
Velice zajímavá výstava měla v polovině 
května vernisáž v Domě historie Přešticka. Pří-
zemí a podkroví se zaplnilo exponáty týkajících 
se jediné tématiky, řeky protékající Přeštice-
mi, řeky Úhlavy. „Na začátku jsme byli před 

několika roky dva blázni, kteří se rozhodli dát 
dohromady knihu o „naší řece“, o Úhlavě. Nyní 
na konci příprav výstavy to byla parta podob-
ně zblázněných lidí,“ tak nějak charakterizoval 
vznik výstavy jeden z autorů, Jirka Běl. 
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Město Přeštice 
vyhlašuje diskuzní téma 

pro měsíc červen
Myslíte si, že umístění poutě na Masa-

rykově náměstí je lepší než na Havlíčkově 
náměstí s přilehlými ulicemi? 

 Svůj názor k tématu můžete vyjádřit 
v diskuzním fóru, které naleznete na webo-
vých stránkách www.prestice-mesto.cz 

ÚSPĚCH ŽÁKŮ 
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Areál KČT chceme lépe využít
Po dlouhodobějším vyjednávání získalo měs-

to Přeštice v březnu 2012 do svého vlastnictví 
pozemky areálu KČT u řeky. Nabylo je směnou 
za městské pozemky od přeštického rodáka p. 
MUDr. Václava Šmůly, který dlouhodobě žije 
v Kanadě. Ten tak navázal na historický odkaz 
jeho otce PharmDr. Josefa Šmůly, který ve 
své době bezplatně pronajal pozemky s lodě-
nicí vodákům a finančně je podporoval v úsilí 
o budování sportovního areálu. Město Přeštice 
hodlá provést v tomto již vlastním areálu znač-
ně limitované stavební úpravy a investovat do 
něj finanční prostředky, aby veřejností oblíbené 
místo mohlo lépe sloužit občanům našeho měs-
ta a návštěvníkům z okolí při volnočasových 
aktivitách. Význam této lokality pro volnoča-
sové aktivity vzrostl poté, co v roce 2011 byly 
ukončeny dva projekty. Jednak projekt výstav-

by soukromého zimního stadionu a projekt 
výstavby městského plaveckého bazénu (oba 
objekty měly stát při výjezdu z Přeštic ve směru 
na Nepomuk vedle základní školy Na Jordáně). 
Soukromý investor společnost Area Group s.r.o. 
dlouhodobě nebyla schopna financovat původ-
ní záměr výstavby zimního stadionu ze svých 
zdrojů, později pro svůj projekt, stejně jako 
město Přeštice pro projekt výstavby krytého 
bazénu, nezískala finanční dotace z Evropských 
fondů. Po prvotních diskuzích nad tím, jak nej-
lépe v budoucnu využívat areál KČT, Rada 
města Přeštice rozhodla sestavit tým složený 
z různých odborníků, který tuto problematiku 
nejprve předjedná, detailně prozkoumá všech-
ny možnosti a omezení, novinky na trhu techni-
ky a stavebních materiálů, zkušenosti z jiných 
měst. Rada města na svém zasedání dne 22. 4. 

2012 proto jmenovala řešitelský tým ve složení 
Mgr. Vladimír Frouz – zastupitel a předseda 
řešitelského týmu, dále Mgr. Jan Königsmark 
– 2. místostarosta a místopředseda týmu,  
Ing. Jan Korec – projektant, Mgr. Stanislav 
Duchek – ekolog, Josef Hrádek – člen Komise 
školství, kultury a sportu, Karel Švarc – před-
seda TJ Přeštice, Dagmar Švihlová – zástupce 
mladých sportovců, Oddílu vodní turistiky mlá-
deže TOM Přeštice. Řešitelský tým má za úkol 
předložit radě města do 30. 9. 2012 koncepč-
ní návrh úprav a budoucího využívání tohoto 
areálu v dlouhodobé perspektivě. Rada návrh 
zpřipomínkuje a následně předloží k projedná-
ní zastupitelstvu města. Tým musí vzít v úvahu 
všechny limity toho projektu – především se jed-
ná o záplavové území a s tím spojenou efektivitu 
vynaložení finančních prostředků města. Zákla-
dem všech navržených koncepčních variant by 
měla být zpevněná multifunkční plocha využí-
vaná v zimě pro bruslení a v ostatních měsících 
roku pro jiné sporty a účely. 15. května 2012 
bylo otevřeno na www stránkách města ve vol-
né diskuzi nové diskuzní téma nazvané „Pro-
blematika budoucího využití areálu KČT“, 
kde každý může nejen získat bližší informace 
o činnosti řešitelského týmu, ale i vznést dotaz 
na jeho členy, zveřejnit svůj názor či doporu-
čení na možné řešení problematiky. Věříme, 
že veřejnost nezůstane stranou a přispěje svojí 
aktivitou a reálnými náměty k dobrému řešení 
budoucího využití tohoto trochu opomíjeného, 
ale krásného koutu našeho města.

Mgr. Antonín KMOCH – starosta města
Mgr. Vladimír FROUZ – zastupitel,

 předseda řešitelského týmu KČT

Vážení spoluobčané,
rád bych vás tímto informoval o průběhu 

projektu „Čistá Berounka – etapa II“. V dub-
nu a květnu probíhala a stále ještě probíhá 
rekonstrukce kanalizační stoky „F“ na Hav-
líčkově náměstí. V červnu by se měla rekon-
strukce posunout až do ulice Veleslavínova, 
kde bude trvat do konce měsíce. Zároveň 
v prvním týdnu v červnu dojde k zahájení 
prací na rekonstrukci kanalizační stoky „C“ 
v Mlýnské ulici směrem od Hasičské zbrojni-
ce k náměstí. Tato část by měla být dokonče-
na do začátku července, kdy se předpokládá 
několikatýdenní celková uzavírka Hlávkovy 
ulice a pokračování rekonstrukce stoky „C“ 
kolem kostela. 

Zhotovitel přislíbil včasné informová-
ní dotčených firem i občanů s ohledem na 
postup prací v jednotlivých lokalitách. Tak 
jako v dubnovém čísle PN i nyní bych vás 
chtěl požádat o trpělivost a toleranci k nezbyt- 
ným omezením, která tyto stavební práce 
provázejí.  

Ing. Jan Wiesner
kancelář starosty – regionální rozvoj  

Naše řeka Úhlava „Prapůvod má výstava v knížce, kterou jsme 
společně s Otou připravili, nechali vytisknout 
a nyní je již zcela rozebraná.“ Výstava se dělí 
na dvě části. Dole v přízemí je to hlavně poví-
dání o řece, životě kolem ní od pramenů na 
Šumavě pod Pancířem až po její soutok s Rad-
buzou v plzeňských Doudlevcích. V podkroví 
jsou archeologické nálezy kolem řeky.

„Počítal jsem spíše že to bude lyrická knížka 
o řece, spíše knížka vzpomínek ze života spja-
tých s řekou,“ přidal se druhý z autorské dvojice 
Ota Bouzek. „Nakonec vznikla knížka, kde se 
velice dobře prolíná povídková část, s technic-
kými a ostatními odbornými údaji, které doplnil 
Jirka. Je to prostě knížka o naší řece. A z toho 
také vychází tato výstava, která na knížku 
vlastně navazuje a představuje řeku Úhlavu na 
výstavních panelech formou množství fotogra-
fií, povídání i trojrozměrných exponátů.“ (šat)

PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
PRO RODINY S DĚTMI                str. 8

ŽÁKOVSKÝ
POHÁR   str. 10
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Informace Městského úřadu

Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc duben 2012
Na městskou policii bylo oznámeno občany 

nebo zjištěno strážníky 90 událostí.
Celkem bylo zjištěno 45 přestupků, 41 řešeno 

blokově.
• proveden 3x výjezd na potulující se psy – jeden 
odchycen a předán zpět majitelce
• v měsíci dubnu: 
1) 3x provedena strážníky kontrola barů, heren 
a restaurací, zda není podáván alkohol osobám 
do 18 let a zda jim není umožněna hra na výher-
ních hracích přístrojích – nezjištěno
2) 8x prováděny kontroly dodržování obecně 
závazné vyhlášky města ve věci zabezpečení 
veřejného pořádku – regulace provozní doby 
hostinských a obdobných zařízení 
3) 3x kontrola zahrádek za řekou Úhlavou  
a 10x loděnice
4) 12x kontrola znečišťování veřejného prostran-
ství odpady z kontejnerů umístěných u marketů 
v Přešticích
5) 8x kontrola sběrného dvora v ul. Průmyslová 
a garáží v ul. U Trati, K Viaduktu, K Cihelně 
6) 2x  kontrola chatové oblasti Osada Šeříků 
• na žádost Policie ČR byla provedena 26. 4. 
asistence hlídky MP jako nezúčastněné osoby 
při prověrce výpovědi zadržených pachatelů 
trestné činnosti na Přešticku
• na  území města nalezeny 2 ks RZ – předány 
Policii ČR, neboť jsou vedeny jako odcizené, 
vyvrácená lampa u ZŠ v ul. Nepomucká pra-

covníky údržby, zjištěny obnažené dráty el. 
vedení pojistné skříně sloupu veřejného osvět-
lení, předáno na MěÚ – hospodářský odbor
• 19. 4. -26. 4. – proveden dozor při cestě dětí 
do školy na přechodu pro chodce křižovatky 
ulic Tř. 1. máje – Nepomucká – Rybova v době 
nefunkčnosti semaforů
• 2x výjezd na stížnosti rušení nočního klidu 
a 4x na narušení veřejného pořádku: dne 7. 4. 
v 1.00 h hlahol před Přeštickou stodolou, dne 
9. 4. v 0.43 h na údajného bezdomovce s kolem 
znečišťujícího veřejné prostranství, dne 14. 4. 
v 5.02 h hlasitou hudbou z klubu Krijcos, dne 
21. 4. v 19.58 h na skupinku mládeže ničící 
lavičky v parku Kosmonautů – nepotvrzeno 
a v 1.48 h na mladíky, kteří v ul. Hlávkova 
porazili dopravní značení, dne 24. 4. v 15.22 h 
na mládež hlučící a popíjející alkoholické nápo-

je v Městském parku – vše vyřešeno na místě 
nebo předáno k vyřízení Policii ČR
• v měsíci dubnu zajištění BESIPU při úklidu 
města prováděné MěÚ – hospodářský odbor, 
provedeny kontroly dodržování uzavírky silni-
ce II/183 v úseku mezi obcemi Přeštice – Sko-
čice, dále provedeno usměrňování dopravy: 
ul. Hlávkova – čištění kanalizace, na Střížově 
– kolona vozidel při prodeji slepic a ul. Rybova 
– obnova (nástřik) přechodů pro chodce – neboť 

byla ohrožena bezpečnost a plynulost silničního 
provozu 
• zajištění veřejného pořádku při akcích na 
území města: dne 3. 4. – loučení dětí se zimou 
– na jezu řeky Úhlavy v ul. Mlýnská, dne 7. 4. 
– motocyklový závod v Žerovicích, 9. 4. – 
Vícovská pouť, dne 21. 4. Den otevřených dve-
ří ZŠ – ul. Rebcova, dne 27. -29. 4. – veřejný 
pořádek na území města při technoparty v Pří-
chovicích

Oznámení městského úřadu
Vydávání ověřených výpisů z KN s kopiemi 

katastrálních map.
Od května je možno na podatelně Městského 

úřadu, Husova 465 na počkání obdržet ověřený 
výpis z katastru nemovitostí včetně kopie kata-
strální mapy.  Poplatek je účtován dle ceníku 
Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního 
50 Kč za výstup (tj. za výpis z KN bez ohledu 
na počet stran). 

Mapové výstupy je možno vydávat pro násle-
dující katastrální území:

Bolkov, Borovy, Buková, Dolce, Horšice 
(Újezd), Lužany (Dlouhá Louka, Zelené), 
Merklín (Kloušov), Nebílovy, Netunice, 
Nezdice, Oplot, Otěšice, Předenice, Pří-

chovice (Kucíny, Zálesí), Ptenín, Radko-
vice, Roupov, Řenče (Háje, Knihy, Libá-
kovice, Osek, Plevňov, Vodokrty), Skašov, 
Soběkury (Horušany), Štěnovice, Týniště, 
Útušice, Lišice u Dolní Lukavice, Skočice  
u Přeštic.

Území, kde není zpracovaná digitální kata-
strální mapa a nelze vydávat mapové výstupy 
dálkovým přístupem: 

Čižice, Dolní Lukavice (Krasavce, Sno-
poušovy), Horní Lukavice, Chlumčany, Kbel 
(Malinec, Nová Ves), Přeštice (Žerovice), 
Robčice u Štěnovic, Vlčí.

Pro tyto obce je možné obdržet mapu jen na 
Katastrálním úřadu v Plzni.

Jak běžel čas si po 65 letech připomněli spolužáci bývalých měšťanských škol Přeštice.

Závěrečný seminář Virtuální univerzity 
třetího věku proběhl v Chanovicích

Již dva úspěšně zakončené semestry mají za 
sebou studenti a studentky z konzultačního stře-
diska v Přešticích a v Nezdicích, kteří se vydali 
i po letech na cestu za poznáním. A to trochu 
netradiční formou výuky. Virtuální univerzita 
třetího věku je založena na setkáních 1x za 14 
dní a studenti společně sledují přednášku nato-
čenou vysokoškolskými lektory a promítanou 
z internetu na plátno. Po každé přednášce se 
předpokládá společná diskuze v návaznosti na 
přednášené téma, doplňující otázky je možno 
směřovat na lektora, kurzy zahrnujíc i cvičné 
a zkušební testy – vše podobně jako při prezenč-
ní výuce. V Přešticích v letním semestru proběh-
lo 6 přednášek na téma Etika jako východisko 
z krize společnosti, v Nezdicích jsme nahlédli 
do tajů Kouzelné geometrie. Nepovinnou sou-
částí studia bylo vypracování eseje k danému 
studovanému tématu.  Dnes vám zde nabízíme 
jednu z nich, možná i pro trochu více optimis-
mu v našich duších a tvářích.

Součástí studia bylo také slavnostní ukončení 
pro všechny seniorské studenty, na kterém seni-
oři obdrželi Pamětní list o absolvování daného 
semestru. Slavností ukončení, nebo-li závěreč-
ný seminář proběhl v úterý 15. května 2012 pro-
běhl v Chanovicích.

Z celé republiky bylo přítomno 217 seniorů 
(studentů a studentek) z 19 konzultačních stře-
disek, přičemž z Nezdic přítomny 3 student-
ky a z Přeštic 4 studenti a studentky. Bohužel 
někteří pilní studenti z Přeštic se nemohli 
zúčastnit, protože v té době vzdělávali dál… 
v počítačovém kurzu pro seniory – úplné začá-
tečníky pořádaném Kulturním a komunitním 
centrem v Přešticích.

A my v Chanovicích jsme zatím strávili moc 
příjemné chvíle. 

V oficiální části závěrečného semináře 
vystoupili:
• Za provozně ekonomickou fakultu České 
zemědělské univerzity v Praze: PhDr. Pav-
la Rymešová, PhD. Proděkanka pro studijní 
a pedagogickou činnost.

• Ing. Klára Nehodová, manažerka Virtuální 
Univerzity třetího věku.
• Jan Látka, Poslanec Parlamentu ČR za Plzeň-
ský kraj.
• Ing. Ivo Šašek, CSc. – manažer MAS Pošumaví.
• Mgr. Eva Smolíková, ředitelka ZŠ a MŠ 
v Chanovicích.

Po jejich moudrých a úctu k seniorským 
studentům vyjadřujících projevech a předá-
ní Pamětních listů vystoupil místní pěvecký 
kroužek žáků a studentů, sourozenci K. a J. 
Šebkovi a setry H. a P. Soukupovi . Následoval 
výborný oběd a po té naučněturistické odpo-
ledne – zámecký areál, skanzen, naučná stez-
ka a rozhledna, vše v Chanovicích. Prohlídku 
využili téměř všichni přítomní hosté z řad stu-
dentek a studentů. 

Nyní už se všichni těšíme na podzimní semes-
tr, kdy v říjnu opět po delších prázdninách 
nastoupíme do „školních lavic“. V Přešticích se 
studenti rozhodli pro studium Čínské medicíny 
v naší zahrádce a v Nezdicích seniorští studenti 
vybrali téma Pěstování a využití jedlých a léči-
vých hub.

Studium je otevřeno i pro další zájemce z řad 
seniorů či invalidních důchodců bez rozdílu věku 
nebo osob na 50 let (nezaměstnaní apod.). Nikdy 
není pozdě začít objevovat nové či prohloubit 
své dosavadní znalosti nebo je i předat dál.

Moc bych touto cestou chtěla poděkovat 
jménem mým i všech studentů za spolupráci 
s Kulturním a komunitním centrem v Přešticích 
a s obcí Nezdice, kteří poskytují prostory pro 
výuku. 

S přáním slunných letních dnů
Mgr. Martina Hanzlíková

Projektová manažerka OS Aktivios
Tel: 376 382 312, 725 883 296

www.mas-aktivios.cz

Smysl života – esej studentky VU3V
Uběhlo půl roku a já zase sedím nad prázd-

ným papírem. Mám psát esej. Opět nevím, 
jak začít. Pročítám proto znovu a znovu texty 
přednášek. Hlavou se mi neustále honí slova 
ctnost, štěstí, smysl života... Čtu slavná jména. 
Sókratés, Platón, Aristoteles. Také o Tyršovi je 
tam zmínka. Miroslav Tyrš, český kritik, his-
torik umění, estetik, profesor dějin na UK a na 
ČVUT v Praze. Podílel se na založení orga-
nizovaného tělovýchovného hnutí v Čechách 
– Sokola. A najednou mě napadá, že Tyršovou 
ulicí chodím do přeštické sokolovny každý 
týden. Cvičit do Sokola. Letos dokonce nejen 
cvičit, ale i nacvičovat sletovou skladbu, se 
kterou se chystáme na XV. všesokolský slet do 
Prahy. Nacvičujeme skladbu „Česká suita“ na 
krásnou hudbu od Antonína Dvořáka. Setká-
vám se tam se svými kamarádkami, společně se 
snažíme celou skladbu zvládnout. Děláme tak 
něco pro své zdraví, ať už fyzické nebo dušev-
ní. Cvičení nám zpříjemňuje nádherná hudba. 
Není toto právě ten smysl života? Moje myšlen-

ky zase postupují dál. Co moje rodina? Manžel, 
dcery, vnučky a také pravnouček – to je přece 
můj smysl života. Ale i oni mají své povinnosti, 
chápu, že je všechny nemohu vidět každý den 
a tak se těším z každé maličkosti, z každého 
setkání s nimi. Také moje studium na Univerzi-
tě třetího věku mě pomáhá začlenit se znovu do 
společnosti. Když jsem ještě pracovala, nebyl 
to žádný problém. Byla jsem denně mezi lidmi. 
Ale teď, v důchodu, je všechno jinak. Člověk 
se nemůže radovat jen z toho, že dobře uvařil 
oběd, uklidil, vyplel zahrádku. Potřebuje kolem 
sebe společnost. A navštěvovat společnost dob-
rých lidí, kterým nejsou cizí základní morální 
hodnoty – to mi umožňuje právě tento kurz. 
Neustále kolem sebe vidíme a slyšíme, že naše 
společnost je zkažená, že lidé nedodržují etic-
ké normy, že neustále dochází ke zhoršování 
mezilidských vztahů. Přála bych všem, kteří se 
nechovají tak, jak by měli, aby se jim podařilo 
najít smysl života – jen tak se naše společnost 
může změnit.                       Vlasta Rampichová



PŘEŠTICKÉ NOVINY                                                                                       ČERVEN     3

VÝROČÍ

ÚMRTÍ
Slávka ULRICHOVÁ        
Zdeňka POLKOVÁ   
Herta PAPOVÁ 
Anna LEITLOVÁ 
Václav ČERMÁK

(1922) 
(1946)
(1930)
(1913) Zastávka
(1953)

matrika MěÚ Přeštice
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví 
a pohody do dalších let.

81 let 
Jaroslava KUBÍKOVÁ

Jaroslava ZIEGLEROVÁ
František ŘEZNÍČEK

Jana KRAUSOVÁ
Jaromír ČESÁK

Ladislav ČENKA

Společenská kronika

Blahopřejeme k životním výročím.

82 let 
Miloslava FORNOUZOVÁ

Miloslava BAJEROVÁ
František FIALA

Zdenka HOROVÁ

83 let 
Marie SKÁLOVÁ (Žerovice)

 Věra MOTEJÍKOVÁ
Květoslav MERTL

Václav JESLÍNEK (Žerovice)

84 let 
František JAROŠ

Miloslava KLEČKOVÁ
Milena HÁJKOVÁ

Opustily nás dvě z našich nejstarších spoluobčanek

89 let 
Josef BALÁK

Blahopřání k 80. narozeninám

86 let 
Věra STREJCOVÁ

87 let 
Jaroslava STAŇKOVÁ

90. narozeniny paní Barbory Jílkové

Oznámení 
o ztracených pejscích

Kříženec labradorského retrívra, černé 
barvy, stáří 1-2 roky, odchycen 24. listopadu 
2011 v Přešticích, bez známky týrání, umís-
těn v městské záchytné stanici v Přešticích 
v ul. V Háječku.

Bližší informace poskytne hospodářský odbor 
MěÚ Přeštice.

Sledujte 
www.kzprestice.cz

Vážení občané,
Městský úřad Přeštice, obor správní a doprav-

ní, vás touto cestou v dostatečném časovém 
předstihu informuje, že i v roce 2012 pokračuje 
zákonem stanovená povinnost výměny řidič-
ských průkazů, kdy dle ustanovení § 134 odst. 
1, písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu 
na pozemních komunikacích je držitel řidič-
ského průkazu vydaného v období od 01. ledna 
2001 do 31. prosince 2002 tento si vyměnit do  
31. prosince 2012.

Dále vás upozorňujeme, že nadále dle ustano-
vení § 134 odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 
Sb. o provozu na pozemních komunikacích trvá 
povinnost výměny řídičských průkazů vyda-
ných v době od 1. ledna 2003 do 30. dubna 
2004 a to do 31. prosince 2013.

V zájmu úspěšné výměny shora uvedených 
řidičských průkazů, zejména těch s povinností 
výměny do konce roku 2012, bez stresových 
situací či jiných problémů neodkládejte výmě-
nu na poslední chvíli a navštivte naše pracoviš-
tě řidičských průkazů, kde vám pracovnice rády 
do jednoho měsíce výměnu provedou. K výmě-
ně řidičského průkazu je nutné doložit stávající 
řidičský průkaz, občanský průkaz, vyplněnou 
žádost, l ks fotografie předepsaného formátu 
a v případě změny údajů (nesouhlasí-li bydliště 
či příjmení s aktuálními údaji) 50 Kč na správ-
ní poplatek. Občané, kteří dovršili 60 let věku, 
musí mít platnou lékařskou prohlídku.

Bc. Daniel Novotný
vedoucí odboru správního 

a dopravního MěÚ Přeštice

Fidlovačka s malým „f“
Když anglický hudební historik Charles Bur-

ney (čárlz bérny) 1726-1814 projížděl před dvě-
ma sty lety naší zemí, prohlásil, že Čechy jsou 
konzervatoří Evropy. Vzpomněl jsem si na jeho 
výrok v sobotu odpoledne 5. května na náměstí 
v Přešticích. Stál jsem někde uprostřed zapar-
kovaných džípů, když se ozvaly jakési neurčité 
zvuky z prostoru kapely. Teprve když jsem uvi-
děl, že lidé vstávají z laviček, napadlo mne, že 
to asi má být naše hymna. Bylo s podivem, že 
to ti lidé na lavičkách vyhodnotili jako hymnu. 
Byla to ostuda k nepřečkání.  

Píseň ,,Kde domov můj“ zazněla poprvé ve 
hře Fidlovačka v roce 1834. Autorem hudby je 
František Škroup /1801-1862/. Hned po premi-
éře si ji zpíval kdekdo nejen v Praze. Po roce 
1918 se stala první částí československé hym-
ny. Fidlovačka je původně ševcovský pracov-
ní nástroj. Po něm dostala název jarní slavnost 
ševcovského cechu v Praze – Nuslích. To co 
předvedli hudebníci toho 5. května v Přešticích, 
nebyla hymna, ale jakási fidlovačka s malým 
,,f“. Ten výrok Charlese Burneyho sice už 
dávno neplatí, ale hymna by měla být zahraná 
alespoň slušně. Hráli jste, pánové, jako ševci 
z Nuslí.                             Bedřich Zákostelecký

Společná meditace 
pro planetu Zemi

Dne 21. dubna 2012 se uskutečnila v solné 
jeskyni Lastura v Přešticích již podruhé společ-
ná meditace pro planetu Zemi. Jsme velice rádi, 
že se zapojuje stále více láskyplných lidiček, 
kterým začíná docházet, že je to jen v našich 
rukou a že nicneděláním nebo vyčkáváním 
v lepší budoucnost se naše okolí nebo svět sám 
nezmění a kterým není lhostejné, co se zde na 
Zemi děje a chtějí sami přispět k lepší budouc-
nosti nás všech, a tím i k celkovému duchovní-
mu vzestupu a vývoji naší planety Země. Tímto 
chceme velice poděkovat všem zúčastněným 
za tento dobrý skutek, zvláště i těm, kteří při-
jeli ze vzdálenějších měst. Rádi tuto společnou 
meditaci opět uskutečníme ve prospěch všech 
lidí na Zemi a budeme se těšit z takového 
velmi příjemného setkání, na kterém doslova 
srší optimismus a vyzařuje pozitivní energie. 
Připojit se může každý pozitivně naladěný 
a smýšlející člověk. Milujte Zemi, ona vás 
miluje také.       Solná jeskyně Lastura Přeštice 

Poslední dubnový den oslavil 80. narozeniny 
pan Miroslav Osladil 

z Přeštic a 15. 5. oslavil rovněž toto  význam-
né životní jubileum pan 

Ladislav Beneš, 
též z Přeštic. Za vedení města oběma oslaven-

cům popřál do dalších let mnoho zdraví, štěstí 
a pohody 2. místostarosta Mgr. Jan König-
smark.

Dne 21. 4. oslavil své 85. narozeniny pan 
Jaroslav Kouba

z Přeštic a 2. 5. oslavila rovněž toto životní 
jubileum paní 

Libuše Kubátová
ze Zastávky. Jménem Města Přeštice oběma 

oslavencům poblahopřál 2. místostarosta Mgr. 
Jan Königsmark a do dalších let jim popřál 
především pevné zdraví, dobrou mysl, radost 
a pohodu v kruhu svých nejbližších.

Dne 6. 5. oslavila již své 92. narozeniny naše 
spoluobčanka z Přeštic – Zámostí paní 

Blažena Kriegelsteinová.
Za vedení města Přeštice popřál paní Kriegel-

steinové hlavně hodně zdraví, štěstí a pohodu  
2. místostarosta Mgr. Jan Königsmark.

Blahopřání k 85. narozeninám

Blahopřání k 92. narozeninám

Dne 27. dubna již před 90 lety se narodila paní 
Barbora Jílková

ze Žerovic. Její manželství s panem Františkem Jílkem, který v prosinci loňského roku oslavil  
96. narozeniny, trvá již neuvěřitelných 70 let. Nedobrý zdravotní stav již bohužel neumožňuje 
paní Jílkové být se svým manželem doma. Vyžaduje celodenní nemocniční péči. Pan Jílek o své 
manželce hovoří s velkou úctou a láskou a s „železnou pravidelností“ ji společně se svými dětmi 
– dcerou i synem – v nemocnici navštěvuje.

Vedení města Přeštice na svoji milou spoluobčanku nezapomíná a přeje paní Jílkové především 
zlepšení jejího zdravotního stavu. Zároveň oceňuje příkladnou a velkou lásku ke své manželce, 
mamince a babičce od celé její milující rodiny.

Minulý rok v srpnu jsem byl za vedení města 
Přeštice popřát paní Marii Hraničkové k jejím 
92. narozeninám. Často a rád na tuto návštěvu 
dodnes vzpomínám. 

Šlo o ženu skutečně výjimečnou a bylo mi 
u ní moc hezky. Paní Hraničková vyprávěla 
především osobní vzpomínky, které se týkaly 
našeho barokního kostela a veškerého mnohale-
tého dění kolem něho. S nesmírnou úctou vzpo-
mínala na bývalé přeštické kněze, kaplany a na 
mnohaletého kostelníka pana Trejbala, který již 
také bohužel není mezi námi. Až později, když 
při příležitosti nedožitých devadesátých naroze-
nin navštívily Přeštice děti – dcera a syn – pana 
doktora Šolara, právě od nich jsem se dozvě-
děl, jak moc jim paní Hraničková v době, kdy 
jim zemřela maminka, manželka pana doktora 
Šolara, obětavě a nezištně pomáhala. Paní Hra-
ničková byla tak skromná a obětavá, že o těchto 
věcech vůbec nemluvila, protože pomáhat dru-
hým – potřebným – brala jako samozřejmost.

Její osobní život nebyl vůbec lehký. Nic hor-
šího nemůže potkat matku, než když jí zemře 
dítě. A ona tuto bolest zažila celkem třikrát. 
Dlouhá léta chodívala každodenně do našeho 
chrámu Nanebevzetí Panny Marie na veškeré 
bohoslužby. Když už jí to zdravotní stav nedo-
voloval, pravidelně ji doma navštěvoval náš 
pan farář Mons. P. Karel Plavec, Mgr. Věra 
Hanušová a také pan Radomil Vrbata. Rovněž 
pravidelně v poslední době docházely za paní 
Hraničkovou členky farní charity, především 
paní Sedláčková.

Chvíle strávené s nimi byly pro paní Hra-
ničkovou skutečně tím největším dárkem na 
sklonku jejího života. Za tyto návštěvy u paní 
Hraničkové patří všem výše uvedeným skuteč-
ně velké a upřímné poděkování.           

V říjnu minulého roku, přesně 24. 10., jsme 
společně s panem starostou města Přeštice 
byli poblahopřát k úctyhodným 98. naroze-
ninám paní Anně Leitlové ze Zastávky. Paní 
Leitlová byla v kruhu své milující rodiny plná 
elánu a dobré mysli. Již po mnoho posledních 
let ji pravidelně jezdíval blahopřát náš pan 
starosta Mgr. Antonín Kmoch. Však ona ho 
paní Leitlová měla velice ráda a každou jeho 
návštěvu si doslova „užívala“. Vždy bylo 
o čem povídat. Paní Leitlová ráda vzpomínala 
a povídala si o všem, co ve svém životě pro-
žila, ale měla velký zájem i o současné dění. 
Zajímalo ji vše, co se v našem městě a v jeho 
částech děje, co je kde nového, co se chystá 
v nejbližší době atd. Pan starosta ji navštěvo-
val i v čase předvánočním, čímž jí vždy udě-
lal velikou radost.

Při naší poslední návštěvě u paní Leitlové 
jsme říkali „Už jen jedny narozeniny a pak osla-
víme Vaše jubilejní sté narozeniny.“ Vysněné 
sté narozeniny, na které jsme se s paní Leitlo-
vou tolik těšili a s její rodinou o nich hovořili, 
již bohužel neoslavíme.

Pozůstalým paní Hraničkové i paní Leitlové 
projevujeme upřímnou soustrast.

 Za vedení města Přeštice 
Mgr. Jan Königsmark, 2. místostarosta

V nedávné době nás opustily dvě z našich nejstarších spoluobčanek 
paní Marie Hraničková z Přeštic 

a paní Anna Leitlová z městské části Zastávka.

Paní Anna Leitlová. Paní Marie Hraničková.

Již rostou
V lese Luhu nalezl 25. května pan M. T. přes 

deset zdravých hřibů kovářů.
Foto a text ing. Jiří Běl

Divadelní spolek Úhlavan přijímá
do svých řad nové členy!

Přijďte mezi nás vyzkoušet si prkna,
která znamenají svět!

Více informací na telefonech:
602 762 210 nebo 721 181 332

placená inzerce
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Program na měsíc červen 2012

TIP na výlet 

Změna programu vyhrazena!

Kultura a umění

červen 2012 
l 1. 6. 2012 Farmářský trh
Čas konání: 8.00 hodin
Místo konání: Masarykovo náměstí
Pořadatel: město Přeštice 

l 1. 6. 2012 Dětská zumba
Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: DDM Přeštice, KKC Přeštice

l 1. 6. 2012 Noc kostelů
Čas konání: 14.00 hodin 
Místo konání: kostel sv. Ambrože Vícov
Program: dětský pěvecký sbor Skalka, Jitka 
Šťastná (sólo), křesťanství a jeho význam, osob-
nost sv. Ambrože (přednáška), komorní pěvecké 
sdružení Abrosius
Pořadatel: město Přeštice

l 2. 6. 2012 Giant liga 2012
Čas konání: 14.00 hodin
Cyklistický závod pro amatéry i profesionály na 
přeštickém okruhu. Účast opět přislíbil Zdeněk 
Mlynář.
Místo konání: Masarykovo náměstí
Pořadatel: město Přeštice, KKC Přeštice 

Výstava Hobby
V sobotu 19. května jsme se vypravili na 

výstavu Hobby do Českých Budějovic. Každý 
si mohl najít to, co ho zajímá z bohatého pro-
gramu. V pavilonu Z probíhalo finále kuchař-
ské televizní soutěže „Receptář prima nápa-
dů“ za účasti Dr. Přemka Podlahy, tentokrát 
na téma „Vaječné hody“. Pivovarská zahrada 
byla ve znamení dechovky s Pražskými muzi-
kanty a Jižany a odpoledne v Letním amfiteátru 
potěšila příznivce country kapela Pacifik. Pro 
všechny příznivce adrenalinu byla připravena 
novinka RODEO SHOW v rámci ProRodea 
Tour 2012 – 2. kola národního šampionátu nej-
vyšší rodeové soutěže ve westernových dobyt-
kářských a rychlostních disciplínách. Každý 
si na výstavě mohl najít zajímavé informace 
a „pomocníky“ do domácnosti i na zahradu.  

Eva Klepsová

Letní kino Makov – obec Předslav
Program:

sobota 2. 6. 2012   – Šmoulové, komedie USA 2011, začátek 21.15 hod.
pátek 8. 6. 2012     – Probudím se včera, komedie ČR 2011, začátek 21.30 hod.
pátek 15. 6. 2012   – Poupata, drama ČR 2011, začátek 21.30 hod.
pátek 29. 6. 2012   – Čtyři slunce, tragikomedie ČR 2012, začátek 21.30 hod.
sobota 7. 7. 2012   – Okresní přebor, komedie ČR 2012, začátek 21.30 hod.
pátek 13. 7. 2012   – Johnny English se vrací, komedie VB 2011, začátek 21.30 hod.
sobota 14. 7. 2012 – Líbáš jako ďábel, komedie ČR 2012, začátek 21.30 hod.
pátek 27. 7. 2012   – Mission Impossible – Ghost Protocol, akční USA 2011, začátek 21.30 hod.
sobota 28. 7. 2012 – Muži v naději, komedie ČR 2011, začátek 21.30 hod.

Více info na www. predslav.cz

l 2. 6. 2012 Hudba bez hranic
Čas konání: 17.15 hodin 
Benefiční koncert, propojení světa handicapova-
ných a zdravých lidí. 
Místo konání: Masarykovo náměstí
Pořadatel: Cafe LUCKY, Kolečka na cestách, 
KKC Přeštice, město Přeštice

l 3. 6. 2012 Pouť ve Skočicích 
Mše od 15.00 hodin

l 9. 6. 2012 2. ročník – Čištění řeky Úhlavy 
Čas konání: 8.30 hodin 
Místo konání: sraz – loděnice Přeštice
Pořadatel: KČT Úhlava, TOM Úhlava

l 16. 6. 2012 Mistrovství ČR v mažoretkovém 
sportu – Baton, Přeštice 2012
Slavnostní zahájení – 9.30 hodin 
Od 10.00 do 12.30 hodin – pochodové defilé 
– ul. Na Jordáně
Od 14.00 do 17.30 hodin – pódiové sestavy – fot-
balový stadion Přeštice
Od 18.00 do 22.00 hodin – společenský program 
– ženský pěvecký sbor Carmina, Darall Rock, 
Kroky Michala Davida revival.
V průběhu odpoledne připraven program pro 
děti na fotbalovém stadionu.
Pořadatel: město Přeštice, ZUŠ Přeštice

l 23. 6. 2012 Dětský den na kole – 2. ročník
Čas konání: 14.00 hodin 
Tentokrát ne po silnici, ale v terénu. Amatérská 
jízda na horském kole v nerovnostech terénu 
bude náplní sobotního dne v Přešticích pro děti 
1. – 9. ročníku.
Pořadatel: COPR TJ Přeštice, komise KŠaS při 
městě Přeštice

První máj v Horušanech
Prvního května prošel Horušany „prvomá-

jový průvod“. Účastníci byli za všeobecného 
veselí, podporovaného říznými budovatelskými 
pochody z obecního rozhlasu, hoštěni místní-
mi obyvateli. Vzpomínka na „retro dobu“ byla 
ukončena před polednem (hromadnou fotogra-
fií) u místního hostince

Foto Stanislav Morávek

Modelingová agentura Delija models Klatovy 
Jaroslavy a Miloslavy Kopeckých

IČO: 10353291 pořádá:

1. MODELINGOVÝ TÁBOR
(pro modely/ky a nemodely/ky od 9 do 15 let)

I. termín – lokalita Hnačov – chatová oblast od 1. 7. do 6. 7. 2012
II. termín – lokalita Hnačov – areál Relax – od 19. 8. do 24. 8. 2012

Na co se můžete těšit:
– navrhování oblečení
– vyrábění z papíru a korálků
– spousta her a soutěží
– koupání a opalování
– celodenní výlet
– fotografování, moderování, stolování
– malá módní přehlídka 
Cena: 3400 Kč
v ceně je zahrnuto:
(plná penze, pitný režim, doprava
na výlety a veškeré vstupy,
ubytování, wellnes – masáž, 
sauna, večeře na zámku)

Přihlásit se můžete na:
tel. 732 433 726
e-mail: delija@ktfoto.com
nebo v našem obchodě
Módní studio spodní prádlo J+M
ul. Čs. Legií 117, Klatovy
Více na: 
www.delijamodels.com

Osobní schůzka všech přihlášených proběhne 
20. 5. 2012 v Sokolovně Klatovy.

Kde: hřiště ve Snopoušovech
Kdy: 16. června od 14.00 hodin

Pořadatel: 
Sbor dobrovolných hasičů Přeštice

Občerstvení zajištěno!

Oslavy osvobození proběhly tradičně, 
jako každý rok, 4. května na přeštické střel-
nici, střeleckou soutěží „Přeštická mířená“. 
Za krásné 2. místo v kategorii revolver byl 
MUDr. Vladimír Pecháček z místního stře-
leckého klubu, též odměněn porcí vepřové-
ho, které bylo obzvlášť dobře propečené. 
O tuto cenu se podělili i všichni účastníci 
soutěže. Na hladký průběh závodu dohlížel 
hlavní rozhodčí Karel Polena z Karlových 
Varů.                      Foto Stanislav Morávek

1. 6. PÁ: Z BĚŠIN DO BĚŠIN
Vlakem z Přeštic 8.43 do Klatov, z Klatov 9.15 
do Běšin. Zpět z Běšin 16.21 do Klatov.
TRASA: Běšiny – Pavlův vrch – sv. Anna – 
Čachrov – Bruskov – Běšiny 
(15 km, vede M. Pojarová)  
9. 6. SO: SVĚCENÍ  KONÍ
Vlakem z Přeštic 7.29 do Nýrska (8.22). Zpět 
z Nýrska 14.22 do Přeštic.
TRASA : Nýrsko  – Skelná Huť – Uhliště – kos-
tel sv. Linharta (program od 10 do 15 hod)
(12 km, vede Vokáč)
16. 6. SO: JIŽNÍ  ČECHY – ZÁMEK  BLATNÁ
Vlakem z Přeštic 6.28 (R) do Plzně (6.56), 
z Plzně 7.08 do Nepomuka (7.50), z Nepomuka 
8.36 do Tchořovic (9.13). Zpět z Blatné 14.43 
do Nepomuka (15.23), z Nepomuka 15.29 (R) 
do Plzně (15.57), z Plzně 17.02 (R) do Přeštic.
TRASA:  Tchořovice – rybník Radov – rybník 
Hadí – křižovatka Blatná – Vrbno – Blatná – 
naučná stezka – zámek Blatná – zámecký park 
– obora s daňky
(11 km, vede V. Řežábek) )

23. 6. SO: AUTOBUSOVÝ  ZÁJEZD – BAA-
ROVA  CESTA
Odjezd od ČD Přeštice v 7.30 do Poběžovic. 
Odjezd z Trhanova v 17.00.
TRASA: Poběžovice – Pivoň – Vranovské sed-
lo – Herštejn – Malá Skála-Škarmanka – Hal-
trava – Pod Sádkem –Výhledy – Trhanov
Kratší trasa: Vranovské sedlo – Výhledy
Poplatek – členové KČT: 100 Kč
                  ostatní: 150 Kč                 
(15 km, vede V. Čermák))
30. 6. SO: PO HŘEBENU  DOUBRAVY
Vlakem z Přeštic 7.29 do Klatov (7.52), zpět 
BUS z Dolan 16.10 do Klatov (16.30), z Klatov 
16.46 do Přeštic.
TRASA: Klatovy – Tajanov – Dupanda – Drs-
lavice – Věckovice – vrch Doubravy – Rakon 
– Dolany
2. 6.-9. 6. – TÝDENNÍ  ZÁJEZD – ČESKÉ 
BUDĚJOVICE
PROGRAMOVÁ   SCHŮZE  SE  KONÁ   
VE  VELKÉ  KLUBOVNĚ  HOTEL  SPORT 
ve čtvrtek  21. června 2012 v 17 hodin.

Úspěch žáků pěveckého oddělení
Velkého úspěchu dosáhli žáci našeho pěvec-

kého oddělení v CELOSTÁTNÍM KOLE 
soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu 
v Turnově 27. 4. 2012. Štěpán Mráz skončil na 
krásném 2. místě a duo Luboš a Štěpán Mrázovi 
získali ve své kategorii místo 1. Oběma „Mrazí-
kům“ srdečně gratuluji. Chtěl bych ještě podě-
kovat panu učiteli Dušanu Radovi, který oba 
chlapce doprovázel na soutěži na klavír, panu 
Františku Cibulkovi za zapůjčení automobilu 
od Sdružení dobrovolných hasičů v Přešticích, 
kterým jsme do Turnova jeli a panu Zdeňku 
Mrázovi – řidiči, který nás v pořádku dopravil 
do Turnova a zpět domů.

Miroslav Vacek, ředitel školy

Májová pěna – regionální den 
na zámku Nebílovy

V sobotu 26. 5. 2012 mohli návštěvníci 
zámku v Nebílovech, kromě samotné prohlíd-
ky zámku, strávit příjemný slunečný den plný 
zážitků za doprovodu hudebních a tanečních 
souborů, ukázky řemesel a především dobré-
ho jídla a pití. Národní památkový ústav Plzeň 
a Občanského sdružení Aktivios zde totiž pořá-

dali již druhý ročník regionálního dne, tentokrá-
te zaměřený na přehlídku minipivovarů našeho 
regionu a jejich hostů. O celém průběhu dne 
včetně fotografické reportáže Vás budeme milí 
čtenáři podrobněji informovat v příštím, tj. čer-
vencovém vydání Přeštických novin. 

Hana Bouchnerová, manažer OS Aktivios
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Hasiči školili a sekali
Díky našim občanům, kteří přispěli do sbír-

ky na sekačku a městu Přeštice, mohli dobro-
volní hasiči Skočice opět sekat trávu na míst-
ním sportovišti, u víceúčelové požární nádrže 
a před restaurací. Obětavých občanů je rok od 
roku méně, a tak se začal sekačce věnovat i náš 
novopečený důchodce Josef Jarolím, starosta 
SDH Skočice. Po krátkém zaškolení a sezná-
mení se se strojem zahájil důchodcovské seká-
ní travních ploch ve Skočicích. Nutno dodat, 
že jako důchodce je plný elánu a velké chuti 
k práci. Někteří důchodci zůstávají doma, jiní 
krmí kachničky, labutě či holuby a náš Pepa 
bude sekat trávu. Přejme Pepovi do toho jeho 
důchodu pevné zdraví a hodně čtverečních met-
rů posečených travnatých ploch.

Ondřej Živný

KOP – koupaliště Ostrov Příchovice
Letos v létě tomu bude 80 let, co bylo otevře-

no. Bylo hezčí, než současné, nyní to ani nelze 
nazvat koupalištěm. Občas se zde konají velmi 
hlučná setkání s mezinárodní účastí divných 
lidí.

Vzpomeňme na začátky. Tento ,,ostrov“ vzni-
kl přirozeně a byla tady původně louka č. kat. 
214 pana Václava Přibáně. Asi v roce 1930 lou-
ku koupili pánové Josef Bešta, obchodník s tex-
tilem a Karel Hanák, vyráběl barvy v budoucí 
Oděvě, oba z Přeštic. Oba financovali stavbu 
objektů budoucího koupaliště, které bylo ote-
vřeno v létě. K otevření byla vydána příležitost-
ná pohlednice a na koupaliště zval i nápis na 
zděné hradbě p. Sýkory V brance, vlevo před 
lávkou přes Úhlavu: Koupaliště Ostrov – nej-
hezčí úsek na řece Úhlavě, čistá tekoucí voda 
přes dva jezy, pískové a sluneční lázně, dřevěná 
pláž, půjčovna loděk, míčové hry, dětské písko-
viště, občerstvení. Na koupaliště nechali maji-
telé postavit dřevěnou lávku pro pěší, od roku 
1935 zde stála zděná budova, před ní zasklená 
přízemní budova, po obou stranách byly patro-
vé dřevěné kabiny, kterých bylo 52. Za nimi byl 
kuželník, byla zde dřevěná pláž, dřevěné lavice 
a stoly. K vybavení patřila dvě volejbalová hřiš-
tě, od roku 1943 hřiště na košíkovou, pět stolů 
na stolní tenis, půjčovalo se pět maňásků a dvě 
pramice. Na lodích se jezdilo až do Lužan. 
Přeštičtí sem jezdili po vodě z KČT. Půjčování 
bylo levné, vstup na koupaliště bylo 50 halé-
řů. Koupaliště KOP mělo před 2. svět. válkou 
104 registrovaných členů, měli i svoji klubovou 
nášivku. U řeky bylo sedm dřevěných schůdků 
do vody, dva skokanské můstky a u jezu dvě 
samoobslužné sprchy. Od začátku koupališ-
tě bylo v provozu restaurační zařízení, kde se 
podával chléb s máslem a kyselé mléko, zmrzli-
na, preclíky a studené nápoje. V zimě se prostor 
koupaliště napouštěl vodou a bylo z něj kluziš-
tě. V provozu byla pilinovými kamny vyhřívaná 
restaurace a podávaly se teplé nápoje. Koupa-
liště se proslavilo volejbalovými turnaji deblů 
a mixů. V roce 1939 se turnaje zúčastnilo 33 
dvojic, jezdili sem i hráči z Prahy. Do roku 1948 
se konalo 10 turnajů a měly vysokou úroveň. Po 
roce 1948 Ostrov pustl, kabiny byly rozbíjeny 
vandaly. Až v roce 1958 koupaliště opět ožíva-
lo. Byla zhotovena kovová lávka, o rok později 
i lávka přes levé rameno Úhlavy. Byly oprave-
ny sprchy, dřevěná pláž, schody do řeky, jedna 

strana kabin a v den nového otevření, 9. dubna 
1959, se konala tzv. benátská noc. Do majetku 
převzal koupaliště MNV Příchovice. V rozmezí 
let 1959-1966 se zde konalo osm turnajů deblů 
v odbíjené. V roce 1969 byly opraveny oba jezy 
a následovala doba rozkvětu koupaliště. Konaly 
se zde i nedělní koncerty a koupaliště začínalo 
opět žít.

Od roku 1963 se zde konaly turnaje v nohej-
balu, které pořádala TJ Sokol Příchovice, od 
roku 1965 to byl memoriál Josefa Havrán-
ka. Účast byla vždy veliká, největší 47 dvojic 
dospělých i mládeže. V roce 1992 bylo koupa-
liště prodáno do soukromých rukou (podle mne 
to byla chyba), v roce 1996 získává Ostrov další 
majitel. Ten uskutečnil několik úprav, zastřešil 
parket, postavil nový most (rozšířený pro vjezd 
vozidel), zhotovil čističku odpadních vod, 
upravil zděnou budovu, ale zapomněl na hlavní 
význam tohoto prostoru, na koupaliště. Dobrou 
akcí jsou otužilci na sklonku zimy. Nikdo, kdo 
prožil své mládí na Ostrově dříve, na něj neza-
pomene. Jsem jeden z nich. Vím, že Úhlava 
se považuje za studenou a špinavou. Současné 
generace jezdí za koupáním do měst a ciziny 
a na zahradách máte vlastní bazény. Ale řeka 
je řeka, voda je život. Většina z naší generace 
vděčí řece za to, že umí plavat.

V Přešticích bylo dřevěné plovoucí koupa-
liště na Úhlavě naproti loděnici KČT již v roce 
1906, koupaliště bylo u mlýna v Borovech.

Važte si toho, že máme blízko řeku, i když při-
náší povodně. Kdo chce poznat historii a život 
naší řeky, přijďte do 16. září do Domu historie 
Přešticka na výstavu o Úhlavě. Budete překva-
peni, ta řeka žila dříve daleko víc než nyní.

Ing. Jiří Běl

Díky řece vznikaly
i knoflíky

Při přípravě výstavy „Naše řeka Úhlava“, prá-
vě otevřené v Domě historie Přešticka,  se poda-
řilo zjistit řadu místních zajímavostí. S jednou 
takovou vás dnes seznámíme. Víte, že v Přeš-
ticích se podomácku vyráběly perleťové knof-
líky? Tato v našich končinách ojedinělá výroba 
je doložena v čp. 242 v Pobřežní ulici zhruba 
v letech 1932-1933. Výchozí surovinou byly 
skořápky říčních škeblí, které se hojně nalézaly 
v mlýnském náhonu. Chodila je lovit paní Pec-
ková. Vlastní zpracování prováděl pan Hájek 
(mj. hrál v kapele pana Flachsy na trubku), při 
pomocných začišťovacích pracích vypomáha-
li manželé Fremlovi (měli málo prosperující 
holičství v těsném sousedství). 

Výroba knoflíků začínala frézováním na sto-
janové vrtačce poháněné motorkem. Frézičkou 
z kalené oceli se zoubky se z vybraných lastur 
vytočil kroužek požadované velikosti. Vytří-
děným polotovarům se ručně začistily hrany 
brusným papírem a následovalo ražení dvou 
nebo čtyř otvorů podle šablon. Zase se k tomu 
používaly vrtáky na kov a ostré otvory se opět 
musely zabrousit. Pak se knoflíky přišívaly na 
karton a byly připraveny k prodeji. Při tomto 
pracovním procesu se velmi prášilo a vápenco-
vé příměsi ve vzduchu dráždily ke kašli. Přesto 
se tato primitivní výroba odehrávala ve světni-
ci, kde se zároveň jedlo i spalo. Odpad z lastur 
nebo zkažené, popraskané výrobky se vyhazo-
valy, většinou se jimi zavážely louže na blátivé 
Pobřežní ulici a Havlíčkově náměstí. Knoflíky 
byly jednoduché, hrubšího vzhledu, nestejné 
síly, leckdy mírně prohnuté, jak kopírovaly oblý 
tvar škeble. Rubová strana byla tmavě hnědá, až 
černá. Používaly se na prádlo a na košile. Patrně 
největším odběratelem přeštických „perleťářů“ 
byl krejčí Kundrát. 

Vzpomínky pamětníků Karolíny Sikytové 
a Ondřeje Květoně zapsala Věra Kokošková.     

Prvomájový pochod na Střížov
První máj oslavili „Dolnolukavičtí“ netradič-

ně. Kulturní komise obce Dolní Lukavice uspo-
řádala turistický pochod na vojenský hřbitov 
z dob napoleonských válek. Po zahájení před 
kostelem sv. Petra a Pavla v Dolní Lukavici se 
všichni účastníci ubírali k vrchu Střížov. Hřbi-
tov je skryt u polní cesty v obecním lese. Místo 
označené tabulkou popisuje událost spojenou 
s obdobím napoleonských válek počátkem 
19. století. Ve válce došlo k morové epidemii. 
Jedna z obětí, francouzský voják v uniformě 
důstojníka, byla nalezena při kopání na ozna-
čeném místě. Ostatky vojáka byly ponechány 
v zemi a hřbitov připomínala ojedinělá boro-
vice se svatým obrázkem. Dnes označuje hřbi-
tovní prostor skříňka na stromu se zaznamena-

nou událostí.  Zde se všichni rovněž dozvěděli 
nějaké zajímavosti z Napoleonova života.  Na 
přání všech zúčastněných se pokračovalo na 
vrchol Střížov (522 m.n.m.) kolem zastavení 
u sv. Jana Nepomuckého a sv. Trojice – pod-
le vyprávění pamětníků byly v těchto místech 
na stromech zavěšeny dva obrázky svaté Tro-
jice, připomínající dvě rozdílné události. První 
obrázek vyjadřoval díkůvzdání pastýře Paška 
za záchranu vlastního života a ochranu velké-
ho stáda dobytka před bouří, druhý pak pros-
bu hraběcího fořta za odpuštění pro napáchané 
zlo a surovost na jeho manželce.  Pochodu se 
zúčastnilo cca 25 osob. 

Text Mgr. Eva Klepsová
Foto Radek Hora

Občané si zvelebují obec
S některými spoluobčany jsme se pustili 

do opravy okolí křižovatky na Lužany v obci 
Skočice. Po společném jednání firmy Eurovia, 
města Přeštice, Osadního výboru Skočice a fir-
my Ideax Skočice přispělo město Přeštice na 
opravu části cesty u zmíněné křižovatky. Obča-
né pak s velkým nasazením a s velkou pomo-
cí firmy Ideax Skočice zahájili stavební práce 
uzavřením cesty k místní restauraci příslušnou 
zákazovou dopravní značkou. Mohli tak začít 
bagrovat a osazovat obrubníky. Po třech odpo-
ledních směnách tak bude možné celý prostor 
vyasfaltovat.

Je vidět, že některým občanům není lhostej-
né, jak vypadá naše obec. Proto i po návratu ze 
svých zaměstnání šli pomoci pracovat na této 
akci. Velké díky patří právě těmto občanům, 
firmě Ideax Skočice, ale bezpochyby i městu 
Přeštice, které tuto akci financuje. A co k tomu 
ještě patří? No teď už jen ti, kteří jen koukají 
zpovzdálí, pozorují, vyzvídají a pak jsou „chyt-
ří“. Takový už je ale život.           Ondřej Živný



Ve středu 18. dubna vyrazily dvě třídy naší MŠ 
autobusem na farmu v Líních u Plzně. Pozvání 
jsme přijali od paní Černé, maminky jedné naší 
školačky. Tam už na nás čekal ředitel farmy 
MVDr. František Sikyta se svým kolegou. Po 
přivítání jsme se vydali na exkurzi. Všichni jsme 
se zájmem okukovali kravičky, jalovice a hlavně 
malá telátka. Děti se dozvěděly o holštýnském 
plemenu, kolik litrů mléka se nadojí denně, jaký 
je rozdíl mezi kravičkou a býčkem, co dostáva-
jí zvířátka na statku za stravu. Na farmě chovají 
200 krav, které si děti prohlédly úplně zblízka. 
Byly v údivu, jak na ně koukaly a bučely. Dále 
měly děti možnost vlézt si do traktoru a zatočit 

volantem. To zlákalo nejen kluky, ale i děvčata. 
V areálu jsme viděli hrající autíčko, jež rozváží 
balené mléko a mléčné výrobky do měst a obcí 
v okolí Plzně. „Škoda, že nejezdí také k nám,“ 
povzdychla si děcka. Na závěr jsme všichni 
ochutnali mléko z mlékomatu. Dětem tak chut-
nalo, že si stále chodily přidávat. Na památku si 
děti odnesly omalovánky „Příběh opravdového 
mléka“. Do školky jsme se vraceli plni zážitků, 
nových vědomostí o kravičkách a s fotografiemi, 
které nám budou tento den na farmě připomínat. 
Za takto strávený den patří velký dík paní Černé 
a farmě Milknatur v Líních. 

Lenka Kladívková, učitelka MŠ Dukelská
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Ve Zdravotní pojišovnì METAL-ALIANCE
je pojištìno na 440 000 obyvatel Èeské republiky.

Pokud mezi nimi nejste, není to škoda?

Podejte si pøihlášku do ZP METAL-ALIANCE
do 30. 6. 2012 a pøidejte se od 1. 1. 2013

k našim spokojeným klientùm.

Pokud to nestihnete nebo jen zapomenete,
další šanci budete mít až od 1. 1. 2014.

ZMÌÒTE TO PRÁVÌ TEÏ! 

NENÍ
ÈAS

VÁHAT!

Dosud bylo možné zmìnit pojišovnu vždy k prvnímu dni následujícího
ètvrtletí. Od prosince 2011 je to možné jen k prvnímu lednu následujícího roku,
ale jen za podmínky, že stihnete podat pøihlášku do konce èervna.

BLIŽŠÍ INFORMACE O ZMÌNÌ POJIŠOVNY a dalších pøíspìvkových
preventivních programech, bonusech, slevách a soutìžích získáte
na INFOLINCE 844 125 124, na internetových stránkách www.zpma.cz
èi na info@zpma.cz a na kontaktních místech ZP M-A.

Předmájové odpoledne na Zastávce
Díky nápadu a organizaci manželů Štěrbo-

vých se dne 28. dubna uskutečnilo první Před-
májové odpoledne v „Hlinkách“ na Zastávce 
plné soutěží a akcí pro děti i dospělé. Nejprve 
děti poměřily své síly v několika soutěžních 
disciplínách. Po prvotním rozdělení do dvou 
družstev za mohutného povzbuzování dospě-
lých skákaly v pytlích, přetahovaly se lanem, 
plnily kyblíky vodou a další a další... Za svoji 
bojovnost získaly na konci Pamětní list za účast 
v soutěži, zlaté čokoládové medaile a balíček 
sladkostí. Kdo měl zájem, mohl si pod dohle-
dem ověřit svoji mušku při střelbě ze vzdu-
chovky.  Po chvilce odpočinku se děti vydaly 
do blízkého lesa na stopovačku, kde prověřily 
svoje orientační znalosti, sbíraly indicie, na 
jejichž základě na konci cesty našly čokoládový 
poklad. Poté už se zapojili i tatínkové a vypuklo 
fotbalové klání otců s dětmi, které, co se týče 
bojovnosti a nasazení, se mohlo hrdě rovnat 
mistrovskému utkání.  Vzhledem k tomu, že 
počasí nám opravdu přálo, byli všichni zúčast-
nění jistě rádi, že se mohli občerstvit ve stanu, 

který vyrostl v blízkosti hřiště. Zde si mohli 
posedět, popovídat a dát si něco k zakousnutí. 
V nabídce bylo grilované maso, klobásy, na rož-
ni se opékalo prasátko, v horkém dni se uplat-
nily i nápoje na zapití náročných výkonů. Děti 
mezitím nedočkavě vyhlížely příchod tmy, kdy 
je ještě čekala zkouška odvahy, musely projít 
ztemnělým lesem za pomoci světýlek. Všechny 
děti prokázaly svoji statečnost a úkolu se zhos-
tily s nadšením. Se setměním byl u hřiště roz-
dělán oheň a začalo se hrát a zpívat. Za hudební 
doprovod děkujeme zejména paní Kastnerové, 
která s sebou přinesla kytaru a kromě ní zahrá-
la i na zapůjčenou harmoniku a zpříjemnila tak 
večerní posezení.  Obyvatelé Zastávky společ-
ně strávili příjemný sobotní den i večer a vyjá-
dřili svoji naději, že se podobná setkání budou 
uskutečňovat častěji. Závěrem bychom chtěli 
poděkovat všem, kteří pomohli při organizaci 
i závěrečném úklidu. Na přiložené fotografii 
je patrné, že účast dětí byla, na obec velikosti 
Zastávky, hojná.

Mgr. Zuzana Straková

Výlet na statek v Líních u Plzně

Další setkání junáků v klubovně
Třetí velkou akci připravili 

přeštičtí junáci k stoletému 
výročí Junáka v republice. 
Prvá byla výstava, mapující 
historie přeštického skaut-

ského střediska, na ni navazo-
valo setkání služebně nejstarších 

přeštických skautů. Tentokráte, 
v polovině května, se v skautské klubovně Na 
zámostech sešli příslušníci skautské generace 
osmašedesátníků, tehdejších vlčat, světlušek, 
skautů a skautek. Velké setkání po více než 
čtyřiceti rocích začalo symbolicky nástupem 
podle oddílů, skautskou hymnou. Pak již přišly 
na řadu vzpomínky na pouhé tři roky činnos-
ti, tři tábory, u Borku, v Nečtinech a v Nových 
Mitrovicích, na činnost v oddílech, příhody ze 
schůzek a výletů. Všichni se zájmem listovali 
starými kronikami, hledali sebe či přemítali nad 
ostatními příslušníky oddílů. „Je škoda, že účast 
je slabší než jsme očekávali,“ trochu zklamaná 
byla jedna z organizátorek Jájina a podobně 
hovořili i ostatní. Proto se také brzy hovor stočil 
z junáckých témat v ta obyčejná osobní, pros-
tě „jak šel život“, vždyť někteří se doopravdy 
neviděli desítky let. „Nové Mitrovice, to už bylo 

jasné, že Junák má zase utrum.“ – vzpomínka 
na smutný konec krátkého tříletého mezidobí 
existence Junáka. Ty ostatní byly veselejší, ze 
života oddílů, z výletů, schůzek, táborů se stří-
daly rychle za sebou. Mnohé doprovázely salvy 
smíchu. Všechno povídání přerušovaly kytary 
podbarvené harmonikou, zněly písničky „staré“ 
junácké, lidové, folkové country. Odpoledne se 
dávno přehouplo v teplý vpodvečer, který začal 
i tmavnout, a přesto písničky stále zněly a hovor 
neustával.                                                    (šat)

Setkání junáckých pamětníků začalo nástu-
pem po oddílech a skautskou hymnou.

Několik úkolů pro „bývalé“ junáky připravili 
hostitelé – „tak zdalipak jste ještě morseovku 
a šifrování nezapomněli?“

Mezi svá bývalá vlčata se přišel podívat jejich 
vedoucí Sláva, nad kronikou společně vzpomí-
nali na doby „dávno minulé“.



Hrad a zámek Horšovský Týn se každoročně 
na podzim proměňuje v dějiště mezinárodního 
filmového festivalu pro děti a mládež JUNIOR-
FEST. Nebude tomu jinak ani letos. Ještě před 
tím si však zaměstnanci hradu a zámku Hor-
šovský Týn společně s občanským sdružením 
JUNIORFEST připravili na letošní léto překva-
pení v podobě výstavy rekvizit a kostýmů z nej-
oblíbenější československé filmové pohádky 
TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU. Touto výstavou 
chtějí společně s vámi oslavit 5. výročí koná-
ní mezinárodního filmového festivalu pro děti 
a mládež JUNIORFEST v Horšovském Týně.

Návštěvníkům výstavy bude poodhaleno 
zákulisí vzniku této pohádky. Desítky kos-
týmních originálů z barrandovského Fundusu, 
včetně nádherných červánkových šatů Popelky 
nebo loveckého kostýmu prince, doplní unikát-
ní fotografie z natáčení, autentické produkční 
dokumenty a další zajímavosti z historie této 
nejoblíbenější české pohádky. 

Proč se výstava jmenuje „TŘI STŘEVÍČ-
KY PRO POPELKU?“ To vám na tomto místě 
neprozradíme. Je to totiž jedno z mnoha tajem-
ství této unikátní výstavy, která v takovémto 
rozsahu na území České republiky nikdy nebyla 
nainstalována.

Výstava bude zahájena 1. června 2012 a potr-
vá po celé prázdniny až do 15. září 2012 každý 
den mimo pondělí od 9.00 do 17.00. Veškeré 
podstatné informace včetně ceníku a slev nalez-
nete na webových stránkách www.juniorfest.cz 
a www.horsovsky-tyn.cz nebo si můžete vstu-
penky zarezervovat na tel. čísle 379 423 111. 

Výstava vzniká za výrazné podpory Fundusu 
Barrandov Studia.

Zároveň je v přípravách již několikrát zmi-
ňovaný MFF JUNIORFEST, který se letos 
uskuteční od 3. do 7. listopadu 2012. Společ-
ně se můžeme těšit na setkání s tvůrci pohád-
ky „S čerty nejsou žerty“; festivalový jarmark 
hraček a her pro děti; jízdu festivalových hvězd 
historickými vozidly Horšovským Týnem; auto-
gramiády známých herců. Festival své pětileté 
výročí oslaví ve třech městech: Horšovském 
Týně, Plzni a Dobřanech.
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Přeštice v čase – XXXI. Připomněli jsme si osvobození
V úterý 2. května ve večerních hodinách do 

Dolní Lukavice zavítalo cca 10 džípů a 1 obrně-
ný vůz v podání klubu vojenského historie. Po 
večeři, připravené v polní kuchyni, „osvobodi-
telé“ přespali na zámku. 6. května 1945 došla 
do Dolní Lukavice zpráva, že do obce přijede 
od Merklína americká armáda. Dolnolukavičtí 
občané vyšli za obec a před lesem Háj potkali 
první americké tanky, které zastavily, naložily 
občany a spolu s nimi odjely před dolnoluka-
vický zámek. Tam již čekal majitel zámku 
JUDr. Veverka s rodinou a další občané. Veli-
telství americké armády bylo umístěno v zám-
ku. Vojáci se ubytovali v soukromí u místních 
obyvatel a také v zámecké bažantnici, kde měli 
postavené stany. (Za večerů si pak Američané 
na stěně zámku, obrácené do parku, promítali 
filmy.) Celkový stav posádky činil 600 mužů. 

Druhý den začali američtí vojáci pročišťovat 
okolní lesy od Němců. Zajaté německé vojáky 
pak Američané shromažďovali v místní soko-
lovně a poté je odváželi do Dobřan. Tato armá-
da odjížděla z Dolní Lukavice na přelomu srpna 
a září 1945.                          Mgr. Eva Klepsová

Foto: archiv členů klubu vojenské historie

Tři střevíčky pro Popelku

Obchod p. Jana Hanzlíka v Přešticích (neexistuje). Vpravo vjezd do Karlovy ulice (neexistuje).   
Současná podoba stejného místa. Rybova ulice. Vlevo prodejna elektro, sklo – porcelán, železář-
ství.                                                                                                                Text a foto ing. Jiří Běl

Domovní dveøe

Schody

Koupelnový nábytekKuchynì

Dveøe

Stropní podhledy

Kryty topných tìles...Vše
z jedné ruky

Garážová vrata

Jednicka na renovace v Evrope

Žaluzie

Sítì proti hmyzu

Vestavìné skøínìPlovoucí podlahy

Nové dveøe bìhem jediného dne!
Budete pøekvapeni tímto moderním prvkem na míru!

Rychlá a èist? mont?ž za jeden den!

Není nutné vyklízení pokojù!

Již nikdy nemusíte natírat!
Nic se nemusí vybourat!

Vyberte si z více než 1000 modelù!

Hodí se ke každému stylu zaøízení!

Snadná údržba!

Renovace dveøí
Odborný závod PORTAS

Familia NOVÁK & NOVÁK s.r.o.
Výhradní zástupce pro okresy:

Pøíbram, Domažlice, Plzeò-jih, Strakonice
Rokycany, Klatovy, Písek, Èeské Budìjovice.

www.renovace-novak.cz

602 11 77 30
Renovujeme, modernizujeme
    a zhotovujeme na míru!

Kvalita již více než 35 let!

Staré zachováme, nové udìláme!

Více produktù a informací na: www.renovace-novak.cz Po pøedložení tohoto inzerátu sleva 10% na novou objednávku.

NAŠE ŘEKA ÚHLAVA
Dům historie Přešticka

19. 5.-16. 9. 2012

Historie a současnost řeky. Ryby a ptáci kolem řeky. 
Unikátní videozáznam činnosti bobra v Dolní Lukavici.
ÚT-PÁ 9-12 hod., 13-17 hod., SO, NE, svátky 14-17 hod.

Májové oslavy v Přešticích
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Dostaveníčko s Moravankou
Po krátké odmlce a něko-

lika setkáních s dechov-
kou formou taneční zába-
vy zasedli posluchači opět 
do hlediště velkého sálu 
KKC, aby si v rámci pořadu 
Dostaveníčko s dechovkou 
poslechli koncert další kape-
ly. A tentokrát to opravdu 
stálo za to, a kdo neobsadil 
několik volných míst, udělal 
velkou chybu. Pozvání do 
Přeštic totiž přijala královna 
české dechovky, Moravan-
ka, s legendárním kapelní-
kem Janem Slabákem.

Pořad moderovala manžel-
ka a zpěvačka Ivana Slabáková. I když první 
polovinu tvořily méně známé moravské i slo-
venské písničky, převážně napsané nebo upra-
vené samotným kapelníkem, byla radost sledo-
vat sólová vystoupení jednotlivých muzikantů 
i kapely jako celku. Jan Slabák předvedl své 
sólové umění při melodii z filmu Tenkrát na 
západě a v písních skladatele Glenna Millera 
a potvrdil tak, že bez ohledu na věk (loni oslavil 
70 let) mu to stále troubí a nehodlá svoji kříd-
lovku jen tak pověsit na hřebík.

Následovala přestávka, kdy byla tradičně 
tažena tombola, do níž ceny již po několiká-
té věnovalo včelařství manželů Sedláčkových 
z Příchovic. Druhá polovina začala již zná-
mějšími moravskými písničkami a publikum 
se pomalu rozezpívávalo. Bylo pochváleno 
i samotnými zpěváky jako hotový pěvecký 
sbor. Pak jsme se přesunuli s písničkami k nám 
a zněly hity české lidovky, na které asi větši-

Organizace školního roku 2012/2013
Organizace školního roku 2012/2013 v základních školách, středních školách, základních umě-

leckých školách a konzervatořích
Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začne ve všech základních školách, 

středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2012. Vyu-
čování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2013. Období školního vyučování ve 
druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2013.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012. Vánoční prázdniny 
budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2012 a skončí ve středu 2. ledna 2013. Vyučování začne ve 
čtvrtek 3. ledna 2013.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2013.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března a pátek 29. března 2013.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2013 do neděle 1. září 2013.
Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne v pondělí 2. září 2013. 

Mgr. Dana Hanušová, vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče

Přehled sociálních a dalších služeb 
pro rodiny s dětmi v katalogu
V rámci komunitního plánování sociálních 
služeb na Přešticku vznikl Katalog poskytovate-
lů sociálních a návazných služeb na území Přeš-
ticka. Zde vám nabízíme přehled poskytovatelů 
služeb pro rodiny s dětmi. V dalších vydáních 
Přeštických novin uvedeme přehled sociálních 
a návazných služeb týkající se osob se zdravot-
ním postižením a lidí v krizových situacích. 
Podrobnější informace je rovněž možné nalézt 
na internetových stránkách na adrese kaposos.
wordpress.com.

Potřebujete hlídat děti?
Václava Lešetická, Lužany 7, telefonní číslo: 
721 331 277, e-mail: vaclava.leseticka@sez- 
nam.cz, webové stránky: www.hlidani-opravy.cz
Farní sbor ČCE v Přešticích, Rebcova 557, 
Přeštice, telefon: 725 333 597, po telefonické 
dohodě středa od 9.00 do 12.00 hod.

Jste na mateřské dovolené? Chcete navště-
vovat mateřské centrum?
Farní sbor ČCE v Přešticích, Rebcova 557, 
Přeštice, telefon: 725 333 597, nebo 776 116 899,  
e-mail:prestice@evangnet.cz, webové stránky: 
http://prestice.evangnet.cz/

Potřebujete poradit?
Poradenská psychologie, Kulturní a komunit-
ní centrum Přeštice, Masarykovo náměstí 311, 
Přeštice, telefon: 731 973 397, e-mail: info@
ppprestice.cz, webové stránky: www.pppresti-
ce.cz
Člověk v tísni, o.p.s., Hlávkova 30, Přeštice, 
telefon: 739 320 231, e-mail: alena.sedlacko-
va@clovekvtisni.cz

Máte rodinné problémy?
Poradenská psychologie, Kulturní a komunit-
ní centrum Přeštice, Masarykovo náměstí 311, 
Přeštice, telefon: 731 973 397, e-mail: info@
ppprestice.cz, webové stránky: www.pppresti-
ce.cz
Poradna pro rodinu, manželství a mezilid-
ské vztahy, o.p.s., Denisovo nábřeží 4, Plzeň, 
telefon: 775 263 426, e-mail:ivanka.jirkova@
seznam.cz, ilonahruzova@seznam.cz, webové 
stránky: www.poradnaplzen.cz

Jste pěstounská rodina, nebo jste adoptivní 
rodiče?
Poradna náhradní rodinné péče, Sdružení 
pěstounských rodin, Borská pole 55, Plzeň, 
telefon: 733 534 466, e-mail:plzen@pestou-
ni.cz, webové stránky: www.pestouni.cz

Máte dluhy? Nevíte, jak situaci řešit?
Člověk v tísni, o.p.s., Hlávkova 30, Přeštice, 
telefon: 739 320 231, e-mail: alena.sedlacko-
va@clovekvtisni.cz

Občanská poradna Plzeň, o.s., Koterovská 41, 
Plzeň, pobočka T.G.M . 5, Dobřany, telefon: 
Plzeň 377 456 468, 377 456 467, 777 964 563, 
pobočka Dobřany 777 94 563, e-mail:poradna@
opplzen.cz, webové stránky: www.opplzen.cz

Potřebujete pomoc při přestupkových 
a soudních sporech? Potřebujete pomoc při 
vyřizování sociálních dávek a důchodů?
Člověk v tísni, o.p.s., Hlávkova 30, Přeštice, 
telefon: 739 320 231, e-mail: alena.sedlacko-
va@clovekvtisni.cz

Trpíte domácím násilím v rodině? Ubližuje 
vám někdo blízký?
Intervenční centrum Plzeňského kraje, Die-
cézní charita Plzeň, Cukrovarská 16, Plzeň 
(naproti depu Dopravních podniků, ambulan-
ce každý všední den od 9.00 do 12.00 hod., od 
13.00 do 15.00 hod.)
Krizová linka, Diecézní charita v Plzni, tele-
fon: 777 167 004, webové stránky: www.kadel.
cz/dchp/mainsources/default.htm
Dona linka – nepřetržitá pomoc obětem 
domácího násilí, telefon: 251 511 313, e-mail:
dona.linka@bkb.cz, webové stránky: www.
donalinka.cz
Linka pro ženy a dívky, Občanské sdružení 
0NŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dív-
ky, telefon: 603 210 999, e-mail:praha@porad-
naprozeny.eu, webové stránky: www.poradna-
prozeny.eu

Hledáte zařízení pro ubytování dětí v krizo-
vých situacích?
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc „Šneček“, Kojenecký ústav s dět-
ským domovem Plzeň, Na Chmelnicích 6,  
323 00 Plzeň, telefon: 378 037 823, 724 888 807,  
e-mail:siplova@plzen.eu, webové stránky: 
www.kojenecky-ustav.cz

Nemáte kde bydlet, jste v krizové situaci 
a potřebujete společné ubytování pro rodiče 
s dětmi?
Fond ohrožených dětí, Azylový dům MáTa, 
Fond ohrožených dětí, Lochotínská 37, Plzeň, 
telefon: 377 541 226, 724 667 638, e-mail:azy-
lovydum.plzen@fod.cz, webové stránky: www.
fod.cz
Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, 
Městská charita Plzeň, Čermákova 29, Plzeň, 
Do Štěnovic 2, 326 00 Plzeň, telefon: 377 423 
159, e-mail:dmd@mchp.cz, webové stránky: 
www.mchp.cz

Mgr. Stanislava Tejčková

Skautské závody a hry na 1. máje
V letošním roce jsme se stali pořadateli 

základního kola Závodu světlušek a vlčat pro 
okres Plzeň-jih. Zázemí pro všechny účastní-
ky jsme našli v areálu Střeleckého klubu KVZ 
Přeštice.

Členové klubu nám nejen poskytli celý areál, 
ale připravili pro naše děti i střeleckou soutěž 
a výstavu zbraní, za což jim patří velký dík. 
Závod jsme  nazvali „O poklad Černého korzá-
ra“ a soutěžní hlídky měly názvy různých pirát-
ských škunerů a kostýmy námořníků a korzárů. 
Soutěžící museli absolvovat trasu zhruba 3 km 
dlouhou po různých „ostrovech“, na kterých 
plnili zadané úkoly. Třeba na Ostrově bloudění 
předváděli, jak umí pracovat s mapou a buzo-
lou, na Opičím ostrově je čekala překážková 
dráha, na Ostrově krvavého kolena zase museli 
prokázat, jak umí poskytnout první pomoc apod. 
V cíli je pak čekalo občerstvení, hry, střílení 
a horký čaj. A pro vítěze samozřejmě odmě-

ny a postup do krajského kola. Asi šedesátka 
zúčastněných dětí zažila pěkný den a nevadilo 
jim ani chladné počasí.

Prvního května jsme se sešli na náměstí, aby-
chom připravili pro dětskou veřejnost tradiční 
skautské hry. Jako v předchozích letech i letos 
jsme spolupracovali s dobrovolnými hasiči, 
kteří měli připraveny svoje hasičské disciplí-
ny. Kolem kašny už byly připraveny stánky 
s občerstvením a skupina Sešlost wjekem, která 
zpestřovala prvomájové dopoledne. Děti si rády 
vyzkoušely chůzi na chůdách, lovení rybiček, 
házení míčků do medvěda, nebo třeba skládání 
trička, paměťovou hru, či skákání přes šviha-
dlo. Dokonce některé z nich přišly opakovaně 
na start a znovu prošly celou trať. Odměnou 
jim byly bonbóny, které jsme s hasiči společně 
kupovali.

A počasí? Bylo přímo luxusní a na první májo-
vý den až příliš teplé.                               Jájina

Letní číslo sborníku „Pod Zelenou 
Horou“ láká k vycházkám

Do Galerie zapomenutých osobností jsme 
tentokrát zahrnuli blovického rodáka Vojtěcha 
Heinricha-Jirotu, který zemřel před 140 lety ve 
věku pouhých 21 let. Byl slibným literárním 
talentem, bylo mu však dopřáno tvořit pouhé tři 
roky, než ho sklátila tuberkulóza. Jeho spolužák 
a přítel Jaroslav Vrchlický mu věnoval dojemný 
nekrolog, z něhož také cituje autorka vzpomín-
ky Ivana Kováříková.

O přírodní rezervaci Zlín mezi Snopoušovy 
a Krašavci psal známý botanik F. Maloch už 
v předválečných číslech sborníku a Zlín byl také 
srdeční záležitostí přeštického učitele Václava 
Vacka. Tentokrát nás na zalesněný vrch s právě 
rozkvétající unikátní suchomilnou flórou zave-
de ing. Lenka Pivoňková z oddělení ochrany 
přírody odboru životního prostředí Krajského 
úřadu Plzeňského kraje. Seriál o tradičních čes-
kých odrůdách ovocných plodin z předcházejí-
cích čísel uzavírá svým příspěvkem Ovocnář-

ství na Přešticku soukromý sadař ing. Jaroslav 
Běl. Pověsti o hradu Skála jsou v našem regionu 
všeobecně známé, ale lidová vyprávění o hradu, 
jeho strašidlech a místních kuriozitách, která 
zveřejňujeme, v této podobě dosud publikována 
nebyla. Vybrali jsme je pro vás jednak z kores-
pondence RNDr. Karla Hlávky a radkovického 
občana Prokopa Beneše a jednak z vyprávění 
Anny Havránkové z Lužan. Historie divadelní-
ho kroužku v Srbech v letech 1952-1961 upou-
tala pozornost Mgr. Venduly Hnojské z Muzea 
jižního Plzeňska v Blovicích a nepomuckému 
kolegovi Karlu Barochovi vděčíme za zachyce-
ní počátků fotbalu v Nepomuku. Dolnolukavic-
ký rodák ing. Jaroslav Kasl se zase ve své úvaze 
zamýšlí nad tím, zda Joseph Haydn mohl v Dol-
ní Lukavici roku 1798 zkomponovat rakouskou 
hymnu, jak se někdy traduje. A do budoucna 
slibuje o slavném hudebním skladateli ještě 
zajímavé pokračování.             Věra Kokošková 

na z přítomných čekala, a to už zpíval opravdu 
celý sál. Závěrečnou tečkou měla být za recita-
ce Ivany Slabákové moravská hymna Morava 
krásná zem. Ale nebylo by to Dostaveníčko, 
aby si publikum nevytleskalo přídavek, který 
byl opravdu monstrózní.

Společně s kapelníkem oslavila loni kulatiny 
– 40 let svého založení i samotná kapela. Mys-
lím si, že všichni návštěvníci tohoto koncertu 
by jim chtěli dodatečně popřát do dalších let 
ještě mnoho takových vystoupení a vždy plné 
sály, odkud budou posluchači nebo tanečníci 
odcházet s nevšedním kulturním zážitkem, 
jako tomu jistě bylo u nás v Přešticích. Panu 
kapelníkovi pak především pevné zdraví, aby 
ještě dlouho mohl stát v čele takového orches-
tru, protože je opravdu člověk na svém mís-
tě a nesmazatelně zapsán do české, čí spíše 
moravské dechovky.

Radek Pěchouček

Slavnost u obnovených památek
V tomto měsíci byly dokončeny parkové 

úpravy okolí sochy sv. Petra v D. Lukavici. 
Její restaurování je vlastně takové malé jubile-
um, jedná se o desátou významnější památku, 
která byla v obci obnovena. Při této příležitosti 
přicházíme s pozváním na slavnostní vysvěce-
ní zrekonstruovaných soch patronů obce, sv. 
Petra a Pavla a sochy sv. Jana Nepomuckého. 
Účastníci této malé slavnosti obdrží barevnou 
publikaci „Procházka za Lukavickými světci“ 

s legendou ke každé opravené památce a map-
kou jejich rozmístění.

Program – sobota 30. června 2012:
10.00  svěcení sochy sv. Petra v Dolní Lukavici, 
na konci obce směrem na Dnešice
11.00 svěcení sochy sv. Jana Nepomuckého 
u kaple v Krasavcích
11.30 svěcení sochy sv. Pavla mezi Dolní 
a Horní Lukavicí

Mgr. Eva Klepsová
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Návod jak předejít podvodu
Senioři jsou často oběťmi kriminálních činů. 

Pro pachatele jsou jednou z nejčastějších cílo-
vých skupin. Využívají jejich důvěřivosti a osa-
mocení, kdy jsou vděčni i za to, že se s nimi 
dá někdo do řeči. Narůstající trestná činnost, 
páchaná právě na této skupině, se neděje jen 
na ulicích, ale i v místech, kde by se měli cítit 
nejbezpečněji, tedy doma. Tyto případy končí 
většinou finanční újmou, ale mnohdy i fyzic-
kým násilím. Poradíme vám, jak se účinně brá-
nit, správně reagovat při návštěvě osob vydá-
vajících se na např. za elektrikáře, plynaře, 
podomní prodejce, brusiče nožů či pracovníka 
jiných různých služeb, jejímž účelem je se na 
úkor seniorů obohatit. Rádi bychom tak přispěli 
k jejich ochraně osobního bezpečí a majetku.  
Z tohoto důvodu pořádáme pro seniory různé 
přednášky, jejichž cílem je zvýšit ostražitost 
a bezpečnost seniorů. Podvodníci využívají 
různé záminky, aby se dostali k vašim peně-
zům. Chtějí vniknout do vašeho bytu, a pokud 
z vás nevylákají peníze přímo, ovládají řadů 
způsobů, jak vás okrást. Například, že vám 
nesou přeplatek za elektriku či plyn, ale u sebe 
mají jen bankovku velké nominální hodnoty, 
a tak potřebují rozměnit. Ochotně jim bankov-
ku rozměníte, ale po jejich odchodu zjistíte, že 
jste o své úspory přišli. Údajní pracovníci totiž 
touto fintou potřebovali jen zjistit, kde uscho-
váváte peníze. Další finta je půjčka. Podvodní-

ci si vytipují oběť v telefonním seznamu podle 
křestního jména typického pro staršího člověka 
a zavolají na něj. Představí se jako jejich pří-
buzní, vnuk, syn apod. a poprosí o půjčku na 
třeba nákup auta. Když důchodce kývne, řekne, 
že pošle kamaráda, protože nemá čas a nemůže 
si přijít sám. Podvodníci mají připravené různé 
finty a neustále vymýšlejí nové. Proto zvoní-
li opravář, pracovník úřadu, broušení nožů či 
jiných služeb (odečet plynu, vrácení přeplatku 
za elektriku) nechte si předložit jeho služební 
průkaz, nebo zavolejte na úřad či instituci, na 
kterou se pracovník odvolává. V případě jakých-
koliv pochybností trvejte na tom, že nabízenou 
pomoc nechcete. Na závěr vám poskytnu pár 
rad, které vás před těmito podvodníky ochrání. 
Nikdy neotvírejte hned dveře, nevíte-li, kdo za 
nimi je. Velkým pomocníkem je panoramatické 
kukátko, které vám umožní dobře si návštěv-
níka prohlédnout. Rovněž je dobré si na dve-
ře instalovat bezpečnostní řetízek, který udrží 
dveře jen pootevřené. Některé věci tak můžete 
vyřídit bezpečněji. Nepodléhejte lákavé vidině 
snadného zbohatnutí. Podomní nabídky výher 
nebo výhodné koupě odmítejte. Ve většině pří-
padů jde totiž o podvod. Důležitá telefonní čísla 
(policie, hasiči, lékař), mějte viditelně, nejlépe 
hned vedle telefonu, abyste mohli zavolat rychle 
pomoc. Nedůvěřujte neznámým lidem a nikoho 
cizího si do svého bytu nevpouštějte.

Druhá etapa výměny oken 
v sokolovně dokončena

V prvním dubnovém týdnu byla provedena 
výměna oken ve velkém sále a přísálí sokolov-
ny. Tato finančně náročná akce mohla být rea-
lizována díky snaze výboru Tělocvičné jednoty 
Sokol Přeštice, který se v květnu loňského roku 
chopil příležitosti a prostřednictvím Občanské-
ho sdružení MAS Aktivios působící v oblasti 
jižního Plzeňska podal žádost o dotaci z Progra-
mu rozvoje venkova ČR financovaného Evrop-
skou unií. Jelikož žádost uspěla, bylo možno 
v druhé etapě dokončit výměnu původních, přes 
osmdesát let starých, oken sokolovny. První 
etapa výměny, financovaná stejným způsobem 
– získáním dotace od SZIF, proběhla již v roce 
2010, tehdy ale získaná částka stačila pouze na 
výměnu oken, která byla v nejhorším stavu. Jed-
nalo se o okna v malém sále a suterénu budo-
vy. Nyní tedy přišel na řadu velký sál a přísálí, 
čímž je výměna oken v celé budově prakticky 
hotova. Po zateplení stropů v roce 2006, které 
bylo provedeno z vlastních prostředků jedno-
ty, je dokončení výměny oken dalším krokem 
k úspoře energie. Navíc nová okna přispívají 
i ke zlepšení prostředí obou sálů.

Samotná výměna byla provedena odbor-
nou firmou, ale přípravné práce a úklid pro-
vedli členové jednoty, jak je v Sokole již tra-
dicí, zdarma.          Za výbor TJ Sokol Přeštice

František Švihla, starosta

Den otevřených dveří na ZŠ Přeštice
V sobotu dne 21. dubna 2012 v dopoledních 

hodinách se konal v obou přeštických školních 
budovách „Den otevřených dveří“. Tato akce byla 
o to více významná, protože v tomto roce si při-
pomínáme dvě důležitá výročí – 15. výročí škol-
ní budovy Na Jordáně (září 1996) a 125. výročí 
školní budovy v Rebcově ulici (září 1887).

Pozváni byli nejen rodiče žáků, ale i širo-
ká veřejnost. Nikdo z těch, kteří si udělali čas 
a obě naše školní budovy navštívili, nelitovali. 
Měli možnost vidět žáky, jak pracují ve třídách, 
a přesvědčit se, že už dávno jen nesedí ve škol-
ních lavicích a nesledují jen výklad svého vyu-
čujícího. 

Dnes je všechno jinak. Učení je spojeno se 
zábavou a názorností, používá se mnoho nejno-
vějších a nejmodernějších pomůcek. Učení se 
pro žáky stává hrou, která je velice baví, přináší 
jim radost a uspokojení.

Také bylo možno vidět žáky v tělocvič-
nách s nejmodernějším vybavením. S velkým 
zájmem si rodiče též prohlíželi pěkné výtvarné 
práce svých dětí. 

Za vše, co jsme všichni, kteří jsme školu v ten-
to den navštívili, viděli, patří velké poděkování 
všem vyučujícím, provozním zaměstnancům, 
bez nichž by tato akce nemohla proběhnout. 
Nejvíce ale musíme poděkovat žákům, kteří 
nás svými aktivitami tolik zaujali – atmosféra 
byla vskutku báječná. Nikomu z těch, kdo přišel 
na „Den otevřených dveří“, se nechtělo odejít 
domů. 

Velké poděkování za uskutečnění takovéto 
organizačně náročné a poučné akce patří rov-
něž vedení školy – panu řediteli i jeho zástup-
cům.

Mgr. Jan Königsmark,
2. místostarosta pro školství, kulturu a sport

Návštěva studentů regentálského 
gymnázia z partnerského města 
Nittenau v Přešticích

Ve středu 28. března, přesně v Den učitelů, 
zavítalo do našeho města více než 40 studen-
tů hudebního oboru  regentálského gymnázia 
z našeho partnerského města Nittenau se svým 
pedagogickým doprovodem, jedním z členů 
Rady města Nittenau, který se zároveň postaral 
o autobusovou dopravu do Přeštic a zpět, a pa-
nem Hans-Georg Heiglem, předsedou spolku 
pro partnerskou spolupráci. 

Na jejich příjezd již před radnicí netrpěli-
vě čekali studenti přeštické odloučené poboč-
ky plzeňského gymnázia na Mikulášském 
náměstí společně s jedním ze svých profesorů,  
Mgr. Josefem Šimánou.

Studenti byli v obřadní síni MěÚ Přešti-
ce slavnostně přijati zástupci vedení města 
Přeštice a též senátorkou Dagmar Terelme-
šovou.

Následovala společná prohlídka Domu histo-
rie Přešticka a též chrámu Nanebevzetí Panny 
Marie. 

 Po obědě v jídelně ZŠ Na Jordáně program 
pokračoval v aule školy.

Tohoto programu se zúčastnili a ke studen-
tům promluvili místní poslanec  Ing. Jiří Papež, 
ředitel  gymnázia  Mgr. Josef Trneček a  ředitel 
ZŠ Přeštice  Mgr. Josef Šperl.

Studenti z Německa všechny přítomné velice 
mile překvapili krásným a bohatým hudebním 
vystoupením.

Atmosféru tohoto dne bezpochyby nejlépe 
přiblíží přiložené fotografie, které jsou dílem 
pana Ing. Jiřího Běla. Za možnost jejich uveřej-
nění děkujeme. 

 Mgr. Jan Königsmark, 2. místostarosta
 pro školství, kulturu a sport 

Plny dojmů odcházely děti ze školní družiny jedno páteční odpoledne z přeštických luk. Členové 
klubu Modelářů Přeštice jim zde předvedli své modely aut a letadel. Děkujeme za váš čas, který 
jste nám věnovali.                                                                Pavlína Kmochová, vychovatelka ŠD
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Výsledky družstev oddílu národní házené 
TJ Přeštice v jarní části soutěží 2012
1. liga mužů
TJ Přeštice – Sokol Opatovice       8:11 (6:6)
TJ DIOSS Nýřany – TJ Přeštice  15:15 (9:8)
TJ Přeštice – 1. NH Brno           11:13 (4:7)
TJ Přeštice – TJ Stará Ves           14:16 (9:8)
TJ Plzeň-Újezd – TJ Přeštice       25:16 (11:6)
TJ Přeštice – Sokol Svinov          21:27 (11:14)
TJ Přeštice – SK Studénka           19:13 (4:6)
Sokol Tymákov – TJ Přeštice      18:12 (9:8)
1. liga žen
TJ Přeštice – SK Chomutov NH    8:12 (4:4)
Sokol Blovice – TJ Přeštice         10:16 (7:11)
TJ Přeštice – HK Hlinsko            15:24 (5:9)
TJ Přeštice – Spartak Modřany      8:8   (3:4)
Šroubárna Žatec – TJ Přeštice     10:10  (4:7)
TJ Přeštice – Sokol Rokytnice     18:24 (10:15)
TJ Přeštice – SK Studénka           22:8   (9:5)
Sokol Tymákov – TJ Přeštice      19:11 (8:4)
Oblastní přebor žen
Sokol Nezvěstice – TJ Přeštice B 11:17 (5:8)
TJ Přeštice B – SKH Stupno       16:8   (8:3)
Sokol Dobřív A – TJ Přeštice B    7:14 (1:8)
TJ Přeštice B – Sokol Chudenice 26:14 (13:9)
Sokol Štěnovice – TJ Přeštice B  12:11 (5:8)
TJ Přeštice B – Sokol Osek          10:0
                                                      kontumačně
Sokol Tymákov B – TJ Přeštice B   8:14 (4:7)
Oblastní přebor mužů
Sokol Nezvěstice B – TJ Přeštice B 14:11 (4:4)
TJ Přeštice B – Sokol Stupno       17:14 (7:3)
TJ DIOSS Nýřany B – TJ Přeštice B
                                                      21:16 (13:9)
TJ Přeštice B – Sokol Kyšice A   15:17 (5:8)
Sokol Ejpovice B – TJ Přeštice B 17:16 (10:7)
TJ Přeštice B – Spartak Rožmitál  17:16 (7:6)
Sokol Záluží – TJ Přeštice B        20:20 (10:9)

Oblastní přebor dorostenek
Sokol Tymákov A – TJ Přeštice   28:15 (15:7)
TJ Přeštice – Sokol Blovice         21:15 (12:7)
Sokol Ejpovice – TJ Přeštice       12:20 (5:10)
TJ Vřeskovice – TJ Přeštice          9:13 (2:6)

Oblastní přebor dorostenců

TJ Přeštice – TJ Příchovice          15:18 (8:9)
TJ Přeštice – Sokol Tymákov      14:14 (5:6)

Oblastní přebor  starších žáků

Sokol Dobřív – TJ Přeštice          13:14 (5:6)
TJ Přeštice – TJ Příchovice          17:24 (10:14)
TJ Plzeň Újezd  - TJ Přeštice       18:10 (9:8)
TJ Přeštice – Sokol Blovice         19:14 (11:6)
TJ Přeštice – Sokol Kyšice             7:4   (5:2)
TJ Přeštice – TJ DIOSS Nýřany  11:8   (2:4)
Sokol Ejpovice – TJ Přeštice        20:14 (13:9)

Oblastní přebor mladších žaček

TJ Přeštice A – TJ Přeštice B       13:1   (6:0)
TJ Přeštice A – Sokol Nezvěstice  17:10 (9:6)
TJ Přeštice A – Sokol Blovice      16:8   (10:4)
TJ Přeštice A – Sokol Dobřív      18:1    (9:0)
TJ Přeštice A – Sokol Kyšice      10:10 (6:8)
                                    na pokutové hody 1:2
Sokol Štěnovice – TJ Přeštice A    2:20 (1:7)
TJ Přeštice A – TJ Příchovice      17:15 (9:7)
TJ Přeštice B – Sokol Dobřív         2:4   (0:1)
TJ Přeštice B – Sokol Kyšice         2:14 (1:6)
TJ Přeštice B – Sokol Štěnovice    0:5   (0:3)
TJ Přeštice B – Sokol Ejpovice      4:9   (2:6)

Oblastní přebor mladších žáků

TJ Plzeň-Újezd – TJ Přeštice       16:3   (8:1)
TJ Přeštice – TJ DIOSS Nýřany  16:0   (4:0)
TJ Božkov – TJ Přeštice                7:10 (2:5)

Výsledky utkání fotbalového oddílu TJ Přeštice
A muži 

21.  4. 12  Chotíkov – Přeštice 1:1 (0:0) branky: 
Turek PK 4:3
28. 4. 12 Přeštice – Vejprnice 1:3 (1:1) branky: 
Šambergr  

Sestava: Šilhánek L. – Benedikt T., Šambergr 
F., Turek S., Bešta J., Trdlička P., Vacík M., 
Bouc M. (82‘ Zoubek M.), Mastný M., Přibáň 
T. (85‘ Hrdlička J.), Bešta P. (77‘ Švarc M.)
6. 5. 12 Klatovy – Přeštice 3:1 (1:0) branky: 
Uzlík   

Sestava: Růžička L. - Benedikt T., Uzlík V., 
Turek S., Bešta J., Trdlička P. (75‘ Švarc M.), 
Mrázek F. (70‘ Hohlberger M.), Bouc M., Šam-
bergr F. (38‘ Bešta P.), Přibáň T., Mastný M.
12. 5. 12 SK ZČE Plzeň – Přeštice 2:2 (0:0) 
branky: Turek, Švarc PK 4:3
19. 5. 12 Přeštice – Rapid Plzeň 1:0 (1:0) bran-
ky: Uzlík   

Po dlouhé době domácí celek ochutnal vítěz-
ství a v tabulce se posunul na 5. místo. 

Semifinále poháru PKFS
2. 5. 12 Přeštice – Senco 2:3 (1:1) branky: 
Vacík, Bešta J.

Po vyrovnaném boji jsme těsně podleh-
li prvnímu celku KPM, který si zahraje finále 
s Chrástem.

B muži
22. 4. 12 Přeštice B – Chanovice 2:0 (1:0) bran-
ky: Hohlberger,Vacík

Sestava: Kašpar Ondřej – Rajchart Petr, Čer-
ný Václav, Hrdlička Jiří, Haimrle Hynek – Zou-
bek Michal, Stehlík Jaroslav, Vacík Milan (Pap 
Pavel), Bešta Pavel (Viktora Jan) – Hohlberger 
Martin, Švarc Martin
29. 4. 12 Přeštice B – Pačejov 3:0 (1:0) branky: 
vlastní, Zoubek, Haimrle  

Sestava: Růžička L. – Černý V., Rajchart P. 
Bešta M., Haimrle H., Bešta P. (46‘ Přibáň T.), 
Hrdlička J., Stehlík J. (79‘ Pap P.), Zoubek M., 
Švarc M. (82‘ Bešta D.), Hohlberger M.
6. 5.12 Přeštice B – Strážov 4:1 (2:0) branky: 
Haimrle 2, Pap, Švarc   

Sestava: Kašpar O. – Černý V., Rajchart P. 
(66‘ Viktora J.), Bešta M., Pap P. (85‘ Březina 
F.), Haimrle H., Hrdlička J., Stehlík J., Zoubek 
M., Švarc M. (78‘ Lecjaks V.), Hohlberger M.
13. 5. 12 Přeštice B – Žichovice 4:1 (1:0)  bran-
ky: Švarc, Zoubek, Haimrle, vlastní
20. 5. 12  Štěnovice – Přeštice B 1:0 (1:0)

Dorost starší
21. 4. 12 Přeštice – TJ Klatovy 4:3 (2:1) branky: 
Bešta P.2, Štolle, Lecjaks
29. 4. 12 Senco – Přeštice 4:2 (1:1) branky: Ča-
pek, Čížek
5. 5. 12 Přeštice – Vejprnice 1:1 (1:0) branky: 
Hajžman PK 4:5
12. 5. 12 Přeštice – Horažďovice 3:0 (2:0) bran-
ky: Pecka, Vizingr, Hajžman
19. 5. 12 SK ZČE – Přeštice 3:0 (1:0)  

Dorost mladší
21. 4. 12 Přeštice – TJ Klatovy 5:2 (2:0) branky: 
Kastner 2x, Jaroš 2x, Skála
29. 4. 12 Senco – Přeštice 3:0 (1:0) 
5. 5. 12 Přeštice – Vejprnice 1:0 (1:0) branky: 
Kastner          
12. 5. 12 Přeštice – Horažďovice 3:1 (1:1) bran-
ky: Vizingr 2x, Skála
18. 5. 12 Domažlice – Přeštice 5:1 (3:1) branky: 
Jeslínek Martin

Žáci starší
21. 4. 12 Senco – Přeštice 2:1 (1:0) branky:
Baranec
29. 4. 12 Přeštice – Vejprnice 0:0 (0:0) PK 4:1

Utkání hráno i jako krajské finále poháru 
žáků. Pohár zůstal po dramatickém boji v Přeš-
ticích.
5. 5. 12 Košutka – Přeštice 3:0 (2:0)
8. 5. 12 Horažďovice – Přeštice 6:1 (3:0) bran-
ky: Baranec  
13. 5. 12 SK ZČE – Přeštice 2:0 (1:0)
20. 5. 12 Přeštice – Domažlice 1:2 (1:2) branky: 
Baranec

Žáci mladší 
21. 4. 12 Senco Doubravka – Přeštice 5:4 (2:2) 
branky: Fořt Martin 2x, Šindelář Jan, Bešta 
Tomáš

Sestava: Jehlík Filip – Šteffl Michal, Duchek 
Dominik – Šindelář Jan, Fořt Martin, Kubeš 
Radek – Aizner Adam, Besta Tomáš 

Střídali: Kalčík Tomáš, Knopf Michal, Ško-
pek Zdenek, Křenek Ondrej, Lecjaks Lukáš, 
Frgal Lukáš 
29. 4. 12  Přeštice – Vejprnice 3:1 (2:0) branky: 
Kokoška Radek, Aizner Adam, Fořt Martin
5. 5. 12 Košutka – Přeštice 0:3 (0:3) branky: 
Bešta Tomáš, Kokoška Radek, Aizner Adam
8. 5. 12 Horažďovice – Přeštice 5:1 (4:0) bran-
ky: Bešta Tomáš
13. 5. 12 SK ZČE – Přeštice 1:0 (0:0) 
20. 5. 12 Přeštice – Domažlice 1:7 (0:5) branky: 
Aizner Adam

Starší přípravka
26. 4. 12 M. Touškov – Přeštice 7:1 (5:0) bran-
ky: Klokan
3. 5. 12 Nýřany – Přeštice 1:2 (1:1) branky: 
Hrubý, Horák
10. 5. 12 Přeštice – Chrást 4:1 (2:0) branky: 
Dědič 2x, Valenta 2x
15. 5. 12 Přeštice – Viktoria E 0:12 (0:6)

Mladší přípravka
27. 4. 2012 Přeštice – Senco 2:19 (1:12) 
30. 4. 12 SK Plzeň B – Přeštice 9:4 (2:2) 
11. 5. 12 Přeštice – Junior 8:11 (4:7)
14. 5. 12 SK Plzeň A – Přeštice 12:3 (7:0) 

Program mužstev TJ Přeštice – červen 2012
A muži

Pá   1. 6. 18.00  Přeštice – Holýšov
So   9. 6. 10.15  Příkosice – Přeštice
St  13. 6. 18.00  Přeštice – Senco 

B muži
So   2. 6. 17.00  St.Smolivec – Přeštice B
Ne 10. 6. 10.15  Přeštice B – Sp. Poříčí
Ne 17. 6. 16.00  Svéradice – Přeštice B

Dorost starší
So   2. 6. 10.00  Nepomuk – Přeštice
So   9. 6. 10.00  Přeštice – SŠ Plzeň
So 16. 6. 10.00  Luby – Přeštice

Dorost mladší
So   9. 6. 12.15  Přeštice – SŠ Plzeň

Žáci starší + mladší
NE 3. 6. 10.00 + 11.45  Přeštice – Nepomuk
ST  6. 6. 17.00 + 18.45  Přeštice – Stříbro
SO  9 .6. 10.00 + 11.45  Nýrsko – Přeštice

Stará garda
PÁ   1. 6.  18.00  Sp.Poříčí – Přeštice
PÁ   8. 6.  18.00  Žinkovy – Přeštice
PÁ 15. 6.  18.00  Přeštice – Vstiš

Žákovský  pohár vyhrála TJ Přeštice
Po mnohaleté snaze dostat se alespoň do finále 

Poháru starších žáků PKFS se to letos podařilo 
žákům TJ Přeštice, kteří v bojích o postup v této 
tradiční soutěži na podzim 2011 vyřadili nejpr-
ve Nýřany, hrající nižší soutěž (8:2) a v dalším 
kole favorita soutěže a krajského přeboru žáků 
– Klatovy (po obětavém výkonu remíza 1:1  
a  na penalty 5:4).

To znamenalo účast ve finále, které se ale 
bohužel na rozdíl od předchozích let nehrálo na 
stadionu Viktorie Plzeň jako předzápas Gam-
brinus ligy, což hochy, pro které by to byl určitě 
silný zážitek, moc mrzelo.

V neděli 29. 4. se odehrálo na hřišti v Přeš-
ticích finále Poháru starších žáků PKFS  mezi 
TJ Přeštice a Slávií Vejprnice, mužstvem ze 
špičky krajského přeboru. Po řadě neproměně-

ných šancí na obou stranách utkání skončilo 
0:0 a došlo  na penalty. V těch vládly suverén-
ně domácí Přeštice a po výhře 4:1 na penal-
ty získaly pohár a obdržely též zlaté medaile 
z rukou předsedy VV PKFS p. Romana Berbra 
a dalších členů vedení PKFS pp. P. Hudečka 
a V. Kohouta.

Finále poháru starších žáků PKFS 2012 
v Přešticích:

TJ Přeštice – Slávia Vejprnice 0:0 penalty 5:4 
(za Přeštice proměnili – Baranec, Kuneš, Ornet, 
Šeffl).

Vítězná sestava TJ Přeštice: Šampalík – Raj-
chart, Nosek, Míka, Michal Šteffl – Sýkora, 
Kuneš, Charvát, Mir. Šteffl – Ornet, Baranec 
(střídali – Zábrš, Kohout).

 Mgr. Karel Charvát, trenér

Sbor dobrovolných hasičů Dolní 
Lukavice oslaví 125 let

Na sobotu 16. června Sbor dobrovolných 
hasičů Dolní Lukavice připravuje oslavy výročí 
125 let. Sbor byl založen (jako jeden z prvních 
na Přešticku) na schůzi obecního zastupitelstva 
26. 6. 1887. Při svém založení čítal cca 17 čle-
nů. Od roku 1889 byly dobrovolné sbory hasi-
čů organizovaně vedeny v župách. V září 1889 
vznikla župa Přešticko-Nepomucká, která měla 
tři sekce: Přeštickou, Merklínskou a Nepomuc-
kou. Ve výboru župy zastupoval dolnolukavické 
hasiče jednatel František Vála. Hasičská kolna 

byla umístěna v chudobinci, ale postupem času 
nevyhovovala, tak byla v r. 1926 povolena stav-
ba nové. Rok nato, 15. května 1927, se konaly 
velké oslavy 40 let založení hasičského sboru, 
kterých se zúčastnily všechny okolní sbory. 
Hasičský sbor byl jednou z mála společenských 
organizací v obci. Jejich zásluhou se v obci roz-
víjela kultura a sebevzdělávání členstva i ostat-
ních obyvatel. Pravidelně se zúčastňoval všech 
osvětových a humánních podniků (oslavy 28. říj- 
na, Husův svátek atd.).        Mgr. Eva Klepsová
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Turnaj veteránů v basketbale v Přešticích
Turnaj, jenž byl založen v Přešticích před 25 

lety, se letos opět hrál v naší Sportovní hale. 
Když jsme zakládali turnaj pro veterány, netu-
šili jsme, že se bude hrát tolik ročníků. Chtěli 
jsme si prodloužit herní dobu, protože honit 
se s mladými, na to už jsme neměli a bolístky 
se za léta strávená na parketách v sokolovně 
nemilosrdně hlásily čím dál častěji. Proto jsme 
kdysi pozvali naše nejbližší soupeře a sehráli 
jsme si jednodenní turnaj jen tak na zkoušku. 
Moc se nám to zalíbilo a tak jsme v roce 1987 
uspořádali I. ročník turnaje veteránů nad 40 let. 
Pozváni byli Klatováci, Plzeňáci, hráči z Varů 
a druzí lázeňští z Mariánek. Klatovy později 
odřekly a tak jsme pozvali kluky z Domažlic. 
Plzeň vytvořila umělý tým nazvaný Kebrdle 
tým. Ti oživili naše setkání písní podle sta-
rých kupletů s obrázky s názvem Kebrdlákův 
hymen. Původní obrázky a slova se zpíva-
jí dodnes a kdo ji jednou slyšel a zazpíval si 
ji, tak nezapomene. Dokonce ji s námi česky 
zpívali i Němci, Francouzi, Chorvati, Italové, 
Srbové, a již si nevzpomínám, kolik národnos-
tí hrálo za Přeštice.

Tak tedy letos zase doma. První utkání měli 
naši hoši za soupeře Klatováky. V jejich řadách 
nastoupil i ing. Standa Křiváček, bývalý hráč 
Přeštic ve III. lize a také ředitel nedávného mis-
trovství světa žen v Karlových Varech. Naši 
hráči měli málo šancí proti bývalým ligovým 
hráčům z Klatov, ale bojovali statečně a prohrá-
li až v závěru 55:61. Další utkání jsme sehráli se 
Sodoma týmem, který vznikl z hráčů Sokolova, 
Domažlic a Mádl týmu. Tedy umělé seskupení, 
ale dobří hráči a kamarádi. Hráči jsou z Děčína, 
Mostu a vlastně z celých Čech. Hráli také na 
MS veteránů v Brazílii a letos jedou reprezen-
tovat ČR do Litvy. Prohra o bod mrzí. Zvláště, 
když se nedařila střelba šestek. V neděli se hrála 
utkání o umístění a kluci nastoupili proti Mari-
ánským Lázním. Zajímavostí bylo, že proti nám 
hráli dva bratři Dostálové, jinak synové býva-
lé hráčky Přeštic Dáši Horníčkové. Třebaže se 
hrálo jen o páté místo, i to se v nabité konkuren-
ci cení. BK Přeštice porazili „Mariánky“ 57:46. 
Ve finále porazili Kebrdle tým, hráče z Klatov 
64:58 a obhájili loňské prvenství. Za kebrdláky 
hrál také přeštický odchovanec Míra Havlíček. 

Po oba dny kromě nekvalitních rozhodčích 
z  řad hráčů pískala i kvalitní dvojice z Přeštic. 
Ligový rozhodčí Honza Karásek i výborná San-
dra Šrámková.

V sobotu se hrál vložený mini turnaj žen, ve 
kterém se svým družstvem nastoupily i bývalé 
hráčky z Přeštic. Družstva žen jsme do turna-
je veteránů vložili proto, abychom měli s kým 
večer na zábavě tancovat. Tancovačka se kona-
la ve „Spoláku“, bylo veselo a tančilo a zpívalo 
se až do rána.

Po oba dva dny se o hráče a diváky vzorně 
starali v bufetu  paní  Kydlíčková a Bradová 
pod vedením Petra Kydlíčka. Nejen několik 
druhů piv, ale i dobré jídlo poskytovali věčně 
hladovým dlouhánům. V neděli na snídani byla 
dokonce vařená a míchaná domácí vajíčka, čes-
nečka, hovězí polévka a fit mísy pro opravdové 
sportovce. Všichni hráči si pobyt v Přešticích 
pochvalovali a pořadatelé pod vedením Pav-
la Brady se svého úkolu zhostili výtečně. My 
starší se již těšíme na 31. ročník, který se do 
Přeštic vrátí v roce 2018. Příští rok se sejdeme 
v Klatovech.

Skupina A: 
Kebrdle Plzeň – Slovan Mariánské Lázně

56:45
Kebrdle Plzeň – Thermia Karlovy Vary   50:34
Thermia Karlovy Vary – Slovan Mariánské Lázně
  60:42

Skupina B: 
BK Přeštice – BK Klatovy           55:61
BK Přeštice – Sodoma team          59:60
BK Klatovy – Sodoma team          60:29

Utkání o 5. místo: 
BK Přeštice – Slovan Mariánské Lázně   57:46

Utkání o 3. místo:
Thermia Karlovy Vary – Sodoma team    47:34 

Utkání o 1. místo:
Kebrdle Plzeň – BK Klatovy           64:58
Konečné pořadí:

1. KEBRDLE Plzeň
2. BK Klatovy
3. Thermia Karlovy Vary
4. SODOMA tým 
5. BK PŘEŠTICE
6. Slovan Mariánské Lázně

Slavomír Vácha

Na snímku zleva: manažer Miroslav Koman, Pavel Urban, Jaroslav Janda, Peter Hlaváč, Marek 
Halámek, dole Pavel Brada, Petr Moravec, Miroslav Hasák, Branko Batič.    Foto Slavomír Vácha

Nábor malých házenkářů
Oddíl národní házené TJ Přeštice uspořádal 

v pátek 18. května nábor 1. tříd. 
Pro děti byly připraveny zábavné hry, ve 

kterých se projeví sportovní nadání. Hlavní 
náplní byl házenkářský šestiboj, který se sklá-
dá z těchto disciplín: Člunkový běh 4x10 m, 
hod míčem na cíl, hod míčem na dálku, hod 
míčem o stěnu, skok do dálky z místa, sed-leh. 
Součástí náboru byl i turnaj družstev ve vybí-
jené. Organizačně měl nábor na starosti před-

seda oddílu Rudolf Lang, kterému asistovalo 
20 členů oddílů. Vítězové jednotlivých dis-
ciplín byli odměněni a obdrželi diplomy. Na 
hřišti po celou dobu náborové akce bylo zajiš-
těno občerstvení pro návštěvníky a učitelský 
doprovod. Oddíl národní házené TJ Přeštice 
tímto srdečně děkuje základní škole za vzor-
nou spolupráci. 

Stanislav Zadražil,
oddíl národní házené TJ Přeštice

Turnaj přípravek v Plzni-Újezdě
V sobotu 12. května uspořádal oddíl TJ Plzeň- 

-Újezd druhý jarní turnaj pro nejmladší kate-
gorii v národní házené. Zúčastnilo se ho opět 
8 družstev: TJ Vřeskovice (smíšené družstvo), 
TJ Božkov (smíšené družstvo), Sokol Tymá-
kov (dívky), TJ Plzeň-Újezd (dívky), TJ Plzeň- 
-Újezd (hoši), TJ Přeštice A (dívky), TJ Přeštice 
B (dívky), TJ Přeštice (hoši).

Hrálo se na dvou hřištích, systémem každý 
s každým, 1x12 min. oblíbeným trojkovým sys-
témem. Tentokrát z přeštických družstev splnili 
očekávání chlapci, kteří dokázali získat zatím 
nejlepší umístění v turnajích, a chybělo málo 
a mohlo to být ještě lepší. Celek TJ Přeštice 
B, kde jsou hráčky 2. tříd, je věkově nejmladší 
a potěšitelné je to, že svá utkání odehrály vyrov-
naně a nezalekly se větších a starších protivníků. 
Družstvo dívek TJ Přeštice A, které tvoří dívky 
3. tříd hledá svoji tvář, ale potěšitelné je to, že 
je u některých dívek vidět pokrok. Převaha byla 
znát u těch družstev, která mají ve své sestavě 
jedince, kteří hrají pravidelně soutěž mladšího 
žactva, nebo jedince fyzicky a vzrůstem převy-
šující ostatní.

Sestavy družstev Přeštic:
TJ Přeštice A:

Brankářka: Moulisová Kristýna, Hrabětová 
Jana
Hráčky v poli: Havlíčková Martina (2 branek), 
Mourková Karolína (1), Kalčíková Šárka (1), 
Šalomová Veronika (2), Kunešová Kristýna 
(3), Steinerová Barbora (4)
Trenérka: Krouparová Eva

TJ Přeštice B:
Brankářka: Sedláčková Pavlína

Hráčky v poli: Kučerová Denisa (4), Routo-
vá Veronika (1), Kriegelsteinová Marika (12), 
Sedláčková Evelína (1), Sedláčková Karolína, 
Voráčková Helena (14), Havlíčková Andrea, 
Jelínková Michaela
Trenér: M.n.h. Zadražil Stanislav

TJ Přeštice hoši:
Brankář: Štýs Matyáš
Hráči v poli: Šilinger Radek (16 branek), Řez-
níček Marek (4), Schreiber Denis (3), Štengl 
Jiří (6), Hranáč Jan, Cellárik Jan, Nosek Jan (5), 
Hrubý Vojtěch (1)
Trenéři: Urban Tomáš, Brada Marek, Albl 
Filip

Výsledky družstev Přeštic:
TJ Přeštice A - TJ Přeštice B 2:5, - TJ Přeštice 
hoši 3:7, - Vřeskovice 0:6, - Tymákov 2:6, - 
Božkov 3:13, - Plzeň-Újezd dívky 2:5, - Plzeň- 
-Újezd hoši 5:6
TJ Přeštice B - TJ Přeštice hoši 5:7, - Vřesko-
vice 2:4, - Tymákov 5:8, - Božkov 1:5, - Plzeň- 
-Újezd dívky 4:7, - Plzeň-Újezd hoši 2:5
TJ Přeštice hoši - Vřeskovice 4:8, - Tymákov 
6:5, - Božkov 3:11, - Plzeň-Újezd dívky 3:7, - 
Plzeň-Újezd hoši 5:6

Konečná tabulka turnaje:

1. TJ Božkov                  6 0 1    45:23   12 bodů
2. TJ Plzeň-Újezd hoši    6 0 1    34:24   12 b.
3. TJ Plzeň-Újezd dívky 5 0 2   29:20   10 b.
4. TJ Vřeskovice             5 0 2   43:26   10 b.
5. TJ Přeštice hoši           3 0 4   35:45     6 b.
6. Sokol Tymákov          2 0 5    29:39     4 b. 
7. TJ Přeštice B              1 0 6    24:38     2 b.
8. TJ Přeštice A               0 0 7   13:42      0 b.

Stanislav Zadražil, 
oddíl národní házené TJ Přeštice

Turnaj přípravek ve Vřeskovicích
V sobotu 28. dubna uspořádal oddíl TJ Vřes-

kovice turnaj pro nejmladší kategorii v národní 
házené. Zúčastnilo se ho 8 družstev: TJ Vřes-
kovice (smíšené družstvo), TJ Božkov (smíšené 
družstvo), Sokol Tymákov (dívky), TJ Plzeň- 
-Újezd (dívky), TJ Plzeň-Újezd (hoši), TJ Přeš-
tice A (dívky), TJ Přeštice B (dívky), TJ Přeš-
tice (hoši).

Hrálo se na dvou hřištích, systémem každý 
s každým, 1x12 min. oblíbeným trojkovým sys-
témem. Oproti minulým turnajům se výkonnost 
vyrovnala a bylo vidět mnoho kvalitních a rov-
nocenných utkání. Převaha byla znát u těch 
družstev, která mají ve své sestavě jedince, kteří 
hrají pravidelně soutěž mladšího žactva, nebo 
jedince fyzicky a vzrůstem převyšující ostatní.

Sestavy družstev Přeštic:
TJ Přeštice A:

Brankářka: Moulisová Kristýna
Hráčky v poli: Havlíčková Martina (5 branek), 
Mourková Karolína (3), Kalčíková Šárka, Šalo-
mová Veronika (5), Kunešová Kristýna, Steine-
rová Barbora (2)
Trenérka: Kalčíková Mirka

TJ Přeštice B:
Brankářka: Sedláčková Pavlína
Hráčky v poli: Kučerová Denisa (4), Routo-
vá Veronika (1), Kriegelsteinová Marika (12), 
Sedláčková Evelína (1), Sedláčková Karolína, 
Voráčková Helena (14), Havlíčková Andrea
Trenér: M.n.h. Zadražil Stanislav

TJ Přeštice hoši:
Brankáři: Štýs Matyáš, Vlček Tadeáš
Hráči v poli: Šilinger Radek (28 branek), Řez-
níček Marek (9), Schreiber Denis (4), Štengl 
Jiří (1), Hranáč Jan, Cellárik Jan, Nosek Jan
Trenéři: Urban Tomáš, Brada Marek, Albl 
Filip

Výsledky družstev Přeštic:
TJ Přeštice A - TJ Přeštice B 2:5, - TJ Přeštice 
hoši 1:6, - Vřeskovice 0:6, - Tymákov 2:6, - 
Božkov 3:13, - Plzeň-Újezd dívky 2:5, - Plzeň- 
-Újezd hoši 5:6
TJ Přeštice B - TJ Přeštice hoši 10:9, - Vřesko-
vice 3:7, - Tymákov 4:10, - Božkov 2:5, - Plzeň- 
-Újezd dívky 2:6, - Plzeň-Újezd hoši 6:5
TJ Přeštice hoši - Vřeskovice 3:5, - Tymákov 
6:7, - Božkov 9:6, - Plzeň-Újezd dívky 4:5, - 
Plzeň-Újezd hoši 5:5

Konečná tabulka turnaje:
1. TJ Vřeskovice             6 1 0   47:26  13 bodů
2. TJ Plzeň-Újezd dívky 5 1 1    45:36  11 b.
3. Sokol Tymákov          4 0 3    46:38     8 b.
4. TJ Plzeň-Újezd hoši    3 1 3    45:45     7 b.
5. TJ Božkov                   3 0 4   48:44     6 b.
6. TJ Přeštice B               3 0 4    32:44     6 b.
7. TJ Přeštice hoši           2 1 4    42:39     5 b.
8. TJ Přeštice A               0 0 7   15:47      0 b.

Stanislav Zadražil, 
oddíl národní házené TJ Přeštice

Tenis v Přešticích
Vedení tenisového oddílu TJ Sokol Přeštice 

oznamuje všem občanům města Přeštice a blízké-
ho okolí, že letní sezóna na tenisových kurtech v 
areálu sokolovny začala 1. 5. 2012. Zájemce, kteří 
si chtějí zahrát „bílý“ sport, srdečně zveme. Rádi 
přivítáme nové členy našeho oddílu. Pro soutěživé 
a neregistrované tenisty se uskuteční 16. 6. 2012 
od 9 h jarní turnaj ve dvouhře PŘEŠTICE OPEN 
JARO 2012. Další turnaj nás čeká na podzim, 
tentokrát však ve čtyřhře. Pro úspěšné hráče jsou 
připraveny drobné ceny, možnost občerstvení pro 
všechny zúčastněné je samozřejmostí. 

Další informace o turnajích, platbách a režimu 
na kurtech jsou k dispozici na vývěsce tenisového 
oddílu v areálu sokolovny.

Vedení tenisového oddílu

P j ky

Fotografie z oslav 90 let fotbalu 
v Přešticích

Fotografie z oslav 90 let fotbalu v Přešticích včetně upravených fotografií 
mužstev s popisky hráčů si je možno objednat ve Fotostudiu 

u pana Josefa Kubáta.
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Úspěchy atletů ze Sokola Přeštice
Tělocvičná jednota Sokol Přeštice blahopře-

je všem závodníkům, kteří se 29. dubna 2012 
zúčastnili atletických závodů Župy Šumavské 
v Klatovech. Soutěžilo se ve čtyřboji v katego-
rii od předškolních žáků až po muže a ženy. Ze 
Sokola Přeštice jelo dvanáct závodníků. Všich-
ni se snažili, co jim síly stačily. V kategorii 
žáků I., se na druhém místě umístil Jan Roháč, 

na třetím místě se umístil Pavel Gemerský. 
V kategorii žáků III., se na druhém místě umístil 
Václav Květoň, který se součtem bodů z ostat-
ních disciplín gymnastiky a plavání kvalifiko-
val na přebor žactva do Prahy. Ani děvčata se 
nenechala zahanbit. V kategorii II. si stříbrnou 
medaili přivezla Jana Richterová.

Sestra Radka

Dorostenci sokolského florbalového oddílu 
získali druhé místo na přeboru ČR ČOS

Dorostenci florbalového oddílu 
Sokola Přeštice zakončili úspěšnou 
sezónu 2011/2012. Jako zástup-

ce Šumavské župy se dne 5. května zúčastnili 
českého finále v Tyršově domě v Praze, kde ze 
6 zápasů 5x zvítězili a obsadili tak 2. místo za 
vítězným celkem Třebíče. Kromě stříbrných 
medailí a poháru si vybojovali postup do celo-
státního finále, kde o týden později pokračovali 
ve výborných výkonech a porazili Frenštát pod 
Radhoštěm 7:5 a Frýdlant nad Ostravicí 9:2. 
Prohráli až ve finále, kde sice opět podlehli zku-
šenému a početnějšímu týmu Sokola Třebíč, ale 

sklidili uznání soupeřů i diváků za předvedené 
výkony, bojovnost a sportovní vystupování.

Na fotografii je družstvo dorostenců Soko-
la Přeštice, které oba turnaje hrálo ve složení: 
V horní řadě – Tomáš Aulík, Ondra Mašek 
a Martin Krýsl, vpředu pak Patrik Jánský, Pavel 
Hamrle, brankář Rostislav Hřebec, Josef Rada 
a trenér a vedoucí družstva Jiří Jánský.

Poděkování výboru Tělocvičné jednoty 
Sokol Přeštice za dobrou práci s oddílem patří 
cvičitelům br. Ivanu Horákovi a trenéru Jiřímu 
Jánskému.                       

   Za Sokol Přeštice F. Švihla

Kostel sv. Ambrože ve Vícově
1. 6. 2012 

od 21.00 hod. do 23.00 hod.
Večer plný krásné hudby, 

zajímavého a moudrého slova.

Odjezd autobusu z Masarykova náměstí 
v Přešticích ve 20.45 hod. zajištěn.

Den sportu se uskutečnil v Přešticích
V sobotu 12. května se 

v prostorách Městského 
parku v Přešticích od 10 do 
14 hodin konala zajímavá 
akce, kterou pro příchozí 
připravili členové plzeň-
ské krajské asociace Sport 
pro všechny ve spolupráci 
s městem Přeštice.

Na devíti stanovištích se mohly děti, ale 
i dospělí seznámit s řadou netradičních spor-
tovních aktivit, skutečně určených pro všechny. 
Mohli si zahrát hry jako bocciu, kubbe, lacros, 
woodball, mohli vyzkoušet svou šikovnost při 
zvládnutí jízdy na trikke, což je taková zvlášt-
ní tříkolka. Na jiném stanovišti vyzkoušeli jíz-
du na duopedech či monopedech, zalyžovali si 
na trávě, ti dříve narození vyzkoušeli, zda si 
z mládí pamatují chůzi na chůdách atd. Instruk-
ce ke správnému zvládnutí těchto netradičních 
sportovních disciplín předávali školení cvičite-
lé krajské asociace Sport pro všechny. V pro-

gramu byla i možnost společného cvičení pro 
zájemce zumby a aerobiku. Přeštičtí cvičitelé 
připravili Pohádkovou trasu se zajímavými sou-
těžními úkoly. Město Přeštice zajistilo občerst-
vení a další zajímavá stanoviště pro děti. Přes-
tože vůbec nepřálo počasí, byla zima a střídavě 
i pršelo, Přeštičtí se nezalekli, soutěžilo 130 
dětí, mnoho aktivit si vyzkoušeli i jejich rodiče 
či prarodiče. Den sportu v Přešticích se vydařil.

Za krajskou asociaci Oldřiška Syrovátková 

Horní řada: Jiří Štengl, Matěj Košař, Václav Květoň, Jan Roháč, Jakub Pittr. Dolní řada: Pavel 
Gemerský, Adam Bělohlavý, Filip Hurt, Jan Blažek, Jan Pergler,Vojta Štěrba, Michal Pergler.

Foto Mudr. Eva Perglerová

Archeologické nálezy
z výzkumů v Přešticích a na Vícově

Dům historie Přešticka
19. 5. -16. 9. 2012

Otevřeno: ÚT-PÁ 9-12 hod., 13-17 hod.
SO, NE, svátky 14-17 hod.

www.dumhistorie.cz

Foto Mudr. Eva Perglerová


