
Dne 11. dubna 2013 se v aule plzeňského 
gymnázia na Mikulášském náměstí uskutečni-
lo setkání s předsedkyní Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky paní Miroslavou 
Němcovou. Tato výjimečná událost navazovala 
na exkurzi gymnazistů tehdejší přeštické odlou-
čené pobočky v Poslanecké sněmovně, která se 
uskutečnila v minulém roce a v průběhu které 
se studenti se svým pedagogickým doprovo-
dem, Mgr. Josefem Šimánou a Mgr. Janem 
Königsmarkem, měli možnost setkat s paní 
předsedkyní.

 Do auly plzeňského gymnázia vzácného 
hosta doprovodil pan poslanec Ing. Jiří Papež 
z Přeštic, který měl lví podíl na realizaci toho-
to setkání a který zajišťoval komunikaci mezi 
paní předsedkyní a panem profesorem Šimá-
nou, spoluorganizátorem návštěvy. Za město 
Přeštice se setkání zúčastnil jeho místostarosta 
Mgr. Jan Königsmark, tehdejší učitel přeštické 
odloučené gymnaziální pobočky. 

 Své vystoupení před studenty zahájila paní 
předsedkyně stručným nástinem práce poslan-
ců v naší nejvyšší zákonodárné instituci. Před-
pokládala však (právem), že tuto problematiku 
studenti probírají v rámci společenskovědních 
předmětů, a proto se dále věnovala spíše méně 
známým tématům či zákulisní problematice. 
Podrobně hovořila o roli médií  v demokratické 

společnosti, odsuzovala častý populismus něk-
terých našich politiků, s velkými obavami hovo-
řila o výši našeho státního dluhu a možnostech 
jeho snižování. Na všechny otázky odpovídala 
velice detailně, aby si každý mohl udělat vlast-
ní názor. Bylo bezpochyby zajímavé podívat se 
na problematiku vrcholné politické scény bez 
mediálního zkreslení, pohledem někoho, kdo se 
v ní pohybuje více než 15 let – tedy stejně jako 
pan poslanec z Přeštic Ing. Jiří Papež.

 Svým skromným, vstřícným vystupováním 
a snahou na položené otázky nejen odpovědět, 
ale vyzvat i k zamyšlení, k vytvoření vlastní-
ho názoru, si paní Miroslava Němcová získala 
sympatie většiny přítomných ve zcela zaplně-
né aule. A tomu také odpovídal i dlouhotrvající 
potlesk, kterým gymnazisté „první dámě naší 
politické scény“ za její milou návštěvu poděko-
vali...             Tereza Šmrhová, Alena Vajaiová

 Gymnázium Plzeň,  Mikulášské náměstí
Pozn.: autorem otištěné fotografie k textu 

„Vzácná návštěva na gymnáziu“ je R. Sieber
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Město Přeštice 
vyhlašuje diskuzní téma 

pro měsíc červen
Měli byste závazný zájem o získání kvalit-

ního 1000 l či menšího kompostéru na biolo-
gický odpad za příspěvek do 300 Kč?

Svůj názor k tématu můžete vyjádřit v dis-
kuzním fóru, které naleznete na webových 
stránkách www.prestice-mesto.cz 

Vystoupení mažoretek v přeštické sokolovně 
Přeštice a mažoretky patří k sobě již osmnáct 

let. Za ta léta tu probíhaly soutěže v různých 
disciplínách, a to soutěže pohárové, kvalifikač-
ní, semifinálové i finálové.

V letošním roce Přeštice poprvé uvítaly kva-
lifikaci na Mistrovství České republiky v solo-
formacích i skupinách s nářadím baton i pom 
pom. A také se poprvé nesoutěžilo na náměs-
tí nebo na fotbalovém hřišti, ale v sokolovně. 
Poslední léta se soutěže konají v halách, a proto 
byla v Přešticích vybrána sokolovna i za cenu 
nedostatku vhodných míst pro diváky, za což se 
jim omlouvám, ale také děkuji za velkou účast 
a podporu mažoretek.

Kvalifikaci také podpořili svou přítomností 
starosta Přeštic p. A. Kmoch, místostarosta  
p. J. Königsmark, vedoucí odb. školství a kul-
tury pí D. Hanušová, ředitel ZUŠ s chotí  
p. M. Vacek, poslanec parlamentu ČR s chotí 
p. J. Papež.

Kvalifikace proběhla v osmi městech v počtu 
162 skupin a 707 soloformací. Mažoretky, kte-
ré postoupily, se kvalifikovaly do červnových 
semifinále a ty úspěšné do finále a to je již malý 
krůček k nominaci na Mistrovství světa 2013, 
které se uskuteční v srpnu poprvé v Praze.

Mažoretky Bohemia ZUŠ Přeštice byly v sou-
těži velmi úspěšné a postoupily do semifinále, 
některé i z medailových pozic.

Mažoretky Bohemia se také zúčastnily kva-
lifikace v Hořicích, kde v disciplínách minimix 
vybojovaly 3. místo, v mixu skupiny 2. místo 
a v show 1. místo a kvalifikovaly se do finále 
MČR. V sobotu 18. května se skupina mažore-
tek Bohemia III a sólistky H. Bečvářová, 

N. Cicková, M. Častová a T. Erhartová probo-
jovaly v soutěži semifinále ve Stochově do finá-
le v Karviné.

Přeji svým děvčatům, aby se jim dařilo i ve 
finále!

Věra Sudková

Smrková větvička
Větvičko smrková,
dívám se na tebe,
jakému zákonu podléháš,
když ptáčka usednuvšího na větvičce kolébáš?
Dostals ……… ze samého nebe,
že nezlomíš se, pružně se ohýbáš,
ptačímu zpěvu nasloucháš,
– veverky skotačí vesele kolem tebe.
Ze stromu na strom skákají 
řízeny vnitřním počítačem,
vzdálenost odhadnou vždy skvěle,
radují se z volnosti – přirozeně.
Radost je pohledět na ztišený strom smrkový,
který ožívá cyklem každodenní proměny, 
co různých zvuků ozývá se,
když v tichu večeře příroda zklidňuje se,
nové síly nabírá, aby vydala z rána svědectví 
o své kráse.
Odpovědnost má, ta větvička smrková,
ví, jaké zatížení unese!                  Eva Švihlová

Začíná rekonstrukce 
břehu na KČT

V měsíci červnu 2013 začnou práce na úpra-
vě břehu řeky na KČT. Břeh se bude opravo-
vat od mostu až po plot na konci areálu. Tyto 
práce jsou první etapou rekonstrukce celého 
areálu KČT, což bude několikaletá záležitost. 
Práce na úpravě břehu zasáhnou částečně i do 
měsíce července. Doba trvání prací se bude 
odvíjet také od hydrometeorologických pod-
mínek, tzn. na výšce hladiny řeky a množství 
srážek v tomto období. Odborná firma DYBS 
Plzeň, s.r.o., bude pomocí norných stěn odklá-
nět tok řeky od břehu u KČT, aby mohl být 
břeh opraven až ke dnu. V tomto období 
bude staveniště ohraničeno páskou a vstup 
do řeky zde bude po nezbytnou dobu omezen. 
Firma tady bude používat i těžkou techniku. 
V současné době je na tomto místě koupání 
nebezpečné, neboť pod hladinou jsou zhruba 
půl metru od břehu staré dřevěné kůly, a tak 
by mohlo dojít k vážným úrazům. Z důvodu 
bezpečnosti dětí budou mladí vodáci po dobu 
rekonstrukce břehu na KČT jezdit na lodích 
v místech pod Rybárnou. Rekonstruovaný 
břeh by měl být poté dobře udržovatelný, měl 
by být bezpečný a měl by sloužit veřejnosti 
další desítky let. Děkujeme za pochopení.

Za realizační tým pro obnovu KČT 
Mgr. Vladimír Frouz, zastupitel

Milé děti, žákyně a žáci,
tento měsíc začíná Vaším mezinárodním 

svátkem a končí ještě veseleji – začátkem let-
ních prázdnin. Pravda je, že v jeho průběhu 
ještě musíte – tradičně jako všichni před Vámi 
– zabrat v klasifikačním finiši, aby vysvědčení 
vykouzlilo úsměv na tvářích těch, na kterých 
Vám nejvíc záleží. A Ti se s Vámi i pro Vás umí 
pěkně smát i tehdy, když jim z Vás do smíchu 
zrovna není. Ať se Vás všech smích drží.

Vážení dospělí, 
nejdůležitější dospělé věci tohoto měsíce bude 

projednávat 20. 6. zastupitelstvo města na svém 
veřejném zasedání. Přijďte osobně. Vyslyší-li 
totiž zastupitelé doporučení rady města zpří-
stupnit Vám naše jednání on-line, možná příště 
dáte z různých důvodů včetně pohodlnosti před-
nost sledování obrazovky počítače před osobní  
návštěvou KKC – jako u sportu či kultury. Pře-
stože bychom jako na stadionu či v divadle, 
rádi vídali více přímých účastníků, dlouhodo-
bě se nám to nedaří. Co vím, nejsme světlou 
ani temnou výjimkou, na rozdíl od sportovců 
nebo umělců to v současné politice na profíky 
dotáhli jen jedinci. Od podzimu bychom Vás 
mohli pravidelně navštěvovat naším seriálem 
nepodobným „růžové zahradě“, sice v periodě 
ze zákona ne delší než tříměsíční, naproti tomu 
zase v délce programu nezřídka dosahující dvou 
celovečerních filmů nebo šesti „Ulic“. Je pravdě-
podobné, že zpočátku přibude pasivních diváků 
nejdůležitějších jednání o městských záležitos-
tech. Při nadcházejícím zasedání jimi budou 
také návrhy obecně závazných vyhlášek (o záka-
zu užívání alkoholu a jiných omamných látek 
na veřejném prostranství, o sázkových hrách), 
pokračování projektu rekonstrukce areálu KČT, 
vlastnické převody nemovitostí, závěrečný účet 
města za r. 2012 se zprávou auditora. 

Ve druhé polovině mého sloupku Vás z důvo-
du neustálého zájmu z mnoha stran poinformuji 
o tom, jak jsem zadal dozdobit loňský vánoční 
strom…

Dne 2. prosince 2012 byl v parku přeštického 
náměstí, nedaleko pomníku TGM, slavnostně 
rozsvícen přírodní vánoční smrk. V radě města 
jsme předtím rozhodli, že nebudeme vztyčovat 
v horní části parkoviště druhý kácený, do té 
doby hlavní vánoční strom. Důvodem rozhod-
nutí byla především skutečnost, že dostatečně 
vzrostlý přírodní smrk funkci hlavního vánoč-
ního stromu už zastane. I proto jsem při slav-
nostním rozsvícení očekával bohatší zdobení 
vánočního stromu než jedním světelným řetě-
zem s hvězdou, strohé bylo i osvětlení blízkých 
lip, zklamání vyjadřovali i někteří přítomní rad-
ní a občané. S cílem rychle zjednat nápravu jsme 
společně s panem Michalem Jánským, který 
prováděl vánoční výzdobu v městských částech 
Skočice, Přeštice a Zastávka, hned objeli sou-
sední obce Příchovice, Řenče a Dolní Lukavice, 
kde vánoční stromy pěkně ozdobil. Poptal jsem 
firmu Elimont, která zdobila přeštický vánoční 
strom, zda má čím stromy dozdobit. Neměla. 
Zadal jsem panu Jánskému pouze ústně a bez 
uvedení hraniční ceny (při písemné objednávce 
do výše 50 tis. Kč bych moje kompetence dané 
pravidly rady města neporušil), aby vánoční 
strom a blízké lípy urychleně dozdobil. Radu 
města jsem o tomto informoval na jejím násle-
dujícím zasedání.

V páteční podvečer 21. 12. 2012, před mojí 
nadcházející týdenní dovolenou, jsem v počíta-
čovém systému schválil zaplacení mezi jinými 
také dvou faktur od firmy pana Michala Jánské-
ho-Elektro. Pokračování na str. 2

Vzácná návštěva na gymnáziu
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Dne 7. května se uskutečnilo na základní ško-
le v Blovicích okresní kolo „Dopravní soutěže 
mladých cyklistů“. Pořadatelem oblastního kola 
bylo koordinační pracoviště BESIP pro Plzeň-
ský kraj, Krajský úřad Plzeňského kraje, Kraj-
ské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní 
odbor Plzeň-venkov, Městská policie Blovice, 
Městská policie Přeštice, zástupci MěÚ s rozší-
řenou působností – Blovice, Nepomuk, Přeštice, 
Stod, odbory správní a dopravní a odbory škol-
ství výše uvedených obcí s rozšířenou působ-
ností. Úderem deváté hodiny ranní celou soutěž 
zahájili garant soutěže Václav Ircing a ředi-
telka základní školy v Blovicích Mgr. Růže-
na Kohoutová. Štěstí v soutěži popřáli dětem 
i někteří hosté jako například zástupce vedou-
cího odboru Plzeň-venkov plk. Ing. Bc. Mi- 
chal Nosek nebo místostarostka Blovic Jana 
Alexyová.

Děti měly před sebou čtyři části soutěže, 
jimiž prokazovaly nejen své znalosti, ale i zruč-
nost a pohotovost, která je v silničním provozu 
mnohdy nepostradatelná. První část soutěže byla 
teoretická z pravidel silničního provozu. Druhá 
část, na stanovišti Českého červeného kříže, žáci 
prokázali znalost z poskytování první pomoci. 
Dále soutěž pokračovala praktickou částí. Zde 
žáci museli prokázat zručnost jízdy na jízdním 
kole a v poslední čtvrté části je čekala jízda po 
dopravním hřišti, kdy museli projet stanoviště 
v určeném pořadí a přitom byli kontrolováni 
policisty z dopravního inspektorátu Plzeň-ven-

kov a městskými strážníky z Blovic a Přeštic. 
Okresního kola v Blovicích se zúčastnilo 11 
základních škol z celého teritoria Plzeň-jih. Na 
soutěž je připravovali pedagogové daných škol, 
a tak byl výsledek i jejich vizitkou. Poděková-
ní za skvělý průběh soutěže patří všem, kteří se 
soutěže zúčastnili nebo se na ní jakýmkoliv způ-
sobem podíleli. A samozřejmě i zástupcům obcí 
s rozšířenou působností, díky jimž děti získaly 
za své dovednosti hodnotné dárky. 

Výsledky soutěže:
I. kategorie, tedy soutěžící ve věku 10-12 let:

1. místo – ZŠ Přeštice
2. místo – ZŠ Nezvěstice
3. místo – ZŠ Blovice

II. kategorie, tedy soutěžící ve věku 13-16 let:
1. místo – ZŠ Blovice
2. místo – ZŠ Přeštice
3. místo – Gymnázium Blovice

nprap. Ivana Telekešová, DiS.
tisková mluvčí PČR
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Informace Městského úřadu

Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc duben 2013

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Na městskou policii bylo oznámeno občany 
nebo zjištěno strážníky 177 událostí.

Celkem bylo zjištěno v měsíci bezpečnosti 
141 přestupků (36 bodovaných) – v dopravě 39, 
čištění ulic – 17, rychlost – 48, veřejný pořá-
dek – 37 a 3 správní delikty.
• zadrženi 2 pachatelé podezřelí ze spá-
chání trestného činu výtržnictví dle § 358  
tr. zák., poškozování cizí věci dle § 228 tr. zák. 
a ohrožení pod vlivem návykové látky dle § 274 
tr. zák. – předáni k vyřízení Policii ČR 
• zadrženo 7 pachatelů podezřelých ze spáchání 
přestupku proti majetku dle § 50 přestupkové-
ho zákona – krádež peněz, neoprávněné užívání 
cizího majetku, poškozování cizí věci – předáni 
k vyřízení PČR a správnímu orgánu  
• zadržena osoba v celostátním pátrání – předá-
na policii
• zadržen pachatel přestupku na úseku ochrany 
před alkoholismem – jízda pod vlivem alkoholu  
• zadržen pachatel správního deliktu – prodej 
alkoholu mladistvému  
• zachyceni 4 pachatelé distribuující drogy 
v Přešticích  
• 4x výjezd na potulující se psy – 3x odchyceni
• 1x doručení písemnosti (nebylo možno jiným 
způsobem doručit)
• 2x provedena strážníky ve večerních hodinách 
kontrola barů, heren a restaurací, zda není podá-
ván alkohol osobám do 18 let a zda jim není 
umožněna hra na výherních hracích přístrojích 
• 9x provedeny kontroly dodržování obecně 
závazné vyhlášky města – regulace provozní 
doby hostinských a obdobných zařízení – jeli-
kož docházelo opakovaně k porušování této 
vyhlášky, byl provozovatel z Tř. 1. máje, pode-

zřelý ze spáchání správního deliktu, oznámen 
k vyřízení na správní orgán 
• provedeny kontroly: 4x prostoru hřbitova, 
24x chatových oblastí na Přešticku a 36x čis-
tota veřejného prostranství ve vnitrobloku, za 
budovou Kooperativy, večerky v ul. Husova 
a Komenského (řešeno 6 přestupků)
• 4x provedena asistence MP jako nezúčastněné 
osoby při prověrce výpovědi zadržených pacha-
telů trestné činnosti  
• 1x usměrňování dopravy na Masarykově nám. 
– převoz májky 
• 10x měření rychlosti, nejvyšší naměřené rych-
losti – 75 km/h – Tř. 1. máje, 72 km/h – Husova 
• 2x dohled nad přecházením chodců mimo pře-
chody – řešeno 8 chodců 
• na území města bylo zjištěno a nalezeno: 
poškozené DZ v ul. Poděbradova, označník 
silnice u střelnice, kontejnery na tříděný odpad 
v ul. Sv. Čecha,  na Masarykově nám. nalezena 
RZ, na Tř. 1. máje klíče, v ul. V Brance dět-
ský motocykl a v ul. Nepomucká jízdní kolo 
– předáno  na MěÚ, dále nalezena peněženka 
s doklady a fin. hotovostí – předáno majiteli 
• výjezdy na stížnosti rušení nočního klidu a na-
rušení veřejného pořádku: 4x u Přeštické Sto-
doly, 7. 4. ve 3.52 h ochrana posádky záchranné 
služby při ošetřování úrazu též u Přeštické Sto-
doly, 9. 4. v 10.02 h na vzájemné napadání osob 
u prodejny U Čermáků, 13. 4. ve 2.42 h a 3.32 
hodin na spící muže v Modrém domě a před ZŠ 
Na Jordáně – vše vyřešeno v blokovém řízení
• provedeny s PČR kontroly opuštěných domů 
v ul. Hlávkova a Rebcova – nezjištěny osoby 
bez domova, výjezd do Žerovic na znečištěnou 
komunikaci – uklizena, do Skočic na rušení 

nočního klidu výkopovými pracemi, proveden 
dohled při konání burzy exotického ptactva 
v ul. Palackého – na místě zjištěno 15 přestup-
ků, pomoc hlídky občanovi z Plzně při nastarto-
vání jeho vozidla
• pomocí městského kamerového systému byly 
zjištěny v Městském parku 2 dívky kreslící na 
zdi
• provedena beseda ve školní družině na téma:  
Nebezpečí na ulici 
• zajištění veřejného pořádku při akcích pořá-
daných městem: 1. 4. pouť ve Vícově, dne  
15. 4. vítání jara – Morena, dne 22. a 23. 4.  
kontrola dodržování dopravního značení při 
čištění města 

Z další činnosti uvádím:
• Dne 5. 4. odpoledne bylo prověřováno ozná-
mení občana, že mladiství chlapci si zakou-
pili pivo v místní večerce a pijí ho. Provede-
ná dechová zkouška na alkohol u nich byla 
negativní a v lahvích zjištěno nealko. Zato dne  
21. 4. v 15.22 h zahlédla hlídka vycházet 
z večerky v ul. Rybova nezletilého s krabicí 
vína. Věc, prodej alkoholu mladistvému, byla 
jako správní delikt oznámena k vyřízení na 
správní odbor a prodejci hrozí pokuta min. ve 
výši 50 000 Kč. 
• Dne 16. 4. odpoledne ztratil občan Příchovic 
v ul. Rybova peněženku s doklady a finanč-
ní hotovostí. Tuto nalezli dva žáci základ-
ní školy, ponechali si ji a nalezené peníze si 
rozdělili se spolužáky. Ze záznamu městské-
ho kamerového systému byla zjištěna jejich 
totožnost a chlapci se ke svému činu za pří-
tomnosti zástupkyně základní školy doznali. 
Poškozenému vrátili vše zpět. Jelikož se jed-

nalo o nezletilé, byla věc předána k vyřízení 
policii.
 • Dne 23. 4. ve 14.10 h byl zjištěn jedenadva-
cetiletý pachatel od Kynšperka nad Ohří, který 
se pokusil  v místním obchodě odcizit zboží 
v hodnotě 3000 Kč. Provedenou lustrací bylo 
zjištěno, že je v celostátním pátrání, a proto byl 
předán policii.
• V měsíci dubnu byli zjištěni v nočních hodi-
nách dva pachatelé z Přeštic, kteří byli předáni 
policii pro podezření ze spáchání trestného činu 
výtržnictví, poškozování cizí věci a ohrožení pod 
vlivem návykové látky. První poškodil odstave-
né vozidlo v Rybově ul., poté zde napadal sku-
pinku osob, nakonec poškodil na Masarykově 
nám. sklo přístřešku ČSAD a druhý o víkendu 
řídil v ul. Poděbradova nebezpečným způsobem 
terénní vozidlo nissan a po spatření hlídky MP 
začal ujíždět. Byl však zastaven v ul. Sloven-
ská, kde se ještě pokoušel vyměnit si místo se 
spolujezdkyní. Jelikož bylo vše zaznamenáno na 
kameru MP, tak se k jízdě přiznal, poté mu bylo 
naměřeno 1,74 promile.

 Bc. Pavel Hošťálek – vedoucí strážník

M sto P eštice
vyhlašuje v souladu s Pravidly Rady m sta .3/2008

poptávku na po ádání akce „P eštický kanec 2013“. 

M sto P eštice hledá firmu nebo podnikatele, který by 26. 10. 2013 zajistil organizaci a 
pr b h tradi ní akce „P eštický kanec 2013“ na Masarykov  nám stí v P ešticích. 

Nabízíme:
• Zdarma plochu celého nám stí v etn  prostor v okolí kašny¨ 
• Zdarma p ipojení na elekt inu
• P istavení kontejner  na odpad 
• Zdarma propagaci akce v etn  výlepu dodaných plakát , inzerce v P eštických 

novinách a hlášení v m stském rozhlasu 

Požadujeme:
• Zajišt ní prodeje zabija kových specialit v dopoledních i odpoledních hodinách   
• Zajišt ní možnosti konzumace teplých specialit na míst  (polévka, jaternice, jelita, 

ovar, uzené..)
• Zajišt ní prodeje zabija kové polévky i do vlastních nádob zákazník
• Ukázky výroby zabija kových specialit s moderováním a tématické sout že pro 

p ítomné diváky 
• Kulturní program minimáln  cca od 13 do 17 hodin (v etn  OSA) 
• P ítomnost po adatele po celou dobu konání akce a ešení technických i 

organiza ních záležitostí 
• Ukon ení akce do 18 hodin 
• Úklid plochy 

Bližší informace lze získat na M Ú P eštice u Mgr. Dany Hanušové, tel. 724 981 879, 
377 332 460. 

Nabídky obsahující program, sortiment a další podrobnosti zajišt ní v etn  návrhu finan ní
odm ny je t eba doru it do 19.6.2013 do 12,00 hodin písemn  na adresu M stský ú ad 
P eštice, Mgr. Dana Hanušová, Masarykovo nám stí 107, 334 01  P eštice nebo elektronicky 
na e-mailovou adresu: hanusova@prestice-mesto.cz
Vybraný zájemce bude vyrozum n do 29. 6. 2013. 

V P ešticích dne 21. 5. 2013 

      ………………………………………………… 
      Mgr. Jan Königsmark

              místostarosta m sta P eštice

Schváleno Radou m sta P eštice dne 13. 5. 2013 usnesením .270/2013.

Dokončení ze str. 1
Obě faktury se splatností 21. 12., obě dle jejich roz-
pisů a mé předchozí vizuální kontroly provedené.   

První faktura v souhrnné výši 54 231 Kč bez 
DPH obsahuje rozpis materiálu a prací vánoč-
ního dozdobení smrku a lip. Z této částky činí 
36 164 Kč bez DPH nakoupené vánoční ozdo-
by, zbytek jsou montážní práce, ty z více než 
poloviny tvořené náklady na vysokozdvižnou 
plošinu. Provedení vánoční výzdoby v tomto 
rozsahu jsem zadal já. 

Druhá faktura v celkové částce 70 410 Kč 
bez DPH obsahuje rozpis materiálu a přede-
vším montážních prací vánočního osvětlení 
v místních částech Vícov, Zastávka, Skočice, 
Žerovice a přeštické kašny. Tuto práci jako 
každoročně zadal a pod kontrolou měl vedoucí 
hospodářského odboru Ing. Duchek.

Od ledna tohoto roku jsem podal vysvětlení 
postupně Finančnímu výboru ZM a Kontrol-
nímu výboru ZM, radě města, zastupitelstvu 
města i jednotlivým občanům, nyní také Vám, 
autoritě v našem městě nejvyšší. Dne 11. břez-

na 2013 mi byl zastupitelstvem města uložen 
úkol ve znění: „ZM ukládá starostovi zajiště-
ní úhrady neoprávněně vyplacených faktur ve 
výši 149 569 Kč (vč. DPH) vzniklé z důvodu 
nesystémového a netransparentního zadání 
zakázky vánočního osvětlení v rozporu s pravi-
dly rady města.“ Na jednání zastupitelstva jsem 
sdělil, že uvedený úkol nebudu moci splnit, 
neboť jsem přesvědčen, že i přes mé formální 
pochybení byly vyfakturované práce provede-
ny, materiál vánoční výzdoby byl zakoupen 
a je uložen k případné kontrole. Že dle mého 
názoru nedošlo ke škodě na majetku města, ale 
k mému porušení pravidel rady města. Za moje 
pochybení jsem se omluvil a seznámil zastupi-
tele s přijatými nápravnými opatřeními. Před-
pokládám, že k obdobnému závěru dospěje také 
policejní šetření, které z podnětu anonymního 
oznámení podstoupím a o jehož výsledku Vás 
budu informovat.

Přeji nám všem červnové počasí lepší květ-
nového.   

Mgr. Antonín Kmoch, starosta

Slovo starosty

O jednom období v životě pana 
Václava Šlaise z Přeštic

Jak již bylo avizováno v minulém čísle PN, 
budou mít dnes čtenáři možnost seznámit se 
v tomto samostatném příspěvku s jedním životním 
obdobím našeho spoluobčana, pana Václava Šla-
ise, o kterém si velice poutavě popovídal se sta-
rostou a místostarostou města u příležitosti oslav 
svých jubilejních již 91. narozenin.

Pan Václav Šlais zavzpomínal na poměrně 
málo známou a v minulosti i zamlčovanou kapi-
tolu života mladých Čechů. Přestože panu Šlaiso-
vi nohy již bohužel moc neslouží, vše, co prožil, 
si stále pamatuje do nejmenších detailů a dovede 
o tom skutečně velice sugestivně vyprávět.

Vyprávění pana Šlaise začalo v roce 1942, tedy 
v době, kdy byl nuceně nasazen na práce v hitlerov-
ském Německu. Někteří z jeho kolegů byli nasazeni 
do Němci okupovaných dalších států.

Pan Václav Šlais je skutečně již jedním z posled-
ních dosud žijících pamětníků. Celkem jich v říjnu 
1942 odjíždělo z Prahy do Berlína na nucené nasa-
zení dva a půl tisíce. Všichni ročník 1922.

Co se týče jeho práce při nuceném nasazení, 
vystřídal několik postů – vykládku vagonů, „tank-
majstra“ – vydávání benzinu a oleje, a také dělal 
šéfovi NSDAP „pucáka“. Pak mu řekli, aby si 
udělal v čase po pracovní době rychlokurs na řidi-
če nákladního automobilu. Ani ve snu by v té době 

pana Šlaise nenapadlo, že se vlastně již v té době 
připravuje na své pozdější celoživotní povolání 
– šestačtyřicet let, až do odchodu do důchodu, pak 
skutečně jezdil s náklaďákem.

Osobní příběh pana Šlaise má ještě jednu svou 
obdivuhodnou dohru. Po pádu železné opony snil 
dvě desítky let o tom, že by se ještě jednou rád 
podíval na místa, kde byl – bohužel nedobrovolně 
– nucen strávit tři roky svého mládí. Z nejrůzněj-
ších důvodů ale vždy z uskutečnění jeho snu nako-
nec sešlo. Ale není tomu tak dlouho, co se nakonec 
přece jen zadařilo. V příteli své vnučky Zdeňkovi 
pan Šlais získal obětavý a trpělivý doprovod. Pana 
Šlaise velice zajímalo, jak asi dnes, po více než 60 
letech, vypadá místo v berlínské ulici Gross-Berli-
ner Damm (pokud ještě vůbec existuje), na němž se 
kdysi nacházel lágr. Spatřená realita přinesla panu 
Šlaisovi odpověď možná trochu nečekanou – na 
upraveném koridoru tu dnes po více než 60 letech 
stojí řady obyčejných bytových domů. A z dotazo-
vání místních obyvatel vyplynulo, že o tom, co se tu 
ve válečných letech odehrávalo, mají skutečně mat-
né ponětí už jen příslušníci té nejstarší generace...

Mgr. Jan Königsmark, místostarosta
(čerpáno z ústního podání pana Václava Šlaise 

a z materiálu „Návrat po 61 letech“ 
zpracovaného paní Věrou Kokoškovou)



Dne 13. 6. 2013 by se byl dožil 80 let pan 

Oldřich Louda 
z Přeštic. Od svých 16 let byl diabetik I. stup- 

ně. Celý život musel dodržovat diety. Během let se přidaly i srdeč-
ní operace. V posledních 10 letech byl i celiak. Přesto se během 
svého života aktivně zapojil do TJ Přeštice. Byl cvičitelem mlá-
deže, prováděl nácvik mužů na spartakiády. Celý život pracoval 
jako stavbyvedoucí v OSP Přeštice, později Plzeň-jih.

Vzhledem ke svým chorobám nevěřil, že se dožije tak vyso-
kého věku. V loňském roce se se svojí manželkou ještě dočkal 55 let od uzavření manžel-
ství. V září uplyne rok od jeho úmrtí.

Za tichou vzpomínku na mého manžela děkují manželka, dcera s rodinou a vnoučata.
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VÝROČÍ (květen)

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví 
a pohody do dalších let.

Blahopřejeme k životním výročím.

81 let 
Marie VALENTOVÁ
Danuše BRKLOVÁ

matrika MěÚ Přeštice
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

ÚMRTÍ (duben)

Miroslav KUBÁLEK      

Václav LIŠKA    

Miloslava ŠILINGOVÁ  

Jaroslav DUCHEK 
Jaroslav NECHUTNÝ 
František JÍLEK 

(1948)
(1924)   
(1926)
(1941)
(1943)   
(1915) Žerovice

82 let 
Jaroslava KUBÍKOVÁ

 Jaroslava ZIEGLEROVÁ
František ŘEZNÍČEK

Jana KRAUSOVÁ
Jaromír ČESÁK

Ladislav ČENKA

83 let 
Miloslava FORNOUZOVÁ

Miloslava BAJEROVÁ
František FIALA

Zdenka HOROVÁ

86 let 
Libuše KUBÁTOVÁ (Zastávka)

Ivo OLŠBAUR

87 let 
Věra STREJCOVÁ 

88 let 
Jaroslava STAŇKOVÁ

VzpomínkaBlahopřání k 80. narozeninám

84 let 
Marie SKÁLOVÁ (Žerovice)

Věra MOTEJZÍKOVÁ

Společenská kronika

www.kmbeta.cz

Ze st echy
se ov
t t o h éta...

tesařské
 -  krovy,příhradové vazníky,dřevěné  
    konstrukce
 - realizace veškerých dřevostaveb  
    včetně návrhu

pokrývačské
 - dodání a montáž střešních krytin
 - dodání a montáž střešních oken
 - dodání a montáž sněhových zábran
 - dodání a montáž nadkrokevní   
    izolace

klempířské
 - dodání a montáž veškerých   
    klempířských prvků

Radoslav Mertl
728 404 982

www.mertl-konstrukce.cz

na základní tašky.Sleva 40% Akce platí do 31.7.2013.

PROVÁDÍME TYTO PRÁCE:

Blahopřání k 85. narozeninám

Přesně v polovině měsíce května, tedy dne 
15. 5., oslavil své jubilejní půlkulaté 85. naro-
zeniny náš spoluobčan, pan 

František Jaroš 
z Přeštic. U této příležitosti oslavence osobně 

navštívil místostarosta města Mgr. Jan Königs-
mark, předal mu dárkový balíček a jménem 
vedení města popřál hlavně pevné zdraví, hod-
ně štěstí, radosti a pohody.

Své 80. narozeniny oslavily v měsíci květnu 
tři naše spoluobčanky – všechny křestním jmé-
nem Marie a všechny z Přeštic. Dne 6. květ-
na paní Marie Odvodyová, dne 19. května 
paní Marie Rádlová (Přeštice – Vícov) a dne  
20. května paní Marie Beroušková. Za vedení 
města všechny tři oslavenkyně Marie osobně 
navštívil místostarosta města Mgr. Jan Königs-
mark a popřál jim hlavně pevné zdraví, hodně 
radosti, štěstí a pohody do dalších let. 

Paní Marie Beroušková.

Paní Marie Odvodyová.

Blahopřání k 90. narozeninám
Dne 16. května oslavil své jubilejní 90. narozeniny pan 

Josef Balák 
z Přeštic. K jeho významným kulatým narozeninám mu jménem vedení města osobně pobla-

hopřál jeho místostarosta Mgr. Jan Königsmark, který oslavenci předal květinu, dárkový balíček 
a další věcné dárky vydané městem Přeštice v poslední době.

Pan Balák se stále těší dobrému zdraví a dobré mysli. Zajímá se o veškeré dění, a to nejen v Přeš-
ticích. S místostarostou města se moc rád podělil o vzpomínky ze svého života. A že toho skutečně 
nebylo málo... Hodně hovořil o době, kdy byl po mnoho let zaměstnán v někdejším podniku Lesy 
ČR, v pozdějších letech závod Přeštice. A právě odtud – a nejen odtud, ale též i z doby vojenského 
cvičení – se velice dobře zná s naším významným spoluobčanem panem Ing. Ivo Olšbaurem, který 
krátce po uzávěrce tohoto čísla PN oslaví své 86. narozeniny.

Vážený pane Baláku, ještě jednou Vám vedení města Přeštice přeje do dalších let jen to nejlepší 
– stále pevné zdraví, stejně dobrou mysl, elán a chuť do života. A ať z Vás pořád vyzařuje taková 
spokojenost, optimismus a pohoda jako dosud.

Radostné setkání farní charity se seniory
Farní charita Přeštice pořádala 20. dubna 

2013 v Základní škole Josefa Hlávky Přeštice, 
 Na Jordáně, společenské setkání se seniory, 
na které členové – osobně nebo do schránek 
– pozvali 290 seniorů z Přeštic a okolních obcí.

Marie Sedláčková – členka rady FCCH – při-
vítala seniory a hosty: ředitele Diecézní chari-
ty Plzeň Ing. Jiřího Lodra, Mons. Karla Plav-
ce, přeštického vikáře, starostu Města Přeštice 
Mgr. Antonína Kmocha, Mgr. Jana Königsmar-
ka, místostarostu města Přeštice a vedla další 
program.

Ing. Jiří Lodr pozdravil seniory a vyjádřil jim 
podporu a naději ve stáří. Hovořil o nových 
domovech v Meclově a Chebu, ve kterých Die-
cézní charita Plzeň k letošnímu dvacátému výro-
čí založení zahájila své služby pro klienty.

Následovalo úspěšné vystoupení žáků 
Základní umělecké školy Přeštice pod vedením 
paní učitelky Mgr. Marty Čermákové.

 Mgr. Antonín Kmoch, starosta města, vyzdvi-
hl význam pomoci farní charity.

 Mgr. Jan Königsmark, místostarosta měs-
ta, seznámil seniory s plánovanými kulturními 
městskými akcemi určenými především pro 
seniory v letošním roce.

Mgr. Stanislava Tejčková, členka rady 
FCCH představila projekt Farní charity Přeštice 
– poradnu pro postižené, seniory a lidi blízké 
– a pozvala přítomné seniory vždy 1x v měsíci 
do klubovny Kulturního a komunitního centra 
Přeštice (vchod z Jungmannovy ul.).

 Terénní pracovnice organizace Člověk 
v tísni Mgr. Eva Sevelková varovala seniory 
před nekalými praktikami některých prodejců 
a uvedla příklady oklamání zákazníka.

 Senioři měli příležitost informovat se blíže 
o službách charity.

 Senioři si vyslechli hezkou hru p. Petra 
Blažka na harmoniku při zpěvu, volné zábavě 
a pohoštění a mohli si individuálně popovídat 
se zástupci vedení města.

 Akce byla financována z Tříkrálové sbírky 
a členy a příznivci Farní charity Přeštice. 

 Každý přítomný senior též dostal od starosty 
a místostarosty města malý dárek financovaný 
sponzorem, který si nepřál být jmenován.

 Členové FCCH se těší na další společenské 
setkání nebo na jednotlivé návštěvy u nemoc-
ných a nebo osamělých seniorů, které se během 
roku a před Vánocemi uskuteční.

 Marie Sedláčková, Farní charita Přeštice

Vzpomínka na pana Lubomíra Voleníka

Dne 5. června letošního roku to už bude 10 let od úmrtí pana 
Lubomíra Voleníka 

– právníka, dlouholetého prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a milovníka umění, který 
Přešticko důvěrně znal a též velmi ctil hudební velikány, kteří se zde narodili, či zde pobývali.

Dědeček Lubomíra Voleníka měl na náměstí v Přešticích nad holičstvím advokátní kancelář 
a Lubomír jako student s otcem a sestrou trávíval v Přešticích pravidelně část letních prázdnin. 
Vzpomínal například na staré vícovské varhany, které měl možnost ještě nejen vídat, ale i slý-
chat (citováno podle III. doplněného a rozšířeného vydání publikace Osobnosti Přešticka z roku 
2012).

A právě u této příležitosti si dovoluji pozvat nejširší veřejnost v pondělí dne 17. 6. 2013 od 17.30 
hodin do konferenčního sálu KKC Přeštice (vchod z Jungmannovy ulice) na besedu o panu Lubo-
míru Voleníkovi.                            Za vedení města Přeštice, Mgr. Jan Königsmark, místostarosta



1. 6. SO: BOROVY – ČERVENÉ  POŘÍČÍ
Vlakem z Přeštic 8.55 do Borov. Zpět z Červe-
ného Poříčí 14.43 do Přeštic.
TRASA: Borovy – Vřeskovice – hájovna – 
Lhovice – Červené Poříčí
(10 km vede F. Vokáč)
7. 6. PÁ: BĚŠINY – HOŘÁKOV   
Vlakem z Přeštic 8.55 do Klatov (9.21). Z Kla-
tov 9.15 do Běšin (9.35). Zpět z Neznašov 16.22 
(17.39) do Klatov. Z Klatov 16.27 (R 17.50).
TRASA: Běšiny – Hořákov – Brtí – Javoříčko 
– Lukavice – Neznašovy
(15 km vede M. Pojarová)
15. 6. SO: ROMANTICKÝ HRAD
GUTŠTEJN      
Vlakem z Přeštic 7.18 do Plzně, z Plzně 8.35 
do Pňovan. Z Pňovan 9.07 do Strahova. Zpět 
z Konstantinových Lázní v 16.16 do Pňovan, 
z Pňovan 16.59 do Plzně (17.26), z Plzně 18.10 
do Přeštic.
TRASA: Strahov – údolí potoka Hadovka – hrad 
Gutštejn – údolí Úterského potoka – Dudákov-
ský mlýn – Marasův mlýn – Kozí vrch – Panna 
Marie Lurdská – Konstantinovy Lázně
(16 km vede V. Borovcová)

22. 6. SO: KOLEM NÝRSKÉ PŘEHRADY
Vlakem z Přeštic 7.45 (R) do Nýrska (8.36). 
Zpět ze Zelené Lhoty 15.42 (R 17.10) do 
Přeštic.                           
TRASA: Nýrsko – Stará Lhota – Milence – pře-
hrada Nýrsko – Hamerský dvůr – Zelená Lhota
(14 km vede M. Šetková)
29. 6. SO: PŘI ŘECE REGEN
Vlakem z Přeštic 7.45 do Železné Rudy-Alžbě-
tín (9.30). Zpět ze Železné Rudy-Alžbětín 
16.36.
TRASA: Eisenstein – parkoviště BR – See-
bachschleife – Regenhütte – Arberseehaus –  
B. Eisenstein žst.
Účastník musí mít průkaz totožnosti, připo- 
jištění a eura na občerstvení.
(21 km vede V. Řežábek)

Týdenní turistický zájezd Beroun 
od 1. do 7. 6. 2013

SCHŮZE  VE  VELKÉ  KLUBOVNĚ  
HOTELU SPORT ve čtvrtek  20. června  
2013 v 17.00 hod.

PŘEŠTICKÉ NOVINY                                                                                       ČERVEN     4

Program na měsíc červen 2013

TIP na výlet 

Změna programu vyhrazena!

Kultura a umění

červen 2013 
l 1. 6. 2013 Krajské kolo závodů přípravek 
nejmladšího žactva přeboru PK
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: hřiště Na Jordáně
Pořadatel: ŠAK při ZŠ J. Hlávky Přeštice, 
Krajský atletický svaz

l 1. 6.-2. 6. 2013 Oslavy partnerství 
Přeštice – Nittenau
Pořadatel: město Přeštice

l 3. 6. 2013 Přehlídka tanečních oborů ZUŠ 
Plzeňského kraje
Čas konání: 13.00 hodin 
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: ZUŠ Přeštice

l 6. 6. 2013 Finanční gramotnost – přednáška
Čas konání: 9.00-12.30 hodin 
Místo konání: konferenční sál KKC
Pořadatel: MAS Aktivios
Vstup: zdarma

l 10. 6. 2013 Osobnosti Přešticka na slovíčko 
– Ing. Jiří Běl, Ota Bouzek
Čas konání: 17.30 hodin 
Místo konání: malý sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice, SPZHP, DHP
Vstup: dobrovolný

l 11. 6. 2013 Finanční gramotnost – přednáška
Čas konání: 9.00-12.30 hodin 
Místo konání: konferenční sál KKC
Pořadatel: MAS Aktivios
Vstup: zdarma

l 13. 6. 2013 Finanční gramotnost – přednáška
Čas konání: 9.00-12.30 hodin 
Místo konání: konferenční sál KKC
Pořadatel: MAS Aktivios
Vstup: zdarma

l 17. 6. 2013 Vzpomínka na pana Voleníka 
– beseda
Čas konání: 17.30 hodin 
Místo konání: konferenční sál KKC
Pořadatel: město Přeštice

l 21. 6. 2013 Mafie a city
Francouzská komedie ze současnosti jejímž 
obsahem není jako obligátně manželský troj-
úhelník, a to je tedy její unikátnost. Režie Ivan 
Vyskočil, hrají Josef Laufer, Lukáš Langmajer, 
Veronika Nová, Karel Zima.
Čas konání: 19.00 hodin 
Místo konání: velký sál KKC 
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstup: 160 Kč
Předprodej: IC Přeštice

l 22. 6. 2013 Becker cup 2013
Velká cena města Přeštice – závod na hor-
ských kolech, závody jsou určené pro širokou 
veřejnost.
Místo konání: Masarykovo náměstí, Městský park
Pořadatel: COPR Přeštice

Doklady vyměňte
s předstihem 

Po zkušenostech z roku 2012 týkajících se 
vyřizování žádostí o vydání nového cestovního 
dokladu nebo občanského průkazu  v souvislos-
ti s aktivitami v letní sezoně Vás žádáme, aby-
ste tyto úkony neodkládali na poslední chvíli 
a již nyní jste si zkontrolovali potřebné dokla-
dy. V případě, že potřebujete doklady nové, 
požádejte o ně v dostatečném časovém předsti-
hu před cestami do zahraničí. Tím se vyvarujete 
dlouhého čekání či jiných stresových situací při 
vyřizování žádostí. Je pravdou, že v roce 2013 
v období od 1. dubna do 31. srpna rozšiřujeme 
úřední hodiny pro žadatele ve stejném rozsahu 
jako v roce 2012, ale rovněž upozorňujeme, že 
i přes rozšíření úředních hodin docházelo k čeká-
ní na vyřízení žádostí v důsledku vyššího počtu 
žadatelů, kteří vše nechali na poslední chvíli.
K vyřízení žádosti se lze předem objednat pro-
střednictvím telefonu na pracovišti občanských 
průkazů (tel. 377 332 514), cestovních dokladů  
(tel. 377 332 515) nebo evidence obyvatel (tel. 
377 332 412). Při objednávce žádosti však musí-
te počítat s tím, že nemusí být vyhověno Vaše-
mu konkrétnímu časovému požadavku, neboť 
již bude tento termín obsazen. Při takto nastalé 
situaci Vám pak pracovnice nabídnou jiné vol-
né termíny. Možnost objednání se prostřednic-
tvím elektronických systémů je v současné době 
v řešení a o případném zavedení této možnosti 
budete informováni.            Bc. Daniel Novotný

vedoucí odboru správního 
a dopravního MěÚ Přeštice

Městský úřad Přeštice, odbor správní a do-
pravní, Vás touto cestou informuje, že v důsled-
ku změn na základě zákona č. 119/2012 Sb., 
kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silnič-
ní dopravě, ve znění pozdějších předpisů a další 
související zákony, došlo k následujícímu posu-
nu výměny řidičských průkazů: řidičské prů-
kazy vydané v období od 1. ledna 2001 do  
30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni 
vyměnit do 31. prosince 2013.

 V zájmu úspěšné výměny shora uvedených 
řidičských průkazů bez stresových situací 
či jiných problémů neodkládejte výměnu na  
poslední chvíli a navštivte naše pracoviště řidič-
ských průkazů, kde Vám pracovnice rády do 
jednoho měsíce výměnu provedou. K výměně ři-
dičského průkazu je nutné doložit stávající řidič-
ský 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 správní poplatek. 
Občané, kteří dovršili 60 let věku, musejí mít 
platnou lékařskou prohlídku.     

                       Bc. Daniel Novotný
vedoucí odboru správního 

a dopravního MěÚ Přeštice

Anketa pro názvy nově vznikajících ulic pro oblast 
severního předměstí a  výpadovek na Lužany a Skočice

Na veřejném fóru Zdravého města Přeštice 
účastníci navrhli následující názvy ulic. Můžete 
svým hlasem podpořit jejich návrh nebo napsat 
návrh svůj. 

Křížkem můžete označit dva názvy ulic.
Výsledky ankety budou předány radě města 

a zastupitelstvu města, které bude rozhodovat 
o konečném znění názvů.

K odevzdání dotazníku využijte sběrná místa ankety 10 problémů města Přeštice nebo jej 
zašlete e-mailem na adresu: podatelna@prestice-mesto.cz

Sběrná místa pro odevzdání dotazníku:
  1. Městský úřad Přeštice, Masarykovo nám. 107 a Husova 465
  2. Kulturní a komunitní centrum Přeštice, informační centrum, Masarykovo nám. 311
  3. Městská knihovna Přeštice, Husova 1079
  4. Dům historie Přešticka, Třebízského 24
  5. Pečovatelská služba Přeštice, Máchova 556
  6. Úřad práce Plzeň-jih, pobočka Přeštice, Palackého 460
  7. Základní škola Přeštice, Na Jordáně 1146
  8. Mateřská škola Přeštice, Dukelská 959
  9. Mateřská škola Přeštice, Gagarinova 202
10. ZŠ a MŠ Skočice

Obnovy se dočká 
i svatý Jan Nepomucký

Svatý Jan Nepomucký (1340-1393), pravdě-
podobně nejoblíbenější světec u nás a známý 
i ve světě, patří neodmyslitelně nejen k české-
mu národu jako jeden ze zemských patronů, ale 
i k české krajině. Jeho socha dominuje téměř 
každému mostu či místům, kde býval brod.  
Nepomucký je patronem vod, mlynářů, vorařů, 
chrání před povodněmi atd. V Dolní Lukavici se 
nacházejí hned dvě sochy tohoto světce – před 
kostelem sv. Petra a Pavla na návsi a na mostě 
přes řeku Úhlavu (směr Krasavce). Je mu zde 
též zasvěcena zámecká kaple, jejíž strop vyzdo-
bil prvky z legendy svatojánské ve čtyřech cyk-
lech plzeňský malíř František Julius Lux. Díky 
této fresce se kaple stala nejvzácnější místností 
na zámku. 

Zastupitelstvo obce Dolní Lukavice na začát-
ku letošního roku začalo na podnět starosty 
obce jednat o rekonstrukci zbylých dvou soch. 
Cílem je dokončit zdárně započatou rekon-
strukci památek drobné lidové architektury 
v obci. Z vlastních prostředků obec zrekonstru-
ovala pomník padlých před ZŠ v Dolní Lukavi-
ci, pomník TGM v Lišicích, kříž s podstavcem 
na hřbitově, kamenný křížek u sýpky a několik 
dřevěných křížů v okolí obce. Následně za pod-
pory z dotace MZe bylo obnoveno 9 památek 
v akci Záchrana a obnova prvků drobné ven-
kovské architektury Dolní Lukavice a v roce 
2011 socha sv. Petra v Dolní Lukavici, za při-
spění z dotace Ministerstva kultury. Nyní na 
obnovu čekají jen „Nepomučtí“. Akademický 
sochař MgA. Štochl uvádí, že již při minu-
lé akci si sochy prohlédl a jejich rekonstrukci 
včetně vystavění nového soklu podle dobové 
fotografie Jana Nepomuckého u kostela odha-
duje předběžně na 500 000 Kč.  

A povede-li se nám sochy do konce roku 
zrekonstruovat, bude to hezký čin, neboť letos 
v březnu uplynulo 620 let od světcova umučení.

Mgr. Eva Klepsová
Zastupitelstvo obce Dolní Lukavice

Listujeme novou Zelenou Horou
Pro ty, kdož neměli možnost zhlédnout výsta-

vu v Domě historie Přešticka, přináší druhé 
letošní číslo vlastivědného sborníku „Pod Zele-
nou Horou“ životopisnou vzpomínku ke 170. 
výročí narození druhé manželky Josefa Hlávky 
Zdenky Hlávkové-Havelkové. Téma šlechtic-
kých pohřbů v Dolní Lukavici, kterým se věno-
vala v minulém čísle Eva Klepsová, tentokrát 
vystřídalo téma nejzajímavějších křtů místní 
šlechty v lukavickém kostele sv. Petra a Pavla. 
Příznivcům vzpomínek Jiřiny Jirsové-Kykalo-
vé na její dětství na sladovně a Pohořku v Přeš-
ticích patří jejich třetí a poslední část. Do doby, 
v níž žili Štorchovi lovci mamutů, nás zavede 
při svém archeologickém putování po toku řeky 
Úhlavy spolupracovník Západočeského muzea 
v Plzni Milan Řezáč. Z celkově zatím devíti 
registrovaných nalezišť na úseku Dehtín-Dolní 

Lukavice byly jen v katastru Přeštic objeveny 
čtyři lokality prvních zemědělců z mladší doby 
kamenné (neolitu).

Nepomučtí dopisovatelé připravili velmi 
zajímavé povídání o špejchárku v obci Meš-
no, o dvou zaniklých zahrádeckých mlýnech, 
které přibližuje zaniklé mlynářské řemeslo, 
a pokračování práce Lenky Špačkové o ško-
lách v Nepomuku. Je zaměřené na období I. 
světové války, a protože příští rok budeme 
vzpomínat neblahé výročí jejího zahájení, 
nalezneme v tomto příspěvku, mimo objasnění 
dobových poměrů ve školství, také řadu jejích 
méně známých dopadů na každodenní život 
našich předků. Rubrika „Zrcadlo místní kultu-
ry“ představuje vojenského modeláře Václava 
Jindru z Dolní Lukavice.

Věra Kokošková



Den Země v letošním roce připadl na pon-
dělí 22. dubna. Vzhledem k zapojení nezisko-
vých organizací i města se aktivity vztahující se 
k tomuto dni rozložily od dubna až do června.

Dne 6. dubna proběhlo před loděnicí v Přešti-
cích tradiční slavnostní Otevření řeky Úhlavy. 
Navzdory chladnému počasí se zde sešlo šest desí-
tek vodáků i nevodáků. Na začátku akce byl pre-
zentován připravovaný projekt obnovy bývalého 
KČT. Po slavnostním otevření řeky vodáci spluli 
úsek Přeštice-Příchovice a zpět. Pro děti bylo při-
praveno několik soutěží a závěrečný táborák.

V letošním roce jsme při akci „Úředníci měs-
tu“ pomáhali s úklidem zahrad v mateřských 
školkách v Gagarinově ulici a Dukelské ulici v 
Přešticích a také v MŠ a ZŠ Skočice.

Tři desítky dobrovolníků hrabaly listí, zvele-
bovaly zahrady, případně prováděly menší údrž-
bové práce na zahradních prvcích, či stěhovaly 

starý nábytek ze skladů. I přes počáteční  nepří-
zeň počasí se podařilo zvládnout vše, co bylo 
naplánované a pomoci tak školkám zase o trochu 
vylepšit prostředí, ve kterém děti tráví svůj čas.

Na tyto dvě akce bude dále navazovat brigáda 
kynologů při úklidu řeky Úhlavy a úklid par-
ku pod Benzinou a.s, v Dukelské ulici v rámci 
skautského projektu Obrok 2013 – Služba.

Mgr. Michaela Hrubá
koordinátorka Zdravého města Přeštice
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10 problémů našeho 
města v roce 2013

Souhlasíte s nimi?
Následující problémy byly vybrány účastníky veřejného fóra Zdravého města Přeštice dne  

14. května 2013. Cílem fóra i této na ní navazující ankety je dát našim občanům prostor k vyjádření 
názoru na to, co v našem městě chybí a co by se mělo změnit.

A N K E T A
Označte prosím      dva  problémy, které považujete za nejdůležitější a které by dle Vašeho názo-

ru měly mít v řešení přednost před ostatními.

Odevzdáte-li  dotazník do 10. června 2013, bude i s Vaším hlasem počítáno při aktualizaci stra-
tegického plánu rozvoje, komunitních plánů a rozpočtového výhledu města. Schránky pro dotazní-
ky najdete na sběrných místech uvedených níže. 

Anketní dotazník je možné si rovněž stáhnout na www.prestice-mesto.cz v části Samospráva / 
Aktuální informace / Aktuality a zaslat e-mailem na adresu: podatelna@prestice-mesto.cz

Sběrná místa pro odevzdání dotazníku:
  1. Městský úřad Přeštice, Masarykovo nám. 107 a Husova 465
  2. Kulturní a komunitní centrum Přeštice, informační centrum, Masarykovo nám. 311
  3. Městská knihovna Přeštice, Husova 1079
  4. Dům historie Přešticka, Třebízského 24
  5. Pečovatelská služba Přeštice, Máchova 556
  6. Úřad práce Plzeň-jih, pobočka Přeštice, Palackého 460
  7. Základní škola Přeštice, Na Jordáně 1146
  8. Mateřská škola Přeštice, Dukelská 959
  9. Mateřská škola Přeštice, Gagarinova 202
10. ZŠ a MŠ Skočice
VÝSLEDKY ANKETY budou projednány radou a zastupitelstvem města. Veřejnos-

ti budou k dispozici v červencovém vydání Přeštických novin a na webových stránkách města  
www.prestice-mesto.cz v závěru června 2013.

Děkujeme Vám za zájem o naši společnou budoucnost a za Váš čas!

Anketa je realizována v rámci projektu Zdravé město Přeštice.

Druhý májový pochod
Ve středu na svátek 1. máje kulturní komi-

se uspořádala turistický pochod.  Po krátkém 
zahájení všichni přítomní vyrazili směr les Háj 
do Zastávky, odtud kolem rybníka Šavlice ke 
staré cestě z Chlumčan na Dnešice kolem ryb-
níku Utopený, ke kterému pan Jindra přednesl 
několik slov (vysvětlení vzniku názvu atd.). Ve 
Dnešicích jsme se zastavili na návsi u pomníku 
padlých, kde jsme našli i jméno letce Václava 
Jíchy (zemřel r. 1945 ve Skotsku) a další naše 

kroky vedly k jeho 
rodnému domu čp. 
105. Zde na nás již 
čekal pan Smola, 
spoluautor knihy: 
Václav Jícha – 

DFC, AFC – Nikdo nebude zapomenut, kterou 
si přítomní mohli zakoupit. Po krátké besedě 
nás čekala cesta zpátky. Trasa byla 12 km dlou-
há a pochodu se zúčastnilo 20 osob, z toho 3 
děti.                                      Mgr. Eva Klepsová

Den Země

Třetí setkání v rámci cyklu
„Osobností Přešticka na slovíčko“

Dne 30. dubna se v Přešticích v malém sále 
místního Kulturního a komunitního centra kona-
lo již třetí setkání v rámci cyklu besed „Předsta-
vujeme osobnosti Přešticka“, které i tentokrát 
uspořádalo Kulturní a komunitní centrum Přešti-
ce, Dům historie Přešticka a Spolek pro záchranu 
historických památek Přešticka, o. s.

Scénář programu opět připravila a celým pro-
gramem provázela ředitelka KKC Přeštice paní 
Mgr. Martina Míšková.

Tentokrát byl představen pan Bedřich Zákos-
telecký – hudebník, pedagog, mistr knihařské-
ho řemesla v oboru umělecká knižní vazba. Do 
Přeštic se přistěhoval až v roce 2001 a otevřel si 
zde soukromý Ateliér knižní vazby. Své práce 
z oboru umělecké knižní vazby představil v Přeš-
ticích dosud třikrát. Pro město Přeštice zhotovil 
též kazetu na historická pečetidla a pro městské 
muzeum tři reprezentativní návštěvní knihy. 
Je též přispívajícím členem Spolku pro záchra-
nu historických památek Přešticka. Je také nut-
né se zaměřit na hudební nadání pana Bedřicha 
Zákosteleckého, o kterém bezpochyby přesvědčil 
všechny přítomné hudební produkcí – absolvoval 
Vojenskou hudební školu v Roudnici nad Labem 
a Státní konzervatoř v Plzni, obor klarinet. Půso-
bil na hudebních školách v jižních Čechách a od 
roku 1984 na konzervatoři v Plzni. Za dobu své-
ho pedagogického působení připravil na profesio-
nální dráhu celou řadu žáků, kteří úspěšně působí 
v různých orchestrech a na hudebních školách. 

Přeštičtí mohou být vskutku velice hrdi na to, 
že v jejich městě již 12 let žije takový umělec,  
jehož práce bývají vybrány jako dary pro nej-
významnější osobnosti – např. Václava Havla, 
Václava Klause či papeže Benedikta XVI.

Přeštičtí mohou být též bezpochyby hrdi i na 
druhého, do poslední chvíle utajeného, hosta, 
kterým byl pan Ondřej Květoň. Bohužel z důvo-
du nedobrého zdravotního stavu nemohl být 
besedy osobně přítomen, ale bylo s ním během 
programu alespoň uskutečněno telefonické spo-
jení – telefonní vstup, ve kterém si povídal nejen 
s paní ředitelkou Míškovou, ale též s panem 

Zákosteleckým. Pana Ondřeje Květoně, který  
6. 6. letošního roku oslaví již své 92. narozeni-
ny, můžeme charakterizovat jako majitele zla-
tých českých rukou. Vyučil se radiomechani-
kem u známé a uznávané přeštické firmy Karel 
Tuzar a zde patrně získal i základy své mimo-
řádné manuální zručnosti.

Po absolvování elektrotechnické průmyslov-
ky v Plzni se upsal na celý život rozhlasu. Po 
mnoho let pracoval na středovlnném vysílači 
mezi Přešticemi a Žerovicemi  a působil zde 
jako technik provozu až do svého odchodu do 
důchodu v roce 1981.

V produktivním věku byl též aktivním turistou 
– značkařem. Ale až teprve v důchodu mohl plně 
rozvinout a využít své znalosti, týkající se snad 
všech existujících druhů záznamové techniky. 
Jen a jedině právě díky panu Květoňovi exis-
tuje dokumentace všech výstav, realizovaných 
v Domě historie Přešticka, ale především cenné 
videozáznamy prací při rekonstrukci přeštického 
kostela (dostavby věží) a farní budovy. Římsko-
katolická farnost v Přešticích mu také vděčí za 
dlouholetou péči a zvony. Pan Květoň též zre-
konstruoval a uvedl do demonstračního chodu 
dva historické hodinové stroje tak, že jeho práci 
nemohl vytknout nic ani soudní znalec.

Skromnost, trpělivost, železná vůle, s níž pan 
Květoň překonává všechny osobní problémy, 
a láska k lidem to jsou vlastnosti, kterými nám 
všem může být pan Květoň velkým vzorem...    

Před závěrem tohoto setkání, které se opět velice 
vydařilo, byl pan Bedřich Zákostelecký požádán, 
aby se podepsal do pamětní knihy města Přeštice, 
čímž byl velice potěšen a rád tak učinil.  Nakonec 
nejenže se podepsal, ale též připojil i báseň, kte-
rou si dovoluji v plném znění ocitovat:

„Přeštice jsou dobré k žití,
žádná špína žádné smetí.
Hlávka s Rybou jsou tu stále,
je to dobré, jen tak dále.“ 
Pan Ondřej Květoň bude samozřejmě požádán 

o dodatečný podpis do pamětní knihy města 
Přeštice. Hned první příležitostí k tomu bude 
blahopřání představitelů města u příležitosti jeho 
červnových narozenin.

Stejně jako v případě minulých setkání s přeš-
tickými osobnostmi na slovíčko i tentokrát při-
ložené fotografie pana Josefa Kubáta nejlépe 
dokreslí atmosféru tohoto milého a zajímavého 
setkání.      Mgr. Jan Königsmark, místostarosta

(některé informace v textu byly citované ze III. dopl-
něného a rozšířeného vydání publikace Osobnosti 
Přešticka z roku 2012)
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V Jubilatě nezapomněli na Svátek matek
Ani v pečovatelské službě Jubilata, která je 

jednou ze služeb Diakonie Západ, jsme neza-
pomněli na Svátek matek. V pátek 10. 5. 2013 
jsme uživatelky služby obdarovali přáníčky 
a obrázky, které pro ně vyrobily děti z mateř-
ských školek. V současné době máme v naší 
službě dvacet osm uživatelů, zejména seniorů 
z malých obcí v okolí Merklína. Uživatelek 
služby je šestnáct a jejich průměrný věk je  
84 let. Jsou tedy nejen maminkami, ale také 
babičkami a prababičkami.

„Dřív jsem obrázky od dětí nebo vnuků také 
dostávala. Teď už jsou ale dospělí i vnuci, 
všichni pracují, a tak mají málo času i na to, 
aby se za mnou zastavili,“ říká jedna z uživa-
telek služby. „A to mě máte opravdu tak rádi, 
že mi dáváte takové dárky?“ ujišťuje se jiná 
uživatelka a po naší kladné odpovědi dodává: 
„Já vás mám taky moc ráda, vždyť jste jediní, 
s kým si můžu promluvit – doma mám kolem 
sebe jen čtyři stěny.“

Právě z těchto důvodů jsme se už během 
března domluvili na spolupráci s mateřskými 
školami ve Skočicích a ve Švihově, kde děti 
společně se svými učitelkami vyrobily origi-
nální přáníčka a krásné obrázky. 

Jsme moc rádi, že jsme našim uživatelkám 
mohli udělat radost malou pozorností a záro-
veň tím podpořili mezigenerační soudržnost. 
Pozitivní je určitě i to, že si děti vyzkoušely, 
jaké to je obdarovat někoho druhého úplně 
nezištně – jen tak pro jeho radost. 

Mgr. Tomáš Benda
fundraising a vztah s veřejností

Už nemusíme mít strach!
Měsíc duben probíhal v naší mateřské škole 

ve znamení bezpečného a správného chování ve 
vztahu k sobě i druhým pod názvem „Tři pomoc-
níci aneb Kdo nás chrání a pomáhá nám!“.

Děti všech tříd se setkaly s profesionálními 
záchranáři a formou hry s plyšovými zvířátky 
se zbavovaly strachu z lékařů, bolesti a získáva-
ly také povědomí o základech první pomoci.

Na další týden jsme se všichni těšili snad ještě 
víc. Do naší školky zavítala mluvčí policie ČR 
paní Hana Štefflová se svým kolegou psovodem 
panem Liborem Pilařem. Na besedě s policist-
kou Hankou si děti oživily zásady bezpečnosti 
v dopravě, při jízdě na kole a při setkání s cizím 
člověkem. Velkým zážitkem byla také ukáz-
ka výcviku tří služebních psů, kteří předvedli 
nejen hravost, ale hlavně poslušnost a přesné 
reakce na svého pána. Po celé dopoledne se ze 
školní zahrady ozýval dětský smích a poštěká-
vání psů.

Další zajímavou akcí byla návštěva hasičů 
HZS Přeštice. Zvláště kluci ocenili ukázku roz-
manité techniky – cisteren, stříkaček, žebříků. 
Hasiči vše dětem prakticky předvedli a ochotně 
zodpovídali všetečné otázky dětí.

Prohloubením zážitků se stala návštěva profe-
sionálního hasiče a instruktora kroužku dětských 
hasičů přímo v mateřské škole. Ten se svojí 
kolegyní děti hravou formou poučil o správném 
a bezpečném chování v oblasti požární ochrany, 
ale třeba i o „dobrém či zlém ohni“. 

Hlavním cílem všech akcí bylo zbavit děti 
strachu a nedůvěry při setkání s hasiči či poli-
cisty, uvědomovat si důležitost a nebezpečnost 
jejich práce.

Za nabídku a uskutečnění těchto akcí velice 
děkujeme rodičům dětí z naší školky – paní Haně 
Štefflové, paní Brožové, panu Němečkovi, panu 
Duchkovi. Těšíme se na další příjemnou spolu-
práci.             Učitelky MŠ Gagarinova Přeštice

Výtvarná soutěž „Můj oblíbený 
večerníček“ zná své vítěze

Městská knihovna ve spolupráci s KKC 
a s družinou při ZŠ v Přešticích v měsíci břez-
nu vyhlásila výtvarnou soutěž pro děti na téma 
„Můj oblíbený večerníček“.  Soutěž byla vyhlá-
šena pro dvě věkové kategorie: mateřská školka 
a první stupeň základní školy, doplňkovou kate-
gorií byla cena diváků. Obrázky byly v knihovně 
vystaveny od 9. 4. do 26. 4. 2013.

V knihovně se sešlo celkem 236 obrázků, bylo 
to nečekané množství. Zájem dětí nás velmi 
potěšil a zamotal hlavu nejen odborné porotě, 

ale i návštěvníkům knihovny. Jeden obrázek byl 
hezčí než druhý, bylo nesmírně náročné vybrat ty 
nej. Návštěvníci knihovny poctivě vybírali a hla-
sovali o nejhezčí obrázek, sešlo se celkem na 
1600 hlasů, které jsme museli zpracovat a vyhod-
notit. V některých případech se neomylně shodla 
na umístění odborná porota i s hlasujícími náv-
štěvníky.  Vítězným malířům byly individuálně 
předány pamětní diplomy a ceny.

Mgr. Michaela Hrubá
MK Přeštice

Ve věkové kategorii MŠ – cena diváků byly 
vybrány:
1. místo – Polanská Eva – MŠ Horšice
2. místo – Hohelbergerová Anna – MŠ Dukelská
3. místo – Skálová Magdaléna – MŠ Horšice

Ve věkové kategorii ZŠ – cena diváků byly 
vybrány:
1. místo – Kučerová Denisa – ZŠ Přeštice
2. místo - Brožová Elena – ZŠ Přeštice
3. místo – Hodan Filip – ZŠ Horšice

Umístění podle odborné poroty ve složení: Ing. Jiří Běl, Bc. Drahomíra Valentová, Jindřiška 
Schejbalová, Mgr. Dagmar Fila, Radka Süssová, Mgr. Michaela Hrubá

Kategorie MŠ – odborná porota:
1. místo – Hrubá Veronika – MŠ Horšice
2. místo – Kabát Vojta – MŠ Dukelská
3. místo – Burlová Wendy – MŠ Dukelská
4. místo – Polanská Eva – MŠ Horšice
5. místo – Hohelbergerová Anna – MŠ Dukelská

  6. místo – Kučerová Michaela – MŠ Řenče
  7. místo – Zita Matýsek – MŠ Gagarinova
  8. místo – Záhořík Jakub – MŠ Dukelská
  9. místo – Dobrá Soňa – MŠ Horšice
10. místo – Janečková Barbora – MŠ Horšice

Kategorie ZŠ – odborná porota:
1. místo – Frantová Zuzana – ZŠ Přeštice
2. místo – Vacek Petr – ZUŠ Přeštice
3. místo – Náprstková Lucie – ZŠ Horšice
4. místo – Kliner Radek – ZŠ Lužany
5. místo – Burianová Kateřina – ZŠ Přeštice

  6. místo – Dražská Karolína – ZŠ Horšice
  7. místo – Trhlík Dominik – ZŠ Horšice 
  8. místo – Hurtová Jana – ZŠ Přeštice
  9. místo – Kučerová Denisa – ZŠ Přeštice
10. místo – Hodan Filip – MŠ Horšice
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Přeštice v čase – XLII.

Fotografii přeštického mlýna jsme v PN zveřejnili již dříve, nyní následuje pohled z druhé strany. 
Kdy se poprvé v Přešticích mlelo obilí se přesně neví, ale bylo to jistě před rokem 1500, kdy spolu 
s mlýnem ve Vícově musely oba mlýny odvádět dvakrát ročně na švihovský hrad určené množství 
mouky. Kresba mlýna se objevuje na vedutě Přeštic v roce 1772, v roce 1870 žádá mlynář Kašpar 
Hřích o stavbu mlýna po dříve shořelém. Přeštický mlýn byl vždy v Mlýnské ulici na mlýnské 
stoce, která začínala u jezu a měřila kolem 500 m. Požárem bylo zničeno i zařízení amerického 
mlýna v roce 1915. Pět vodních kol bylo nahrazeno v roce 1912 Francisovou turbínou a dynamem 
na výrobu stejnosměrného proudu. To byl začátek užívání elektrického proudu v Přešticích, zatím 
stejnosměrného. Po I. světové válce byl mlýn zrekonstruován a po roce 1926 byly mlýn a město 
již napájeny střídavým proudem. Na řece Úhlavě bylo ještě kolem roku 1930 čtyřicet sedm mlýnů, 
další mlýny byly na potocích a pod rybníky.                                                Text a foto ing. Jiří Běl

Opravená socha sv. Jana Nepo-
muckého u příchovické kaple byla 
posvěcena Msgr. Karlem Plavcem 
v neděli 19. května 2013, v den 
poutě. Je to práce Heleny Štěrbové 
z Kozojed u Kralovic. Poděkování 
zaslouží nejen ona za hezkou práci, 
ale i všichni Příchovičtí, kteří pomá-
hali. Starají se také o opravu kapli-
ček v Kucínech a v Zálesí.

                         ing. Jiří Běl

Stavební míchačka
objem bubnu 125 l, motor 230 V, 
550 W, hmotnost 47 kg

Značkové suché maltové směsi 25 kg

zdící malta, univerzální omítka a zdící malta, 
jednovrstvá omítka, jádrová omítka, vápenný štuk, 
betonový potěr, zdící malta na pórobeton

3.990,-

125 l

Tvárnice ztraceného 
bednění   šedá barva

Kč/ ks

T 10 50 x 25 x 10 cm 26,-
T 15 50 x 25 x 15 cm 28,-
T 20 50 x 25 x 20 cm 35,-
T 30 50 x 25 x 30 cm 37,-
T 40 50 x 25 x 40 cm 44,-

VÝŠKA 25 cm

Přesné příčkovky
hladké

625 x 250 x 50 mm 21,-
625 x 250 x 75 mm 32,-
625 x 250 x 100 mm 42,-
625 x 250 x 115 mm 48,-
625 x 250 x 150 mm 59,-

 vyrobeno 
v Německu
 vyrobeno
v Německu

Zahradní obrubník
systém pero-drážka  šedá červená
usnadňující zabudování barva barva

500 x 50 x 200 mm 24,- 36,-
1000 x 50 x 200 mm 39,- 65,-

Přídlažba trávníková

220 x 120 x 45 mm, variabilita prvku

šedá 12,- červená 14,-

od

12,-

od

24,-
ks

2,98,
Zámková dlažba Parketa

20 x 10 x 6 cm, vibrolisovaná, dvouvrstvá, vysoká 
pevnost a otěruvzdornost, mrazuvzdorná, odolná 
proti rozmrazovacím látkám, dobrý protiskluz, 
kusový prodej nebo na m2, 50 ks/ m2

149,-/ m2

25 kg od

50,-
od

21,-
od

26,-

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR 
ZA NEJLEPŠÍ CENY !PLZEŇ

Při nákupu nad 400,- Kč 
získáte s tímto kupónem 
25 kg cementu jako dárek 

ZDARMA!
platnost kupónu do 
30. 6. 2013

Plzeň – Borská pole, Folmavská ul. • Po – Ne 700 – 2100 hod. • tel.: 377 012 911 • www.bauhaus.cz
Nabídka platí do 30. 6. 2013 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. 
Chyby a změny jsou vyhrazeny.

Přeštické 
noviny

13-06 P eštice 280x210 CMYK.indd   1 24.05.13   10:29

Skautské májové hry
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Májové oslavy ve fotografiích Dny zdraví v MŠ Lužany
Letošní zima nebrala konce 

a tak není divu, že byla plná 
rýmy, kašle a chřipek. Proto si 
paní učitelky s dětmi v mateřské 
škole povídaly o zdraví a nemo-
cech, o tom, jak pečovat o své 
zdraví a předcházet nemocem. 
Děti se mj. dozvěděly, co jsou to 
viry a bakterie, jak se dostávají 
do našeho těla a proč je důležité 
pravidelně jíst ovoce a zeleninu. 
V rámci tématu si děti hrály na 
pana doktora, na zlého bacila 
Emila a bakterii Cecílii, na hod-
ného pana Vitamina, vytvářely 
makety talířů se zdravými a nezdravými potra-
vinami. Na závěr si každý vyrobil svého bacila 
z papírové roličky. 

Když konečně přišlo dlouho očekávané jaro, 
ze sklepů a garáží všichni vyndali odrážedla, 
kola, kolečkové brusle, děti začaly více běhat 
venku a navštěvovat dětská hřiště, zaměřil se 
program v MŠ na bezpečnost a prevenci úrazů. 
Kromě povídání, prohlížení obrázků a hraní nej-
různějších her jsme využili pozvání pana Dobiše 
k návštěvě RZS Přeštice. Zde se děti seznámily 
s prací záchranářů. Dozvěděly se, na koho se mají 
obrátit pro případnou pomoc, jak zavolat sanitu 
apod. Asi největším lákadlem a zároveň i odmě-
nou byla pro děti možnost prohlédnout si sanitku 

a její vybavení. Posádka sanitky, konkrétně paní 
Vildová s panem Valešem, dětem ukázala, jak se 
pracuje s jednotlivými přístroji a k čemu slouží. 
Ukázali nám základy první pomoci a nakonec 
děti ošetřovaly zraněného kamaráda. Naše poví-
dání bylo sice předčasně ukončeno odvoláním 
sanitky k případu, ale i tak to bylo příjemně strá-
vené dopoledne plné nových a zajímavých infor-
mací. Při odjezdu nám ještě sanitka zahoukala na 
rozloučenou a my jsme se odebrali na cestu zpět 
do školky, kde děti své dojmy z exkurze ještě na-
malovaly. Děkujeme záchranářům, že nás sezná-
mili se svojí prácí a našim dětem přejeme, aby 
této služby nemusely nikdy využít. 

Učitelky MŠ Lužany  
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Oplot a setkání rodáků
Obcí se rozléhá zvuk sekaček, hasiči leští techniku a připravují 

klubovnu, sokolovna opět ožívá nezvyklým ruchem. Ani oplotské 
ženy nestojí stranou, chystají pro návštěvníky milé překvapení 
– nazdobené perníčky. Po pěti letech se totiž do obce vrací rodáci 
a zároveň sbor dobrovolných hasičů slaví 125. výročí založení. 
A tak se celá obec připravuje na tuto událost. Významným dnem 
se stane 22. červen, kdy od 12.30 hodin začíná bohatý program, 
který bude zpříjemňovat celé odpoledne všem návštěvníkům, po 
slavnostním uvítání a setkání v sokolovně si všichni účastníci 
prohlédnou obec, budou moci navštívit místa, která běžně nejsou 
veřejnosti přístupná – hasičskou zbrojnici, obecní kapli i mateř-
skou školu. Odpolední program pak bude pokračovat v areálu 
sokolovny ukázkami činností sboru dobrovolných hasičů, cviče-
ním dětí ze sokola, mysliveckou činností. Připravena je i ukázka 
tanečního studia Heleny Hodanové. Večer pak na návštěvníky čeká posezení při hudbě. Přijďte 
vzpomínat, setkat se s přáteli, strávit příjemné odpoledne.

Jakub Šafrata, člen realizačního týmu  Rodáci 2013

Farní charita Přeštice
pro občanské sdružení Diakonie Broumov, neziskovou organizaci, která poskytuje sociální služ-

by pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování 
i pracovní příležitost – více na www.diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
– letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
– lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
– látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
– domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
– vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
– obuv – veškerou nepoškozenou
– hračky – nepoškozené a kompletní
– peří, péřové přikrývky a polštáře

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME
– ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů
– nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí
– znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční: 3. až 6. června 2013 od 15 hodin
                                    v PŘEŠTICÍCH, Poděbradova ul. 760, vedle ordinace ORL.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Bližší informace Vám rádi sdělíme – mob. 731 433 146, tel. 224 316 800, 224 317 203.

Za Farní charitu Přeštice Marie Sedláčková

Nejlepší vošouch 2013
Osadní výbor Skočice uspořádal již tradiční 

soutěž o nejlepší vošouch. Vošouchů (brambo-
ráků či cmundy) se sešlo přibližně 20 vzorků. 
Každý z nich byl dobrý a nedalo se říci, že by 
se nějaký snad nepovedl. Jako hlavní ceny jsme 
pro výherce připravili kuchyňská prkýnka, uze-
né, salám a vuřty.

A kdo že to vyhrál?
1. Zdeňka Beranová, Skočice (mimochodem 
kuchařka místní základní a mateřské školy)
2. Josef Jarolím, Skočice
3. JUDr. Jaroslav Vovsík, Plzeň

Ještě jednou blahopřejeme vítězům. Samozřej-
mě čest poraženým, byť s výbornými vzorky.

Po celý večer hrál k tanci a poslechu Přemek 
Brada – Čenda band ze Skočic. 

Přítomní si užili příjemný a krásný večer. Pro 
příští rok by se tato soutěž mohla jmenovat tře-
ba „brambor párty“ a soutěžící by mohli vařit 
a péci cokoli.                                 Ondřej Živný

Osadní výbor Skočice

Není všechno pravda, co se píše
V minulém čísle PN skoro na celé 10. straně 

vzpomíná můj přítel Petr Blažek na dny osvobo-
zení Přeštic americkou armádou. Jsem přibližně 
o půl roku mladší, mám podobné vzpomínky, 
měl jsem to jen přes hradbu a byl jsem mezi 
americkými vojáky na sokolovně. Původně 
jsem tento článek ani nechtěl psát, ale musím. 
Nechtěl bych, aby za mnoho let četl nějaký 
student ve svázaných přeštických novinách 
v muzeu tento článek a opsal do své diplomové 
práce informaci, že naše město bylo osvoboze-
no v sobotu 5. května 1945.

Není to totiž pravda, bylo to o den později 
v neděli 6. května.

Je to můj osobní spor s mým přítelem, pro 
někoho je to nicotné, zbytečné, nedůležité, ale 
ctím práci kronikářů a vážím si pravdivé histo-
rie a také vím, že stokrát opakovaná nepravda 
se může stát pravdou. V následujících řádcích 
si přečtěte důkazy, které si nepamatuji, protože 
mně bylo osm let a je to již 68 let. Ale zajímal 
jsem se o události v květnu v roce 1945 v mém 
městě trochu víc po roce 1989 v dokumentech 
a v odborné literatuře. Na začátek ještě několik 
drobností z článku: v neděli 6. května nebylo 
krásné počasí, nesvítilo od rána krásně sluníčko. 
Bylo zataženo a pršelo, je to zřejmé z mnoha 
fotografií a písemně potvrzeno hydrometeoro-
logickým ústavem na Přimdě. Původní loděni-
ce vodáků nikdy nestála na tenisových kurtech 
u jezu, důkazem je fotografie Josefa Kripnera 
(Gajdy). Autor píše, že jednoho dne se americ-
ká vojska z města vytratila. Ano, ale doplňuji: 
bylo to v pátek 14. září 1945 a mohu komukoliv 
poskytnout jmenný seznam všech vojáků, kteří 
tvořili přeštickou posádku. Tento seznam vy-
tiskl přeštický tiskař Antonín Ouřada, který měl 
svoji tiskárnu v ulici, která se jistou dobu jme-
novala Americká (ulice z náměstí k bývalému 
hejtmanství v Husově ul.).

Následující informace jsou z osobního svě-
dectví  Karla Bureše, roč. 1909 (viz práce Osob-
nosti Přešticka), z knihy V týmu s Foglarem str.  
177-180. Byl od  5. 5. 1945 spolu s JUDr. Václa-
vem Šlédrem a se svolanými branci členem tzv. 
Stráže svobody. Právník Václav Stehlík vytvořil 
v tento den na radnici revoluční národní výbor. 

Z uvedené knihy: 
V sobotu 5. května 1945 byla v Přešticích ješ-

tě dvě družstva německé vojenské policie, oko-
lo 20. hodiny byla obsazena četnická stanice. 
Před půlnocí na 6. května jsme šli zkontrolovat 
německou jednotku, která byla umístěna na sla-
dovně. Druhý den, v neděli 6. května v odpo-
ledních hodinách byly Přeštice osvobozeny 

americkou armádou.
Z hlediska postupu amerických vojsk je 

zřejmé, že Klatovy byly osvobozeny v sobotu  
5. května 1945 kolem 21. hodiny 2. jízdní prů-
zkumnou skupinou XII. sboru, z denního hlá-
šení 9. pěšího pluku 2. pěší divize je známo, že 
postup amerických vojsk ze Kdyně na Merklín-
sko a Přešticko byl uskutečněn v neděli ráno  
6. května 1945.

Následuje část opisů z obecních kronik 
Merklínska a Přešticka, které provedl p. Josef 
Koželuh z Okresního muzea Plzeň-jih v roce 
1990. Je uvedena obec a datum osvoboze-
ní americkou armádou: Merklín – dopoledne  
6. 5. 1945, Zemětice – kolem 9. hodiny 6. 5., 
Přestavlky – v 10.30 hod. 6. 5., Kloušov, Pte-
nín, Bolkov, Roupov – 6. 5. 1945, Skočice – po 
poledni 6. 5. 1945, Lužany 6. 5. 1945, kroni-
ky Přeštic, Příchovic, Radkovic, Dolců, Újez-
da, Týniště, Dolní Lukavice, Lišic, Krasavec, 
Vodokrt, Řeneč, Libákovic, Horní Lukavice, 
Chlumčan uvádějí den osvobození své obce 
neděli 6. května 1945.

Zápisy 6. května 1945 jako den osvobození 
jsou v kronikách církve římskokatolické v Přeš-
ticích, v pamětních knihách Sboru Páně církve 
českobratrské evangelické v Přešticích, v kro-
nikách obecních a měšťanských škol dívčích 
i chlapeckých v Přešticích.

Nelze opomenout osobní svědectví přeštic-
kých občanů, kteří byli v květnu 1945 starší než 
devět let. Svědectví p. Karla Tuška, Václava 
Ibermajera, Růženy Brabcové, paní Heřmano-
vé, obuvnice z Husovy ulice, po které vlastní 
DHP originály ručních zápisů do týdenního 
kalendáře. U data 6. 5. 1945 je zápis – do Přeš-
tic přijeli Američané. Není možné opomenout 
několik odborných publikací, u kterých nelze 
pochybovat o pravosti uvedených údajů vzhle-
dem k autorům. Vždy je uveden den osvobození 
Přeštic 6. květen 1945.

Poznámka: V roce 1995 vydalo město Přeš-
tice obrazovou publikaci o osvobození Přeštic. 
V roce 2015 to bude 70 let, bylo by vhodné 
vydat publikaci novou, fotografií je dost, obje-
vují se i dosud neznámé.

Kdo máte větší zájem o tuto událost, tak 
si prohlédněte za výlohou IC na přeštic-
kém náměstí mapu plzeňského kraje, jak 
byl osvobozován v květnových dnech roku 
1945 americkou armádou. Uvidíte, že Přeš-
tice nemohly být osvobozeny 5. května 1945. 
Data, kdy byly osvobozena města a obce, jsou 
podložena zápisy z kronik oficiálních publi-
kací.                                                ing. Jiří Běl

Tak jako každý rok pořádal 11. 5. Český čer-
vený kříž ve Skočicích nejenom  pro své člen-
ky, ale i širokou veřejnost oslavu Dne matek. 
Každá příchozí žena obdržela od pana Václav 
Křena květinu. Kdo chtěl, mohl si zakoupit 
lístek do tomboly. O zpříjemnění večera se 
postaraly děti ze základní školy, které před-
vedly hru na flétnu, recitaci básní a zahrály 
divadlo. Následovalo malé pohoštění. Celým  
příjemným večerem nás provázel Přemek Bra-
da – ČENDA BAND.

Libuše Tykvartová
jednatelka ČČK Skočice

Český červený kříž 
oslavil Den matek

Nápad se založením bylinkové zahrád-
ky jsme měly už dlouho. Význam zahrádky 
s bylinkami je vytvořit hezké, voňavé prostře-
dí pro děti, probudit lásku k přírodě, naučit 
děti starat se pravidelně o bylinky a mít dobré 
jídlo s bylinkou. V přírodě děti mohou zakusit 
spoustu smyslových vjemů – slyšet zvuky, cítit 
vůně, osahat si či ochutnat. To vše je environ-
mentální výchova v mateřské škole formou 
hry. Jestliže na environmentální výchovu 
v předškolním věku nezapomeneme, pak si 
lidé budou přírody vážit a chránit ji, protože 
hodnoty, postoje a názory člověka se utvářejí 
právě v raném dětství.

  Dne 15. května 2013 jsme se sešly v odpo-
ledních hodinách s dětmi, jejich sourozenci 
a rodiči u nás ve třídě Dolní Zvoneček. V prv-
ní části super odpoledne si děti mohly vyro-
bit vonné sáčky s vlastnoručně nasbíranými 
a usušenými bylinkami, vybarvit omalovánku 
s pampeliškou, umíchat a samozřejmě také 
ochutnat pomazánku s bylinkami. Na progra-
mu byla také mátová limonáda, ledový meduň-
kový čaj a teplý mátový čaj. Připojila se k nám 
také paní Živná s prezentací různých druhů 
bylinných čajů a produktů. Příjemnou atmo-
sféru dotvářely tematické písně Levandulová, 
Tymián, Lékořice... Ve druhé části jsme se 
přesunuly na terasu, kde jsme slavnostně pře-
střihly stužku a oficiálně otevřely naši zahrád-
ku. Překvapením pro rodiče byl taneček dětí 
s kropáčky doprovázený písní Jitrocel a roz-
marýn. Finálem krásně stráveného odpoledne 
se stalo sázení mnoha druhů bylinek, které si 
děti samy přinesly, do betonových květníků, 
které lemují naši terasu. Na to se děti těšily 
nejvíce. O bylinky se děti budou i nadále starat 
a výpěstky budou zásobovat naši školní jídel-
nu. Všechno se nám moc povedlo, děti byly 
štastné a spokojené a pro nás není větší odmě-
ny, než právě jejich rozzářené oči!!!

učitelky L. Kladívková a H. Konopíková
MŠ Dukelská Přeštice

Otvírání bylinkové 
zahrádky v MŠ Dukelská

Foto Ondřej Živný
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Zadní řada trenéři: stojící zleva – Matěj Gruszka, Adéla Bradová, Lucie Kačírková, m.n.h. Sta-
nislav Zadražil. Členky družstev děvčat: stojící zleva – Andrea Havlíčková, Pavlína Sedláčková, 
Veronika Routová, Barbora Štěrbová, Marika Kriegelsteinová, Lenka Sýkorová, Michaela Živná, 
Evelína Sedláčková, Šárka Kalčíková, Helena Voráčková, Karolína Sedláčková. Chlapci v před-
klonu zleva: Jan Pogadl, Vojtěch Štěrba, Radim Stehlík, Jakub Brada, Filip Wohlmut, Filip Hurt, 
Jan Kubeš. Vítězné BABY družstvo v pokleku zleva: Dominik Buberle, Jan Treml, Adéla Buberlová, 
Kateřina Kováříková, Jana Hurtová, Regína Waltová.

Úspěšné vystoupení přípravek TJ Přeštice 
na Duhovém turnaji v Plzni-Bolevci

V sobotu 11. května uspořádal Klub netra-
dičních sportů v rámci výročí 100 let Sokola 
Bolevec Duhový turnaj přípravek. Turnaje se 
zúčastnila družstva – TJ Litohlavy, KNS Bole-
vec, Sokol Tymákov a 3 celky TJ Přeštice. Do 
turnaje přípravek byl vložen i turnaj těch nej-
mladších BABY, kde TJ Přeštice postavila také 
družstvo. Hrálo se systémem každý s každým 
2x8 minut. BABY turnaj se hrál na 1x8 minut, 
a to dvoukolově. 

Výsledky Duhového turnaje přípravek:
Litohlavy – TJ Přeštice A 7:5, – TJ Přeštice B 
6:1, – TJ Přeštice C 6:3, – Bolevec 10:3, 
– Tymákov 11:6
TJ Přeštice A – TJ Přeštice B 5:2, – TJ Přeštice C 
5:4, – Bolevec 5:3, – Tymákov 7:1
TJ Přeštice B – TJ Přeštice C 4:2,
– Tymákov 5:1, – Bolevec 2:0
KNS Bolevec – TJ Přeštice C 7:3,
– Tymákov 5:4
TJ Přeštice C – Tymákov 7:2

Výsledky BABY turnaje:
TJ Přeštice – KNS Bolevec 2 4:1, 4:4
TJ Přeštice – KNS Bolevec 1 7:3, 5:1
KNS Bolevec 2 – KNS Bolevec 1 2:2, 2:2

Sestava družstva TJ Přeštice A:
brankářka: Karolína Sedláčková
hráčky v poli: Helena Voráčková (13 branek), 
Andrea Havlíčková (2), Marika Kriegelstei-nová 
(4), Evelína Sedláčková (3), Veronika Routová (5)  
trenérka: Adéla Bradová

Sestava TJ Přeštice B:
brankářka: Pavlína Sedláčková
hráčky v poli: Lenka Sýkorová (1 branka), 
Michaela Živná (3), Ella Romová, Šárka Kalčí-
ková (8), Barbora Štěrbová (2)
trenér: m.n.h. Stanislav Zadražil

Sestava TJ Přeštice C:
brankář: Filip Hurt
hráči v poli: Radim Stehlík (7 branek), Filip 
Wohlmut (2), Jakub Brada (4), Vojtěch Štěr- 
ba (4), Jan Pogadl (2), Jan Kubeš 
trenér: Matěj Gruszka

Sestava TJ Přeštice BABY:
brankář: Dominik Buberle
hráči v poli: Kateřina Kováříková (12 branek), 
Jan Treml (4), Adéla Buberlová (2), Regína 
Waltová (2)
trenérka: Lucie Kačírková

Konečná tabulka Duhového turnaje přípravek:
1. TJ Litohlavy       5  0  0   40:18    10 bodů

(družstvo chlapců)

2. TJ Přeštice A     4  0  1   27:17  8 b.
3. TJ Přeštice B     3  0  2   14:14  6 b.
4. KNS Bolevec      2  0  3   19:24  4 b.
5. TJ Přeštice C    1  0  4   19:24  2 b.
6. Sokol Tymákov  0  0  5   14:35  0 b. 

Konečná tabulka BABY turnaje přípravek:
1. TJ Přeštice           3  1  0   20:9 7 bodů
2. KNS Bolevec 2   0  3  1    9:12 3 b.
3. KNS Bolevec 1   0  2  2    8:16 2 b. 

Hodnocení turnaje trenérem m.n.h. Sta-
nislavem Zadražilem: Této akce se zúčastnila 
4 družstva TJ Přeštice. V rámci výročí 100 let 
Sokola Bolevec se konal nejen turnaj přípravek, 
ale i vložený turnaj těch nejmenších, v našem 
případě to bylo družstvo složené z hráčů či 
hráček, které se nedostanou do hry tak často, 
nebo to byly hráčky po delší nemoci nebo zra-
nění. Proti nim ale nastoupila družstva opravdu 
složená se začínajících dětí předškolního věku, 
doplněná ale herně zkušenějšími jedinci. Zde 
opět ukázala Kačka Kováříková, že patří do 
sestavy „béčka“, ale pro ni to bylo ideální na 
rozehrání po zranění.

„Béčko“ děvčat bylo příjemným oživením tur-
naje, zde opět předvedla výborný výkon Šárka 
Kalčíková, patřící k nejlepším hráčkám turnaje. 
Družstvo se opíralo o skvělý výkon brankářky 
Pavlíny Sedláčkové, což ukazuje nejmenší počet 
obdržených branek v turnaji (14). Tyto 2 star-
ší hráčky dobře doplňovaly „druhačky“ Lenka 
Sýkorová a Míša Živná, které ve své výkonnosti 
stále rostou.

Naše „třeťačky“ prokázaly spolehlivý kolek-
tivní výkon, znamenající 2. místo, když nestačily 
pouze na chlapce z Litohlav. Již pravidelně se 
toto družstvo opírá o nejlepší střelkyni a bojov-
nici Helenu Voráčkovou. 

Poslední naše družstvo složené z chlapců 
mělo na lepší výsledek. Zde, na rozdíl od celků 
děvčat, je třeba zapracovat na zlepšení obranné 
činnosti a na kolektivním výkonu. Ač se chlapci 
zlepšují, tak je na nich vidět, že chce každý svoji 
akci zakončit, dát si gól, přitom se nabízel lépe 
postavený spoluhráč.

Při závěrečném vyhodnocení, kde předá-
val ceny starosta největšího plzeňského obvo-
du, byla vítězná družstva oceněna pěknými 
poháry a družstva na 1. až 3. místě medaile-
mi. V našem případě obdrželo družstvo BABY 
pohár a družstva dívek A a B medaile. Pro naše 
družstva to byly první medaile v národní házené 
v životě.   

Stojící zleva: Helena Voráčková, trenérka TJ Přeštice A Hana Volfová, Filip Hurt, Filip Wohl-
mut, Jakub Brada, Jan Kubeš, trenér TJ Přeštice B m.n.h. Stanislav Zadražil, Barbora Štěrbová. 
V pokleku zleva: Veronika Routová, Evelína Sedláčková, Michaela Jelínková, Marika Kriegel-
steinová, Jan Pogadl. První řada zleva: Denisa Kučerová, Karolína Sedláčková, Vojtěch Štěrba, 
Radim Stehlík, Andrea Havlíčková. 

Turnaj přípravek v Litohlavech u Rokycan
V sobotu 27. dubna se zúčastnila 2 družstva 

TJ Přeštice turnaje nejmenší kategorie přípra-
vek. K turnaji se přihlásilo 5 družstev – TJ Lito-
hlavy, TJ Božkov, Sokol Tymákov, TJ Přešti-
ce A, TJ Přeštice B. Hrálo se systémem každý 
s každým 2x12,5 min. 

Výsledky turnaje:
TJ Litohlavy – TJ Přeštice A 15:15, – TJ Přešti-
ce B 13:6, – Tymákov 16:5, – Božkov 22:2
TJ Přeštice A – TJ Přeštice B 16:9,
– Tymákov 17:2, – Božkov 20:7
TJ Přeštice B – Tymákov 16:4, – Božkov 16:4
Tymákov – Božkov 6:3

Sestava družstva TJ Přeštice A:
brankářky: Karolína Sedláčková, Michaela 
Jelínková
hráčky v poli: Helena Voráčková (27 branek), 
Andrea Havlíčková (6), Marika Kriegelstei-
nová (21), Evelína Sedláčková (3), Veronika 
Routová (5), Barbora Štěrbová (1)
trenérka: Hana Volfová

Sestava TJ Přeštice B:
brankář: Filip Hurt
hráči v poli: Radim Stehlík (20 branek), Filip 
Wohlmut (8), Jakub Brada (8), Vojtěch Štěrba 
(9), Jan Pogadl (1), Jan Kubeš (1)
trenér:  m.n.h. Stanislav Zadražil

Konečná tabulka turnaje:
1. TJ Litohlavy       3  1  0   66:28 7 bodů
2. TJ Přeštice A     3  1  0   69:33 7 b.

3. TJ Přeštice B     2  0  2   47:37 4 b.
4. Sokol Tymákov  1  0  3   17:52 2 b.
5. TJ Božkov          0  0  4   16:65 0 b. 

Hodnocení turnaje trenérem m.n.h. Sta-
nislavem Zadražilem: Vzhledem k tomu, že 
většina trenérů přípravky byla v sobotu dopo-
ledne herně zaneprázdněna, tak jsme mohli 
přihlásit do turnaje pouze 2 družstva. Druhý 
jarní turnaj našich nejmenších hráčů a hráček 
opět prokázal zlepšení výkonnosti. Družstvo 
třetích tříd prokázalo výbornou formu a ten-
tokrát dokázalo s chlapci Litohlav remízovat 
15:15. Na domácím turnaji s nimi totiž pro-
hrálo 12:14. O vítězství domácích nakonec 
rozhodlo skóre, které měly Litohlavy pouze o 2 
branky lepší.

Velice mě potěšili chlapci, kteří se lepší tur-
naj od turnaje a kdyby se dařilo lépe střelecky 
se silnými a věkově staršími družstvy, tak mohl 
být výsledek ještě lepší. S družstvy Tymákova 
a Božkova se ukázala herní kvalita, vedoucí 
k jasným výhrám. S vítězným celkem domácích 
drželi naši chlapci dlouho krok a až ve 2. půli se 
rozhodlo o vítězi. Zvláště bylo vidět zlepšení při 
bránění a pokrok ukázal i Filip Hurt v brance. 
Devět vstřelených branek našim „třeťačkám“ 
je potěšující a kdyby chlapci měli lepší zakon-
čení, tak výsledek mohl být ještě příznivější. 
O dobrých výsledcích tohoto družstva svědčí 
aktivní skóre v konečné tabulce o 10 branek.  

Turnaj přípravek v Plzni-Újezdě
V sobotu 4. května se uskutečnil druhý jarní 

turnaj přípravek, kterého se zúčastnila 3 družstva 
TJ Přeštic. Dalšími účastníky byla družstva TJ 
Litohlavy, TJ Božkov a TJ Plzeň-Újezd. Hrálo 
se systémem každý s každým 2x10 min. 

Výsledky turnaje:
TJ Plzeň-Újezd – Litohlavy 14:12, TJ Přeštice A 
12:12, – TJ Přeštice C 8:4, – TJ Přeštice B 11:5, 
– Božkov 15:8
TJ Litohlavy – TJ Přeštice A 13:8, – TJ Přeštice C 
11:7, – TJ Přeštice B 15:2, – Božkov 12:8
TJ Přeštice A – TJ Přeštice C 11:6, – TJ Přeštice B 
8:6, – Božkov 11:0
TJ Přeštice C – TJ Přeštice B 12:10, – Božkov 
6:5
TJ Přeštice B – Božkov 7:5

Sestava družstva TJ Přeštice A:
brankářka: Karolína Sedláčková
hráčky v poli: Helena Voráčková (16 branek), 
Andrea Havlíčková (2), Marika Kriegelsteinová 
(13), Evelína Sedláčková (4), Veronika Routová 
(12), Denisa Kučerová (3), Barbora Štěrbová 
trenérka: Hana Volfová

Sestava TJ Přeštice B:
brankářka: Michaela Jelínková
hráčky v poli: Martina Havlíčková (7 branek), 
Veronika Šalomová (13), Lenka Sýkorová 
(4), Michaela Živná (4), Hana Kučerová, Ella 
Romová (1), Regína Waltová (1)
trenér: m.n.h. Stanislav Zadražil

Sestava TJ Přeštice C:
brankář: Filip Hurt
hráči v poli: Radim Stehlík (9 branek), Filip 
Wohlmut (6), Jakub Brada (9), Vojtěch Štěrba 

(4), Jan Pogadl (3), Jan Kubeš (3), Jan Hranáč 
(1), Jan Treml
trenér:  Matěj Gruszka

Konečná tabulka turnaje:
1. TJ Plzeň-Újezd   4  1  0  60:41 9 bodů 
2. TJ Litohlavy   4  0  1  63:39 8 b.
3. TJ Přeštice A   3  1  1  50:37 7 b.
4. TJ Přeštice C   2  0  3  35:45 4 b.
5. TJ Přeštice B   1  0  4  30:51 2 b.
6. TJ Božkov   0  0  5  26:51 0 b. 

Hodnocení turnaje trenérem m.n.h. Sta-
nislavem Zadražilem: Další turnaj nejmladší 
kategorie v národní házené uspořádal oddíl 
Plzně-Újezdu. Nedostatkem se na této akci uká-
zalo to, že pořadatel nezajistil snížení břevna 
na 2 m. Hrálo se na výšku branky pro mlad-
ší žactvo, tedy 2,20 m. Tohle našim družstvům 
dělalo největší problém a těch 20 cm bylo pro 
naše menší brankáře a brankářky hodně znát. 
Určitě jsme očekávali od našeho „áčka“ více, 
ale sehrálo vyrovnaný duel s pozdějším vítězem, 
který se herně opíral o chlapce ve své sestavě. 
Vůbec jim nevyšel zápas s Litohlavy a o vítězství 
se strachovalo s naším „béčkem“. Tentokrát se 
nedařilo hráčkám hlavně v obraně. 

Chlapci Přeštic, hrajících pod hlavičkou „C“ 
předvedli opět sympatickou hru a ukázali další 
pěkné herní situace, které potěšily trenéry a pří-
tomné rodiče. Děvčata „B“ se opírala o hráčky 
zapůjčené z mladších žaček. Pro děvčata z dru-
hých tříd to byla možnost nasbírat další zkuše-
nosti a to tento turnaj splnil.  

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené TJ Přeštice

ELEKTROINSTALACE
Strejc&Pátý

domy, byty, d evostavby, pr myslové instalace
slaboproudé rozvody (TV, SAT, PC, EZS, dom. telefony)

výroba rozvad , hromosvody, revize,
elektrické p ípojky, fotovoltaické elektrárny

vladimirstrejc@seznam.cz      jiripaty@atlas.cz

Tel. 606 405 230    Tel. 607 560 384
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Tenis v Přešticích
Tenisový oddíl TJ Sokol Přeštice 

oznamuje příznivcům bílého sportu 
– vše připraveno.

Po dlouhé zimě můžeme všem tenistům, 
sportovcům a rekreačním hráčům s radostí 
oznámit, že letní sezona na tenisových kurtech 
v areálu sokolovny začala 1. 5. 2013. Zájemce, 
kteří si chtějí zahrát, zpotit se nebo jenom tak 
„udělat žízeň“, srdečně zveme. Rádi přivítáme 
nové členy našeho oddílu. Pro soutěživé tenisty 
se uskuteční 15. 6. 2013 od 9 hod. jarní turnaj 
ve dvouhře PŘEŠTICE OPEN JARO 2013. 
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 nebo na  
www.tenisprestice.webnode.cz

Vedení tenisového oddílu
TJ Sokol Přeštice

Házenkáři slaví úctyhodné výročí
Oddíl národní házené TJ Přeštice bude slavit 

85 let od svého založení.
Oslavy jsou připravovány na sobotu 31. 8. 

2013 a organizační komise oddílu již od února 
2013 pracuje na jejich přípravě.

PROGRAM OSLAV:
Sportovní část   

  9.30-12.30 – turnaj přípravek
13.00-14.00 – utkání starších žaček
14.30-15.40 – prvoligové utkání žen, v přestáv-
ce vystoupení mažoretek
16.00-17.10 – prvoligové utkání mužů, v pře-
stávce vystoupení mažoretek
17.30 – vylosování tomboly 

Společenská část
V sále Spolkového domu 19.00-03.00 hod. 

– na slavnostním večeru, kde budou oceněni 

trenéři a osoby zajišťující organizaci oddílu, 
proběhne prezentace národní házené za celých 
85 let
– od 21.00 hod. začne volná zábava, ve které 
zahraje k tanci a poslechu hudební skupina Spi-
rála

V rámci oslav bude zrealizována propagač-
ní výstavka ve výloze jednoho z obchodů na 
náměstí v Přešticích a výstavka bude rovněž 
v oddílové klubovně na hřišti národní házené.    

Součástí oslav národní házené v Přešticích 
bude i Mistrovství České republiky mladších 
žaček za účasti družstva TJ Přeštice. Tato celo-
státní akce, kterou pořádá oddíl TJ Přeštice 
z pověření Svazu národní házené Praha se bude 
konat ve dnech 14.-16. 6. 2013. Právo účasti 
mají vítězové oblastních přeborů.

Mistrovská utkání – výsledky
A muži
27. 4. 2013 Přeštice – Koloveč 0:1 (0:1)
Sestava: Růžička L. – Forman A., Uzlík V., 
Benedikt T. (Zoubek M.), Hrdlička J., Duchek 
J., Kuťák F. (Trlička P.), Vacík M. (Bouc M.), 
Přibáň T., Lambor P. (Švarc M.), Mastný M. 
(Gruszka J.)

S vedoucím celkem krajského přeboru sehrá-
lo naše A mužstvo vyrovnaný zápas. Doplatilo 
na slabou koncovku.
4. 5. 2013 Chotíkov – Přeštice 1:3 (1:1)
branky: Kuťák, Přibáň PK, Bouc 
Sestava: Růžička L. – Zoubek M., Uzlík V., 
Benedikt T., Hrdlička J., Duchek J., Trdlička P., 
Vacík M. (75‘ Bouc M.), Přibáň T., Mastný M. 
(80‘ Hřebec Š.), Kuťák F. (85‘ Gruszka J.)

Po velmi kvalitním výkonu výhra u čtvrtého 
celku tabulky. Naše mužstvo hrálo od 30. minu-
ty bez vyloučeného Petra Trdličky.
11. 5. 2013 Přeštice – Domažlice B 5:3 (2:2) 
branky: Mastný 2x, Vacík, Zoubek, Přibáň
Sestava: Kašpar O. – Zoubek M., Uzlík V., Bene-
dikt T. (84‘ Gruszka J.), Hrdlička J., Duchek J., 
Vacík M. (71‘ Bouc M.), Přibáň T., Kuťák F., 
Lambor P. (69‘ Trdlička P.), Mastný M.

Velmi povedený výkon. Domácí prohrávali 
po 27 minutách 0:2 a ještě do poločasu stačili 
vyrovnat. V druhém poločasu hosty přehráva-
li kombinačně a vstřelili tři krásné góly. Hosté 
snížili po chybě domácího brankáře.
18. 5. 2013 Stod – Přeštice 2:1 (1:0)
branka: Kuťák
Sestava: Růžička L. – Zoubek M., Švarc M., 
Benedikt T., Hrdlička J., Duchek J., Vacík M. 
(71‘ Bouc M.), Přibáň T., Kuťák F., Lambor P. 
(69‘ Trdlička P.), Mastný M.

Po velmi kvalitních výkonech přišlo zklamání 
ve Stodě, který hraje o záchranu v KP. Mužstvo 
bez Václava Uzlíka nenašlo celý zápas klid 
v koncovce. 
B muži
27. 4. 2013 Blovice B – Přeštice B – nehráno 
pro nezpůsobilý terén – náhradní termín 23. 5. 
2013
1. 5. 2013 Kasejovice – Přeštice B 4:4 (1:3) 
penalty: 5:6
branky: Hohlberger 2x, Bešta D., Stehlík
5. 5. 2013 Přeštice B – Chlumčany B 2:1 (1:0) 
branky: Bešta D., Hřebec PK
11. 5. 2013 Hradec – Přeštice B 0:3 (0:1) 
branky: Haimrle, Švarc, Viktora
19. 5. 2013 B-tým – Spálené Poříčí 3:0 (2:0)  
branky: Janeček 2x, Bešta D.
Sestava: Frančík – Rajchart, Bešta M., Černý, 
Fornouz – Lecjaks, Čížek, Janeček, Haimrle 
– Švarc, Bešta D.
střídali: Gruzska, Viktora, Stehlík, Hřebec
Dorost
24. 4. 2013 Přeštice (MD) – Domažlice 0:2 
(0:2)
27. 4. 2013 Planá – Přeštice (SD) 1:2 (0:2)
branky: Kastner, Jeslínek M.
Sestava: Ruth – Míka, Gruzska, Bělonož, 
Tykvart – Jeslínek M., Vizingr, Štolle, Skála 
– Hajšman, Kastner
4. 5. 2013 Přeštice (SD) – Vejprnice  2:0 (1:0) 
branky: Krajdl, Jeslínek L.
4. 5. 2013 Přeštice (MD) – Vejprnice  0:1 (0:0)
12. 5. 2013  Rokycany – Přeštice (SD) 0:1 (0:0) 
branka: Vizingr
12. 5. 2013 Rokycany – Přeštice (MD) 3:2 (2:0) 
branky: Klasna, Gruzska

18. 5. 2013 Přeštice (SD) – Nepomuk  6:1 (1:1) 
branky: Kastner 2x, Krajdl 2x, Vizingr, Jeslí-
nek M.
Sestava: Ruth – Míka, Gruzska, Bělonož, 
Tykvart – Jeslínek M., Štolle, Vizingr, Jeslínek 
L. – Kastner, Krajdl
19. 5. 2013 SK ZČE – Přeštice (MD) 2:0 (0:0)
Sestava: Fuchs – Kuneš, Míka, Tůša, Nosek 
– Přibáň, Klasna, Stavinoha, Kohout – Šinde-
lář, Hupač
Střídal: Charvát
Žáci
28. 4. 2013 Přeštice (SŽ) – Nýrsko 7:1 (6:0) 
branky: Sýkora 3x, Aizner 2x, Kohout, Šam-
palík
Sestava: Jelínek – Šampalík, Duchek, Vlk,  
Šteffl – Bluďovský, Sýkora, Ornet, Bešta – 
Kohout, Aizner
Střídali: Jehlík, Baranec, Lang, Marina
28. 4. 2013 Přeštice (MŽ) – Nýrsko 1:7 (1:1) 
branky: Fabián
5. 5. 2013 Přeštice (SŽ) – Tachov 4:2 (3:1) 
branky: Kohout 2x, Baranec, Sýkora
5. 5. 2013 Přeštice (MŽ) – Tachov 3:1 (2:1) 
brany: Šesták, Škopek, Fabián
12. 5. 2013 Přeštice (SŽ) – Domažlice 4:1 (3:1) 
branky: Sýkora, Marina, Jáchim, Kohout
12. 5. 2013 Přeštice (MŽ) – Domažlice 7:7 (4:2) 
branky: Šesták 4x, Škopek 2x, Křeš
18. 5. 2013 Senco – Přeštice (SŽ) 1:2 (0:2) 
branky: Kohout, Rajchart
Sestava: Šampalík – Duchek, Rajchart,  
Šteffl, Vlk – Bluďovský, Marina, Bešta, Křenek 
– Kohout, Šindelář
Střídali: Lang, Jehlík, Jelínek, Šesták, Škopek
18. 5. 2013 Senco – Přeštice (MŽ) 3:5 (2:1) 
branky: Fabián 3x, Šesták, Škopek
Sestava: Lecjaks – Kalčík, Knopf, Kubeš – 
Houška, Škopek, Křeš – Šesták
Střídali: Fabián, Pipaš, Frgal
Přípravky 
24. 4. 2013 Viktoria Plzeň Z – Přeštice (MP A) 
20:4 (13:2), branky: Kokoška 3x, Procházka
25. 4. 2013 Přeštice (SP) – Prazdroj 7:3 (3:0) 
branky: Valenta 3x, Klokan, Horák, Hrubý, 
Peťák
30. 4. 2013 Chrást – Přeštice (SP) 2:5 (0:3) 
branky: Klokan 2x, Křenek 2x, Valenta
2. 5. 2013 Přeštice (MP A) – SK Plzeň A 8:4 (3:1)
branky: Procházka 2x, Hajšman 2x, Cimický, 
Kulla, Kokoška, Pěchouček
3. 5. 2013 Přeštice (MP B) – Viktoria Plzeň CH 
31:19 (17:9)
branky: Falout 6x, Kokoška 5x, Kulla 4x, 
Procházka 4x, Tolar 2x, Klír 2x, Hajšman 3x, 
Němec 2x, Cimický, Štěpánek, Reitspies
6. 5. 2013 Viktoria Plzeň Z – Přeštice (MP B) 
39:13 (18:6)
branky: Falout 3x, Kokoška 3x, Kulla 2x, 
Němec 2x, Kříž, Procházka, Štěpánek
7. 5. 2013 Touškov – Přeštice (MP A) 1:15 (0:10)
branky: Procházka 3x, Hajšman 3x, Pěchouček 
4x, Kulla 2x, Flesar 2x, Cimický 
10. 5. 2013 Košutka – Přeštice (MP B) 11:8 (3:5)
branky: Falout 4x, Kokoška 3x, Klír
13. 5. 2013 Lhota – Přeštice (SP) 0:9 (0:4)
branky: Horák 5x, Klokan 2x, Valenta, Peťák
16. 5. 2013 Přeštice (MP A) – Rapid 13:2 (4:2) 
branky: Kokoška 7x, Procházka 4x, Kulla, 
Pěchouček

Program mužstev 
TJ Přeštice – červen 2013
SO 1. 6. 2013 10.00 + 12.15 hodin
Přeštice (SD+MD) – SŠ Plzeň
SO 1. 6. 2013 17.00 hodin
Rapid Plzeň – Přeštice (AM)
NE 2. 6. 2013 10.00 + 11.45 hodin
Košutka – Přeštice (SŽ+MŽ)
NE 2. 6. 2013 10.15 hodin
Přeštice (BM) – Chotěšov
PO 3. 6. 2013 17.00 hodin
Koh. Rokycany – Přeštice (MP B)
ČT 6. 6. 2013 16.30 hodin
Přeštice (SP) – Blovice
PÁ 7. 6. 2013 16.30 hodin
Přeštice (MP A) – Senco
SO 8. 6. 2013 17.00 hodin
Přeštice (AM) – SK ZČE
SO 8. 6. 2013 17.00 hodin
Žinkovy – Přeštice (BM)
NE 9. 6. 2013 10.00 + 12.15 hodin
SK ZČE – Přeštice (SD+MD)
NE 9. 6. 2013 10.00 + 11.45 hodin
Přeštice (SŽ+MŽ) – SK ZČE
ÚT 11. 6. 2013 16.00 hodin
Smíchov – Přeštice (SP)
PÁ 14. 6. 2013 16.00 hodin
Smíchov – Přeštice (MP A)
PÁ 14. 6. 2013 16.30 hodin
Přeštice (MP B) – Rapid Plzeň
SO 15. 6. 2013 14.00 hodin
Klatovy – Přeštice (AM)
SO 15. 6. 2013 14.30 hodin
Přeštice (BM) – Nepomuk B
SO 15. 6. 2013 10.00 + 12.15 hodin
Přeštice (SD+MD) – Klatovy
NE 16. 6. 2013 10.00 + 11.45 hodin
Stříbro – Přeštice (SŽ+MŽ)

Radyňský pohár 2013 
– turnaj starších přípravek

Dne 25. 5. 2013 se konal ve Starém Plzenci 
turnaj starších přípravek.

Výsledky mužstva TJ Přeštice:
Přeštice – Strašice 5:1 (2:0)
Branky: Valenta 4x, Horák
Přeštice – Lhota 3:0 (1:0)
Branky: Fořt, Klokan, Šindelář
Přeštice – Žákava 3:0 (1:0)
Branky: Peťák, Horák, Šindelář

Semifinále:
Přeštice – St. Plzenec 2:0 (1:0)
Branky: Valenta, Hrubý

Finále:
Přeštice – Strašice 6:2 (3:1)
Branky: Klokan 2x, Křenek, Horák, Šindelář, 
Kliner

Sestava TJ Přeštice:
Fořt, Hrubý, Stehlík, Valenta, Klokan, Peťák, 

Horák, Křenek,Šindelář, Štycha, Dědič, Kliner
Konečné pořadí:

1. PŘEŠTICE
2. STRAŠICE
3. LOSINÁ
4. ST. PLZENEC
5. ČERNICE
6. ŽÁKAVA
7. MÝTO
8. LHOTA

Nejlepším brankářem vyhlášen Jakub Fořt 
z TJ Přeštice.                                Martin Knopf

fotbalový oddíl TJ Přeštice
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PŘEŠTICKÉ NOVINY – vydává Město Přeštice
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Velká cena města Přeštice
Cyklistický Oddíl Přeštického Regionu 

– COPR TJ Přeštice (www.copr.cz) a město 
Přeštice pořádají v sobotu 22. června 3. ročník 
závodu horských kol VELKÁ CENA MĚSTA 
PŘEŠTICE pro širokou sportovní veřejnost. 
Předchozí dva ročníky se konaly pod názvem 
Dětský den na kole. Snahou COPRu je zapo-
jit do sportu a hlavně jízdy na kole co nejvíce 
veřejnosti, proto je tato akce zařazena do seriálu 
závodů Plzeňské amatérské ligy – P.A.L. BEC-
KER CUP (www.pal-mtb.cz) a Pošumavské 
ligy horských kol – PLHK (www.cyklomacner.
cz). Závodu se mohou účastnit všichni od nej-
mladších nadějí až po veterány bez věkového 
omezení. Závody jsou rozděleny do 19 věko-
vých kategorií a pojedou se v Městském par-
ku „vnitroblok“ a pro „dospělé“ kategorie je 
trasa prodloužena až na Masarykovo náměstí, 
kde bude také parkoviště pro účastníky závo-
du. Občerstvení nejen pro závodníky, ale hlav-
ně pro všechny diváky a fanoušky cyklistiky 
připraví, tak jako na ostatních akcích COPRu, 
Sbor dobrovolných hasičů a Lucky cafe. Občer-
stvení bude rozšířeno o promoakci Road Show 
Birell 2013. Velká cena města Přeštice se koná 

hlavně díky našim podporovatelům, jako je 
pojišťovna Kooperativa, firma SCHWERDTEL 
s.r.o., IDEAX s.r.o., ILV s.r.o., CYKLOPOINT 
Plzeň, Zámečnictví KOMAN, ENAPO potravi-
ny, ELEKTRO Bouda, TY&TY – oděvy Tykal, 
Dopravní značení FLOP a několika dalším fir-
mám i jednotlivcům. Ty, které závodění chytí, 
uvítáme rádi mezi námi v COPRu. Podrobné 
informace k časovému harmonogramu závo-
du a možnosti on-line přihlášení naleznete na 
www.copr.cz nebo www.pal-mtb.cz

         Josef Hrádek – COPR TJ Přeštice

Mužstvo mladších žáků po vítězném utkání 
na Sencu Doubravka

Ležící: Lecjaks Lukáš. Sedící zleva: Škopek Zdeněk, Šesták Martin, Houška Jan, Kubeš Radek. 
Stojící zleva: Kalčík Tomáš, Křeš Václav, Fabián Patrik, Knopf Michal, Pipaš Jurij, Frgal Lukáš.

26. ročník turnaje veteránů v basketbale
– Přeštice skončily na 4. místě

Zleva stojící: Slavomír Vácha, Miroslav Šobr, Jaroslav Janda, Peter Hlaváč, Miroslav Koman, 
Jean Marc Dobez, Pavel Brada, Petr Moravec a trenér Václav Šmíd. Zleva sedící: Branko Bratič, 
Petr Kydlíček, Marek Halámek, Pavel Král, Petr Velkoboský, Bohumil Bečvář. Pánové Král a 
Bečvář –  diváci Fan club veterans Přeštice.

Skupina nadšených kluků, která předvedla  
4. května v Městském parku obratné skoky na 
skateboardech, ukázala nejen pěknou exhibici, 
ale mezi sebou si i zasoutěžila. Divákům se 
vystoupení líbilo a odměňovali je potleskem. 
Vystoupením kluci ukázali, jak lze vyplnit volný 
čas, aniž by se organizovali v nějakém oddílu. 
Projekt byl financován z grantového programu 
pro mládež JUMP 2013 vyhlašovaném místní 
akční skupinou OS AKTIVIOS a partnery mik-
roregiony Přešticko, Úslava a Radyně.

Skupina nadšených kluků
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