
PŘEŠTICKÉ NOVINY
Roèník XX.                                               ČERVEN 2014                                                Cena 15 Kč

Měsíčník pro Přeštice a okolí   l   Vydává Město Přeštice Vychází již
od roku 1995

Město Přeštice 
vyhlašuje diskuzní téma 

pro měsíc červen
Považujete rozhodnutí města o rozšíření 

budovy ZUŠ Přeštice za částku cca 3 mil. Kč 
za správné?

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

V PŘEŠTICÍCH 
SE STŘÍLELO            str. 13

STAROČESKÉ MÁJE
V LUŽANECH              str. 6

MLADÍ TECHNICI 
MAJÍ ZELENOU           str. 12

NÁVŠTĚVA PREZIDENTA
MILOŠE ZEMANA     str. 8-9

Město Přeštice zve širokou veřejnost

na Zastupitelstvo 
města Přeštice
dne 26. 6. 2014 od 18.00 hodin 

ve velkém sále KKC Přeštice, Masarykovo náměstí.

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV 
městského rozhlasu e-mailem

Pro zlepšení informovanosti občanů, 
kteří nemají možnost vyslechnout hláše-
ní městského rozhlasu, obnovuje Městský 
úřad Přeštice službu zasílání obsahu hláše-
ní zájemcům prostřednictvím elektronické 
pošty. Zájemci se mohou přihlásit na adrese: 
alblova@prestice-mesto.cz, v přihlášce 
uvedou svoji e-mailovou adresu a kontaktní 
telefon (pro případ nedoručitelnosti zpráv).

První zprávu s obsahem hlášení městské-
ho rozhlasu obdrží přihlášený zájemce nej-
později do tří pracovních dnů od doručení 
přihlášky.                                 Eva Česáková

tajemnice MÚ Přeštice

Výsledky voleb do EP 
v Přešticích

Volby do Evropského parlamentu se i v Přeš-
ticích setkaly se značným nezájmem voličů, 
volební účast v Přešticích byla ještě nižší než 
republikový průměr – celkem 17,86 %. Ve 
správním obvodu ORP Přeštice byla volební 
účast 18,4 %. Výsledky stran, hnutí a koalic 
v Přešticích, které získaly alespoň 3 % platných 
hlasů, jsou následující (v závorce údaj za správ-
ní obvod ORP):

TOP 09 a starostové         21,08 % (22,65 %)
ANO 2011                         17,74 % (17,32 %)
ČSSD                                 15,65 % (14,40 %)  
KSČM                               13,98 % (15,34 %) 
ODS                                       6,57 % (5,55 %)
Strana svobodných občanů 5,53 % (4,64 %)
KDU-ČSL                             4,27 % (3,20 %)
Česká pirátská strana          3,96 % (4,29 %)  

Kompletní výsledky voleb v celé republice 
jsou k dispozici na webu Českého statistického 
úřadu www.volby.cz

Eva Česáková
tajemnice MÚ Přeštice

Zítra se bude (nejen) tančit všude 
– pohybové odpoledne pro děti i dospělé

Pan prezident Miloš Zeman. Obrazovou 
přílohu z návštěvy pana prezidenta najdete 
na str. 8-9.

Bezpečné léto
– bezpečná dovolená

přednáška
Termín konání: 

11. 6. 2014 od 17.00 hodin
konferenční sál KKC

vstup zdarma

Bude slavnostně představena 
brožura „Bezpečný senior“V rámci Noci kostelů dne 23. 5. 2014 byl zpřístupněn i vícovský kostelík sv. Ambrože. V prů-

běhu večera vystoupil pěvecký soubor Skaláček přeštické ZŠ Josefa Hlávky (na snímku) pod 
vedením Nadi Květoňové a vokálně-instrumentální soubor Karmína z Prahy.   Foto Petr Šatra

Vážení spoluobčané,
květen slunečným a teplým počasím nezkla-

mal a nepokazil snad žádnou z mnoha akcí, 
které se  v něm uskutečnily. I o nich Vám stále 
oblíbenější Přeštické noviny přinášejí na více 
stránkách více informací od více autorů a tím 
dávají také mně příležitost a pokyn, aby mé slo-
vo bylo stručnější.

Relativně velmi velkou pozornost jste v polo-
vině měsíce věnovali sotva hodinovému zasta-
vení prezidenta naší vlasti v našem městě. Pře-
stože se konalo v dopoledním čase a přestože 
nabitý cestovní program hlavy státu umožnil jen 
kratší diskusi na přeštickém náměstí. Průběhem 
pobytu pana prezidenta u nás Vás zkráceně pro-
vede fotografická dvojstrana těchto novin, jeho 
videozáznam můžete shlédnout také ve video-
galerii na městském webu.

Relativně velmi malou pozornost jste na kon-
ci měsíce věnovali volbám do Evropského par-
lamentu. Volební účast v Přešticích 17,86 % se 
výrazně nelišila od celorepublikového průměru 
18,20 %, průměrná volební účast v EU pak byla 
43,09 %.  Letmá kalkulace váhy mandátu vítěz-
né volební strany z Přeštic: (získala 21,08 %) x  
(od 17,86 % voličů) = strana by měla zastupovat 
Přeštice s váhou mandátu cca 3,76 % (volili ji 
necelí 4 voliči ze 100). Váha přeštického man-
dátu daná skupině všech 21 českých zástupců 
v Evropském parlamentu je 17,86 % (zvolilo 
ji necelých 18 voličů ze 100) – samozřejmě 
demokratické volby jí dávají právo zastupovat 
nás všechny s mandátem 100 %. Úvahu nad 
volebními čísly a o skutečné ochotě občanů-  
voličů zapojit se do průběžného ovlivňování 
správy společných obecních věcí v demokratic-
kém systému ponechávám na Vás.      

 K pozvánce na veřejné zasedání zastupitel-
stva města, které se bude konat 26. 6., předesí-
lám, že jeho program předpokládám nejen nabi-
tý, ale i časově rozsáhlý. 

Jako každý červen i letos přeji všem školákům 
a jejich učitelům, aby společnými silami úspěš-
ně zvládli finiš školního roku a potom si užili 
velkých, přesto nikdy dost dlouhých prázdnin.

Protože v červenci by mohlo být už pozdě, 
příjemné letní prázdniny a dovolené přeji všem 
už teď.                Mgr. Antonín Kmoch, starosta

ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ



Základní škola Josefa Hlávky Přeštice může 
rozšířit možnosti a nabídku žákům své ško-
ly o nové nejmodernější pomůcky a zařízení, 
neboť uspěla v žádosti o dotaci a získala na nové 
vybavení téměř 1 milion korun.

V říjnu 2013 se nové vedení školy rozhodlo 
podat žádost do ROP NUTS II Jihozápad  do 
oblasti podpory „Rozvoje infrastruktury základ-
ního, středního a vyššího odborného školství“ 
s projektem „Podpora rozvoje výuky přírodních 
věd pro žáky ZŠ Josefa Hlávky Přeštice“. Hlav-
ním cílem projektu byl nákup nových moder-
ních pomůcek, měřících systémů s výstupem 
do dataprojektorů, specializovaných pomůcek 
na fyziku, chemii a biologii. Pro veřejnost jis-
tě bude zajímavé i to, že budoucí meteostani-
ce bude přenášet data na webové stránky školy 
i na stránky města.

Celá realizace projektu za téměř milion korun 
započne na začátku prázdnin a pokud vše dobře 
dopadne, první pomůcky budou pro žáky při-
praveny k využití již od nového školního roku. 
Celý projekt by měl být dokončen do konce 
roku 2014. 

Získáním finančních prostředků na projekt 
„Podpora rozvoje výuky přírodních věd pro žáky 
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice“ to však nekončí, 
naopak začíná. Realizace a následné zadminis-
trování projektu je hlavním úkolem v nejbližším 
období. Věříme, že se nejedná o ojedinělý pro-
jekt. V případě možnosti a vypsáním vhodných 
dotačních titulů bude vedení školy usilovat 
o další finanční prostředky pro rozvoj školy.

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

• na území města bylo zjištěno: upadlý označ-
ník ul. Gagarinova, poškozená komunikace ul. 
B. Němcové – předáno MěÚ a údajná krádež 
zeminy z ul. Luční – povoleno městem, nale-
zeno: peněženka v prodejně Billa a 3 tyče na 
grilování kuřat na Masarykově nám. – předáno 
majitelům, poskytnuta pomoc občanům: nastar-
tování nepojízdného vozidla na Tř. 1. máje, asis-
tence MP jako nezúčastněné osoby: pro PČR při 
prověrce výpovědi zadržených pachatelů trest-
né činnosti v Přešticích a MěÚ při odpečetění 
domu v ul. Vrchlického, usměrňování dopravy: 
dopravní nehoda na křižovatce u Spolkového 
domu, porucha nákladního vozidla  v Rybově 
ul., pouť ve Vícově, do záchytné stanice pře-
dáno: fenka křížence černé barvy s bílou nápr-
senkou, stáří 6 měs., pes rasy pitbulteriér černé 
barvy s bílou náprsenkou, stáří 1 rok, foto na 
internetu: http://www.prestice-mesto.cz/samo-
sprava/informace-z-radnice/ztraty-a-nalezy  
• zabezpečení akcí města: Velikonoční trhy, 
25 let HZS Přeštice, vítání máje – Masarykovo 
nám. a pouť ve Vícově

• výjezdy na narušení veřejného pořádku: dne 
4. 4. ve 22.31 h,  dne 6. 4. ve 2.43 h a dne  
13. 4. v 1.33 h  na osoby znečišťující moče-
ním chodník a dům u Přeštické Stodoly a dne  
12. 4. ve 23.23 h na rušení nočního klidu – 8 osob 
řešeno v blokovém řízení. Dne 5. 4. ve 22.33 h 
na tři podezřelé osoby pohybující se delší dobu 
u kostela v ul. Hlávkova – jednalo se o umělec-
ké fotografy. Dne 9. 4. ve 13.45 h na tři mladí-
ky potulující se po místním hřbitově, z důvodu 
krádeží v blízkých chatách byly jejich nacio-
nále předány k dalšímu opatření policii. Dne 
6. 4. ve 4.20 h na podnapilého muže ležícího ve 
vozovce na Tř. 1. máje, dne 10. 4. ve 20.40 hod. 
na podnapilou jednapadesátiletou ležící ženu 
v kaluži moči v Mlýnské ul. a dne 12. 4. v noč-
ních hodinách na rušení nočního klidu hlasitou 
hudbou z provozovny Na Kosině – vše řešeno 
na místě. Dne 19. 4. ve 21.03 h prověřeno ozná-
mení od PČR, údajné fyzické násilí v bytě na 
Masarykově nám., na místě zjištěn nesezdaný 
pár „nahlas“ opravující vodovodní baterii a dne  
23. 4. v 19.37 h prověřeno poškození okna 

u domu na Havlíčkově nám. – zjištěni dva 
mladíci a dívka – předáni na místě policii. Dne  
20. 4. ve 22.02 h na dva mladíky z Plzně a Pří-
brami, kteří se v pizzerii v Husově ul. naveče-
řeli a neměli na zaplacení – zjištěné totožnosti 
předány provozovateli. Dne 27. 4. v 16.25 h na 
podnapilého šedesátiletého muže z Plzně, kte-
rý si „ustlal“ v Přešticích-Zastávce v příkopu 
u železničního přejezdu a vzbuzoval zde veřej-
né pohoršení. Přestože nevěděl, kde se nachází, 
tvrdil, že mu bylo odcizeno vozidlo. Toto zjiště-
no zaparkované v Dobřanech, porušení veřejné-
ho pořádku řešeno v blokovém řízení.
• městským kamerovým systémem bylo zachy-
ceno: dopravní nehoda ve Veleslavínově ul., 
krádež okapu v ul. Hlávkova, dva vzájemně 
se napadající muži – poté poškození lampy 
veřejného osvětlení v ul. Rybova, 4x znečiš-
tění komunikace opilci v ul. Krátká, porušení 
zavírací doby dvou provozoven na Tř. 1. máje, 
porušení tržního řádu „kazateli“ na Masarykově 
nám., krádež vlajky EU ze stožáru ZŠ J. Hláv-
ky – vše předáno k vyřešení správnímu orgánu, 

policii nebo řešeno na místě v blokovém řízení 
• Provedeny akce: 1x ve spolupráci s policií 
zaměřenou na požívání alkoholu a omamných 
látek při řízení vozidel a držení omamných 
látek. Během akcí byli zjištěni 2 řidiči pod vli-
vem alkoholu a 1 mladík, u kterého byla zjiště-
na v držení omamná látka. 
• Dne 2. 4. ve 23.08 h byla kamerovým systé-
mem zachycena osoba, která odcizila z Domu 
historie dolní část měděného okapu – zjištěna 
škoda na majetku města. Dle místních znalostí 
strážníků byl v osobě poznán čtyřiadvacetiletý 
mladík z Nýrska zdržující se v Přešticích. Pode-
zřelý byl oznámen k vyřízení na správní orgán.
• Dne 6. 4. v 17.57 h byl zastaven řidič vozidla 
ford, který projížděl měřeným úsekem v obci 
Přeštice-Zastávka rychlostí 59 km/h. Provede-
nou kontrolou bylo dále zjištěno, že devětapade-
sátiletý řidič z Horní Lukavice požil před jízdou 
alkohol, naměřeno 0,91 promile. Na místo při-
volána hlídka policie, které byl řidič předán pro 
podezření ze spáchání trestného činu ohrožení 
pod vlivem návykové látky. 
• Dne 6. 4. ve 3.05 h byli operátorem MKDS 
zachyceni dva muži napadající se v Rybově ul., 
kdy při tomto došlo k poškození lampy veřejné-
ho osvětlení. Podezřelí předvedeni ke ztotožně-
ní na policii a věc byla oznámena k vyřízení na 
správní orgán.
 • Dne 29. 4. ve 23.00 h se hlídka MP zapojila 
společně s PČR do pátrání po pohřešovaném 
nezletilém mladíkovi z okresu Klatovy. Tento 
byl vypátrán ve 23.20 h na silnici mezi obcemi 
Přeštice-Horní Lukavice a předán rodičům.

Bc. Pavel Hošťálek – vedoucí strážník
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Informace Městského úřadu

Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc duben 2014  725 726 549

Základní škola Josefa Hlávky 
Přeštice – 1 milion z dotací

Evangelická fara bude mít nový kabát
Od poloviny dubna probíhá obnova vněj-

šího pláště budovy evangelické fary. To je 
možné jen díky přispění evangelických sborů 
z Německa. 

Na obnovu svého vzhledu čekala budova 
již dlouho. Barva fasády se místy již ztrácela, 
někde byly patrné „jizvy“ po dílčích rekon-
strukcích a na exponovaných místech již stará 
omítka začala opadávat. A tak její oprava přišla 
v nejvyšší čas.

Na tuto akci by místní evangelický sbor ze 
svých prostředků neušetřil. Vždyť na veškerý 
svůj provoz a běžné opravy musí vybrat peníze 
jen od svých členů. Na provoz získává též dota-
ci od města Přeštice, za kterou je velmi vděčný. 
Jiné zdroje však nemá. Stát přispívá jen na část 
platu kazatele, nikoliv na provoz či podobné 
výdaje. Ani církevní restituce na tomto stavu 
nic nezměnily – sbor žádné nedostal. Jedinou 
cestou je tak hledat zdroje, kde se dá.

Podpořit rekonstrukci vnějšího pláště budo-
vy evangelického sboru se rozhodly evangelic-
ké sbory v Německu. Díky jejich podpoře se 
podaří nejen obnovit vzhled budovy, ale též 
provést zateplení stěn. To jistě zvýší komfort 
pro všechny aktivity, které našly na evange-
lické faře svůj domov – od bohoslužeb přes 
mateřské centrum, klub pro děti, přednášky po 
adventní zpívání v předvánočním čase. Je jistě 
zajímavé dodat, že všechny aktivity jsou pří-
stupné široké veřejnosti a jsou zcela zdarma.

Ve druhé polovině roku je ve výhledu slav-
nostní završení rekonstrukce sborového domu. 
Počítáme s účastí hostů z Německa, kteří se 
o současnou rekonstrukci nejvíce zasloužili. 
O této slavnosti budeme rádi informovat. A tak 
nezbývá než doufat, že se podaří probíhající 
rekonstrukci zdárně dokončit, aby na očeká-
vanou příležitost byla budova dobře oblečena 
v novém kabátě.                                 Jan Satke

        evangelický farář

Fara Českobratrské cirkve evangelické v Přešticích, Rebcova ulice – foto ze zahrady Ing. Jiří Běl. 

Okénko do Nittenau
Dvorní koncerty spoluvytvářejí atmosféru 

časného léta v našem partnerském městě Nit-
tenau. Řadu tří koncertů ve zdejší románské 
hradní kapli zahájí 21. června formace „Cor-
datum“. Hudebníci zde už jednou účinkovali. 
Tentokrát se představí s milostnými písněmi, 
jejichž mottem je Dolci Canti.

Sólový flétnista Michael Koffer zná zdejší 
akustiku velmi dobře. Se svojí ženou harfenist-
kou Regine Koffer zahraje 28. června „Jeux 
a deux“ skladby od Bacha až po Iberta a Furé. 
Violoncellové  sólo je oznámeno na 5. červen-
ce. Alexander Suleiman si mezi koncertováním 
v Ingolstadtu, Bangkoku a Šanghaj našel čas 
i pro koncert v Hofu.  

Všichni občané Přeštic, partnerského města 
Nittenau, jsou na všechny tři výše uvedené kon-
certy co nejsrdečněji zváni. V případě zájmu 
Přeštických o návštěvu některého z výše uve-
dených koncertů mohou kontaktovat místosta-
rostu města. 

Mgr. Jan Königsmark, místostarosta



Jubilejní 70. narozeniny oslavila dne 2. května 
paní 

Marie Sedláčková
z Přeštic. Poblahopřát a poděkovat za dlouho-

letou přínosnou práci ve Farní charitě Přeštice jí 
přišel osobně místostarosta města.

 Paní Marie Sedláčková byla přijata za dobro-
volníka Diecézní charity Plzeň s činností ve Far-
ní charitě Přeštice dne 20. 12. 2000. Od té doby 
byla stanovena hospodářkou farní charity, poz-
ději pak jmenována členkou Rady Farní charity 
Přeštice. Tato organizace má v náplni zejména péči o seniory. Zhruba před 13 lety členové FCH 
přemýšleli o možnosti setkávání se s větším počtem starších lidí. Zvládnout takovou akci však není 
jednoduché. Toho si byla paní Sedláčková vědoma. Především díky jejímu nápadu byla stanovena 
hranice 80 let věku seniorů, kterého se dožívají v roce společenského setkání. A tímto způsobem je 
tato akce každoročně organizována. Jsou na ni zváni senioři z Přeštic i okolních obcí.

 V posledních letech, jak říká sama paní Sedláčková, je ovšem problematické dozvědět se o všech 
seniorech, které by členové farní charity chtěli na společenské setkání pozvat, a to z důvodu zákona 
o ochraně osobních údajů. V některých případech tedy musí velice složitě zjišťovat jejich adresy 
bydliště. 

Paní Sedláčková je koordinátorkou Tříkrálové sbírky konané v Přešticích a v jejich městských 
částech Skočice a Žerovice, též v Příchovicích, Lužanech, Dolní Lukavici, Nezdicích, Řenčích, 
Vodokrtech, Libákovicích, Oseku, Hájích a v Roupově.

 Spolu s dalšími členkami farní charity také navštěvuje nemocné seniory doma, v Domě s pečo-
vatelskou službou i v jiných zdravotnických zařízeních. Kromě toho se zúčastňuje i dalších nej-
různějších dobročinných akcí. Několik let je členkou Rady o. s. Unie katolických žen se sídlem 
v Praze. Již v roce 2009 navrhla Farní charita Přeštice na ocenění cenou města Přeštice, a to plným 
právem, paní Marii Sedláčkovou za aktivní podíl na aktivitách města – za organizování Tříkrá-
lové sbírky na Přešticku, též za organizování humanitárních sbírek šatstva a ostatních potřeb na 
pomoc potřebným občanům. Za Farní charitu Přeštice také paní Sedláčková vedla před několika 
lety velice úspěšně projekt „Adopce na dálku“. Rovněž se podílela na přípravě výstavy ,,Arménie 
20 let poté“ pro školy a ostatní veřejnost. Ocenění převzala při Jarních slavnostech v sobotu dne 
16. května 2009 přímo na pódiu na přeštickém náměstí.  

Vážená paní Sedláčková, ještě jednou za vedení města Přeštice, ale i za občany našeho města 
i dalších obcí, za ty, kteří si Vás váží a mají Vás rádi, Vám přejeme do dalších let především pevné 
zdraví, hodně radosti a spokojenosti v osobním životě.

Za všechny Vaše aktivity Vám patří veliké poděkování a uznání nás všech.
Ať se Vám i nadále daří práce ve Farní charitě Přeštice, která je tolik potřebná. Vedení města 

Přeštice si všeho, co děláte spolu s dalšími spolupracovníky, velice váží. Jsme si vědomi toho, jak 
velikým přínosem je Vaše obětavá a nelehká práce, a to nejen pro naše město.    

 Za vedení města Přeštice Mgr. Jan Königsmark, místostarosta 

Své kulaté 80. narozeniny oslavily v měsíci 
květnu tyto naše spoluobčanky z Přeštic: dne  
5. května paní Růžena Rejtharová, 11. května 
paní Jiřina Pelíšková a 14. května paní Anna 
Roubová. Za ve-
dení města navští-
vil oslavenkyně je-
ho místostarosta. 
Osobně jim popřál 
k jejich naroze-
ninám především 
hodně zdraví, spo-
kojenosti, štěstí 
a radosti.
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VÝROČÍ (květen)

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví 
a pohody do dalších let.

Blahopřejeme k životním výročím.

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

ÚMRTÍ (duben)

Jarmila HASMANOVÁ               
Vojtěch PLUHAŘ              
Josef LEVORA           
Juliana KUBÁLKOVÁ  
Melania PRANČLOVÁ  
Vilém POLÍVKA   

(1928)
(1919) – Skočice
(1932) – Střížov
(1924)
(1952) – Skočice
(1929)

84 let 
Miloslava FORNOUZOVÁ

Miloslava BAJEROVÁ
František FIALA

Zdeňka HOROVÁ

86 let 
František JAROŠ

Miloslava KLEČKOVÁ
Milena HÁJKOVÁ

Společenská kronika

82 let 
Marie VALENTOVÁ
Danuše BRKLOVÁ

83 let 
Jaroslava ZIEGLEROVÁ

František ŘEZNÍČEK
Jana KRAUSOVÁ

Jaromír ČESÁK
Ladislav ČENKA

87 let 
Libuše KUBÁTOVÁ (Zastávka)

Ivo OLŠBAUR

81 let 
Marie ODVODYOVÁ

Marie RÁDLOVÁ
Marie BEROUŠKOVÁ

88 let 
Věra STREJCOVÁ

matrika MěÚ Přeštice

Blahopřání k 70. narozeninám paní Marie Sedláčkové

89 let 
Jaroslava STAŇKOVÁ

Vzpomínka na paní učitelku Alenku Němečkovou

Paní Anna Roubová.

Paní Jiřina Pelíšková.

Blahopřání k 80. narozeninám

Blahopřání k 85. narozeninám

Ve druhé polovině měsíce dubna a v měsí-
ci květnu oslavily své 85. narozeniny tyto 
naše spoluobčanky: dne 28. dubna paní Anna  
Strejcová z Přeštic, 10. května paní Marie 
Skálová ze Žerovic a dne 18. května paní Věra 
Motejzíková z Přeštic. Oslavenkyně osobně 
navštívil místostarosta města a za jeho vedení 
jim popřál do dalších let hlavně hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti.

Dne 16. května oslavil své úctyhodné 91. naro-
zeniny pan Josef Balák 

z Přeštic. Stejně jako v loňském roce u příležitos-
ti jeho jubilejních 90. narozenin, tak i v roce letoš-
ním mu za vedení města Přeštice opět přišel osobně 
popřát do dalších let především pevné zdraví, spo-
kojenost, klid a pohodu jeho místostarosta. Předal 
mu květinu a dárkový balíček.

Pan Balák se stále těší pevnému zdraví a dobré 
mysli. Zajímá se o veškeré dění, a to nejen v Přeš-
ticích. Například velice jej zaujal příspěvek v peri-
odiku Plzeňský kraj o dlouholetém přeštickém 
občanovi panu Václavu Šlaisovi, se kterým se zná, 
a právě o jehož oslavě 92. narozenin v Domově 
klidného stáří v Žinkovech zde byl otištěn příspěvek s fotografií. V souvislosti s panem Šlaisem 
se hovořilo o těžkém období za druhé světové války a rovněž po roce se nezapomněl připomenout 
významný přeštický spoluobčan pan Ing. Ivo Olšbaur, který je členem Svazu bojovníků za svobo-
du a se kterým se pan Balák z dřívější doby též zná. Oba pracovali ve stejném podniku Lesy ČR, 
a také byli na stejném vojenském cvičení.

S místostarostou se pan Balák velice rád podělil i o další vzpomínky ze svého života, které mu 
nestačil sdělit v loňském roce. A nebylo toho opravdu málo... Například jedna z jeho vzpomínek se 
týkala přepravy kovové konstrukce nového mostu přes řeku Úhlavu V Brance. Stará lávka, která 
již dosloužila, musela být nahrazena novou – širší a s větší nosností. A právě pan Balák byl tehdy 
řidičem nákladní soupravy, která konstrukci nového mostu převážela. Bylo velice zajímavé slyšet 
od pamětníka, jak to tehdy, skoro před 40 lety, probíhalo. Tato lávka (most) slouží nám všem 
dodnes.

Vážený pane Baláku, ještě jednou především mnoho zdraví do dalších let, spokojenost, klid 
a pohodu v kruhu rodiny Vaší dcery a jak jsme si řekli: „Za rok opět na viděnou...“

Mgr. Jan Königsmark       

Blahopřání k 91. narozeninám 

Dne 8. června letošního roku si připomínáme nedožité 80. narozeniny 
paní učitelky

Alenky Němečkové,
roz. Sehnalové (narodila se v Hořicích v Podkrkonoší). Byla manželkou 

bývalého dlouholetého učitele někdejší 2. ZDŠ v Přešticích pana Václava 
Němečka. Dcera Alena Motejzíková i snacha Alena Němečková jsou rov-
něž učitelky na 1. stupni přeštické ZŠ Josefa Hlávky. Paní učitelka Němeč-
ková nejprve působila jako vychovatelka školní družiny v Přešticích, pak 
ve Švihově a poté opět v Přešticích. Od školního roku 1960/61 učila nejprve 
22 let na tehdejší přeštické 1. ZDŠ a poté od školního roku 1982/83 začala 
učit na tehdejší přeštické 2. ZDŠ. Zde působila až do odchodu do starobní-
ho důchodu.

V letošním roce je tomu již 11 let, co paní učitelka Němečková bohužel není mezi námi. Ale ve 
vzpomínkách nejen svých nejbližších, ale také mnohých svých žáků a kolegů zůstává stále. Čest 
její památce!                                  Mgr. Jan Königsmark, místostarosta a kronikář města Přeštice

Paní učitelka 
Alenka Němečková.

Paní učitelka Alenka Němečková se svojí tehdejší třídou ve školním roce 1991/92.

Paní učitelka Alenka Němečková se svojí tehdejší třídou ve školním roce 1979/80.



7. 6. SO: TUHOŠŤ – BĚLEČ – ŠVIHOV
Vlakem z Přeštic 8.43 do Červeného Poříčí. 
Zpět ze Švihova 14.58 do Přeštic. 
TRASA: Červené Poříčí – Lhovice – Tuhošť 
– Mezihoří – Běleč – Švihov                  
(14,5 km vede F. Vokáč)
14. 6. SO: HÁJEMSTVÍM FABIÁNA  
NA  PLEŠIVEC
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plzně, z Plzně 8.07 (R) 
do Zdic (8.57), ze Zdic 9.10 do Lochovic (9.19). 
Zpět z Jinců 16.25 do Zdic (16.48), ze Zdic (R) 
17.00 do Plzně (17.50), z Plzně 18.10 do Přeštic
TRASA: Lochovice – Lhota – lesní Smaragdo-
vé jezírko – rozcestí – Fabiánova zahrada – Ple-
šivec – Čertova kazatelna – viklan – kamenní 
trpaslíci – údolí Litavky – Jince
Pro zdatné turisty!
(15 km vede V. Borovcová)
21. 6. SO: VRČEŇ – TOJICE – SVATÝ 
VOJTĚCH

Vlakem z Přeštic 9.14 do Plzně (9.47), z Plzně 
10.08 do Nepomuku (10.50). Zpět z Nepomuku 
17.08 do Plzně, z Plzně 18.10 do Přeštic.
TRASA: Nepomuk – Dvorec, Tojice – Vrčeň 
– sv. Vojtěch – Vrčeň – železniční muzeum 
– Nepomuk 
(12  km vede A. Mestlová) 
28. 6. SO: PLZEŇ – ROZHLEDNA  SYL-
VÁN         
Vlakem z Přeštic 9.14 do Plzně, tramvaj  
č. 4 Lochotín – Privamed. Zpět 15.02 (R) do 
Přeštic.
TRASA: rozhledna Sylván – Globus – Sytná 
– Krkavec – kolomazná pec – Kameňák – tram-
vaj č. 1 k nádraží ČD
(14 km vede J. Hubková)
SCHŮZE  VE  VELKÉ  KLUBOVNĚ  
HOTELU SPORT ve čtvrtek 26. června  
2014 v 17.00 hod.
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Změna programu vyhrazena!

Kultura a umění

červen 2014 
l 6. 6. 2014 Rozjezdy pro dětské hvězdy
Čas konání: 17.00 hodin
Finálový večer – hudební doprovod Heidi Jan-
ků, moderátor Petr Martiňák
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 100 Kč
Předprodej: TIC Přeštice 

l 6. 6. 2014 Pouťová zábava s Argemou
Čas konání: 21.00 hodin
Tříhodinový speciální koncert
Pořadatel: KKC Přeštice
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 130 Kč
Předprodej: TIC Přeštice 

l 8. 6. 2014 Pouť v Přešticích – mše
Čas konání: 8.30 hodin
Místo konání: kostel NPM

l 13. 6. 2014 Rangers + Carmina – koncert
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 150 Kč
Předprodej: TIC Přeštice 

l 15. 6. 2014 Pouť ve Skočicích – mše
Čas konání: 15.00 hodin
Místo konání: kaple Skočice

l 19. 6. 2014 Absolventský koncert žáků 
ZUŠ Přeštice
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: sál ZUŠ
Pořadatel: ZUŠ Přeštice

l 20. 6. 2014 Talent cup Mikroregionu  
Přešticko
Místo konání: Švihov
Pořadatel: COPR Přeštice

l 21. 6. 2014 Becker cup – závod horských kol
Místo konání: Masarykovo náměstí
Pořadatel: COPR Přeštice

l 21. 6. 2014 Talent cup Mikroregionu  
Přešticko
Místo konání: Přeštice
Pořadatel: COPR Přeštice

Připravujeme v KKC

DŮM HISTORIE
PŘEŠTICKA

l 24. května – 29. června 2014 
Ptám se, ptám se, pampeliško. Výstava prací 
výtvarného oboru ZUŠ Přeštice na téma květi-
ny. Doprovodný program: sobota 7. června 2014 
– malé hudební odpoledne se ZUŠ Přeštice

l neděle 8. června – keramická dílna s Janou 
Boškovou

l na pouťovou neděli 8. června zveme také na 
komentované prohlídky kostela Nanebevzetí 
Panny Marie a poslech flašinetáře v Třebíz-
ského ulici 

12. 7. 2014 od 14.00 hodin – Letní slavnosti  
s Rádiem Blaník, Masarykovo náměstí

26. 7. 2014 
od 12.00 hodin – Dechparáda pod širým nebem 
– Masarykovo náměstí
od 19.00 hodin – Čert a Káča – divadelní před-
stavení – Přeštičtí ochotníci

20.-23. 8. 2014 – Letní kino – Městský park

31. 8. 2014 – Vícovské pověsti – zábavné odpo-
ledne pro děti i dospělé

Oddíl turist
TJP

E Š T I C
E

Slavnostní otevření nově zrekonstruované 
MŠ Dukelská a školní zahrady

Den 29. duben 2014 byl pro MŠ Dukelská 
Dnem otevřených dveří. Během dopoledne se 
otevřely dveře všech našich tříd, kde moh-
li nejen pozvaní hosté, ale zejména rodiče 
zhlédnout výchovně-vzdělávací práci s dět-
mi. Po dopolední ukázce jsme se společně 
sešli na naší zahradě, kde byl připraven pro-
gram k otevření nově zrekonstruované MŠ 
a školní zahrady. Náš zřizovatel za spolufi-
nancování fondů EU, zejména Operačního 
programu životního prostředí, provedl rekon-
strukci budov od srpna do listopadu roku 
2013. V témže roce z finančního příspěvku 
zřizovatele byla školní zahrada vybavena no-
vými herními prvky. 

Po uvítání hostů a všech přítomných byla 
přestřižena páska za účasti starosty města Přeš-
tice Mgr. Antonína Kmocha, místostarosty  
Mgr. Jana Königsmarka, senátorky Parlamentu 
ČR místostarostky Dobřan Dagmar Terelmešo-
vé, paní Ivy Hořanové, předsedkyně Krajského 
výboru pro výchovu, vzdě-
lání a zaměstnanost, která 
je zároveň místostarostkou 
Stoda a ředitelky MŠ Jitky 
Erbenové. Po slavnostním 
přestřižení pásky vystou-
pily děti MŠ z pěveckého 
kroužku Malí zpěváčci, 
kroužku aerobicu Veselé 
lentilky a předškolní děti 
s pásmem básní a písní. 

Dalším programem 
bylo zhlédnutí prostor 
MŠ a zahrady, projek-
ce na interaktivní tabuli 
o postupné rekonstrukci 
a životě naší MŠ. Hosty 
čekalo i malé občerstvení 

ve sborovně školy, při kterém se příjemně dis-
kutovalo a vzpomínalo s bývalými zaměstnan-
kyněmi.

Děkujeme všem, kteří podpořili akci svojí 
přítomností. Velké poděkování patří zejména 
našemu zřizovateli, který nám umožnil vzdělá-
vat děti v tak krásném prostředí.

Kolektiv MŠ Dukelská Přeštice

Panoramatická vycházka

l 21. 6. 2014 Koncert v Nebílovech – Dechový 
orchestr
Čas konání: 15.00 hodin
Místo konání: Nebílovy
Pořadatel: ZUŠ Přeštice

l 27. 6. 2014 Babouci – k tanci i k poslechu
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: taneční krytý parket Horní Lukavice
Vstupné: 130 Kč
Předprodej: TIC Přeštice

l 29. 6. 2014 Talent cup Mikroregionu  
Přešticko
Místo konání: Řenče
Pořadatel: COPR Přeštice

l 30. 6. 2014 Dětské tancování
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: DDM Přeštice

Dopoledne 8. května patřilo turistům z Dol-
nolukavicka a okolí. Z Dolní Lukavice se 
vydali od kostela sv. Petra a Pavla do Krasa-
vec, kde se přidali ještě další nadšenci. Počet 
turistů se navýšil poté v lese nad Krasavcemi 
u vysílače o turistky a turistu ze Snopoušov. 
Jakmile se všichni přehoupli přes vršek, rázem 
se otevřel  krásný pohled do krajiny. I přes-

to, že se celý den honily mraky, bylo vidět až 
na vzdálenou Šumavu. Skupina pokračovala 
přes Háje, Mrtol a lesem zpět kolem známého 
a pověstmi opředeného místa u lípy „Barbor-
ky“. Ve Snopoušovech již čekalo občerstvení 
v podobě buřtů. 

Mgr. Eva Klepsová
kulturní komise OÚ Dolní Lukavice

Nevšední kulturní zážitek aneb 
Ještě záhadnější Záhada hlavolamu

Protože bylo kino v Přešticích zrušeno již před 
lety, oceňuji aktivitu KKC v podobě promítání 
v rámci Filmového klubu. V současné době 
plné velkých multikin má takováto produkce 
své nezaměnitelné kouzlo a navíc je dostupná 
občanům Přeštic bez nutnosti se někam dopra-
vovat.

Promítání jsem již několikrát navštívila 
a bohužel musím říci, že účast nebyla příliš 
veliká. Možná právě tato okolnost vedla orga-
nizátory k tomu, že v dubnu nám nabídli novin-
ku. V ceně vstupenky každý divák obdržel pá-
rek a limonádu nebo pivo. Nevím, jestli výběr 
pořadu nebo netradiční nabídka přilákaly do 
kina okolo pětadvaceti osob chtivých rozluštit 
záhadu ježka v kleci. Na pořadu dne byl totiž 
devítidílný seriál Záhada hlavolamu, na který 
nás zval letáček avizující, že jde o promítání na 
pokračování v sobotu 19. 4. a 26. 4. 2014. Roz-
hodli jsme se, že vyrazíme celá rodina. První 
sobotu jsme zhlédli čtyři díly a už jsme se těšili 
na další týden. Překvapilo mě, že i přesto, že šlo 

o černobílé zpracování, děti byly nadšené. Což 
mě velmi potěšilo.

Uběhl týden a vydali jsme se znovu do kina 
zažít dobrodružství s partou Rychlých šípů 
a přijít záhadě hlavolamu na kloub. Netušili 
jsme však, jak moc záhadné promítání tentokrát 
bude. Organizátoři nám, jako minulý týden, 
nabídli další čtyři díly. Devítidílný seriál má 
dílů devět a my jsme měli možnost vidět pouze 
osm. Poslední díl, který je vyvrcholením téměř 
každého seriálu, nám zůstal utajen a domů jsme 
odcházeli se smíšenými pocity. Hlavně děti 
nechápaly, proč neuvidí konec. 

Jako rodina jsme za obě promítání zaplatili 
celkem 480 Kč, což není dle mého názoru málo. 
Nelituji vynaložených peněz, jen lituji toho, že 
jsem za ně nezískala to, co jsem si zaplatila. 
Raději bych oželela párek, protože do kina cho-
dím hlavně proto, abych viděla nabízený film, 
nebo v tomto případě seriál, a občerstvení beru 
jako milý bonus navíc.  Pro nás je to zkušenost, 
bohužel negativní.                         J. Bělohlavá

Den matek se slavil ve Skočicích
Dne 17. května se ve Skočicích v místním 

hostinci konala oslava ke Dni matek, uspořáda-
ná ženami Českého červeného kříže za podpo-
ry grantu města Přeštic. Při příchodu byla kaž-
dá žena obdarována květinou, kterou obdržela 
od zástupce sboru dobrovolných hasičů p. 
Václava Křena. K milému zpestření přispělo 
vystoupení dětí základní a mateřské školy ve 

Skočicích, které svým hudebním a recitačním 
projevem potěšily přítomné maminky. Sou-
částí akce byla i bohatá tombola a občerstvení. 
Příjemným večerem nás provázela živá hudba, 
která přispěla k dobré náladě a skvěle vydaře-
né oslavě.    

Libuše Tykvartová
jednatelka ČČK

Vyjádření ze strany KKC: 9. díl byl promítán dne 3. 5. 2014 od 19.00 hodin, překvapením 
bylo promítání černobílé pohádky „Popelka“. Vstupné bylo zdarma. Filmový klub si určitě našel 
své diváky, v průběhu 1. čtvrtletí byly promítány pro dospělé filmy Donšajni a Revival. Přišlo 
celkem 180 diváků, na filmová představení pro družiny a DDM přes 200 diváků.

Mgr. Martina Míšková, ředitelka KKC
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Život v Přešticích – IV.
V minulých padesáti pěti číslech Přeštických novin jste nacházeli na tomto místě vždy 

porovnávací fotografie z Přeštic, na kterých jste si mohli prohlédnout, jak se naše město změ-
nilo. Nyní vám ukazujeme na reklamách obchodníků a živnostníků z doby 1. republiky (mezi  
1. a 2. světovou válkou) život v Přešticích.                                                                     Ing. Jiří Běl

Hody, hody doprovody…
Kdo by neznal velikonoční hodovačku, kte-

rou si mládenci koledují o velikonoční vajíčka 
od děvčat?

 I my jsme si chtěli v naší MŠ Dukelská  při-
pomenout svátky jara, na chvilku se zastavit 
a spolu s dětmi si tyto svátky připomenout. 

Dne 15. 4. 2014 se sešli rodiče s dětmi na 
velikonočním odpoledni plném soutěží a úkolů 
týkajících se Velikonoc. Plnění úkolů sledovali 
velikonoční zajíčci, kteří všem přítomným roz-
dávali velikonoční perníčky od našich kuchařek, 
zdobené šikovnou rukou paní učitelek. O barev-
nost naší rozkvetlé třešně se postaraly děti 
svými barvenými vajíčky. Rodiče i děti mohli 
zhlédnout pletení pomlázek a netradiční zdobe-
ní vajíček. Jelikož se nám sluníčko schováva-
lo za mraky a počasí 
nám moc nepřálo, 
mohli se přítomní 
zahřát teplým čajem 
a pochutnat si na veli-
konočních bocháncích 
a beráncích, které nám 
věnovalo Pocinovické 
pekařství a za to jim 
patří velké poděková-
ní. Dík patří i našim 
kuchařkám za upe-
čení bochánků pro 
děti. Završením celé-
ho odpoledne bylo 
hudební vystoupení 
Inky Rybářové, kde 
se tancem a soutěžemi 
zahřáli nejen děti, ale 

i dospělí. Věříme, že se odpoledne všem líbi-
lo a budeme se těšit na další společná setkání. 
                           Kolektiv MŠ Dukelská Přeštice

Farmářské slavnosti v Roupově
Koncem dubna, přesně 

v sobotu 26. 4., jsme nav-
štívili Farmářské slavnosti 
na Galloway farmě rodiny 
Vacíkových. Již po vyjetí 
z lesa při cestě ze Skočic 
je vidět, že okolí Roupova 
je trochu jiné než ostat-
ní krajina, není žluté, ale 
zelené. Vlevo byly vidět 
rybníky. Po projetí obcí 
jsme přijeli do areálu far-
my, a přestože zeměděl-
ství nerozumím, pochopil 
jsem, jak se dá hospodařit 
v naší krajině s citem pro 
přírodu a zvířata. Takhle 
bych si představoval naše 
zemědělství v celé republice. Rodina Vacíko-
vých koupila zchátralé objekty bývalého JZD 
v roce 1995, kde začala s kovovýrobou. Vlast-
nila 17 ha pastvin, sedm jalovic a jednoho býka. 
Jednalo se o skotské plemeno Galloway. Nyní 
Vacíkovi hospodaří na 225 ha, orná půda je 14 
ha a vlastní 300 ks masného skotu. Součástí 
farmy jsou i jatka, bourárna a prodejna masa. 
Záslužným počinem je vybudování tří rybníků 
o rozloze 3,5 ha. K rodičům se přidal i syn Vác-
lav Vacík ml., který si oblíbil indiánské koně 
Appaloosa a věnuje se rodeu. Může se pochlu-
bit několika tituly v rodeovém sportu. V areá-
lu farmy je i penzion s osmi pokoji, restaurací 
a moderním ustájením pro koně. Je zde i dět-

Skautské středisko Přeštice moc děkuje paní Heleně Volfové za to, že v její provozovně 
opravili naše teepee – indiánské stany, které se poškodily při větru na táboře.

Paní Volfová byla ve svém jednání velice vstřícná a bez prodlení převzala stany k opravě. 
Naše poděkování rovněž patří paní Eichlerové, která stany pečlivě zašila.

Jsme moc rádi, že v našem městě jsou lidé, kteří skautům vycházejí vstříc.
                                                                                     Skautské středisko Přeštice

Květnové akce Spolku pro záchranu 
historických památek Přešticka

Jako již tradičně uspořádal Spolek pro záchra-
nu historických památek Přešticka, ve spoluprá-
ci s Kulturním a komunitním centrem Přeštice, 
besedu k výročí osvobození Československa. 
Oproti předchozím akcím se však tato poněkud 
lišila. Jako hlavní aktér se představil Stanislav 
Dvořák z Chlumčan, s nímž přijel profesionální 
kameraman David Markovič. Tito dva pánové 
představili přeštickému publiku dokumentár-
ní film Chlumčany – vesnice ve stínu historie, 
který spolu vytvořili. Podle názvu by se mohlo 
zdát, že tento film tématicky nezapadá do oslav 
osvobození, ale jeho značná část se věnuje obdo-
bí druhé světové války. Film v souvislostech 
seznamuje diváky s osudy prostých lidí, kteří se 
zapojili do odbojové činnosti a je velmi působi-
vou výpovědí o nelehké době a osobní stateč-
nosti některých lidí. Po krátkém úvodu, v němž 
autoři filmu uvedli i některé zajímavosti z natá-
čení, následovalo vlastní promítání. Zatímco 
v Přešticích se této akce zúčastnilo několik 
desítek lidí, filmová premiéra v Chlumčanech 
měla návštěvnost 320 osob.

V sobotu 17. května pak spolek uspořádal 
pro své členy i pro veřejnost výlet do Potvoro-
va a Manětína. Hlavním cílem bylo představit 
jak členům spolku, tak i veřejnosti jednu z nej-
starších památek Plzeňska, kterou je románský 
kostel v Potvorově. Potvorov je malá půvabná 
vesnička, nacházející se 40 km severně od Plz-
ně. Na návrší kousek od návsi stojí dominanta 
obce – románský kostel sv. Mikuláše. Krásná 
stavba, neobvykle velká na tak malou vesni-
ci, prošla v nedávné době mnohými opravami 
a to díky Občanskému sdružení pro románský 
kostel v Potvorově. Zástupci tohoto sdružení, 
Ing. Regnerová, MUDr. Martínek a pan Antoš 
již na nás čekali před kostelem a pak nás pro-
vedli všemi jeho prostorami a dopodrobna 
seznámili s jeho historií. V kostele se konají 
pravidelné bohoslužby a příležitostné koncer-
ty. Naše výprava byla první, které se dostalo 

komentované prohlídky od členů Občanské-
ho sdružení pro románský kostel v Potvorově. 
Návštěva to byla nejen zajímavá, ale pro členy 
našeho spolku i v mnohém podnětná.

Z Potvorova pokračovalo putování zúčast-
něných do Rabštejna nad Střelou, který je dle 
Guinessovy knihy rekordů druhým nejmenším 
městem na světě. Zastavení v Rabštejně bylo 
určeno k obědu, po němž následovala indivi-
duální prohlídka města a někteří stihli i jeho 
okolí. 

Poslední zastavení v této oblasti patřilo stát-
nímu zámku Manětín. Tato barokní památka 
prochází postupnou obnovou a stává se tak stá-
le hezčí a přitažlivější pro turisty. Že v průběhu 
prohlídky zámku začalo pršet, již nikomu neva-
dilo, neboť všechny jen už čekala cesta domů.

Text Ing.Václav Süss
Foto Radka Süssová

ský jezdecký oddíl. Tato farma byla vyhláše-
na v roce 2013 jako nejlepší v celé republice 
v Asociaci soukromého zemědělství. Hodnotící 
kritéria jsou následující: vzhled farmy, organi-
zace práce, ekonomické výsledky, zamýšlený 
rozvoj a zapojení celé rodiny do chodu farmy. 
Celá akce – Farmářské slavnosti – se poved-
la, spokojeny byly zvláště děti a jejich rodiče, 
vydařilo se také počasí.

Nakonec jedna myšlenka: viděl jsem na farmě 
kromě skotu a koní i jiná zvířata. Dařilo by se 
v Roupově i přeštickému černostrakatému pra-
seti? Chová se prý hlavně na Moravě, mají ho 
také v ZOO Plzeň, ale není na Přešticku.

Foto a text Ing. Jiří Běl
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Osmdesáté výročí Obce baráčníků 
Pod Ticholovcem v Přešticích

Dne 14. června 2014 oslavíme 
80. výročí založení Obce baráční-
ků v Přešticích. 

Historie baráčnictva se datuje  
od roku 1873, kdy v Kolíně byla 
dne 7. 11. založena společnost 
pod názvem „Svobodná obec 
baráčníků“ v hostinci, kterému se 
říkalo „Baráček“. Odtud je odvo-
zen i název spolku. To znamená, 
že členem baráčníků může být kdokoliv, nejen 
ten, který vlastní dům.

U nás v Přešticích Obec baráčníků Pod 
Ticholovcem vznikla na popud přeštického 
rodáka Františka Stehlíka. Zakládající sezení 
poběhlo dne 24. 2. 1934 na rychtě u Popelů. 
Prvním rychtářem byl zvolen Josef Havlík, rol-
ník a obchodník. Byl však v roce 1940 zatčen 
nacisty a utýrán k smrti. Po něm se v této funk-
ci vystřídala řada jmen: Jan Fodermajer, Karel 
Bouzek, přes válečné období byl rychtářem 
František Siegl, Josef Fink, Václav Kubík, nej-
déle na pozici rychtáře byl Karel Netrval, a to 
od roku 1969 až do roku 1998. Od roku 1998 
do současné doby drží rychtářské právo soused 
Lubomír Jančár. 

Od roku 1950 mají přeštičtí baráčníci svůj 
vlastní spolkový prapor (viz obrázek), který byl 
v roce 2009 zcela renovován za vydatné finanč-
ní pomoci od MěÚ Přeštice. 

Od založení spolku je vedena kronika. Prv-
ním kronikářem byl Karel Kořínek. V současné 
době kroniku vede tetička Růžena Tykalová. 
Hezkým zvykem je, že se baráčníci mezi sebou 
oslovují „sousede, tetičko“. 

Smyslem baráčnictva je udržování starých 
zvyků, tradic, nošení národních krojů. Pracovní 
kroj „svéráz“ je pro muže bílá košile, která je 
na předním díle vyšita ornamenty v národních 
barvách, místo kravaty se nosí červená stuha, 
tmavé kalhoty, černé boty a na hlavě se nosí 
baráčnická čepice s pérem. Ženy nosí rovněž 

bílou halenku vpředu vyšívanou, tmavou sukni, 
tělové punčochy a černé střevíce. 

Aby tyto tradice nezanikly, rádi bychom 
ve svých řadách uvítali nové členy. Přijďte 
se podívat na naši oslavu, kterou budeme mít 
v prostorách hotelu Sport v prvním poschodí od  
10 hodin dopoledne až do odpoledních hodin. 
Rádi mezi sebou přivítáme nové sousedy  
a tetičky.                   Napsala Marie Jančárová

syndik obce

Lukavické čarodějnice neupálili
Ve středu 30. dubna se skupina místních žen z „Dámského klubu“ převlékla do čarodějnických 

kostýmů různých barev a střihů, nezapomněly ani myši a košťata atd. V odpoledních hodinách se 
sešly v areálu sokolovny, odkud vyrazily na náves k májce, která již stála, táborák plápolal. Čaro-
dějnický večer zakončilo opékání buřtů na sokolské zahradě.  Akce se zúčastnilo 12 žen.  Přidá se 
někdo za rok?                                                                                                       Mgr. Eva Klepsová

kulturní komise OÚ Dolní Lukavice

Pohádky z klubíčka pro děti
Každá pohádka má své kouzlo, ne každá 

však bývá kouzelná. Divadélko Kuba, které 
přijelo v polovině května za dětmi přímo do 
Mateřské školy Gagarinova, přivezlo obojí-
ho vrchovatě. Pohádky z klubíčka, jak zněl 
název divadelního představení, byly dooprav-
dy uháčkované z vlny, vystupovali v nich živí 
herci i vlnění maňásci. Bajky Ježek a zajíc, 
Vrána a liška a Medvěd a myška byly plné 
slovních hříček, vtipu i laskavých jinotajů, 
a tak se po celou dobu smály nejen děti, ale 
i dospělí. 

A i když bývá moudrost obvykle spojována až 
se stářím, v těchto pohádkách se jí dětem dosta-
lo zábavnou i poučnou formou dost a dost.

Hercům Divadélka Kuba děkujeme za ne-
všední zážitek a těšíme se na další veselé před-
stavení.         Kolektiv MŠ Gagarinova Přeštice

Staročeské máje
V obci Lužany se konaly druhou květno-

vou sobotu dne 10. 5. 2014 Staročeské máje. 
Slavnostem předcházela dlouhodobá příprava 
od listopadu 2013, kdy mladí nacvičovali čes-
kou besedu a písničky. V předvečer májů byla 
vyzdobena obec májkami a každé svobodné 
dívce v obci postavili chlapci máj.  

Staročeské máje zahájili mládenci průvodem, 
kdy už v 6.00 hodin zpěvem a hrou na harmoni-
ku vzbudili celou vesnici.    

V 8.00 hodin se vydal průvod chasy po jed-
notlivých domech a to nejen aby májovníci 
zazpívali panímámě, ale hlavně,  aby vykoupili 
nevěsty, ze kterých bude večer na zábavě zvo-
lena královna májů. Krojovaný průvod obcí, 
provázený hudbou kapely Atlas p. Miroslava 
Čepického nevynechal žádný dům. Chasa nejen 
zvala na večerní program, zazpívala a zatanči-
la, ale ochutnala spoustu dobrot a připila si se 
všemi na zdraví. Po celý den jim přálo krásné 
počasí. 

Od 20.00 hodin byla v kulturním domě 
májová taneční zábava rovněž s kapelou Atlas. 
Zábava byla zahájena programem s dopro-
vodným slovem kecala, krále májů a rychtáře, 
doprovázeným vtipnými básničkami na mla-
dou chasu. Byla zvolena královna májů, tou 
se stala v letošním roce Jana Rymusová. Tak 
všichni občané obce Lužany doufají, že se 
královna brzy vdá a budou moci být nové Sta-
ročeské máje. Po volbě královny májů mládež 
zatančila českou besedu, která se jim opravdu 
povedla a zúročili tak 
jejich dlouhou půlroční 
přípravu.   

Na závěr je nut-
né poděkovat všem 
mladým účastníkům 
Staročeských májů 
v Lužanech za jejich 
velkou píli a za snahu 
udržet tuto krásnou tra-
dici. Dále patří podě-

kování všem, kteří se na přípravě podíleli pod 
hlavičkou ochotnického divadla v Lužanech, 
zejména paní Szlachtové, Týrové a Lindnero-
vé i všem dalším organizátorům, kteří zajistili 
bezpečnost dopravy, finanční příspěvek na 
zapůjčení krojů, občerstvení a organizaci celé-
ho průvodu.         Miloslava Motlíková, Lužany

Foto Karel Beneš
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První máj na náměstí
Na prvomájové dopoledne jsme ve spolupráci 

s dobrovolnými hasiči připravili pro přeštické 
děti hry a soutěže. Jako každoročně se hasiči 
ujali „mokrých“ disciplín. Stříkání hadicí na 
kelímky se dětem velice líbilo, stejně jako trefo-
vání kuželek rozvinutou hadicí a házení krouž-
ků na kužely.

Skauti k tomu přidali již tradiční chůzi na 
chůdách, házení míčků do medvěda, kreslení 
na asfalt, přibylo vožení dětí na trakaři, ská-
kání v pytlích nebo třeba uzlování. Tentokrát 
bylo plnění disciplín potvrzeno otiskem razítka 

a zpestřeno vyplňováním tajenky. Kdo správně 
vyluštil, dostal k lízátku ještě „rybářský lístek“. 
Ten ho opravňoval k vylovení rybiček se slad-
kou odměnou.

Děti byly spokojené, rodiče snad také. Svědčí 
o tom velká účast.

K dobré pohodě přispěla kapela Sešlost wje-
kem, která dvě hodiny vyhrávala country a fol-
kové písničky.

V neposlední řadě se o spokojenost postaralo 
krásné počasí.  

 Jájina

Návrat ke starým kořenům Slovanů a Keltů
V dubnu zavítali do přeštické čajovny dvě vel-

mi zajímavé osoby s velice poutavými přednáš-
kami a fotoprojekcí. Pan Zdeněk Nepustil, odbor-
ník přes čaje, navštívil naši čajovnu již potřetí. 
Tentokrát k degustaci čajů záživně povyprávěl 
i o svých cestách za čajem a doplnil zajímavými 
fotografiemi a ukázkami tradičních rekvizit, kte-
ré posbíral na svých cestách po Indočíně. Další 
přednáška o mayské kultuře, Mexiku a Guatema-
le pana Zdeňka Ordelta, který je známý jako čes-
komayský kněz a šaman byla plná dobrodružství 
i tajemna. Z promítání, vyprávění i ručně vyrábě-
ných dárkových předmětů hýřících nádhernými 
barvami (viz foto),  které s sebou dovezl přímo 
od mayských indiánů, doslova sálala posvátná 
energie. Někteří přítomní neodolali této nadpo-
zemské kráse a odnášeli si tento skvost domů. 
Na závěr přednášky se věštilo z mayského ora-
kula. Přítomní si tak mohli představit jak probí-
há takový mayský rituál. Na společnou otázku, 
jak a jakým směrem se bude ubírat a vyvíjet dál 
naše společnost se vyvěštily pro naši společnost 
velice zajímavé a pozitivní vyhlídky. Stojí i za 
zmínku, že pan Zdeněk Ordelt se už pár let snaží 
navázat na naše staré kořeny Slovanů a Keltů 

a znovu obnovit zde v naší české kotlině tyto 
dávno zapomenuté starodávné tradice, které lidi 
i společnost dříve držely v harmonii, lásce, úctě 
a posvátnosti. Každý z nás se může totou cestou 
inspirovat a podílet se na transformaci jak sebe 
tak i obrodě naší vlasti. Sláva rodu!

Štěpánka a Jiří Lexovi
čajovna Solná jeskyně

Jedna z typických pokrývek hlavy sběračů čaje.

Degustace čajů pana Zdeňka Nepustila.

Mayský kněz a šaman Zdeněk Ordelt věští 
z mayského orakula.

Ruční výroba pestrobarevných dek, kabelek  
a energetických obrázků s posvátnými mayský-
mi motivy.
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Návštěva prezidenta České republiky 

Miloše Zemana

v Přešticích
Čekání na příjezd pana prezidenta zpříjemnil dětský pěvecký 

sbor ZŠ Josefa Hlávky Skaláček

a dechový kvintet ZUŠ Přeštice, který později přivítal prezi-
denta slavnostní znělkou.

V průchodu radnice nacvičovali zástupci místních spolků slav-
nostní uvítací ceremoniál,

blížil se příjezd prezidenta, vedle řečniště nastoupili spolu se 
zastupiteli města také hosté.

10.35 hod. – před radnicí uvítal prezidenta ČR Miloše Zemana 
starosta města Antonín Kmoch.

Za zvuku slavnostní znělky pan prezident v doprovodu hejtma-
na Plzeňského kraje Václava Šlajse a starosty města předstoupil 
před přeštickou veřejnost, 

a to před vztyčenými prapory a zástupci skautů, Sokola, baráč-
níků, hasičů, myslivců, svazu bojovníků za svobodu a městským 
praporem neseným žáky ZŠ.

Baráčníci uctili pana prezidenta chlebem a solí, v ošatce při-
dali uzené ve tvaru přeštického prasátka.

Starosta v proslovu přivítal dobře naladěného pana prezidenta.

Krátce mu představil město Přeštice, včetně jeho stavební 
dominanty a národní kulturní památky kostela Nanebevzetí Pan-
ny Marie.

Pan prezident s trpělivostí starostův krácený projev vyslechl 
a stejně jako během celé návštěvy působil spokojeným dojmem.

Následně pozdravil přeštické náměstí hejtman 
Plzeňského kraje a zároveň přeštický rodák, 
pan Václav Šlajs,

tím pozdravil také žáky ZŠ s městským prapo-
rem, místního člena Českého svazu bojovníků 
za svobodu pana Ivo Olšbaura  

a naše nejmenší školáčky.

dne 15. května 2014dne 15. května 2014
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Návštěva prezidenta České republiky 

v Přešticích
Pak promluvil prezident České republiky Miloš Zeman

Prezident postupně přečetl všechna jména významných historických osobností Plzeňského kraje, která mu nabídl dárek města 
– mezi nimi nemohla chybět jména přeštických rodáků.

a přešel do obřadní místnosti radnice na krátké občerstvení, 
při kterém podepsal několik pamětních knih.

Prezident republiky před jeho odjezdem z města Přeštice se rozloučil s přítomnými občany a poté pokračoval v cestě na další 
návštěvu do Klatov.                                                                                                                            Foto Ing. Jiří Běl, Lenka Šatrová

a obdržel několik dotazů od dospělých i dětí, na které s přehledem a vtipem jemu vlastním odpověděl.

Nejen přeštická veřejnost pak přihlížela zápisu prezidenta republiky do Pamětní knihy města Přeštice.

Také zastupitelé města a hosté byli svědky slavnostního  
aktu – 

– dekorování městského praporu pamětní stuhou prezidenta 
republiky,

kterou na městském praporu hned zblízka zachytili všudypří-
tomní fotografové, 

z povzdálí ji pak zhlédla veřejnost. Před odchodem z náměstí se pan prezident pozdravil se zastu-
piteli města a s hosty



Dne 1. června je tomu již 25 let, co není mezi námi paní 
Eva Bradová,

bývalá dlouholetá učitelka 1. ZŠ Přeštice. Paní učitelka Eva Bradová, 
rozená Procházková, se narodila 26. 7. 1937. Vystudovala na Pedagogic-
ké škole ve Stříbře, kde dosáhla v r. 1956 aprobaci jako učitelka mateřské 
školy. Po dalším rozšiřujícím studiu na Pedagogické fakultě v Plzni získala  
v r. 1960 diplom pro učitelství 1. až 5. třídy. Od září 1956 postupně působila 
v MŠ Plzni, pak v Oplotě a též v Chlumčanech. Od školního roku 1960/61 
začala pracovat jako učitelka 1. až 5. ročníku na tehdejší 1. ZŠ v Dobřa-
nech, pak v Lužanech a odtud přešla vyučovat na tehdejší 1. ZŠ Přeštice, 
kde učila až do konce svého života v roce 1989. Právě paní Eva Bradová 
byla mojí učitelkou v 1. a 2. třídě tehdejší 1. ZŠ Přeštice. Velice rád a s úc-
tou na ní i po tolika letech vzpomínám. Patřila k pedagogům, kteří měli individuální přístup ke 
každému malému školákovi, a tak díky její laskavosti a pochopení si ve škole velice brzy zvykli 
i ti nejbojácnější.

Jako asi – v té době – skoro všechna školou povinná dítka mladšího věku, tak i já jsem měl 
(a mám stále uschovaný) památník, do kterého mi moji spolužáci kreslili a vpisovali něco na 
památku. Bylo zvykem, že jsme své památníky dávali rovněž svým vyučujícím. Také já jsem  
o to tenkrát požádal mojí první učitelku paní Evu 
Bradovou.

 Do památníku mi tehdy vepsala následující 
poměrně známý citát od G. B. Shawa: „Teď když 
jsme se naučili létat v povětří jako ptáci a potá-
pět se jako ryby, zbývá už jen jediné – naučit se 
žít na zemi jako lidé.“ A jak léta jdou, tak si uvě-
domuji, že ten citát, který mi tenkrát na památku 
moje první paní učitelka vepsala, je stále aktuál-
ní. Ale o tom až někdy příště...

 Jsem přesvědčen o tom, že určitě nejsem sám, 
kdo na paní učitelku Evu Bradovou opravdu rád 
a s láskou vzpomíná. Čest její památce!

 Mgr. Jan Königsmark,
 místostarosta a kronikář města Přeštice 
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Znovu skautské lípy
Koncem března jsme zasadili nové lípy, 

náhradou za zničené.
Poté, co je neznámý pachatel brutálně zničil, 

požádali jsme město Přeštice o náhradu. Než 
ovšem město zareagovalo, nabídl nám pomoc 
Mgr. Stanislav Duchek, poříčný z Povodí Vltavy. 
Když se dozvěděl, jak byly skautské lípy zniče-
ny, sám nám obstaral vzrostlé sazenice a dokon-
ce i kůly k nim, a to zcela nezištně. Za to mu 
patří náš veliký dík. Je vidět, že lidem v závodě 
Berounka v Plzni není příroda lhostejná. 

Věříme, že je víc lidí, kteří chtějí přírodu 
chránit, a že nám pomůžou svojí všímavostí 
naše lípy ohlídat.                                      Jájina

Vzpomínka na paní učitelku Evu BradovouPozvánka na originální výstavu
S čerty nejsou žerty

Další zajímavou výstavu originálních kostýmů 
a rekvizit připravuje kastelán Státního hradu a zám-
ku Horšovský Týn Jan Rosendorfský pro letošní 
návštěvnickou sezónu. Spolupráce s barrandov-
ským Fundusem a občanským sdružením JUNIOR- 
FEST trvá již několik sezón. „V uplynulých letech 
jsme společně připravili ojedinělou výstavu kos-
týmů a rekvizit z nejoblíbenější česko-německé 
filmové pohádky Tři oříšky pro Popelku nebo kos-
týmy z jedinečného seriálu režiséra Františka Fili-
pa Cirkus Humberto,“ doplňuje Jan Rosendorfský. 
V letošním roce se mohou návštěvníci těšit na kos-
týmy a rekvizity z další úspěšné filmové pohádky 
režiséra Hynka Bočana S čerty nejsou žerty. „Brány 
našeho improvizovaného pekla budou otevřeny od 
31. května do 31. srpna 2014, a to každý den mimo 
pondělí od 9.00 do 17.00 hod., prozrazuje Rosen-
dorfský. A na co se vlastně můžete těšit? Třeba na 
originální kostýmy, ve kterých hráli herecké ikony, jako např. Viktor Preiss, Vladimír Dlou-
hý, Karel Heřmánek, Josef Kemr nebo Jaroslava Kretschmerová a Jana Dítětová. Malí návštěv-
níci si budou moci vymalovat čertovské omalovánky nebo poskládat puzzle s motivy pohádky.  
Více informací včetně ceny vstupného naleznete na www.horsovsky-tyn.cz nebo www.juniorfest.cz

Paní učitelka Eva 
Bradová.

Paní učitelka Eva Bradová se svojí tehdejší třídou 1. A, 1. ZŠ Přeštice, ve školním roce 1981/82.

Pedagogický sbor tehdejší 1. ZŠ Přeštice ve 
školním roce 1977/78 – paní učitelka Eva Bra-
dová 2. řada uprostřed.

DDM na výletě za zvířátky v pražské ZOO
Letošní školní rok se kvapem blíží ke svému 

konci a tak nastává čas různých školních výletů. 
Proto jsme pro děti z DDM Přeštice uspořádali 
výlet za zvířátky do ZOO v Praze-Troji. Ve čtvr-
tek 15. května jsme měli možnost si prohlédnout 
různá zvířata, která v naší přírodě nepotkáme. 
Děti byly nadšené sledováním ledního medvě-
da s jeho krásně běloučkým kožichem. Důstoj-
ně vyhlížející žirafy se nám předvedly ve svém 
pavilonu a nedaleko jsme měli možnost si pro-
hlédnout slony nebo hrocha. Všichni jsme také 
pozorovali různé druhy plazů, ptáků a šelem. 
V pavilónu goril jsme sledovali gorilí rodinku, 
která se nám vesele předváděla. Na závěr jsme 
obdivovali tučňáky a lachtany. Všem se také 

líbila jízda malou tramvají a nákup drobných 
suvenýrů a dobrot. Pak už nás čekala jen jízda 
autobusem zpět domů. Výlet se nám všem moc 
líbil a doufáme, že se brzy společně do ZOO 
podíváme znovu.

Hana Hasáková
DDM Přeštice



Dne 21. června  letošního roku uplyne již 30 let ode dne, kdy tragic-
ky zahynul ve věku 48 let pan 

Karel Potůček.
Kromě toho, že byl výborným pedagogem (uznávaným a respekto-

vaným učitelem), později zástupcem ředitele a ředitelem, je jeho jmé-
no (a samozřejmě také jméno jeho bratra Ladislava) neodmyslitelně 
spjato s chovem poštovních holubů.

Chovu poštovních holubů se věnoval zásluhou svých strýců již od 
dětství. Vlastní chov si založil už v roce 1949. Již během svých stře-
doškolských studií na gymnáziu v Klatovech v 16 letech vykonával 
funkci jednatele základní organizace chovatelů poštovních holubů, 
která v té době slučovala 90 chovatelů. Dále byl též členem výcvikové 

komise poštovních holubů Plzeňského kraje. Také během studia na Pedagogické fakultě v Plzni 
a později rovněž při výkonu základní vojenské služby v Praze využíval každé volné chvíle k náv-
štěvě a seznámení s chovateli poštovních holubů. 

Po skončení základní vojenské služby začal učit v Přešticích, kde založil při ZŠ první kroužek 
mladých chovatelů poštovních holubů v tehdejší ČSSR. V šedesátých letech zastával funkci před-
sedy komise pro práci s mládeží a dále byl též členem redakční rady časopisu Chovatel.

Známé byly (a stále jsou) jeho články a reportáže o poštovních holubech, chovatelích, činnosti 
spolků a organizací. Patřil k nejagilnějším pisatelům a propagátorům chovu poštovních holubů 
této doby. Publikoval nejen v odborných časopisech, ale též se snažil informovat širokou veřejnost 
o tom, co všechno tento chov obnáší. V posledním období svého života se podílel na publika-
ci o chovu poštovních holubů vydané u příležitosti konání olympiády poštovních holubů v teh-
dejší ČSSR. Pořádal četné odborné besedy a přednášky po celém tehdejším Československu, 
např. v Karlových Varech, Táboře, Ostravě, Košicích a též úspěšnou besedu s chovateli v Mosk-
vě. Důsledně shromažďoval materiály historické hodnoty o začátcích chovu poštovních holubů 
v někdejším Československu. Nahrál též na magnetofonové pásky vzpomínky předních čs. chova-
telů. Se svým mladším bratrem Ladislavem vytvořili nerozlučnou dvojici, navzájem se doplňující 
a podporující. Vytvořili ideální holubářský tandem, který patřil ve své době k chovatelské špičce 
tehdejší ČSSR.

Pan Karel Potůček byl veřejně činný, což vyplývalo z jeho funkce ředitele školy (v letech 1976- 
-1984 byl ředitelem někdejší 2. ZŠ Přeštice), napsal několik historických knih – např. „750 let 
města Přeštice“. Ing. Václav Kasal, významný a uznávaný dlouholetý chovatel poštovních holu-
bů s výbornými výsledky, člen výboru komise posuzovatelů Českomoravského svazu poštovních 
holubů, po úmrtí pana Karla Potůčka tehdy napsal: „Ke škodě celého poštovního holubářství nedo-
končil Karel Potůček svoje započaté dílo. Odešel charakterní člověk, výborný kamarád a přední 
chovatel současnosti, jehož přínos pro československé chovatelství nelze ještě plně zhodnotit.“ 
Název nedopsané knihy o zkušenostech a poznatcích z chovu poštovních holubů jeho dlouholeté 
kariéry jednoznačně vystihuje vztah Karla Potůčka k celoživotní lásce poštovním holubům: „365 
dní – poštovní holubi, můj život“. Pan Ing. Václav Kasal se s panem Karlem Potůčkem naposledy 
setkal v březnu roku 1984 a tehdy se domluvili na dalším setkání v srpnu téhož roku. Naplánované 
setkání se však bohužel již neuskutečnilo. Cituji dále pana Ing. Václava Kasala: „Dlouho jsem se 
nemohl smířit se skutečností, že Karel tragicky zahynul a již se s ním nikdy nesetkám. První, nepří-
mé setkání s ním bylo prostřednictvím časopisu Poštovní holubářství č. 6 již v roce 1959, kdy byla 
uvedena reportáž o kroužku mladých chovatelů při ZŠ v Přešticích, v jehož čele stál učitel Karel 
Potůček. Jako má většina z nás určitý respekt a úctu k učitelům, též já s napětím a nervozitou čekal 
v roce 1968 na mé první osobní setkání s ním. Od té doby jsem se s Karlem pravidelně setkával, 
navzájem jsme se dobře poznali a navázali přátelství. Karel byl velký chovatel poštovních holu-
bů. Prvotřídní teoretik s velkým citem pro uplatnění svých teoretických znalostí v praxi. Nezištný 
kamarád, ochotný každému dle svých možností pomoci.“   

Každé loučení mezi známými a kamarády je těžké. Poslední loučení jsou však nejtěžší, bolestná 
– dne 29. června 1984 se do Přeštic sjelo mnoho chovatelů poštovních holubů, aby se s panem 
Karlem Potůčkem naposledy rozloučili. Rozloučit s ním se přišlo také mnoho pedagogů a žáků 
i občanů, a to nejen z Přeštic a blízkého okolí. 

Zalistujeme-li v kronice někdejší 1. ZŠ Přeštice, její nedílnou součástí je úmrtní oznámení pana 
Karla Potůčka a též záznam o jeho tragickém úmrtí zapsaný tehdejším ředitelem 1. ZŠ Přeštice  
p. Janem Svobodou. Doslovně cituji: „Dne 21. června 1984 zahynul při dopravní nehodě ředitel  
2. ZŠ v Přešticích Karel Potůček. Byl to výborný učitel, svědomitý ředitel školy a obětavý funkcio-
nář ve městě i v okrese. Čest jeho památce!“ Zapsal Jan Svoboda. V kronice tehdejší 2. ZŠ Přeštice 
zápis při tragickém úmrtí pana Karla Potůčka zapsala jeho tehdejší zástupkyně paní Marie Platlo-
vá. Též doslovně cituji: „V závěru školního roku zahynul při dopravní nehodě ředitel školy Karel 
Potůček. K této tragické události došlo v odpoledních hodinách, když se vracel ze schůze ředitelů, 
která se konala v Plzni.“  Zapsala Marie Platlová. 

Čest památce pana Karla Potůčka! 
(Dovoluji si poděkovat paní učitelce Heleně Potůčkové, manželce pana Karla Potůčka za zapůjčení foto-

grafií, též řed. ZŠ Josefa Hlávky Přeštice panu Mgr. P. Fornouzovi za umožnění čerpání informací z kronik 
někdejší 1. a 2. ZŠ Přeštice).              Mgr. Jan Königsmark, místostarosta a kronikář města Přeštice
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Vzpomínka na pana Karla Potůčka 

Pan učitel Karel Potůček – druhá řada první zprava – vedle své manželky paní učitelky Heleny 
Potůčkové  (pedagogický sbor 2. ZDŠ Přeštice koncem 60. let).

Pan Karel Potůček, ředitel 2. ZŠ Přeštice, spo-
lečně se svým předchůdcem ve funkci ředitele  
2. ZŠ Přeštice p. Zdeňkem Volným a též s ředitelem 
1. ZŠ Přeštice a SVVŠ Přeštice p. Janem Kastlem.

Pan Karel Potůček se svými kolegy – cho-
vateli poštovních holubů na celostátní výsta-
vě poštovních holubů v tehdejším Gotwaldově  
v lednu roku 1978 (foto Bořek Janků).  

Pan Karel Potůček, 
ředitel 2. ZŠ Přeštice v le-
tech 1976-1984.

Paní učitelka Anna Mrázová oslavila 80. narozeniny

Své kulaté 80. narozeniny oslavila dne 16. května paní
Anna Mrázová,

bývalá dlouholetá paní učitelka z MŠ Přeštice v Dukelské ulici.
Celý svůj profesní život věnovala dětem v mateřské škole. Nej-

dříve učila v Příchovicích, později v Přešticích, a to až do odchodu 
do starobního důchodu. Byla to vždy milá a laskavá paní učitelka, 
která svoji práci brala jako poslání. Za její každodenní lásku a las-
kavost k dětem byla u nich vždy velice oblíbená.

V den jejích narozenin ji osobně navštívil místostarosta a jmé-
nem vedení města Přeštice předal vážené paní učitelce květinu 
a dárek s přáním pevného zdraví, radosti, štěstí, lásky a spokoje-
nosti v kruhu svých nejbližších.  

Paní učitelka Anna Mrázová 
v den svých 80. narozenin.

Paní učitelka Anna Mrázová se svojí kolegyní paní Marií Šatrovou s dětmi v MŠ Přeštice, Dukel-
ská ul., v závěru školního roku 1980/81.

70. narozeniny pana Josefa Jeslínka

Dne 11. května oslavil své významné životní jubileum, 70. narozeniny, dlouholetý aktivní člen 
mysliveckého spolku Přeštice (dříve mysliveckého sdružení Přeštice) pan 

Josef Jeslínek.
Pan Jeslínek slavil své významné životní jubileum s celou svojí rodinou a s dalšími přáteli v jed-

né z přeštických restaurací. U příležitosti jeho jubilejních narozenin mu také přišli osobně poblaho-
přát starosta města Mgr. Antonín Kmoch a místostarosta Mgr. Jan Königsmark. Oslavenci popřáli 
do dalších let především hodně zdraví, štěstí, radosti a spokojenosti v osobním životě a aby mu 
i nadále přinášel radost a uspokojení jeho celoživotní koníček – myslivost. Rovněž panu Jeslínkovi 
poděkovali za dlouholetou práci s dětmi.

Pan Jeslínek je členem přeštické myslivecké organizace již od roku 1966, tedy plných 48 let. 
Ještě o tři roky dříve, v roce 1963, je tomu tedy již 51 let, vstoupil do Českého mysliveckého svazu, 
který se později přejmenoval na Českomoravskou mysliveckou jednotu. V přeštické myslivecké 
organizaci dělal nejprve zapisovatele (jednatele). Od r. 1983 až do června 1989 a pak opět od roku 
1995 do roku 2001 vykonával funkci mysliveckého hospodáře. Do funkce předsedy revizní komi-
se byl zvolen v roce 2002 a vykonává ji dosud. Myslivost má v rodině pana Jeslínka dlouholetou 
tradici. Již jeho dědeček p. Jeslínek byl členem organizace myslivců v Žerovicích (v žerovickém 
lese vykonával funkci hajného). Myslivci byli též jeho strýcové – Antonín ze Zastávky a Václav 
ze Dnešic. Také bratranec pana Jeslínka Václav Černý je myslivcem, stejně jako byl i jeho otec 
Václav Černý, který byl dlouholetým mysliveckým hospodářem i předsedou. Syn oslavence, pan 
Pavel Jeslínek, po svém otci zdědil též lásku k myslivosti. Jubilant p. Jeslínek se ochotně a nezištně 
již více než 30 let věnuje jako myslivec práci s dětmi – a to od roku 1983. Začínal tehdy v pionýr-
ském táboře na Vícově v areálu bývalé hájovny. Tento objekt byl po roce 1989 vrácen rodině pana 
JUDr. Karla Pexidra. Práci s dětmi se věnuje velice rád, s láskou a trpělivostí jemu vlastní předává 
svým mladým svěřencům zkušenosti a znalosti, které získal za dlouhá léta, po která se tomuto 
nejen pro něho tak krásnému koníčku věnuje. Děti učí poznávat přírodu – les a zvěř, která tam 
žije. Vysvětluje jim, jak se který les v našem okolí jmenuje a proč právě tomu tak je (Ticholovec, 
Obecňák). Děti jsou vedeny k tomu, že je třeba se o les starat a hlavně pak o zvěř žijící v něm. Učí 
je znát, jaké mohou mít zvířata nemoci, především pak jak je nebezpečná vzteklina u lišek atd. 
V zimě se společně starají o přikrmování lesní zvěře. Děti tak chápou, že k myslivosti patří i práce, 
a to mnohdy velice náročná. Odměnou jsou jim krásné chvíle strávené v klidu lesa, při pozorování 
zde žijící zvěře, na posedu atd. Za toto všechno, co pan Jeslínek dětem předává, mu patří veliké 
a upřímné poděkování.

 Oslavenec pan Jeslínek byl též úspěšným chovatelem německých krátkosrstých ohařů a nyní 
hrubosrstých jezevčíků s průkazem původu.

Pan Jeslínek, i přesto, že je již ve starobním důchodu, rozhodně neodpočívá. Že má stále co dělat 
není nutné připomínat.

S místostarostou města se také podělil o vzpomínky na svého otce, rovněž Josefa (1912-1984), 
který byl v letech 1948-1962 prvním dělnickým ředitelem jednoho z někdejších přeštických pod-
niků – STS Přeštice.

Vážený pane Jeslínku, ještě jednou jen vše nejlepší, především hodně zdraví do dalších let, mno-
ho dalších hezkých chvil a radosti při Vašem celoživotním koníčku – myslivosti.
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Mladí technici mají na jižním Plzeňsku zelenou
V pondělí 28. dubna se v přeštickém Kultur-

ním a komunitním centru konal společný kula-
tý stůl věnovaný podpoře technického školství 
a potřebě technického dorostu na jižním Plzeň-
sku uspořádaný městy Přeštice a Stod. Aktu-
álnost tohoto problému dokládá účast všech 
významných zaměstnavatelů a základních škol 
z těchto okresů. Pozvání přijali rovněž  ředitelé 
osmi odborných středních škol ze spádových 
oblastí.

Zástupci základních škol shodně uváděli ros-
toucí zájem žáků o technické obory v posled-
ních dvou letech, na které se aktuálně hlásí 
kolem 40-65 % žáků devátých tříd. Zároveň 
byl zaznamenán klesající zájem o ekonomic-
ké a humanitní obory, jejichž absolventi vel-
mi těžko hledají uplatnění. Jedinou výjimkou, 
kterou jmenovala  ředitelka SSOŠ a Gymnázia 
Bean ve Staňkově inženýrka Marie Bastlová, je 
kvalifikace mzdový účetní, kterých je na trhu 
stále nedostatek. Základní školy na jihu Plzeň-
ska chápou technické vzdělávání jako jednu ze 
svých priorit. Důkazem je například přeštická 
základní škola, která zařadila předmět Dílny 
i do výukových osnov pro dívky. Díky účas-
ti v projektech se základním i středním ško-
lám daří vybavit učebny moderními učebními 
pomůckami a technikou. Žáci všech základ-
ních škol rovněž navštěvují studijní veletrhy 
odborných škol ve Stodu, stále větší oblibě dětí 
se těší i ukázkové dny a kroužky na středních 
školách. Například jediný kovářský a truhlář-
ský kroužek v našem kraji pořádaný SŠ Oselce 
navštěvují spolu s přeštickými dětmi žáci z dal-
ších 7 základních škol. Velký zájem je rovněž 
o kroužek elektroniky pořádaný stodským uči-
lištěm, do kterého rodiče své děti přivážejí i ze 
vzdálených obcí. 

Účastníci kulatého stolu shodně ocenili  
návrat přijímacích zkoušek na střední školy avi-
zovaný ministerstvem školství; zároveň se však 
shodli na nutnosti změny financování regionál-
ního školství.

Plzeňský kraj podpořil v tomto školním roce 
zájem žáků o preferované tříleté technické 
a řemeslné obory středních škol sadou nářadí 
a od září 2014 bude poskytovat finanční příspě-
vek na jejich ubytování.

Od letošního roku je pro základní školy 
z celého kraje navíc připravena jedna novinka: 
Komise pro technické vzdělávání Plzeňského 
kraje společně se zástupci zaměstnavatelů pro 
ně vytvořila databázi 70 firem ze všech okresů, 
do kterých se žáci a pedagogové mohou přijít 
podívat na exkurzi a seznámit se tak s reál-
ným prostředím firem ve svém okolí, kde by 
v budoucnu mohli nalézt pracovní uplatnění.

Zástupci stodského odborného učiliště jme-
novali jako největší problém chybějící doprav-
ní spojení mezi Přešticemi, Stodem a okolními 
obcemi, kvůli kterému žáci z těchto míst musejí 
být ubytováni na internátu nebo odcházejí stu-

dovat do míst s lepším spojením, především do 
Plzně. Starostou Přeštic magistrem Antonínem 
Kmochem bylo přislíbeno, že se město Přešti-
ce bude tímto problémem zabývat. Zástupkyně 
hospodářské komory Jana Holečková upozorni-
la v této souvislosti na nebezpečí odchodu mla-
dých lidí za studiem a prací do Plzně a vylidňo-
vání regionu. Zejména základní školy mohou 
budoucí absolventy nasměrovat na kvalitní 
regionální střední školy nabízející obory poptá-
vané místními zaměstnavateli.  

Ředitelka úřadu práce Plzeň-jih inženýrka 
Anna Valentová citovala údaje o nezaměstna-
nosti v regionu, ze kterých vyplývá, že neza-
městnanost v našem okresu je velmi nízká.  
Zaměstnavateli jsou stejně jako v jiných okre-
sech nejvíce poptávány profese obsluha CNC 
obráběcích strojů, svářeč a zámečník. Dále 
bylo připomenuto, že s délkou nezaměstnanos-
ti úměrně klesá šance na uplatnění uchazeče. 
Úřad práce rovněž upozornil na fakt, že absol-
vent střední školy, který neobstojí u maturit-
ních zkoušek, je veden pouze jako uchazeč se 
základním vzděláním, jinými slovy s výrazně 
nižší šancí na slušné pracovní uplatnění. 

V diskuzi rovněž zazněl požadavek kvalit-
ního kariérového poradenství na základních 
školách, které je pro budoucí absolventy nepo-
stradatelnou službou. Řečeno slovy jednoho 
ze zaměstnavatelů Jana Schweitzera, jednate-
le přeštické strojírenské firmy Zero Systems: 
bráběče lze celkem snadno přeškolit například 
na ostrahu objektu. Opačně to však téměř ne-
jde a je zcela nereálné spoléhat na rekvalifika-
ce z profesně vzdálených oborů, neboť 3-4leté 
studium techniky nelze nahradit žádným rych-
lokurzem. 

Ředitel SOU elektrotechnického Plzeň 
inženýr Jaroslav Černý uvedl, že jejich škola 
úspěšně spolupracuje s padesátkou firem, včet-
ně zaměstnavatelů z jižního Plzeňska, u kterých 
mohou učni a studenti absolvovat praxi a nalézt 
budoucí zaměstnání. Nenechme se odradit tím, 
že má tato škola v názvu slovo „učiliště“! Celých  
70 % jejích žáků studuje ve čtyřletých maturit-
ních oborech. 

Střední školy se shodly rovněž na obtížném 
získávání mladých pedagogů zejména odbor-
ných předmětů, kteří ve školství nejsou náleži-
tě finančně ohodnoceni a raději odcházejí do 
firem. 

Dalším problémem zaměstnavatelů, kte-
rý za všechny zmínil jednatel přeštické firmy 
ComWa Václav Votýpka, je absolutní nezá-
jem o práci zejména u uchazečů z úřadu práce 
a „středoškolská migrace čili turistika“, kdy žáci 
po nástupu na střední školu nezřídka vystřídají 
několik oborů i škol a po několika ztracených 
letech končí jako nezaměstnaní či vlastně neza-
městnatelní lidé bez vzdělání. Zájem jeho fir-
ma má o svářeče a brusiče včetně praktikantů 
a absolventů středních škol bez praxe, se který-

mi má firma velmi dobré zkušenosti a ochotně 
je zaučí na konkrétní práci. 

Personalistka Jaroslava Melková ze štěnovic-
ké firmy Streicher spol. s r. o. společně s ředi-
telem plzeňské SPŠ dopravní inženýrem Jiřím 
Svobodou upozornili na malý zájem studentů 
o obor logistik, který je zejména rodiči žáků stále 
degradován jako „obyčejný skladník“. Streicher 
stejně jako např. stodská firma MURR CZ s.r.o. 
i řada dalších firem v regionu však absolven-
ty tohoto oboru stále poptává a často vyžaduje 
rozsáhlé odborné znalosti včetně práce s výpo-
četní technikou. V diskusi bylo zaměstnavateli 
zdůrazněno, že dnešní pracovník skladu musí 
ovládat jak počítačové programy, tak například 
vícejazyčnou komunikaci s dodavateli, doprav-
ci apod. Dřívějšímu skladníku je tato profese už 
na míle vzdálena.

Firma MURR ve svém stodském závodě 
zaměstnává 550 pracovníků; ze tří čtvrtin jsou 
to ženy. Dle slov inženýra Karla Duchoně si 
firma sama postupně učí své pracovníky tech-
nickým dovednostem. U praktikantů by stejně 
jako všichni ostatní zástupci firem ocenil dlou-
hodobé a pravidelné praxe nejlépe od prvního 
či druhého ročníku středních škol. Zejména 
u maturitních oborů je současná délka praxe 
zcela nedostačující.

Dle slov zástupce přeštické firmy IACG 
s.r.o., která zaměstnává 750 pracovníků, je 
největší nouze o profese elektrikáře, obráběče 
kovů  a nástrojaře. O posledně jmenovanou pro-
fesi je velký zájem také u firem Zero Systems 
a SWA Stod. Dle slov inženýra Jiřího Dia, ředi-
tele klatovské Střední průmyslové školy, která 
jako jediná v kraji tento obor vyučuje, uchaze-
či se na tento dříve elitní obor nástrojař příliš 
nehlásí. Příčinou je chybějící informovanost 
kariérových poradců základních škol i rodičů. 
Přitom šikovný budoucí nástrojař získá pracov-
ní nabídky v tuzemsku a nezřídka i v sousedním 
Bavorsku již v průběhu studia a o svoji budouc-
nost se rozhodně nemusí obávat.  

K informaci magistry Dany Hanušové, 
vedoucí odboru školství z MěÚ Přeštice, 
o vyhlášení roku 2015 rokem technického 
vzdělávání zaměstnavatelé navrhovali, aby rok 
2016 byl vyhlášen rokem jazykového vzdělá-
vání. Největší zájem je tradičně o lidi se zna-
lostmi  němčiny a angličtiny; jazyková výbava 
většiny absolventů středních škol  je však trist-
ní.  Zanedbáním jazyků si studenti ke své škodě 
uzavírají cestu jak k práci v zahraničí, tak často  
i  k budoucímu profesnímu růstu. O co přichá-
zejí zjišťují až v zaměstnání a znalosti se pak 
snaží dohnat v kurzech při práci. 

Za organizační tým:
Mgr. Dana Hanušová, odbor školství MěÚ 
Přeštice
Ing. Jana Holečková, Komise pro technické 
vzdělávání Plzeňského kraje
Iva Hořanová, Výbor pro výchovu, vzdělávání 
a zaměstnanost Zastupitelstva PK

Rebcův park plný Němců a záchrana 
Holanďanů v Přešticích

Tak by se dala v kostce charakterizovat výpo-
věď jednoho přeštického občana, který byl 
v roce 1945 malým klukem a byl přímým akté-
rem události, o níž se zatím ještě nikdy nikde 
nepsalo. Chcete-li vědět více, stačí nahlédnout 
do druhého letošního čísla vlastivědného sbor-
níku Pod Zelenou Horou. A co dalšího ještě 
přináší? Druhé světové válce předcházela ta 
první, od jejíhož vypuknutí nás dělí právě 100 
let. V rodině Pasekových ve Spáleném Poří-
čí uchovávají válečný deník, který ve svých  
17 letech začal psát jejich předek, voják Vác-
lav Přibík z Mešna. V roce 2001 se potomci 
dokonce vydali po jeho stopách do Slovinska 
a tento deník i s fotografiemi nabídli k prozkou-
mání a okopírování Muzeu 1. světové války ve 
městě Kobarid (Caporetto). Nad tímto jen zdán-
livě „obyčejným“ příběhem se ve své slohové 
práci zamýšlí Přibíkův pravnuk Štěpán. Zhruba 
v místech, kde se dnes rozkládá víceúčelové 
sportovní hřiště TJ Vřeskovice, stával v letech 
1826-1949 zajímavý objekt sušárny na ovoce. 
Zbudoval ji osvícený vřeskovický děkan Jan 
Augustin Tiebl a patřila do majetku fary až do 
roku 1933, kdy byla již nevyužívaná sušárna 
prodána místnímu DTJ. Podle vzácně docho-
vaných stavebních plánů se Romanu Tykalovi 
podařilo zmapovat její historii i úsilí, s nímž dě-

kan Tiebl čelil snahám vrchnosti o její přisvo-
jení. V podrobné historii nepomuckého školství 
se autorka Lenka Špačková tentokrát zabývá 
etapou ohraničenou školními roky 1928/29- 
-1938/39. Hlavně v závěru se opět setkáváme 
s obecně platnými reáliemi, které zachycují pří-
liv žáků i kantorů z okupovaného pohraničí, ze 
Slovenska a Podkarpatské Rusi do vnitrozemí, 
s čímž se muselo nejen školství nějakým způso-
bem vyrovnat. Protože za téma roku 2014 jsme 
zvolili naučné stezky, připomínáme první vlaš-
tovku, která v době svého vzniku sice nesplňo-
vala všechny předepsané parametry, ale propo-
jila nejvýznamnější místní památky – byla to 
Vycházková stezka po okolí Přeštic a Přícho-
vic z roku 2002. Osobností aktuálního vydání 
Zelené Hory je její druhý a poslední zodpověd-
ný redaktor z předválečného období  Franti-
šek Bastl. Od jeho úmrtí uplynulo 7. března t. 
r.  pětačtyřicet let. „Co je to ´keška´?“, ptá se 
ve svém příspěvku Karel Machulda. Tzv. geo-
caching představuje výzvu pro hledače pokla-
dů, na území Česka je poschováváno už kolem 
pěti tisíc „kešek“.  A konečně v Zrcadle místní 
kultury upozorňuje Mikroregion Přešticko na 
vyhlášený již V. ročník soutěže „Přešticko ve 
fotografii.“ 

Věra Kokošková

Děti obdarovaly maminky a babičky z Jubilaty
V pečovatelské službě Jubilata, která je jed-

nou ze sociálních služeb Diakonie Západ, jsme 
oslavili Svátek matek. Uživatelky služby dosta-
ly od dětí z mateřských školek obrázky a ručně 
vyráběná mýdla jako symbolické poděkování 
za všechnu laskavost a úsměvy, které rozdaly 
a rozdávají.

Už v minulém roce jsme navázali spolupráci 
s Mateřskou školou ve Skočicích a Mateřskou 
školkou ve Švihově, kde nám děti společně 
s učitelkami připravovaly malé pozornosti pro 
slavnostní příležitosti během roku. Při letošním 
Svátku matek překvapily děti seniorky z Jubila-
ty originálními obrázky květin a také barevnými 
voňavými mýdly ve tvaru srdíček. 

„To je opravdu pro mne?“ ptá se pětaosm-
desátiletá klientka služby. „Moc dětem děkuji, 
jsou velice šikovné.“

Hlavním cílem pečovatelské služby Jubilata 
je taková pomoc, péče a podpora, která všem 
z našich současných dvaatřiceti uživatelů umož-
ní důstojný a bezpečný život v domácím pro-
středí. Jsme ale vždy moc rádi, když můžeme 
naše klientky a klienty něčím obdarovat a potě-
šit. Prostě jim dát vědět, že jejich spokojenost 
a radost jsou pro nás důležité.

Kontakt:
Mgr. Tomáš Benda
fundraising a vztah s veřejností
mobil: 605 573 209
e-mail: tomas.benda@diakonie.cz
Markéta Pinterová, Dis.
koordinátorka a vedoucí pečovatelské služby 
Jubilata
mobil: 773 683 197
e-mail: marketa.pinterova@diakonie.cz
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Pes zlatého kokršpaněla ve stáří cca 7 let, na 
krku černý koženkový obojek, nalezen v ulici 
Nepomucká v Přešticích dne 1. 5. 2014. Umís-
těn do záchytné stanice města v ul. V Háječku 
v Přešticích.

Oznámení o nalezených pejscích

V ul. U Trati v Přešticích byla dne 10. 4. 2014 
po 6. hod. nalezena fenka, kříženec, černé bar-
vy s bílou náprsenkou, stáří cca šest měsíců, na 
krku měla látkový obojek s bílozeleným vodít-
kem, nejevila žádné známky týrání ani zraně-
ní. Byla umístěna do městské záchytné stanice 
v Přešticích, ul. V Háječku.

KKC vyhlašuje soutěž

„O nejhezčí 
vyzdobenou terasu,

balkon či jiný
venkovní prostor“
V období od 1. 5. do 31. 8. 2014
lze zasílat či donést do redakce 

Přeštických novin fotografie 
a přihlásit se do soutěže.

Turistické informační centrum 
Masarykovo náměstí Přeštice

Výsledky A muži Přeštice
SO 19. 4. 2014 17.00 Horní Bříza – Přeštice 2:5  
(0:1)
branky: Bešta P. 3x, Lambor, Bouc
Sestava: Rojík – Zoubek, Uzlík, Gruzska, Bešta 
M. – Gerstner, Trdlička, Zdeněk, Bouc – Lam-
bor, Bešta P.
Střídali: Klokan, Švarc, Havlíček

S druhým celkem tabulky jsme sehráli velmi 
povedené utkání. Po pěkné akci otevřel skóre 
Milan Bouc. V druhé půli jsme využili chyb 
domácí obrany a navýšili jsme skóre. Střelecky 
se prosadil Pavel Bešta, který vstřelil 3 bran-
ky. V obraně při nemoci Martina Kováče a Jana 
Duchka vypomohli Vašek Uzlík s Michalem 
Zoubkem a předvedli kvalitní výkon.
SO 26. 4. 2014 17.00  Přeštice – Holýšov  2:0  
(1:0)
branky: Lambor, Kováč
Sestava: Rojík – Gruzska, Duchek, Kováč, 
Bešta M. – Vacík, Zdeněk, Trdlička, Gerstner 
– Lambor, Bešta P.
Střídali: Havlíček, Mrázek, Turek

Tým pokračoval v kvalitních výkonech a po-
razil po přesvědčivém výkonu tým Holýšova. 
Celý zápas jsme měli pod kontrolou a vstřelili 
jsme velmi pěkné branky.
NE 4. 5. 2014 17.00 Rokycany B – Přeštice  2:3  
(2:2)
branky: Bešta P. 2x, Lambor
Sestava: Růžička – Bešta M., Kováč, Duchek, 
Gruzska – Vacík, Zdeněk, Bouc, Trdlička – 
Bešta P., Lambor
Střídali: Gerstner, Havlíček, Mrázek, Turek

Na horké půdě Rokycan, které hrají o sestup, 
nás nečekal lehký zápas. Po výborném úvodu 
jsme se ujali vedení 2:0. Domácí ale do poloča-
su stačili vyrovnat. V druhé půli jsme Pavlem 
Beštou vstřelili rozhodující branku po chybě 
domácího brankáře. Celý tým zaslouží pochva-
lu za bojovnost a předvedenou hru.
SO 10. 5. 2014 17.00 Přeštice – Chotíkov 0:2  
(0:0)
Sestava: Růžička – Gruzska, Duchek, Kováč, 
Bešta M. – Bouc, Trdlička, Zdeněk, Vacík 
– Lambor, Bešta P.
Střídali: Havlíček, Mrázek, Gerstner, Turek

Domácí utkání s týmem Chotíkova bylo 
vyrovnané. Rozhodčí nepískl domácímu týmu 
jasnou penaltu.

Hosté se ujali vedení po zaváhání Jana Duch-
ka. V největším tlaku domácích utekl hostující 
útočník a zvýšil na konečných 2:0 pro hosty.
SO 17. 5. 2014 17.00 Bolevec – Přeštice 1:5  
(1:2)
branky: Zdeněk 2x, Lambor, Gruzska, Trdlička
Sestava: Růžička – Gruzska, Duchek, Bouc, 
Bešta M. – Gerstner, Trdlička, Zdeněk, Vacík 
– Lambor, Havlíček
Střídali: Mrázek, Bešta P., Lecjaks

V první půli se hrál pohledný vyrovnaný 
zápas. Po přestávce domácí odpadli a hosté si 
otevřeli střelnici. Vynikl střelec dvou branek 
Michal Zdeněk, který ještě jednu branku připra-
vil. Hosté zaslouží velkou pochvalu za předve-
dený výkon. 

Tak to začalo
Tenisový oddíl TJ Sokol 

Přeštice oznamuje všem svým 
členům a příznivcům, že dne 
1. května začala tenisová sezó-

na 2014. Navzdory nepřízni počasí a vzdorující 
technice se podařilo zprovoznit kurty tak, že si 
každý zájemce může přijít zahrát a odreago-
vat se. Zájemce, kteří nejsou registrovaní nebo 
nejsou zapsáni na žádné soupisce pro závodní 
tenis a mají chuť poznat atmosféru tenisového 
turnaje, zveme 14. června na turnaj jednotlivců. 
Začátek je v 8.30 hod. Bližší informace o turna-
ji včetně přihlášení budou včas zveřejněny ve 
skříňce u tenisových kurtů, kde jsou k dispozici 
i další informace o hraní na kurtech a členství 
v tenisovém oddílu. Stránky: www.tenispresti-
ce.webnode.cz

Výbor tenisového oddílu Sokol Přeštice

Vítězství 
basketbalových dětí

V sobotu 17. 5. 2014 se oddíl basketbalu TJ 
Přeštice zúčastnil turnaje přípravek na Loko-
motivě v Plzni. Po bojovném výkonu zvítězil 
ve všech utkáních a turnaj vyhrál, před týmy 
2. Písek, 3. Loko Plzeň B, 4. Loko Plzeň A, 
5. Domažlice.

Výsledky jednotlivých utkání a postřehy 
z nich: 

TJ Přeštice – Jiskra Domažlice 34:4, Domažli-
ce měly na turnaji nejmladší tým, a tak náš tým 
po 2. čtvrtině měl již značný náskok. Proto 
dostali hodně příležitostí mladší hráči našeho 
týmu.

TJ Přeštice – Loko Plzeň A 18:10, v tom-
to utkání jsme šli od prvních minut do vedení 
a celý zápas jsme toto vedení zvyšovali. Stře-
lecky se dařilo Michalu Duchkovi. 

TJ Přeštice – Sokol Písek 26:12, zde se 
u týmu hostí asi projevila únava z předchozích 
utkání a náš tým hrající s větším nasazením 
zvítězil. Zde se střelecky nejvíce prosadil Petr 
Brada.

TJ Přeštice – Loko Plzeň B 18:16, napína-
vý souboj do posledních vteřin se šťastným 
udržením našeho náskoku. Tady se projevila 
u našich hráčů únava z turnaje a možná i men-
ší koncentrovanost, hlavně při proměňování 
našich vyložených šancí. 

Je třeba pochválit všechny hráče za jejich 
bojovnost a nasazení. Doufejme, že i v příštím 
roce budou hrát se stejným nasazením mis-
trovskou soutěž. Ještě by to chtělo doplnit tým 
o další děti, aby se herní zatížení rozdělilo. Proto 
pokračujeme v náborech dětí při tréninkových 
hodinách v hale TJ Přeštice v úterý a čtvrtek od 
17.30 hod. do 19.00 hod.                    M. Hasák

Basketbal Přeštice

Umíme se dívat aneb Mikrosvět
očima pana Františka Weydy

Žáci naší školy se zájmem o přírodu, který 
prokázali svými znalostmi v soutěži biologická 
olympiáda či všetečnými dotazy během výkla-
du nás, učitelů přírodopisu, se setkali ve čtvrtek  
15. května v Základní škole Josefa Hláv-
ky  v Přešticích se zvláštní osobností – jedná 
se o křížence biologa-entomologa a fotografa. 
Skutečně, pan Doc. RNDr. František Weyda, 
CSc., nás provedl mikrosvětem plným krásy 
a dokonalosti. Nejprve nás seznámil s histo-
rií vývoje optického mikroskopu a poodhalil 
i roušku tajemství vzniku fotografie pořízené 
elektronovým mikroskopem. Ptáte se, jak se 
tvoří preparát do elektronového mikroskopu? 
No, teď už i my víme, že je za tím spousta práce. 
Neobešli bychom se bez rotačního mikrotomu 
na zhotovení parafínových a pryskyřičných plo-
ténkových řezů, poté se vzorky suší, popřípadě 
barví, pokovují. No a my si pak jen v interne-
tovém vyhledávači zadáme například heslo 
detail sacího ústního ústrojí klíštěte a stiskneme  
ENTER.

Nevšední byl i pohled elektronovým mik-
roskopem na věci, které nás běžně obklopují. 

Žáci mohli vidět čajový lístek, zápalku, zvět-
šený detail struktury zdravého a poškozeného 
lidského vlasu, šroub či krystalky cukru.

Teď už víme, že fotografie vědecká je ta 
černobílá z elektronového mikroskopu; tatáž  
hezká, barevná se označuje jako vědecko- 
-populární a pokud této fotografii výtvarník 
vtiskne cosi osobitého, máme na světě foto-
grafii výtvarnou.

V závěru dvouhodinové přednášky vyhlá-
sil pan docent soutěž pro všechny přítomné 
žáky o nejhezčí mikrofotografii. Své foto-
grafické úlovky mu zašlou žáci e-mailem 
a on vybere a odmění tři nejlepší. Držme 
tedy všem palce!

A proč má pan Weyda rád Přeštice? Jeho 
maminka je rodačka z Přeštic, takže lze říci, 
že  naše město je jeho srdeční záležitostí. A kdo 
ví, možná se jednou mezi vědci objeví i jmé-
no nějakého zvídavého žáka naší školy, který 
inspirován právě přednáškou tohoto výjimečné-
ho člověka, který zasvětil svůj život té nejkrás-
nější kombinaci – věda a krása.

 Mgr. Lenka Křížová, učitelka ZŠ Přeštice

SLEDUJTE: 
www.kzprestice.cz

NOVĚ:
online

předprodej
vstupenek

V Přešticích se střílelo
Začátek května patří v Přešticích neodmysli-

telně oslavám osvobození našeho města ame-
rickou armádou. Stejně jako každý rok, i letos 
proběhl první květnovou sobotu 17. ročník 
střelecké soutěže „Přeštická mířená“, pořádaný 
právě k této příležitosti naším střeleckým klu-
bem KVZ Přeštice.

Šest desítek střelců změřilo své síly ve dvou 
kategoriích – Velkorážní pistole a Velkorážní 
revolver. Do celkového výsledku se započítáva-
ly dvě disciplíny: 5+10 ran na mezinárodní pis-
tolový terč 500/200 a 5+10 ran na dvoustředový 
terč SČS-D1. Právě dvoustředový terč dokáže 
pořádně zamíchat startovním polem a oddělit 
opravdu špičkové střelce od ostatních.

Závod měl již tradičně vysokou sportovní 
úroveň, o čemž svědčí nástřely závodníků, ale 
i nově potvrzené i obhájené výkonnostní třídy, 
včetně těch nejvyšších – mistrovských. Nema-
lou měrou k tomu přispěl i hlavní rozhodčí 
Karel Polena z Karlových Varů. 

Na předních příčkách se umístili střelci z oddí-
lů Rapid Plzeň, SKP Strakonice a ČMSJ Kladno, 
z našich byli nejlepší Vladimír Mužík – 7. místo 
pistole a Jan Tolar – 6. místo revolver.

K příjemné atmosféře přispělo i již tradiční 
rožněné sele a vystoupení plzeňské hudební 
skupiny BlueBox. I přes velmi chladné počasí 
se „střelecká sobota“ vydařila, a myslím, že se 
všichni za rok zase rádi setkáme – a když ne 
přímo na střelecké soutěži, tak třeba na jiné 
akci, kterou organizuje náš střelecký klub, třeba 
„Dětském dnu“ nebo „Dnu otevřených dveří“. 
Především na tu posledně jmenovanou bych rád 
pozval přeštickou veřejnost – zejména milovní-
ky zbraní. Termín pro letošní rok sice ještě není 
upřesněn, ale určitě se ho včas dozvíte.

Drahomír Havlíček
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Luděk Brunát
který oslavil 14. 5. 2014 padesátku, patřil k oporám útočné řady mužů na konci 80. let 

a na začátku 90. let, kdy muži v r. 1991 končili účinkování v nejvyšší soutěži a násled-
ně hráli oblastní přebor. V mládežnických kategoriích dosáhl největšího úspěchu v roce 
1979, kdy s družstvem starších žáků vyhráli Pohár České republiky.

Oddíl národní házené TJ Přeštice přeje hodně zdraví a úspěchů do dalších let.        

m.n.h. Jan Adámek
oslavil 19. 5. 2014 padesát pět let. Jan Adámek dosáhl za svoji kariéru hráče, později 

trenéra, mnoha úspěchů v oddílu TJ Přeštice. Jako hráč byl u dvou posledních mistrov-
ských titulů mužů v r. 1984 a 1986. Po ukončení hráčské kariéry vedl úspěšně prvoli-
gové ženy Přeštic, se kterými získal v období let 1995-2006 tři stříbrné medaile a jednu 
bronzovou. Dlouhá léta byl reprezentačním trenérem výběru žen Čech. V současné 
době působí v nejvyšších soutěžích jako rozhodčí našeho oddílu.

   Oddíl národní házené TJ Přeštice přeje hodně štěstí, pohody a hlavně zdraví.          

Druhé místo chlapců na turnaji přípravek 
v národní házené v Kyšicích

V sobotu 17. 5. 2014 uspořádaly Kyšice 
poprvé turnaj přípravek. Turnaje se zúčastnilo 
rekordních 15 družstev, které byly rozděleny 
do tří základních skupin. Hrálo se 1x12 min. 
ve skupinách každý s každým. Následně se 
uskutečnily nadstavbové skupiny. Vítězné cel-
ky základních skupin hrály o 1.-3. místo, celky 
na druhých místech základních skupin hrály 
ve skupině o 4.-6. místo, celky na třetích mís-
tech zákl. skupin hrály o 7.-9. místo, družstva 
na čtvrtých místech se utkala o 10.-12. místo 
a nakonec poslední družstva zákl. skupin se 
střetla o 13.-15. místo.
Skupina A: Sokol Kyšice C, TJ Přeštice dívky 
A, TJ Litohlavy dívky, Sokol Tymákov A, TJ 
Plzeň-Újezd
Skupina B: TJ Litohlavy hoši, TJ Přeštice dívky 
B, TJ Úslavan Ždírec A, TJ Sokol Tymákov B, 
Sokol Kyšice B
Skupina C: TJ Přeštice hoši, Sokol Kyšice A, 
TJ Božkov, Sokol Štěnovice, TJ Úsl. Ždírec B

Sestavy družstev Přeštic:
TJ Přeštice dívky B:
brankářka: Jelínková M.
hráčky v poli: Kokošková M. (15 branek), Hav-
líčková K., Waltová R. (3), Kokošková N. (1), 
Kováříková P., Kahánková M. (1), Buberlová 
A. 2, Pelíšková H.
trenér: m.n.h. Zadražil S.
TJ Přeštice dívky A:
brankářka: Sedláčková K.
hráčky v poli: Sedláčková E. (8 branek), Kuče-
rová D. (11), Živná M. (13), Romová E. (5), 
Sýkorová L. (3), Třísková K. (1), Kováříková 
K. (7)
trenérky: Moravcová A., Bradová A.
TJ Přeštice hoši:
brankář: Buberle D.
hráči v poli: Brada J. (19 branek), Stehlík R. 
(28), Pogadl J., Treml J., Kubeš J. (2), Hranáč J. 
(4), Wiesner J. (1)
trenérka: Kačírková L. 

Výsledky přeštických družstev ve skupi-
nách:
TJ Přeštice hoši - Ždírec B 8:0, - Kyšice A 9:5, 
- Božkov 9:3, - Štěnovice 12:4
TJ Přeštice dívky A - Tymákov A 13:0, - Kyšice 
C 10:2, - Litohlavy dívky 10:2, - Plzeň-Újezd 
6:8
TJ Přeštice dívky B - Litohlavy hoši 6:5, - Kyši-
ce B 3:1, - Tymákov B 2:4, - Ždírec A 1:3

Pořadí ve skupině A:
1. Plzeň-Újezd 37:13 – 8 bodů, 2. TJ Přeštice 
dívky A 39:12 – 6 b., 3.  Litohlavy dívky 16:24 
– 4 b., 4. Kyšice 14:22 – 2 b., 5. Tymákov A  
5:39 – 0 b.

Pořadí ve skupině B:
1. Litohlavy hoši 36:15 – 6 bodů, 2. Ždírec A  
28:13 – 6 b., 3. Tymákov B 22:27 – 4 b., 4. TJ 
Přeštice dívky B 12:13 – 4 b., 5. Kyšice B 5:35 
– 0 b.

Pořadí ve skupině C:
1. TJ Přeštice hoši 38:13 – 8 bodů, 2. Kyšice 
A 31:14 – 6 b., 3. Božkov 20:18 – 4 b., 4. Ždírec 
B 16:22 – 2 b., 5. Štěnovice 7:46 – 0 b.   

Výsledky přeštických družstev ve skupi-
nách o umístění: 
o 10.-12. místo
TJ Přeštice B dívky - Kyšice B 2:1, - Ždírec B 9:1

o 4.-6. místo
TJ Přeštice A dívky - Kyšice A 4:5, - Ždírec A 6:4 
o 1.-3. místo
TJ Přeštice hoši - Plzeň-Újezd 10:6, - Litohlavy 
hoši 6:7

Konečné pořadí turnaje:
1. TJ Litohlavy, 2. TJ Přeštice hoši, 3. TJ Plzeň- 
-Újezd, 4. S. Kyšice A, 5. TJ Přeštice A dívky, 
6. Ždírec A, 7. Tymákov B, 8. Božkov, 9. Lito-
hlavy dívky, 10. TJ Přeštice B dívky, 11. Ždírec 
B, 12. Kyšice C, 13. Kyšice B, 14. Štěnovice, 
15. Tymákov A 

Hodnocení turnaje trenérem m. n. h. Sta-
nislavem Zadražilem: Naše družstva byla ten-
tokrát kompletní. Takže zátěž dlouhého turnaje 
se mohla rozložit na více hráčů. „Áčko“ děvčat 
mělo ve skupině těžkého soupeře, vítěze turnaje 
v Přešticích, chlapce z Plzně-Újezdu. Sehrálo 
s nimi vyrovnaný souboj a nakonec podlehlo 
6:8. „Béčko“ děvčat hrálo v nejvyrovnaněj-
ší skupině a jako jediné družstvo připravilo 
porážku v turnaji pozdějšímu vítězi, chlapcům 
z Litohlav. Precizní obranou zaskočilo favorita. 
Ale děvčata nezvládla dobře rozehraná zbýva-
jící utkání s Tymákovem B a Ždírcem A a nako-
nec obsadila se čtyřmi body až 4. místo ve sku-
pině. K výborným výkonům se vrátili chlapci 
Přeštic, když suverénně ovládli základní sku-
pinu a s přehledem přehráli i vítěze z turnaje 
v Přešticích Plzeň-Újezd ve skupině o umístění 
10:6. Nezvládli ale souboj s Litohlavy a to je 
stálo konečné vítězství. Přesto je 2. místo skvě-
lým výsledkem a za výborné celkové výsledky 
ve všech turnajích v sezóně 2013/14 získali 
zaslouženě zlaté medaile za přeborníka oblasti. 
Za to jim patří poděkování, tak jako pořadate-
lům všech turnajů, které se v sezóně odehrály. 
Nakonec děkujeme rodičům za zajištění dopra-
vy dětí přípravky ke všem turnajům.  

Druhé místo na turnaji přípravek v Kyšicích  
17. 5. 2014 a celkový vítěz oblastního pře-
boru přípravek sezóna 2013/14 se zlatými 
medailemi.

Stojící zleva: Jan Wiesner, trenérka Lucie 
Kačírková, Jan Kubeš, Jan Hranáč.

V pokleku zleva: Jan Pogadl, Jan Treml, 
Jakub Brada.

Ležící zleva: Radim Stehlík, Dominik 
Buberle.



V sobotu 3. 5. 2014 uspořádal oddíl národní 
házené TJ Přeštice zatím nejpočetnější turnaj 
pro nejmladší kategorii národní házené příprav-
ky. Turnaje se zúčastnilo 14 družstev, které byly 
rozděleny do tří základních skupin. Do nadstav-
bových částí postoupily do skupiny o 1.-6.  mís-
to družstva na 1. a 2. místě základních skupin, 
do skupiny o 7.-12. místo družstva na 3. a 4. 
místě základních skupin. Výsledek vzájemného 
utkání ze základních skupin se přenesl do nad-
stavby. Družstva na 5. místě hrála skupinu útě-
chy o 13. a 14. Místo. Hrálo se 1x10 min. 

Zákl. skupina A: Sokol Kyšice B, TJ Přeš-
tice dívky A, TJ Litohlavy dívky, TJ Úslavan 
Ždírec, TJ Božkov

Výsledky: 
Přeštice A-Božkov 5:1, - Litohlavy dívky 9:1, 
- Ždírec 5:1, - Božkov 5:1, - Kyšice B 5:1
Litohlavy dívky-Ždírec 8:3, - Božkov 4:2,
- Kyšice B 7:1
Ždírec-Božkov 4:3, - Kyšice B 3:0
Božkov-Kyšice B 4:2

Zákl. skupina B: TJ Litohlavy hoši,  TJ Přeš-
tice dívky B, Sokol Blovice, Sokol Kyšice C, 
Sokol Tymákov

Výsledky: 
Litohlavy hoši-Přeštice B 6:6, - Tymákov 10:1, 
- Kyšice C 9:2, - Blovice 5:3
Přeštice B-Tymákov 3:2, - Kyšice C 4:2, - Blo-
vice 3:1
Tymákov-Kyšice C 4:2, - Blovice 4:4
Kyšice C-Blovice 3:1 

Zákl. skupina C: TJ Plzeň-Újezd, TJ Přešti-
ce hoši, Sokol Kyšice A, Sokol Štěnovice

Výsledky: 
Plzeň-Újezd-Přeštice hoši 5:4, - Kyšice A 6:5, 
- Štěnovice 9:2
Přeštice hoši-Kyšice A 6:2, - Štěnovice 14:1
Kyšice A-Štěnovice 9:1 

Nadstavbová skupina o 1.-6. místo
Výsledky:

Plzeň-Újezd-Litohlavy hoši 5:5, - Přeštice A 
6:4, - Přeštice hoši 5:4, - Litohlavy dívky 8:3, 
- Přeštice B 8:4
Litohlavy hoši-Přeštice A 6:2, - Přeštice hoši 
7:5, - Litohlavy dívky 7:5, - Přeštice B 6:6
Přeštice A-Přeštice hoši 5:3, - Litohlavy dívky 
9:1, - Přeštice B 3:1
Přeštice hoši-Litohlavy dívky 6:4, - Přeštice B 
6:0
Litohlavy dívky-Přeštice B 3:1 

Nadstavbová skupina o 7.-12. místo
Výsledky:

Kyšice A-Ždírec 4:2, - Božkov 7:2, - Tymákov 
6:4, - Kyšice C 7:0, - Štěnovice 9:1
Ždírec-Božkov 4:3, - Tymákov 11:4, - Kyšice C 
3:1, - Štěnovice 7:1
Božkov-Tymákov 2:2, - Kyšice C 2:0, - Štěno-
vice 8:3
Kyšice C-Štěnovice 9:1

Skupina útěchy o 13. a 14. místo
Blovice-Kyšice B 3:1, - 5:5

Sestavy družstev Přeštic:
TJ Přeštice dívky B:
brankářka: Jelínková M.
hráčky v poli: Kokošková M. (12 branek), Hav-
líčková K. (1), Waltová R. (3), Kokošková N. 
(2), Kahánková M. (1), Novotná A. (3)
trenér: m.n.h. Zadražil S.
TJ Přeštice dívky A:
brankářka: Sedláčková K.
hráčky v poli: Sedláčková E. (16 branek), Živ-
ná M. (14), Sýkorová L. (7), Romová E. (1), 
Hurtová J.
trenérky: Moravcová A. a Bradová A.

TJ Přeštice hoši:
brankář: Hurt F.
hráči v poli: Brada J. (8 branek), Stehlík R. 
(18), Treml J. (5), Kubeš J. (3), Hranáč J. (5), 
Wiesner J. (3)
trenéři: Gruszka M. a Kačírková L. 

Konečné pořadí turnaje přípravek:
1. TJ Plzeň-Újezd, 2. TJ Litohlavy hoši,  
3. TJ Přeštice A dívky, 4. TJ Přeštice hoši, 
5. TJ Litohlavy dívky, 6. TJ Přeštice B dívky,  
7. Sokol Kyšice A, 8. TJ Úslavan Ždírec, 9. TJ 
Božkov, 10. Sokol Tymákov, 11. Sokol Kyši-
ce C, 12. Sokol Štěnovice, 13. Sokol Blovice,  
14. Sokol Kyšice B 

Hodnocení turnaje trenérem m. n. h. Sta-
nislavem Zadražilem: Naše družstva neby-
la opět kompletní. V každém družstvu chyběl 
někdo ze základní sestavy a to bylo v takto 
náročném turnaji znát. Zvláště to potkalo 
družstvo dívek B, které v základní skupině 
nepoznalo hořkost porážky a vzalo dokonce 
bod chlapcům z Litohlav, kteří obsadili celkově 
2. místo. Tím, že chybělo jedno družstvo Tymá-
kova, se upravovalo pořadí některých utkání 
nadstavby a ihned po náročném zápase s chlap-
ci Plzně Újezdu musela děvčata B nastupovat 
proti děvčatům z Litohlav a v tomto klíčovém 
utkání o lepší než šesté místo už chyběly síly. 
Ostatní celky ve skupině o 1.-6. místo byly nad 
síly tohoto nekompletního družstva. Výborné 
výkony podávala děvčata A, která obsadila  
3. místo a hrála vyrovnaná utkání s celky 
chlapců. U družstev děvčat předváděly výborné 
výkony v brance Karolína Sedláčková, nejlep-
ší brankářka turnaje, a Míša Jelínková. Zkla-
máním byly výkony chlapců, kde svůj standard 
odvedl pouze Radim Stehlík. Závěrem bych chtěl 
poděkovat všem členům oddílu, kteří se aktivně 
podíleli na přípravě a organizaci takto velkého 
turnaje. Všechna zúčastněná družstva kvitovala 
kvalitní organizaci akce.   
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Program mužstev TJ Přeštice – červen
A muži – Krajský přebor
SO   7. 6. 2014  17.00  Přeštice – Nepomuk
SO 14. 6. 2014  17.00  Klatovy – Přeštice
B muži – I. B. třída
SO   7. 6. 2014  17.00  Štěnovice – Přeštice B
NE 15. 6. 2014  10.15  Přeštice B – Hradešice
Dorost – Krajský přebor
NE   8. 6. 2014  10.00  Nepomuk – Přeštice (SD)
SO 14. 6. 2014 10.00 + 12.15
Přeštice (SD + MD) – Klatovy
Žáci – Krajský přebor
NE  8. 6. 2014 10.00 + 11.45
Přeštice (SŽ + MŽ) – Nepomuk
SO 14. 6. 2014 10.00 + 11.45
Klatovy – Přeštice (SŽ + MŽ)

Přípravky – přebor Plzeň-město
ÚT   3. 6. 2014  16.00
Smíchov Plzeň – Přeštice (SP B)
ST   4. 6. 2014  16.30
M. Touškov – Přeštice (MP A)
ČT   5.  6. 2014  16.30
Přeštice (MP B) – Senco A
PO   9. 6. 2014  17.00
Senco B – Přeštice (MP B)
ČT 12. 6. 2014  16.30
Přeštice  (SP A) – Přeštice (SP B)
PÁ 13. 6. 2014  16.30
Přeštice  (MP A) – K. Rokycany B

Devatenáctý ročník Memoriálu Jaroslava 
Fořta – turnaj přípravek národní házené

Třetí místo na turnaji přípravek v Přešticích 
3. května 2014.

Stojící zleva: Evelína Sedláčková, trenérka 
Adéla Bradová, Lenka Sýkorová, trenérka Adé-
la Moravcová, Michaela Živná. V pokleku zle-
va: Karolína Sedláčková – nejlepší brankářka 
turnaje, Jana Hurtová, Ella Romová.

Výsledky mužstev TJ Přeštice
B muži – I. B. třída
NE 20. 4. 2014 Přeštice B - Losiná 3:1 (2:1)
branky: Trdlička, Švarc, Šobr
Sestava: Kašpar – Benedikt, Fornouz, Bešta 
M., Vizingr – Pap, Trdlička, Haimrle, Lecjaks 
– Švarc, Šobr
Střídali: Viktora, Tykvart, Bešta  J.
SO 26. 4. 2014 Pačejov – Přeštice B 1:1 (1:0)
PK 4:1, branka: Šobr
NE 4. 5. 2014 Přeštice B – Horažďovice B 3:0
(1:0), branky: Lecjaks, Šobr, Vizingr
Sestava: Kašpar – Benedikt, Fornouz, Turek, 
Vizingr – Haimrle, Šobr, Lecjaks, Kastner 
– Švarc, Havlíček
Střídali: Tykvart, Bešta J., Viktora, Jeslínek M.
NE 11. 5. 2014 Žichovice – Přeštice B 1:1 (1:1) 
PK 4:5, branka: Havlíček
Sestava: Rojík – Benedikt, Kováč, Fornouz, 
Bešta M. – Havlíček, Šobr, Haimrle, Lecjaks 
– Švarc, Bešta P.
Střídali: Viktora, Kastner
NE 18. 5. 2014 Přeštice B – St. Plzenec 4:3 
(0:2), branky: Šobr 2x, Trdlička, Bešta P.
Sestava: Kašpar – Bešta J., Trdlička, Benedikt, 
Bešta M. – Čížek, Švarc, Šobr, Haimrle – Lec-
jaks, Bešta P.
Střídali: Kastner, Tykvart, Jeslínek M., Viktora
Dorost – Krajský přebor
SO 19. 4. 2014 Přeštice (SD) - Senco 1:3 (1:2)
branka: Kastner
Sestava: Fuchs – Urban, Vizingr, Ornet, Vlk 
– Míka, Kastner, Stavinoha, Jeslínek L. – Jes-
línek M., Krajdl
Střídali: Přibáň, Skála, Kuneš, Jeslínek
SO 19. 4. 2014 Přeštice (MD) - Senco 2:0 (1:0)
branky: Míka, Petrželka
SO 26. 4. 2014 Domažlice - Přeštice (SD) 8:2
(3:1), branky: Ornet, Vizingr
Sestava: Fuchs – Urban, Vizingr, Ornet, Skála 
– Míka, Kastner, Kuneš, Přibáň – Krajdl, Jes-
línek M.
Střídali: Petrželka, Jeslínek L.
Domažlice - Přeštice (MD) 2:0 (1:0) 
Sestava: Jeslínek – Ornet, Šteffl, Jáchim, Ška-
la – Petrželka, Mencl, Kohout, Sýkora – Bešta, 
Kulhánek
Střídali: Kuneš, Míka     
SO 3. 5. 2014 Přeštice (SD) – Horažďovice 1:4  
(1:1), branka: Kastner
Sestava: Fuchs – Urban, Vizingr, Ornet, Jeslí-
nek L. – Míka, Kastner, Kuneš, Skála – Sýkora, 
Jeslínek M.
Střídali: Krajdl, Přibáň, Stavinoha
SO 10. 5. 2014 Rokycany – Přeštice (SD) 6:0
(1:0)
Sestava: Fuchs – Urban, Vizingr, Stavino-
ha, Jeslínek L. – Přibáň, Skála, Kastner, Tůša 
– Krajdl, Jeslínek M.
Střídali: Kuneš, Sýkora, Ornet
Rokycany – Přeštice (MD) 10:3 (7:0)
branky: Baranec, Ornet, Sýkora
Sestava: Naxera J. – Jáchim, Ornet, Bešta, Lang 
– Bluďovský, Sýkora, Kuneš, Šindelář – Bara-
nec, Kohout
Střídal: Aizner
SO 17. 5. 2014 Přeštice (SD) – Kralovice 0:4
(0:3)
Sestava: Fuchs – Urban, Kastner, Ornet, Ská-
la – Míka, Stavinoha, Petrželka, Jeslínek M. 
– Krajdl, Sýkora
Střídali: Přibáň, Tůša, Kohout, Kuneš
Žáci – Krajský přebor
SO 5. 4. 2014 
Senco – Přeštice (SŽ) 1:2 (1:0)
branky: Aizner 2x
Senco – Přeštice (MŽ) 9:6 (3:4)
branky: Kubeš 2x, Valenta 2x, Jánský, Křeš   

NE 13. 4. 2014
Přeštice (SŽ) – Horažďovice 8:0 (4:0)
branky: Bluďovský 3x, Reitspies 2x, Lang, Šes-
ták, Šteffl
Přeštice (MŽ) – Horažďovice 12:1 (3:1)
branky: Jánský 3x, Klokan 2x, Křeš 2x, Mertl 
Š. 2x, Mertl T., Kubeš, Fořt
NE 20. 4. 2014 Nýrsko – Přeštice (SŽ) 1:3 (0:1)
branky: Aizner, Frýbert, Bešta
NE 20. 4. 2014 Nýrsko – Přeštice (MŽ) 4:2 
(1:1)
branky: Mertl D., Kubeš 
NE 27. 4. 2014
Přeštice (SŽ) – Smíchov Plzeň 1:2 (0:1)
branka: Šindelář
Přeštice (MŽ) – Smíchov Plzeň 8:1 (2:1)
branky: Křeš 3x, Klokan, Kubeš, Hejhal, Horák, 
Mertl Š.
NE 4. 5. 2014
SK ZČE Plzeň – Přeštice (SŽ) 5:2 (4:0)
branky: Bešta, Fabián
SK ZČE Plzeň – Přeštice (MŽ) 3:2 (1:1)
branky: Mertl Š., Jánský     
NE  11. 5. 2014
Přeštice (SŽ) – Tachov 2:3 (1:1)
branky: Pipaš, Frýbert
Přeštice (MŽ) – Tachov 1:3 (0:2)
branka: Jánský      
SO 17. 5. 2014
Domažlice – Přeštice (SŽ) 8:1 (6:1)
branka: Bešta
Domažlice – Přeštice (MŽ) 5:1 (1:1)
branka: Jánský 
Přípravky – přebor Plzeň-město
ST 16. 4. 2014 Viktoria Plzeň Z – Přeštice B 
(MP) 22:9 (12:5)
branky: Čonka 5x, Kříž 2x, Bezděk, Švábik
PÁ 18. 4. 2014 Černice – Přeštice A (SP) 5:7
PÁ 18. 4. 2014 Košutka Plzeň – Přeštice B (SP)  
1:2 (0:1), branky: Blaha, Falout
PÁ 18. 4. 2014 Přeštice A (MP) – SK Plzeň A   
5:18 (3:9), branky: Šára 3x, Tolar, Štěrba
ÚT 22. 4. 2014 Chrást – Přeštice B (SP) 3:3  
(3:2), branky: Falout, Mertl T., Šindelář
ČT 24. 4. 2014 Košutka Plzeň B – Přeštice B 
(MP) 5:13 (3:8)
branky: Čonka 7x, Bezděk 4x, Kříž 2x
PÁ 25. 4. 2014 Přeštice A (SP) – Smíchov Plzeň  
4:0 (3:0)
branky: Cimický, Pěchouček, Trachta, Kokoška
PÁ 25. 4. 2014 Černice – Přeštice A (MP)  2:14 
(1:5), branky: Tolar 3x, Šára 3x, Štěrba 3x, 
Štauber, Němec 4x
ČT 1. 5. 2014 Přeštice B (SP) – M. Touškov 4:0  
(2:0), branky: Šindelář 2x, Brant D., Kuneš
ČT 1. 5. 2014 Lhota – Přeštice B (MP) 7:9  
(5:3), branky: Bezděk 4x, Čonka 2x, Hodan, 
Kříž, Frančík
PÁ 2. 5. 2014 Přeštice A (MP) – SK Plzeň B  
4:5 (2:3), branky: Šára 2x, Tolar, Frančík
ST 7. 5. 2014 Blovice – Přeštice B (SP) 3:4 
(1:2), branky: Falout 2x, Šindelář, Kuneš
ST 13. 5. 2014 Rapid Plzeň – Přeštice A (MP)  
6:19 (5:10), branky: Němec 8x, Šára 6x, Tolar 
4x, Reitspies
ST 7. 5. 2014 Přeštice B (MP) – Letná Plzeň  
4:6 (3:2), branky: Bezděk 2x, Čonka, Frančík
PÁ 7. 5. 2014 Přeštice A (SP) – Viktoria Plzeň 
F  3:5 (2:1)
branky: Procházka, Němec, Kokoška
ST 14. 5. 2014 Chrást – Přeštice B (MP) 9:5 
(5:2), branky: Čonka 3x, Bezděk, Frančík
ČT 15. 5. 2014 Košutka – Přeštice A (MP) 8:13  
(3:4)
branky: Němec 5x, Šára 3x, Tolar 4x, Štauber
ČT 15. 5. 2014 Přeštice B (SP) – SK Plzeň A  
2:3 (0:2), branky: Šindelář, Hrubý
ČT 15. 5. 2014 Košutka – Přeštice A (SP) 3:3 
(2:1), branky: Kokoška 2x, Trachta
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TALENT CUP 2014 Mikroregionu Přešticko
1. závod seriálu VIŠŇOVKA DOLCE
Seriál dětských cyklistických závodů 

TALENT CUP 2014 MIKROREGIONU 
PŘEŠTICKO zahájil v neděli 11. května 2014 
prvním závodem svůj dlouhý maraton celkem 
11 závodů v okolí Přeštic. Generálkou prvního 
závodu se stala obec Dolce, kde se děti prohá-
něly v blízké višňovce po trati sobotního závo-
du jiného seriálu, a to vytrvalostních závodů 
starých pionýrů, jinak zvaných fichtl.

Do Dolců dorazilo s rodiči celkem 90 dětských 
závodníků ve věku od 4 let do 14 let. Škoda jen, 
že nepřijel nikdo z kategorie kadet/kadetka, to 
je ve věku 15 až 16 let, proto je z důvodu nezá-
jmu tato kategorie ze seriálu vyřazena. 

V kategorii kluci/holky – do 6 let startovalo 
5 kluků a 11 děvčat. Vítězi se stali Jan Strejc 
z Přeštic a Kateřina Chytilová z Červeného 
Hrádku.

V kategorii žáci/žákyně nábor – 7 až 8 let 
startovalo 17 kluků a 9 děvčat. Vítězi se stali 
Jakub Šmíd z CK Sport Beran a Zuzanka Krou-
pová z našeho COPRu.  

V kategorii žáci/žákyně nejmladší – 9 až 10 
let startovalo 11 kluků a 8 děvčat. Vítězi se 
stali Dominik Walzer z Bike club Město Touš-
kov a Nikola Hodlová z Cyklosport-Pitstop.cz 
Klatovy. Na 3. místě skončila Anetka Bělová 
z našeho COPRu. 

V kategorii žáci/žákyně mladší – 11 až 12 let, 
startovalo 10 kluků a 6 děvčat. Vítězem se stal 
Adam Linhart ze Slavoje Plzeň a Adéla Holu-
bová z Bike club Město Touškov.

V kategorii žáci/žákyně starší – 13 až 14 let, 
startovali 4 kluci a 3 děvčata. Vítězkou se sta-
la Jana Richterová z Přeštic a vítězem Eduard 
Gerlický, na 3. místě skončil Vít Přerost z naše-
ho COPRu. 

Mimo bodové hodnocení seriálu Talent cup 
startovalo také 6 nejmenších na odrážedlech 
a i tady první tři na stupních vítězů dostali 
speciálně vyrobené medaile. Před vyhlášením 
výsledků proběhlo losování startovních čísel 
o věcné ceny.

Přes nedělní chladnější počasí, kdy na nás 
naštěstí nespadla jediná kapka deště, se prv-
ní závod stal pro dětské závodníky odrazo-

vým můstkem pro jejich další účast na příštích 
závodech seriálu. Ten další se jel už 31. 5. ve 
sportovním areálu PRIOR u Přeštic a v červnu 
pokračuje ve Švihově (pátek 20. 6.), v Přešti-
cích (sobota 21. 6.) jako Velká cena města Přeš-
tice a v Řenčích (neděle 29. 6.). Veškeré infor-
mace o seriálu získáte na stránkách COPRu: 
www.copr.cz. Je to hlavně pro všechny rodiče 
dětí, které se ještě chtějí přidat a rozšířit tak řady 
dětských cyklistů bojujících o body do celkové-
ho hodnocení seriálu Talent cup. Šanci mají stále 
všichni, protože podle Všeobecných podmínek 
seriálu se do konečného hodnocení 11 závodů 
počítá součet bodů jen z 8 nejlépe odjetých. 

Poděkování za úspěšné závody v Dolcích 
patří všem, hlavně trenérovi COPRu Jirkovi 
Kroupovi za ukázkově zvládnutý průběh závo-
du, Hynkovi Musilovi za bezchybnou časomíru 
a zpracování výsledků, starostovi obce Dolce 
Standovi Zieglerovi a místním hasičům. Podě-
kování za podporu patří i firmám nejen z Přeš-
tic, bez kterých by se tento seriál ani nerozjel. 
Jsou to KOOPERATIVA, SCHWERDTEL, 
COMWA (speciální medaile), ELASTOFORM 
(věcné dary), ENERGO BOUDA, ENAPO 
(prodejny Přeštice) a zámečnictví KOMAN. 
A dalším nejmenovaným kamarádům, kteří 
nám pomohli vyrobit startovní bránu a další 
věci potřebné k zabezpečení seriálu včetně pře-
pravy.                                            Josef Hrádek

jednatel COPR Přeštice

Dnes talent, zítra závodník. Kontrola závodníků před startem.

Výprava na Karlštejn
Cesta za poznáním na jeden z nejznámějších českých hra-

dů byla součástí dvoudenní výpravy dětského klubu Royal 
Rangers. Výlet podpořilo město Přeštice.

Nádherný květnový víkend 9. a 10. května patřil výpra-
vě dětí z 55. přední hlídky Royal Rangers. Děti se sešly 
v pátek odpoledne na evangelické faře, která poskytla záze-
mí pro jejich akci. Společně pak se svými vedoucími vyra-
zily na náměstí, kde je u pomníku obětem druhé světové 
války čekal první bod jejich společného programu. Pro-
střednictvím příběhu se přenesly do doby poslední světové 
války, která přinesla lidem mnoho utrpení a zlikvidovala 
přeštickou židovskou obec. Událost osvobození pak nabyla 
v očích dětí opravdu velkého významu. I pro dospělé bylo 
důležité si znovu uvědomit, že svoboda, ve které žijeme, 
má velkou cenu – cenu mnoha lidských životů, které byly 
položeny za její získání. Velitel přední hlídky pak dětem 
zdůraznil, že i každý z nás bojuje za svobodu ve svém životě tím, že žije pro spravedlnost na úkor 
zla. Závěr tvořila společná modlitba a položení kytice. Zbytek pátečního dne byl věnován venkov-
ním aktivitám a společnému opékání dobrot na ohni.

Sobota pak již patřila očekávanému výletu na hrad Karlštejn. Na dvě desítky dětí a dospělých 
vyrazily na cestu vlakem, která byla zpestřena různými hrami a vyprávěními. Za slunečného počasí 
všichni dorazili až k hradní bráně. Zde však skupinu čekalo překvapení – i přesto, že vstupenky na 
hrad byly včas zarezervovány, nějak se na přeštické Royaly zapomnělo. Celá věc se naštěstí brzy 
vyřešila a děti získaly speciální prohlídku určenou jen pro ně. Mohly tak slyšet výklad uzpůsobený 
jejich věku, což by je za normálních okolností minulo, protože by se staly součástí větší skupi-
ny dospělých. Děti tak mohly slyšet mnoho zajímavostí ze středověkého života na hradě a paní 
průvodkyni se podařilo dětem přiblížit i život a význam císaře Karla IV. Plny dojmů a poněkud 
unaveny pak usedly děti do zpátečního vlaku, který je dovezl zpět do Přeštic.

Výprava se tedy povedla ke spokojenosti všech. Přinesla dětem mnoho radosti ze společně tráve-
ného času a také, jak doufáme, důležité vhledy do naší minulosti, jejíž dědictví neseme i každý z nás 
naším životem do dnešní doby. Věříme, že získané informace budou děti moci využít i v hodinách 
dějepisu či vlastivědy. Děkujeme též městu Přeštice za poskytnutí dotace na tuto akci.

A na závěr – kdo je ona „55. přední hlídka Royal Rangers“? Pod tímto názvem se skrývá klub 
pro děti a mládež od 3 do 20 let. Na pravidelných schůzkách se setkávají děti tří věkových skupin:  
předškolní (Kids), školního věku (Discovery) a mládeže (Adventure). Cílem zastřešující organi-
zace Royal Rangers, která k nám přišla ze zahraničí, je prostřednictvím různých volnočasových 
aktivit přispívat k rozvoji dětí ve fyzické, duševní, duchovní a sociální oblasti. Je držitelem titulu 
“Uznaná organizace Ministerstva školství pro oblast práce s dětmi a mládeží“. Zázemí pro setkává-
ní poskytuje evangelický sbor.                                                             Jan Satke, evangelický farář


