
Celuloidový filmový pás 
patří minulosti, ani v přeštic-
kém kině už se dávno nepro-
mítá z pásku. Ovšem rok 
uplynul od okamžiku, kde 
se v Kulturním a komunit-
ním centru začala používat 
nejnovější technologie, která 
umožňuje promítat filmové 
novinky okamžitě po premié-
ře. Diváky v kině ovšem čeká 
tento rok další vylepšení, kte-
ré zpříjemní zážitek ze stříbr-
ného plátna.

Ještě vloni v květnu se 
promítalo výkonným data/ 
/video projektorem s připo-
jeným blueray přehrávačem. 
To umožnilo projekce filmů 
vydaných na DVD, ovšem 

premiérové filmy zůstaly 
nedostupné. Díky statisíco-
vé investici se do promítací 
kabiny nainstaloval digitál-
ní projektor s integrovaným 
serverem. Sál zároveň získal 
plnohodnotné ozvučení, které 
má certifikaci světových fil-
mových studií. V praxi to fun-
guje tak, že kino má svůj uni-
kátní certifikát, díky kterému 
si může na požadovanou dobu 
odemknout přístup k vybra-
nému filmu. Připomeňme, že 
první filmem, které přeštičtí 
diváci viděli, byl snímek Dvě 
nevěsty a jedna svatba.

V loňském roce navštívilo 
kino 3907 diváků, kteří viděli 
108 představení. Letos je to 

za pět měsíců už 78 filmo-
vých projekcí. Ředitelka Kul-
turního a komunitního centra 
Martina Míšková nepochy-
buje, že se investice vyplati-
la. „Dokážeme odehrát nový 
film v den premiéry nebo 
hned druhý den podle určení 
distributora. Přitom vstupné 
se neustále snažíme držet na 
nejnižší možné ceně, jak určí 
distributor, snažíme se sklad-
bu přizpůsobit všem věkovým 
skupinám.“ Ceny vstupného 
jsou tak vždy nižší než ceny 
v plzeňských velkokapacit-
ních kinech.

Od podzimu chystá kino 
novinku takzvané retro filmy 
a filmy pro náročného diváka 

z pokladnice české kinema-
tografie. Již od června diváci 
jistě ocení pohodlné sedač-
ky s příjemnou a povrchově 

odolnou látkou, zvýšené opě-
radlo a sedák pro komfortněj-
ší posezení. 

Jak vás 
napadlo za-
ložit Denní 
s t a c i o n á ř 
Kristián?

Končila mi 
tehdy druhá mateřská dovolená 
a přemýšlela jsem, co dál. Jest-
li se vrátit do velkých sociál-
ních služeb, nebo něco jiného. 
V té době hledal i evangelický 
sbor, jehož jsem členkou, dal-
ší možnosti, jak sloužit veřej-

nosti. Uvolnil se byt po panu 
farářovi, který se odstěhoval, 
a když jsme to tak probírali, 
napadl nás denní stacionář.
Koho to napadlo?
Dlouho to viselo ve vzdu-

chu a vlastně to byl spontánní 
nápad můj, faráře i celého sbo-
ru. Myšlenka padla v květnu 
2016 a do konce školního roku 
jsme vymysleli koncept staci-

onáře a druh služeb a požáda-
li jsme o registraci Krajský 
úřad. Otevřeli jsme ho 1. ledna 
2017.
Musela jste do toho dát 

jako majitelka zpočátku 
nějaké peníze?

Ano. Měla jsem to ulehčené 
tím, že stacionář vznikal ve 
sborovém domě fary, hodně mi 
pomohla Českobratrská církev 
evangelická, bratři a sestry.

Pokračování na str. 2
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Přeštické kino už rok promítá digitálně

Vážení a milí čtenáři,
máme za sebou květen. Ten 

letošní byl sice trochu stude-
nější, ale něco napršelo a to je 
moc dobře. Budeme se totiž 
muset naučit více si vody vážit. 
Město Přeštice si to uvědomu-
je a podniká patřičné kroky. 
O tom třeba příště.

Květen byl opět nabitý 
událostmi. Již prvního toho 
měsíce jsme oslavili 15 let od 
okamžiku, kdy se ČR stala 
právoplatným členem Evrop-
ské unie. Jaká EU bude ovliv-
ní jistě i volby, které na konci 
května proběhly. Sloupek píši 
před jejich konáním a vyhláše-
ním výsledků. Doufám však, 
že jsme i v Přešticích a míst-
ních částech Skočice, Žerovi-
ce a Zastávka využili své pří-
ležitosti a dali najevo, že nám 
role naší republiky v rámci 
EU není lhostejná. A že jsme 
tam vyslali zástupce, kteří 
nám budou dělat čest. Dou-
fám, že jsme byli úspěšní☺.  
Ten samý den se skauti jako 
obvykle postarali o prvomájo-
vý program na našem náměstí. 
To se zaplnilo i o pár dní poz-
ději 4. května v rámci oslav 
osvobození naší vlasti a konce  
2. světové války. Jsem si jistý, 
že na dalších stránkách novin 
naleznete více.

Dne 18. května jsme společ-
ně vrátili po 77 letech do věže 
chrámu Nanebevzetí Panny 
Marie chybějící zvon. Zní to 
tak jednoduše. Co jednání ale 
muselo proběhnout, aby se 
to uskutečnilo! Ani si neumí-
te představit. Jen variant jak 
dopravit zvon do věže bylo 
snad deset. Proběhlo několik 
zkoušek, které ukázaly, že to 
nebude žádná legrace. Dobře 
to dopadlo. Chtěl bych všem, 
kteří se příprav i samotné osla-
vy účastnili, srdečně poděko-
vat. Byli jste všichni skvělí! 
A i díky vám patří tato nedáv-
ná událost k těm, které ve svém 
životě řadím mezi výjimečné 
a neopakovatelné. Je určitě 
škoda, pokud si ji někteří obča-
né nechali ujít. Zejména ne-
účast většiny zastupitelů mne 
překvapila. Byli však pravdě-
podobně zaneprázdněni prací 
pro město, a to je samozřejmě 
omlouvá. Ať i k nim dolétne 
zvuk našeho nejmladšího zvo-
nu – sv. Jana Nepomuckého 
– Zvonu přátelství. Ať je sly-
šet, že přání, dobré myšlenky, 
odhodlání, cílevědomé konání 
a spolupráce je většinou koru-
nováno úspěchem. V Přešti-
cích se to určitě povedlo.

Mgr. Karel Naxera
starosta

Dne 18. května 2019 byl do zvonice přeštického kostela zavěšen nový zvon svatý Jan Nepomucký – Zvon přátelství. Obsáhlou repor-
táž z této mimořádné slavnosti vám přineseme v příštím čísle Přeštických novin.                                   Text (red), foto Milan Janoch 
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A na mně bylo prakticky část 

vybavení, několik tisíc korun.
Pokud vím, zpočátku 

jste tam byli sami, bez 
klientů.

Skoro tři měsíce. Seděli jsme 
ve stacionáři a modlili se.  
Čekaly jsme tam tři od sed-
mi ráno do čtyř. Celou dobu 
nikdo nepřišel ani nezavolal. 
Naštěstí na faře fungovaly 
kavárničky pro veřejnost, tak 
aspoň odpoledne se tu něco 
dělo. Cítila jsem pochopitelně 
zoufalství a bezmoc, ale záro-
veň nás držela víra, že to dobře 
dopadne. 
Takže jste neměla celou 

dobu žádný příjem.
Ne. Odvody ale odchá-

zet musely. Zlomilo se to až  
26. března, to datum si pama-
tuji dodnes, kdy přišla první 
klientka. Její rodina nás týden 
předtím navštívila, a když 
viděli, že tu je prázdno, byli 
dost rozpačití. Nevěděli, jestli 
budeme fungovat nebo jestli to 
budeme muset zavřít. Z jejich 
strany to byla velká odvaha. 
Hned druhý den po nástupu 
první klientky zavolala druhá 
paní a pak se to rozběhlo.

Proč si myslíte, že to 
trvalo tak dlouho?

Jistě v tom byly i předsudky 
vůči církvi. Dodnes v tom lidé 
mají zmatek, nevědí, že je to 
soukromé zařízení a možná je 
to lepší. Církev za stacionářem 
pevně stojí.  Jsem ráda, protože 
já do církve patřím, pracují 
tady děvčata z našeho sboru 
i jiných církví, chodí sem pan 
farář. Jinak ale za chod stacio-
náře zodpovídám já, jsem oso-
ba samostatně výdělečně činná 
a mám na to koncesi.
Neodrazovala zájemce 

třeba cena?
To bych neřekla. Cena služeb 

se odvíjí podle toho, odkud je 
klient, jestli pro něj musíme 
jezdit, kolik dnů tu měsíč-
ně pobývá a podobně. Klient 
z Přeštic, který tu je každý 
pracovní den a odebírá vše-
chny naše služby, zaplatí deset 
až jedenáct tisíc korun. To je 
částka, kterou ve většině pří-
padů pokryje státní příspěvek 
na péči.
Kolik máte klientů?
Teď po otevření nové budovy 

máme prostory a služby pro 
dvacet lidí. Zájemce přijímá-
me podle pořadníku, zájem 
už začíná být velký. Pracují tu 
čtyři ženy v přímé péči, jedna 
sociální pracovnice a já. Nová 
budova patří církvi, stacionář 
je tam v nájmu. 
Jste teď ekonomicky 

v plusu?
Máme neziskový rozpočet, 

takže jdeme od nuly k nule. 
Vyplácí se výplaty, zaplatí se 
zdravotní, sociální.  Milionář 
ze mě nebude☺.
Co klienti ve stacionáři 

dělají?
Je to sociální služba se vším 

všudy. Nabízíme celkové kou-
pele, holíme, střiháme nehty, 
dochází sem pedikérka, kadeř-
nice. Doprovázíme klienty 
k lékařům, zařizujeme léky, 
sociální a úřední věci, pochůz-
ky na poštu a podobně. Klíčová 
je ale takzvaná aktivizace a ta 
je odvislá od toho, kolik je kli-
entovi let a jaké má onemocně-

ní. Zpíváme, trénujeme paměť, 
cvičíme, máme tu cyklistické 
trenažéry. V novém stacionáři 
jsme přidali terapie a rozdělili 
aktivity do klubů, aby si mohli 
senioři vybrat, co je víc zajímá 
nebo baví. Hlavně si tu mají 
s kým popovídat. Doma by 
seděli sami. Jako stacionář pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením jsme zřejmě jediní 
v Plzeňském kraji.

Mám pocit, že jste byli 
dlouho neznámí, ale jed-
noho dne se o vás začalo 
mluvit, byli jste v rozhla-
se, v televizi, v různých 
časopisech. Co se stalo?

To se rozjelo s projektem 
Českého rozhlasu Ježíškova 
vnoučata. Hledala jsem po we-
bech, co bych vymyslela pro 
klienty na Vánoce a narazila 
jsem na Ježíškova vnoučata. 
To byl ten projekt ještě v plen-
kách, byli jsme první z Plzeň-
ského kraje, tak jsem zavolala 
do Prahy a domluvili jsme se. 
Pak se stalo to, že pan Holý 
dostal skvělý nápad a jako 
bývalý fotbalista si přál, že by 
se chtěl setkat s hráči Viktorie 
Plzeň. Oni to v Českém rozhla-
se zorganizovali a byla z toho 
velká věc. Na to se začaly 
nabalovat další média a začalo 
se o nás mluvit. 
Myslíte, že se mění 

v posledních letech 
vztah veřejnosti k seni-
orům?

Myslím, že je to teď lepší. 
Vnímání je jiné než před pat-
nácti lety, když jsem v sociál-
ních službách začínala. Chtěla 
bych, aby se dostalo do pově-
domí rodin, že není ideální, 
aby staří rodiče seděli doma 
sami a dívali se na televizi, se 
slovy, že se jim nic nemůže 
stát. Mně to přijde hrozné, 
protože seniorům se začne 
vytrácet slovní zásoba, přestá-
vají komunikovat, chybí jim 
podněty. V takovém stacionáři 
ve společnosti dalších lidí je to 
mnohem lepší.
Co vy radíte dětem 

rodičů, kteří potřebují 
péči?

Netvrdím, že domovy dů-
chodců jsou špatné nebo že 
nejsou potřeba. Jsou potřeba 
a někdy opravdu není zbytí. 
Pokud jde o náš stacionář, tak 

radím lidem, aby se sem přišli 
podívat. Uvidí, jak tady klien-
ti navazují sociální kontakty. 
Je také potřeba, aby rodiny 
poznaly, že u člověka začíná 
demence nebo se rozvíjí něja-
ká neuropsychiatrická choro-
ba, která je spojena se stářím. 
Z domovů pro seniory 

se stává v poslední době 
slušný byznys. Skupují je 
velké společnosti s vidi-
nou zisků. Sledujete ten-
to trend?

Tak to nevím. My jsme malé 
zařízení, nás nikdo nekoupí 
a ani bych nic neprodala. Náš 
cíl je jasný a byznys neděláme, 
protože my se potřebujeme 
uživit a to je celé. Vím, že se 

dělají velkokapacitní sociální 
služby. Také jsem v nich pra-
covala, ale nebylo to pro mě. 

Získáváte i nějaké do-
tace na provoz stacio-
náře?

Máme dotaci od města něko-
lik tisíc korun, to je podpo-
ra přeštických klientů. Další 
možnosti hledáme. Ale ta nová 
budova, která patří církvi, ta je 
z větší části postavená z evrop-
ské dotace 21 milionů korun. 
Celkem to stálo 26 milionů.
Jak dlouho tu bude sta-

cionář?
Já doufám, že pořád. Pět let je 

lhůta pro přidělení dotace, ale 
my se díváme mnohem dál. 
Kdo přispěl na novou 

budovu kromě evrop-
ských dotací?

Něco dala Českobratrská 
církev evangelická, přispěli 
křesťané ze zahraničí, ze Švý-
carska, z Německa a i z celé re- 
publiky.
Kolik se vybralo v Přeš-

ticích?
Asi 30 tisíc korun. Také pro 

pět tisíc jsem si jela do školy 
Martina Luthera, kde dětičky 
vyráběly různé ozdoby, které 
pak prodávaly na jarmarku. 
Toho si člověk váží. 
Co děláte jiného kromě 

práce ve stacionáři?
Jsem především matka od 

rodiny, ale nečekejte ode mě 
žádné ruční práce, velekuchař-
ská díla a podobně. Žiju sta-
cionářem. Takže ve volných 
chvílích připravuji program, 
když se zrovna nemusím věno-
vat dětem, hledám po internetu 

programy, do kterých bychom 
se mohli zapojit. Jsem tím dost 
pohlcená, ale neznamená to, že 
myslím od rána do večera jen 
na stacionář. Taky trefím ke 
kadeřníkovi nebo do solárka, 
dovedu si najít čas na zába-
vu. Nevtěluji se do osob, které 
říkají, že se obětují pro druhé.  
Rozhodně to neberu jako oběť, 
to je moje volba, služba a hlav-
ně dělám to, co mě baví.

Proč jste se stala zdra-
votní sestrou?

Moje babička byla zdravotní 
sestrou a já jsem skoro vyrůsta-
la v nemocnici, když mě zrov-
na neměl kdo hlídat. Pracovala 

na rehabilitaci a trávila jsem 
tam dost času. Líbilo se mi to 
celé. Jak se věnují pacientům, 
jak zapisují do karet, jak cho-
dili doktoři na vizity. To mě 
úplně fascinovalo, nikdy jsem 
nechtěla dělat nic jiného než 
zdravotní sestru.
Ale asi jste nemyslela 

na pečovatelskou služ-
bu. Stacionář je něco 
jiného.

Je to podobné. Jenom tu není 
ta medicínská odbornost. Měla 
jsem být sestra pro intenzivní 
péči, ARO, záchranku. S tím se 
tady nesetkám, tady nemáme 
akutní medicínu, a je pravda, 
že se mi po tom občas stýská. 
Ale tady lidem něco dávám, 
lásku, pocit důležitosti, že ne-
jsou na odpis, že nejsou zby-
teční. Přestože trpí všelijakými 
chorobami, mají tady na tom 
světě co říct. 
Co třeba?
Máme tady deset lidí, každý 

je jiná povaha. Někteří vyrůs-
tali ještě za Masaryka, mají 
rozdílné pohledy na svět. My 
jsme s nimi osm hodin denně 
v nepřetržitém kontaktu, musí-
me předejít zbytečným spo-
rům a vytvářet dobrou náladu.  
Někdy je to dost vyčerpávají-
cí, ale jsem věřící, tak naberu 
sílu právě z víry. Mně naši kli-
enti pomáhají tříbit charakter, 
obrušují mě, učím se být trpě-
livější a trpělivější. 
Co tím myslíte?
Když přijde ráno klient a já 

mu vysvětlím, že půjdeme 
k lékaři a za chvíli si to nepa-
matuje a diví se, že někam 
máme jít. 

Dokončení na str. 3
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Předsudky se těžko
bourají

Bez dárců by to nešlo

Práce ve stacionáři mě naučila...  Seznámení občanů 
s činností městské policie za měsíc
DUBEN 2019 
Tel. 725 726 549

Myslet na zadní vrátka

Sražení dítěte na pře-
chodu pro chodce v uli-
ci Rybova

Dne 4. 4. 2019 po 17.00 hod. 
zajišťovala hlídka MP místo 
dopravní nehody na přecho-
du pro chodce v ul. Rybova 
v Přešticích, kde došlo ke 
sražení dítěte, které vběhlo 
do vozovky. Naštěstí nedo-
šlo k vážnému zranění. Na 
místo byla přivolána policie 
– dopravní nehody, které byla 
věc i s řidičkou a kamerovým 
záznamem nehody předána 
k dalšímu opatření.
Poškození domovního 

zvonku na domě v ulici 
Komenského

Dne 27. 4. 2019 bylo na MP 
oznámeno poškození domov-
ního zvonku na domě v ul. 
Komenského v Přešticích. 
Pomocí kamerového systému 
bylo zjištěno, že dne 26. 4. 
2019 v nočních hodinách tou-
to ulicí procházel strážníkům 
známý „výtržník“ z Radkovic, 
který se nejdříve houpal na 
dopravní značce a poté poško-
dil na domě zvonek. Mladík 
byl strážníky řešen pro přestu-
pek proti majetku.

Střípky měsíce
dubna 2019

 5. 4. po 16.00 hod. výjezd 
na podnapilého muže, ležícího 
u prodejny Billa v Přešticích, 
na místě zjištěn šedesátiletý 
muž bydlící u Přeštic, tento 
byl vyřešen v příkazním řízení 
a z místa vykázán, neboť byl 
schopen komunikace i chůze; 
po 18.00 hod. výjezd na údaj-
ně „motajícího se“ cyklistu 
ve vozovce komunikace me-
zi obcemi Oplot – Žerovice, 
na místě provedena dechová 
zkouška na alkohol – negativ-
ní, cyklista řešen pro porušení 
silničního zákona
 9. 4. po 7.00 hod. řešení 
drobné krádeže v prodejně 
Penny Market v Přešticích, 
kde se dvacetiletý cizinec 
pokusil odcizit potraviny, 
mladík neprocházel pátráním, 
proto byl na místě vyřešen 
pokutou a odcizené zboží si 
odkoupil; po 18.00 h nalezen 
v ul. Nepomucká v podnapi-
lém stavu ležící místní mladík, 
jelikož nebyl schopen chůze, 
byl předán jeho matce, věc 
řešena další den pokutou proti 
veřejnému pořádku
 12. 4. v nočních hodinách 
provedena spolupráce s celní 
správou v baru na Tř. 1. máje 
v Přešticích – výskyt herních 
automatů
 13. 4. po 1.00 hod. ranní 
nalezli strážníci před hudeb-
ním klubem v ul. Nepomucká 
ležícího podnapilého muže, 
který měl na temeni hlavy zra-
nění, poskytnuta první pomoc 
a přivolána záchranná služba, 
muž z Přeštic v opilosti upa-
dl a zranil se, převezen do 
nemocnice
 18. 4. po 18.00 hod. výjezd 
na podnapilého muže, který 
seděl přímo u komunikace 
křižovatky v ul. Rybova, jed-
nalo se o cizince, který byd-
lí na ubytovně v Přešticích, 
muž z místa vykázán a řešen 
pro přestupek proti občanské-

mu soužití; kolem 23.00 hod. 
společně s PČR na rvačku na 
ubytovně v ul. Hlávkova, na 
místě jeden zraněný muž, kte-
rý byl převezen na ošetření do 
nemocnice, věc si na místě 
převzala hlídka PČR
 20. 4. po 3.00 hod. ranní 
spolupráce s PČR proti agre-
sivnímu řidiči, který řídil 
vozidlo BMW s RZ patřící na 
jiné vozidlo, dále bylo vozidlo 
bez platné TK, věc předána 
PČR na správní orgán k vyří-
zení, řidiči hrozí zákaz řízení 
a pokuta
 21. 4. po 20.00 hod. ozná-
mena krádež mobilního tel. 
na ubytovně v ul. Husova, 
na místě zjištěno, že podna-
pilému cizinci údajně někdo 
odcizil telefon, který zane-
chal bez dozoru na parapetu 
okna zahrady ubytovny, věc 
předána PČR; po 21.00 hod. 
proveden na žádost Zdravot-
nické dopravní služby výnos 
nemocné nechodící ženy do 
2. patra rodinného domu v ul. 
Kotkova
 2. a 25. 4. zajištění veřejného 
pořádku a bezpečnosti silnič-
ního provozu při mezistátních 
fotbalových zápasech u stadi-
onu v Přešticích
 ve dnech 23.-25. 4. bylo 
městem prováděno čištění 
ulic, ačkoli byli řidiči o tomto 
informováni opakovaně měst-
ským rozhlasem a ulice byly 
označeny sedm dní předem 
přenosným dopravním zna-
čením, přesto bylo strážníky 
zjištěno 14 řidičů, kteří zde 
vozidla zanechali, z toho bylo 
6 vozidel městem odstraněno 
na náklady provozovatele
 zabezpečení dopravní sou-
těže pro děti ve školní družině 
v ul. Rebcova
 pomocí kamerového systé-
mu zajištěny pro Policii ČR 
důkazní prostředky následují-
cích činů:
1) Sběrný dvůr v ul. Průmyslo-
vá – krádež kovu
2) křižovatka ul. Rybova 
a Masarykovo nám. – doprav-
ní nehoda osobního vozidla 
a motocyklu, jehož řidič z mís-
ta ujel
3) ul. V Brance – jízda na čtyř-
kolce – řidič pod vlivem alko-
holu
4) parkoviště ČSOB – nacou-
vání do svislé dopravní znač-
ky
 na území města nalezeno:
na Masarykově nám. – 1x 
platební karta, v ul. V Brance 
– mobilní telefon – předáno na 
hospodářský odbor MěÚ
 provedeny výjezdy na šest 
volně pobíhajících psů: v ul. 
Hlávkova, V Brance, v Měst-
ském parku, v ul. Komenské-
ho – majitelé řešeni pro poru-
šení obecně závazné vyhlášky 
města a dle zákona na ochranu 
zvířat proti týrání
 nejvyšší naměřená rych-
lost při provádění preventiv-
ního měření v obci: Přešti-
ce–Zastávka 78 km/h, v ul. 
Nepomucká 74 km/h a v ul. 
Na Borech, kde je dovolená 
rychlost 30 km/h, – 57 km/h.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

Trpělivost růže přináší



VZPOMÍNKA

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

matrika MěÚ Přeštice
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BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavili

paní 

Marie
ZAHRADNÍKOVÁ

paní 

Zdeňka
BENEDIKTOVÁ

pan 

Josef TAIŠL
paní 

Hana HANZLÍKOVÁ
pan 

Bohumil GRUBER

2. polovina dubna a 1. polovina května

ÚMRTÍ (duben)

Jiřina PELÍŠKOVÁ
Ivan HAVEL
Jaroslav HOLÝ
Marie HAVRÁNKOVÁ
Karel ZAHUT
Libuše KUBÁTOVÁ
Josef KARBUS
Jaroslav HANZLÍČEK

(1934) 
(1964)
(1937)
(1938)
(1951)
(1927) – Zastávka
(1931)
(1947)

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavila

paní 

Růžena REJTHAROVÁ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

BLAHOPŘÁNÍ 
k 90. narozeninám

90. narozeniny oslavila
paní 

Marie SKÁLOVÁ 
(Žerovice)

BLAHOPŘÁNÍ 
k 91. narozeninám

91. narozeniny oslavil

pan
František JANOUŠEK

Na britském nebi
za svobodu vlasti

Součástí oslav výročí osvo-
bození byla přednáška o čes-
koslovenských pilotech ve 
službách RAF během II. svě-
tové války, pocházejících 
z Plzeňského a Karlovarského 
kraje. Daniel Švec se jako sou-
kromý historik zabývá právě 
tímto údobím, zpracovává bio-
grafie letců.

„Je to můj koníček, tedy spí-
še ´obr kůň´, vášeň od malič-
ka, někdy i na úkor rodiny,“ 
přiznal.

Úvod přednášky pojal šířeji, 
od vzniku republiky, postave-
ní legionářů, hovořil i o všech 
problémech nově vzniklého 
státu. Pokračoval mobilizací, 
zahájením II. světové války, 
kdy vlastně začala „cesta“ 
pilotů, a nejen jich, za svo-
bodou a možností bojovat za 
vlast.

„V Británii vznikly tři česko-
slovenské stíhací a jedna bom-
bardovací peruť. A peruť, to 
nejsou jen piloti, ale i pozemní 
obslužný personál, který počet-
ně piloty převyšuje několikaná-
sobně.“ Podrobně líčil únikové 
cesty z republiky, přes účast 

v „podivné“ válce ve Francii až 
po boje na anglickém nebi.

Závěr byl až emotivní, když 
líčil osudy „zápaďáků“, všech 
bez rozdílu, jak skončili po 
návratu do poválečné republi-
ky a když nebyli rovnou zavře-
ni, tak končili „u lopaty“. Řada 
z nich raději „zmizela“ zpět do 
Británie, kde se jim dostalo 
úcty a uznání, které nepozna-
li „doma“. Povídání končil 
až rokem devětaosmdesátým 
a následnými rehabilitacemi 
a zpětným uznáním zásluh.

  (šat) 

Historik Daniel Švec se zajímal o osudy pilotů sloužících 
v RAF, narozených na z Přešticku (na snímku s kronikářkou Sko-
čic Marií Jarolímovou).  

Spolek Přátel Matky Země 
srdečně zve 

22. 6. 2019 od 14.30 do 21.15 hodin

na LETNÍ SLUNOVRAT – 4. ročník 

do Dolní Lukavice 
dle artušovské legendy.

Těšte se na stylovou živou hudbu Ginevra,
taneční vystoupení, zbrojnoše, vystoupení s ohněm, 
lukostřelbu, stanoviště pro děti, tvořivou dílničku, 

jízdu na poníkovi, stánky a další.

Vstup dobrovolný.

V sobotu 18. května 2019 byl slavnostním celodenním pro-
gramem zahájen na Vyšehradě 11.ročník výstavy Má vlast 
cestami proměn. Mezi 110 proměnami z celé České republiky 
se prezentovalo také město Přeštice: „Restaurace a pivovar 
U Přeška“ a „Rekonstrukce sportovního areálu u loděnice“. 

        Mgr. Dana Hanušová

Dne 8. července uplyne rok od úmrtí mé sestry, paní

ANNY URBÁNKOVÉ,
roz. Andrlíkové.

Stále vzpomíná Pavla Nohavcová s rodinou.

Dokončení ze str. 2
To musíme nějak unést, pro-

tože je to na denním pořádku. 
To mě učí pokoře. Člověk si 
uvědomí, co všechno tihle 

lidé zažili třeba ještě za války, 
a uvědomím si, že si dnes žije-
me jako v bavlnce.

Ľubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu

Práce ve stacionáři mě...

www.kzprestice.cz
www.facebook.com/kzprestice 

SLEDUJTE

Dokončení ze str. 1 
V zadní části sedadla je držák 

na láhev nebo skleničku. Na 
druhou fázi modernizace přis-
pěl Státní fond kinematografie 
ve výši 300 000 Kč a město 
Přeštice investičně dofinanco-
valo akci částkou 1 200 000 
korun.

V současné době se chys-
tá třetí fáze, kdy se vybuduje 
nová výsuvná elevace, tedy 
systém, který umožňuje složit 
sedadla a otevřít prostor vel-
kého sálu pro víc lidí. Bude to 
stát zhruba jeden milion sedm 
set tisíc korun. Velký sál ale 

není dosud bezbariérový, pro-
to díky finanční podpoře měs-
ta dojde v průběhu srpna také 
k přestavbě vstupního prosto-
ru. Zároveň se vymění zasta-
ralé obležení, vstupní prostor 
dostane nová okna a nová 
topná tělesa. Nejdůležitější ale 
bude instalace plošiny, která 
slouží k přesunu lidí a techni-
ky z přízemí nahoru. „Věřím, 
že všechny naše kroky diváci 
brzy ocení a návštěvnost kina 
i ostatních kulturních akcí se 
zvýší,“ dodává optimisticky 
ředitelka KKC Martina Míš-
ková.                               (red)

Přeštické kino už rok...

Zvon sv. Jan Nepomucký – Zvon přátelství byl sice již umís-
těn na své místo, do zvonice v severní věži přeštického kos-
tela Nanebevzetí Panny Marie, sbírka na jeho pořízení však 
pokračuje, a to do 30. června 2019. Dary na zvon je možné 
poskytnout hotově do zapečetěné pokladničky v Domě his-
torie Přešticka nebo na účet sbírky: 115-6681740297/0100. 
V pokladničce, která byla umístěna v DHP od 11. 1. 2019 do 
20. 5. 2019 a na akci dne 18. 5. 2019, bylo celkem vybráno 
4916 Kč. 

Ing. Pavla Kroupová, vedoucí finančního odboru
veřejnosprávní kontrola, MěÚ Přeštice

Foto Milan Janoch 



  2. 6. 2019 od 17.00 hodin  
POKÉMON – DETEKTIV PIKACHU

Akční / Dobrodružný / Animovaný / Rodinný
USA / Japonsko, 2019, 104 min.

Historicky první hraný film o Pokémonech s názvem 
Pokémon: Detektiv Pikachu vychází z fenoménu Pokémon – jedné 
z nejpopulárnějších multigeneračních zábavních značek všech dob. 

Fanoušci z celého světa si nyní mohou na stříbrném plátně užít 
dobrodružství s Pokémonem Pikachu tak, jako ještě nikdy dřív. 

Pikachu se představí v roli detektiva Pikachu, Pokémona, kterému není rovno.
  2. 6. 2019 od 19.00 hodin  

AVENGERS: ENDGAME
Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-fi

USA, 2019, 182 min.
Hrozivé události způsobené Thanosem, který vyhladil polovinu života 
ve vesmíru a silně oslabil Avengers, vedou zbylé superhrdiny k tomu, 

aby ve strhujícím finále 22 filmů studia Marvel zvaném 
Avengers: Endgame sebrali poslední síly a pokusili se vrátit úder.

  7. 6. 2019 od 17.00 hodin  
ALADIN

Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy / Muzikál / 
/ Romantický

USA, 2019, 128 min.
Aladin je vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi 

Aladinovi, kurážné a cílevědomé princezně Jasmíně a džinovi,
který je dost možná klíčem k jejich budoucnosti. Film režíruje 

Guy Ritchie, který do pohádkového přístavního města Agrabahu 
vnese svižnou a strhující akci.

  7. 6. 2019 od 19.30 hodin  
GODZILLA II KRÁL MONSTER

Akční / Dobrodružný / Thriller / Sci-fi
USA, 2019, 132 min.

Ve výpravném akčním dobrodružství se Godzilla střetne s jedněmi 
z nejznámějších monster v historii popkultury. Nový film sleduje 

osudy kryptozoologické agentury Monarch, jejíž členové změří síly 
s armádou obrovských monster, včetně impozantní Godzilly.

  14. 6. 2019 od 17.00 hodin  
PSÍ POSLÁNÍ 2

Rodinný – USA, 2019, 108 min.
Některá přátelství jsou věčná, a to i v pokračování celosvětově 
úspěšného rodinného filmu Psí poslání. Ve filmu Psí poslání 2

nalezne milovaný pes Bailey nový smysl života. Naváže pevné pouto
s těmi, které zbožňuje, a společně se vydají na místa,

která si nedokázali ani ve snu představit.
  14. 6. 2019 od 19.00 hodin  

X-MEN: DARK PHOENIX
Akční / Dobrodružný / Sci-fi

USA, 2019, 114 min.
Když skupina X-Menů vyrazí na celkem rutinní záchrannou misi 

na oběžné dráze k ohrožené posádce raketoplánu, zdá se, že mají vše 
pod kontrolou a operace probíhá zdárně. Ale zdání klame. Jean Grey 

(Sophie Turner) je zasažena neznámou a smrtící kosmickou silou, 
která ji promění v jednoho z nejsilnějších mutantů.

  16. 6. 2019 od 17.00 hodin  
ŠPRTKY TO CHTĚJ TAKY

Komedie – USA, 2019, 102 min.
Nejlepší kámošky a zároveň nejlepší studentky ve třídě Amy a Molly jsou  
velmi moudré, šikovné... a dost neoblíbené. Myslí si, že život je ukryt 

jen v učebnicích a na své spolužáky s horšími známkami se dívají 
s neskrývaným despektem. Jenže den před ukončením studia si obě 
najednou uvědomí krutou pravdu – 4 roky šprtání byly v podstatě 

ztrátou času a ony si mohly užívat přesně jako všichni ostatní.
  16. 6. 2019 od 19.00 hodin  

ROCKETMAN
Životopisný / Drama / Hudební

Velká Británie / USA, 2019, 120 min.
Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval se Reginald a byl to malý 

brýlatý oplácaný kluk, který si příliš nerozuměl s rodiči, zato
s klavírem mu to šlo náramně. Zpočátku jen dělal křoví úspěšnějším 

muzikantům, jenže pak potkal svou nejspřízněnější duši, textaře 
Bernieho Taupina. Od tohoto setkání vedla strmá cesta na absolutní vrchol, 

možná až příliš rychlá na to, aby se dala zvládnout bez chlastu a drog. 
  21. 6. a 30. 6. 2019 od 17.00 hodin  

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
Animovaný / Komedie / Rodinný

USA, 2019, 86 min.
Teriér Max se horko těžko vyrovnal se skutečností, že není jediným 
oblíbencem své paničky Katie, a už jsou na obzoru další nečekané 

změny. Nejdřív se k nim nastěhoval ten chlap, pak Katie začala 
tloustnout, na nějaký čas odjela, a když se vrátila, přivezla s sebou 

miminko. Jelikož bylo naprosto bezbranné a neschopné, 
začal ho Max na každém kroku hlídat a chránit. 

  21. 6. a 28. 6. 2019 od 19.00 hodin  
MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA

Komedie / Sci-fi / Akční
USA, 2019, 107 min.

Muži a ženy v černém vždycky chránili Zemi před šmejdem z vesmí-
ru. Ve svém novém dobrodružství čelí dosud největšímu globálnímu 
ohrožení: zákeřnému dvojímu agentovi v organizaci Mužů v černém.

  22. 6. 2019 od 17.00 hodin  
ŽENY V BĚHU

Komedie – Česko, 2019, 93 min.
Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit 

jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná 
matka tří dcer v tom nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdělí 

na čtyři díly a zdolají těch více než 42 kilometrů jako rodinná štafeta.
  22. 6. 2019 od 19.00 hodin  

BOHEMIAN RHAPSODY
Životopisný / Drama / Hudební

Velká Británie / USA, 2018, 134 min.
Film Bohemian Rhapsody je oslavou rockové skupiny Queen, 

jejich hudby a především Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou 
i životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům, díky čemuž 
se stal jedním z nejvýraznějších umělců na světě. Snímek mapuje

raketový vzestup nekonvenční skupiny prostřednictvím jejich 
revolučního zvuku a ikonických písní, jako jsou „We Will Rock You“, 

„We Are the Champions“ nebo právě „Bohemian Rhapsody“.
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červen 2019
 7. 6. 2019 
Kterak drak Yvolrak
pozřel Karla
Ekologická pohádka pro děti 
z MŠ a školní družiny.
Čas konání: 10.00 a 13.30 hod.
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice 
Vstup: zdarma

 23. 6. 2019 
Můžu k tobě
– divadelní představení
Hrají:
Bořek Slezáček, Jindra Kriegel, 
Miroslav Šimůnek, Lucie Lin-
hartová, Eva Decastelo, Pavlí-
na Mourková, Kristýna Pod-
zimková, Josef Hervert.  
Čas konání:
19.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice 
Vstupné: 290 Kč

KINO – ČERVEN

PŘIJÍMACÍ 
TALENTOVÉ ZKOUŠKY 

DO ZUŠ PŘEŠTICE
proběhnou v termínu 3.–7. 6. 2019 

od 13.00 do 17.00 hodin
v budově ZUŠ, Poděbradova 1027, 334 01 Přeštice

do těchto oborů: 

HUDEBNÍ
TANEČNÍ

VÝTVARNÝ
Veškeré informace Vám poskytne ředitel školy 

Bc. Miroslav Vacek osobně v budově ZUŠ
nebo na telefonním čísle 603 185 957.

Turistické informační centrum Přeštice 
Podpisové místo 

celostátní petice
 ZA ZÁKAZ PRODEJE 

A POUŽÍVÁNÍ
ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY.

1. 6. SO: SUŠICE – ŽICHO-
VICE
TRASA: Sušice – Čepice 

– Vintířova studánka – Líšná 

– Rabí – Žichovice

(16 km)

7. 6. PÁ: SMÍRČÍ KŘÍŽE 
U SOBĚKUR
TRASA: Chlumčany ČD – 

Dnešice – Přestavlky – Sobě-

kury – Paní hora – Merklín

(14 km)

15. 6. SO: Z DOBRÉ 
VODY PŘES PAŠTĚ
TRASA: Dobrá Voda – Pus-
tina – Malý Babylon – Velký 
Babylon – Paště – Stodůlky 
– Prášily
(14 km)
21. 6. PÁ: TACHOV – JÍZ-
DÁRNA SVĚTCE
TRASA: Tachov – historické 
centrum – rozhledna Vysoká – 
jízdárna Světce – zaniklý kláš-
ter Paulánů – Milíře – Obora 
mlýn – autobusová zastávka
(14 km)

Výzva Domu historie
Přešticka

Prosíme všechny občany, 
kteří vlastní fotografie z lis-
topadu 1989 či z akcí souvi-
sejících s pádem komunis-
tického režimu a se vznikem 
demokracie v našem městě 
a v přičleněných obcích z let 

1989-1990, nebo kteří by se 
chtěli podělit o své vzpo-
mínky na tuto dobu, aby 
kontaktovali Dům historie 
Přešticka. Za každou novou 
fotografii či informaci bude-
me vděčni.

  28. 6. 2019 od 17.00 hodin  
LOVEní

Komedie / Romantický
Česko, 2019, 106 min.

Hlavní postava filmu Eliška s tváří Ester Geislerové má svatbu 
a čeká na svůj velký moment. Namísto svého „ano“ ale ženich řekne 

„ne“ a od oltáře uteče. Naštěstí má zdrcená Eliška skvělou kamarádku 
s jasným receptem, co je potřeba dělat. Ona sama střídá kluky jako 
ponožky a proto hned založí Elišce profil na osvědčené seznamce.

  30. 6. 2019 od 19.00 hodin  
YESTERDAY

Komedie / Hudební / Romantický / Fantasy
Velká Británie, 2019, 112 min.

Hudební komedie Yesterday vypráví neuvěřitelný příběh neúspěšného 
muzikanta, který vyhraje jackpot v životní loterii. Jak se to stane? 
Jednou ráno se probudí a zjistí, že nikdo na světě si nepamatuje 

na legendární skupinu Beatles a její písničky. Na Ringa, Paula, George 
a Johna si vzpomíná jen on, a to mu dává příležitost stvořit hromadu 
nesmrtelných hitů, které mu zajistí bohatství a slávu, tedy všechno,
co si člověk může přát. Skoro všechno. Ne nadarmo Beatles složili

i písničku „All You Need Is Love“.



PŘEŠTICKÉ NOVINY | ČERVEN  | 5

Anonymní příspěvky do Přeštických 
novin nelze otisknout!

U Zelené Hory se krásně
vzpomíná

Možná, že to platí i pro 
známý kopec u Nepomu-
ku, ale my máme na mysli 
především stránky nového 
vydání sborníku Pod Zelenou 
Horou. Úvodní článek se ješ-
tě věnuje loňskému fenoménu  
tzv. Stromů republiky ne-
bo také Lip svobody. Řek-
li byste, že tato tradice se 
poprvé objevila už v dobách 
Velké francouzské revoluce? 
Přeštický kronikář Michal 
Tejček se osud těchto památ-
ných stromů pokusil dohledat 
nejen v dějinách Přeštic, ale 
i jejich městských částí. Evu 
Horovou zaujaly začátky těž-
by kaolinu v našem regionu, 
které se kupodivu týkaly niko-
liv Chlumčan, nýbrž Dnešic. 
Mezi svědky časů minulých 
patří také technické památky, 
a dnes se s nimi dostáváme už 
do časů poměrně nedávných. 
Toho si povšiml Ing. Jan Slá-
ma a zmapoval mechanické 
mostní váhy v regionu jižního 
Plzeňska, včetně konkrétního 
příkladu, jak v jeho rodné vsi 
Lhovicích vzkřísili dobrovol-
níci k životu starou zeměděl-
skou mostní váhu. „V Štěno-
vicích na potoce stával mlýn, 
teď už je tam jenom halda 
rozvalin...“ Vždy tomu však 
tak nebylo a zajímavou histo-

rií tohoto mlýna od r. 1654 se 
ve svém příspěvku zevrubně 
zabývá PhDr. Alena Vlčková. 
Raritní ukázkou dobové medi-
ální komunikace si dále při-
pomeneme letošní 130. výro-
čí tragické Jánské povodně 
(16. května 1889). O tomto 
neštěstí totiž vznikla kramář-
ská píseň, kterou sepsal lidový 
zpěvák Karel Pavlica z Valaš-
ského Meziříčí, a svým nákla-
dem ji vydal u soukromého 
tiskaře v Jindřichově Hradci.

A v závěrečném článku popr-
vé nahlédneme za hranice 
naší země. Už v předválečné 
Zelené Hoře bývala „Okénka 
do světa“ a my se tím naším 
„okénkem“ podíváme očima 
přeštické rodačky paní Jin-
dřišky Kohoutkové, rozené 
Voráčkové (*1926), do Egyp-
ta, v němž se svou rodinou žila 
v 60. letech minulého století 
čtyři roky. Tuto nezapomenu-
telnou kapitolu svého života 
popsala ve svých dopisech tak 
poutavě, že jsme její vzpomín-
ky shrnuli a připravili s jejím 
souhlasem ke zveřejnění.

Jejich vypovídací hod-
notu ocenila i chetitoložka  
Mgr. Šárka Velhartická, která 
si je vyžádala až do turecké 
Ankary, kde momentálně žije.

Věra Kokošková

Počátkem 
června, přes-
ně v sobo-
tu a neděli  
8. a 9. června 
před deva- 
desáti lety 
v roce 1929 
u s p o ř á d a l 

Sokol Přeštice slavnost otevře-
ní své nové sokolovny. K této 
slavnosti byl vydán přeštic-
kým tiskařem Antonínem 
Ouřadou (měl svoji tiskárnu 
v Červenkově ulici) skromný 
tisk s pozvánkou na slavnost, 
stručný popis historie přeš-
tického Sokola a plechový 
odznak do klopy. Sokolovna 
byla stavěna postupně podle 
plánů arch. Františka Krásné-
ho z Prahy, podle kterého byl 
také postaven Tyršův dům 
v Praze. Soutěže se zúčastni-
li čtyři architekti a jsou zná-
mé jejich návrhy. V sobotu  
8. června (v sobotu byl pracov-
ní den) byla slavnost zahájena 
večer s programem tělocvič-
ným, zpěvním a hudebním za 
spoluúčinkování zpěváckého 
spolku Skála a jeho hudebního 
odboru (použit dobový text). 
Druhý den v neděli 9. červ-
na začínal program ranním 
budíčkem a programem od 8. 
hodiny ranní. Odpoledne byl 
uspořádán na venkovním cvi-
čišti VI. slet III. okrsku Sokol-
ské župy šumavské, na kterém 
cvičili žáci, žačky, dorosten-
ky a dorostenci, muži a ženy. 
Večer se konala v sokolovně 
sokolská veselice, kde hrá-
la přeštická dechovka pana  

E. Cubra. Historie Sokola Přeš-
tice je popsaná v práci Památ-
ník z roku 1997, kdy Sokol 
slavil 110. výročí založení.

Několik osobních pozná-
mek: dům, kde jsem bydlel se 
svými rodiči v blízkosti domu 
řídícího učitele Jaroslava Bra-
dáče, byl vedle sokolovny, 
takže jsem pravidelně po dru-
hé světové válce navštěvoval 
cvičení v sokolovně. Byla to 
velmi dobrá pohybová přípra-
va pro můj nejvíce oblíbený 
sport – košíkovou (dorosten-
ci Sokola Přeštice byli v roce 
1928 zakladateli hry košíkové 
v Přešticích). Základem cviče-
ní byla pořadová cvičení a cvi-
čení na nářadí, museli jsme 
poslouchat a při cvičení byl 
pořádek a systém. Vzpomí-
nám také na slavnosti Sokola 
5. srpna 1945, kdy sokolové 
opět osadili nad hlavní vchod 
sokolovny sochu ptáka soko-
la. Po roce 1946 jsme jezdili 
o prázdninách do Hamrů do 
Fuchsova dvora č. p. 42 u řeky 
Úhlavy. Byly to nezapomenu-
telné prázdniny. Jako žák jsem 
se zúčastnil posledního XI. 
Všesokolského sletu v roce 
1948 v Praze. Doprava na slet 
v nákladních vagonech, byd-
leli jsme ve škole Dr. Beneše 
v Košířích a šatny na Straho-
vě byly dřevěné. Pamatuji si 
melodii, kterou hvízdali doros-
tenci při své skladbě.

Byly to krásné chvíle, byli 
jsme děti a společnost měla 
chuť do života. Bohužel rok 
1948 vše změnil.

Ing. Jiří Běl

90 let přeštické sokolovny Tradiční setkání starších
seniorů

Farní charita Přeštice pozva-
la dříve narozené na tradiční 
jarní setkání seniorů starších 
80 let z Přeštic a okolí. Akce 
proběhla v sobotu 11. května 
2019 v prostorách Základní 
školy Josefa Hlávky Přešti-
ce Na Jordáně. Pozvání letos 
přijal vzácný host, prezi-
dent Diecézní charity Plzeň 
a emeritní biskup plzeňský  
Mons. František Radkovský. 
Rádi jsme mezi námi přivítali 
také přeštického pana viká-
ře Mons. ThLic. ICL. Karla 
Plavce, Th.D. Žáci Základní 
umělecké školy Přeštice pod 
vedením paní učitelky Jany 
Hofmanové zahájili program 
připravenými skladbami zahra-
nými na akordeon. Následova-
la promluva Mons. Františka 
Radkovského, kterou všichni 
přítomní se zájmem vyslechli. 
Setkání zpestřil Otec František 
také hrou na kytaru. Odpoledne 
tradičně hudebně doprovázela 
oblíbená kapela Malá muzika 
Hájenka z Hájů, se kterou si 
senioři zanotovali své oblíbe-
né písně. Na vystoupení této 
hudební skupiny pod vedením 
pana Ing. Zdeňka Hrubého se 
všichni vždy těšíme a patří jim 
velký dík za to, že každý rok 
přijmou pozvání na tuto chari-
tativní akci a zahrají bez náro-
ku na honorář.

Každé jaro tato akce přináší 
pro seniory možnost setkat se 

s přáteli, známými či spolužá-
ky nad kávou a pohoštěním, 
které pro ně rádi připraví dob-
rovolníci přeštické farní cha-
rity. Ta kromě každoročního 
setkání seniorů pořádá také 
Tříkrálovou sbírku na Přeštic-
ku a před prázdninami zábav-
né odpoledne pro její koled-
níky, dále členové navštěvují 
seniory v pečovatelském domě 
v Přešticích, stejně jako senio-
ry nemocné či osamocené, ke 
kterým v době adventní či při 
příležitosti životních jubileí 
přicházejí s dárkovými balíč-
ky. Charita také podporuje 
program Adopce na dálku, 
sběr známek či starých brýlí na 
pomoc lidem v Africe, pomoc 
lidem ve finanční či sociální 
nouzi a další. Případné bližší 
informace k těmto projektům 
ráda podám na telefonním čís-
le 731 433 146.

Setkání bylo financováno 
z výnosů Tříkrálové sbírky, 
dále členy a příznivci far-
ní charity. Děkuji řediteli 
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice 
Mgr. Petru Fornouzovi za 
poskytnutí prostor pro naši 
akci. Děkuji také členům 
a dobrovolníkům farní charity 
za přípravu a zdárný průběh 
akce a všem účinkujícím za 
jejich vystoupení. Těším se, 
že se sejdeme v plném zdraví 
opět v příštím roce!

Mgr. Alena Volková

I šipkaři zviditelňují 
naše město

Rád bych se s Vámi podě-
lil o náš splněný předsezonní 
úkol.

S počátkem každé Ligové 
soutěže je zároveň odstartován 
i Ligový pohár. Naše družstvo 
BSOD 334 01 ,,Z“ Přeštice si 
dalo takové malé předsevzetí, 
že bychom ho mohli v naší sku-
pině C+ vyhrát, a tím se nomi-
novat na republikové Velké 
finále Ligového poháru do Žďá-
ru nad Sázavou, které se konalo 
28. dubna 2019. Loni nám totiž 
tento postup unikl jen „o vlá-
sek“, protože jsme poslední roz-
hodující zápas prohráli, a tím si 
cestu na finále zavřeli.

Letos jsme se do toho pustili 
s plnou vervou hned od začát-
ku. Postupně jsme tzv. ,,pa-
voukem“ procházeli bez vět-
ších obtíží, ale čím déle jsme 
v onom „pavouku“ stoupali, 
tím byl soupeř těžší. K posled-
nímu, rozhodujícímu zápasu 
jsme nastupovali opravdu 
hodně opatrně. Nervozita 
byla na obou stranách stejná 
a záleželo na tom, kdo se ,,dá“ 
dříve do pohody. Povedlo se, 
štěstí tentokrát stálo na naší 
straně a my mohli začít slavit 
postup.

Jenže… S každou radostí při-
cházejí i starosti. Začal kolotoč 
telefonování, objíždění a shá-
nění. Protože jsme neměli jed-
notné týmové dresy, tak jsme 
museli oslovit výrobce, zda 
nám je stačí do námi požado-
vaného termínu našít. Okamži-
tě jsme si museli zajistit ubyto-
vání, což pro 8 osob není také 
zrovna jednoduché. Všechno 
nakonec dobře dopadlo a my 
už se těšili na „den D“.

Dne 26. dubna jsme ve 
složení Martin Michálek, 
Michal Jeřábek, Vláďa Pluhař, 
Vlasta Kindl, Radim, Josef, 
Lukáš a Zbyňka Krieglstei-
novi vyrazili směr Žďár nad 
Sázavou. Po příjezdu jsme se 
ubytovali a hned vyrazili do 
místního kulturního domu, 
kde se vše mělo odehrávat, na 
obhlídku.

Republikové finále poháru je 
většinou spojeno s další vel-
kou akcí, která se nazývá RGP 
(Republikové Grand Prix). Tu-
to RGP, která se konala 27. 4., 
jsme využili jako malou pří-
pravu na další den. Jen pro 
zajímavost, tohoto turnaje se 
zúčastnilo okolo 500 hráčů 
(mužů i žen) z celé naší repub-
liky.

Konečně je tu ráno a náš 
velký den. Po příjezdu do KD 
jsme se rozházeli na terčích 
a netrpělivě vyhlíželi našeho 
soupeře. Je pravda, že někte-
ří z nás nemají rádi tak velké 
množství lidí kolem sebe, ale 
snažili jsme se je nevnímat. 
Jen v naší skupině C+ bylo 
32 družstev a zároveň s námi 
hrála skupina AA+, kde to 
bylo něco podobného. Všichni 
jsme hráli tak, jak nejlépe jsme 
uměli a shodli jsme se, že pro 
každého je takový velký turnaj 
obrovskou zkušeností. Nako-
nec jsme pro náš tým vybojo-
vali krásné dělitelné 9.-6. mís-
to, což v této konkurenci hráčů 
a týmů je něco úžasného.

Všichni, kteří se věnujete 
nějakému sportu, dobře víte, 
že bez sponzorů se v dnešní 
době neobejdeme. Proto vel-
ký dík patří našim sponzorům 
– TOOLS ZEROSYSTEMS 
Přeštice, Restaurace SPOLÁK 
Přeštice, Hostinec U Zlaté 
husy, Gambrinus, p. Hlavín – 
protože bez nich by naše cesta 
byla daleko náročnější. Samo-
zřejmě musím poděkovat celé-
mu týmu, který jsem do toho 
všeho jako kapitán ,,uvrtal“ ☺ 
a všem, kteří nám drželi palce.

O prázdninách bychom Vás 
chtěli pozvat na šipkový tur-
naj. Po dohodě s panem Mar-
kem Krieglsteinem bychom ho 
uspořádali v Restauraci Spo-
lák. Termín turnaje byl stano-
ven na 20. července 2019. Dal-
ší podrobnosti k tomuto turnaji 
se dozvíte na plakátu v měsíci 
červnu.

Za BSOD 334 01 ,,Z“
Radim Krieglstein

Volby do Evropského
parlamentu

Ve dnech 24.-25. května 2019 
proběhly volby do Evropského 
parlamentu na celém území 
EU.

Volební účast v Přešticích 
byla 26,74 % (1443 voličů), 
což je o 1,98 % méně než byla 
průměrná účast voličů v celé 
ČR.

Nejvyšší počet hlasů v % 
obdržely tyto volební strany: 
ANO 2011 – 20,11 %; ODS – 
13,11 %; Koalice STAN, TOP 
– 10,94 %; SPD – 9,27 %; Čes-

ká pirátská strana – 9,20 %; 
KSČM – 9,13 %; ČSSD –  
5,02 %; KDU-ČSL – 3,90 %; 
HLAS – 2,64 %.

Ostatní volební strany, kte-
ré kandidovaly ve volbách do 
Evropského parlamentu 2019 
získaly v hlasování za územní 
celek Přeštice méně než 2 %.

Bližší informace jsou dostup-
né na webových stránkách 
www.volby.cz

Ing. Zdeňka Alblová
tajemnice MěÚ Přeštice
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Vítání občánků
Není nic krásnějšího, než přivést na svět a vychovat malého človíčka. 
Dne 27. 4. 2019 jsme přivítali do života nové občánky našeho města.

Foto Josef Kubát

Vzpomínky nám nikdo nevezme
Junácká klubovna opět ožila  

vzpomínkami, když se sešli 
pováleční skauti. Vše začalo 
minutou ticha, uctěním pamá-
tky těch, kteří se už scháze-
jí „u nebeského táborového 
ohně“, neboť, jak zaznělo, 
„naše řady řídnou“. 

Nad fotografiemi se někdy 
přeli, kdo je kdo, vzpomínali 

na prvé tábory, klubovny na 
Sladovně, a plynule, jak ubíha-
ly fotky, přešel hovor na další 
junáckou éru mezi roky šede-
sát osm až sedmdesát.  Chvíle-
mi zněl klubovnou smích, pak 
naopak byl „cítit“ smutek nad 
roky dávno minulými. 

„Je výborné mít na co vzpo-
mínat. Je nutno přiznat, že pro 

nás bylo snazší děti zaujmout 
než je tomu dnes. Nebylo tolik 
jiných lákadel, zájmů. Zku-
šenosti jsou dnes zcela jiné, 
práce s dětmi musí být také 
vedena úplně jinak než tomu 
bylo před...“ zarazil se bra-
tr Akela a pousmál se nad 
počtem let. 

(šat)

V červnu slavnostně otevře-
me novou budovu na zahra-
dě – Slunečnici II. Pro pozva-
né hosty se budova Slunečnice 
II. poprvé otevře ve čtvrtek  
20. června 2019 dopoledne 
a pro veřejnost bude zpří-
stupněna ve čtvrtek 20. čer-
vna 2019 od 15 hodin. Všich-
ni si budou moci prohlédnout 
prostory dílny, laboratoře 
a zázemí pro chov našich zví-
řátek. Nová budova se stane 
moderním centrem pro tech-
nické a přírodovědné kroužky, 
ale i pro rukodělné dílny. Kro-
mě kroužků nabídneme i výu-
kové programy, které rozšíří 
výuku pracovních činností 
a přírodních věd.

Chtěli bychom požádat 
všechny rodiče a příznivce 
Slunečnice, aby si pozna-
menali změnu adresy pro 
přihlašování do naší online 
sekce, ve které mají vytvořený 
svůj osobní účet k přihlašová-
ní na kroužky, akce či tábory: 
https://svcprestice.iddm.cz 
Původní odkaz je již neplat-
ný. Přihlašovací jméno a heslo 
zůstávají stejné.

Školní rok nám utekl jako 
voda a je hezké se ohlédnout za 
tím, co se u nás ve Slunečnici 
odehrálo. Největší událostí je 
určitě výstavba nové budovy, 
ale kromě zedníků na zahradě 
jsme ani my nezaháleli. Od září 
byl z našeho SVČ slyšet veselý 
ruch. V dopoledních hodinách 
nás navštěvovaly maminky 
s batolátky, odpoledne patřilo 

školním dětem a večery dospě-
lým. O víkendech jsme připra-
vovali různé tématické dílny. 
Děti z výtvarných kroužků 
se s úspěchem účastnily 
a umisťovaly ve výtvarných 
soutěžích. Navštěvovali jsme 
různé výstavy v Domu historie 
Přešticka. Organizovali jsme 
výlety a přespávání ve Sluneč-
nici. Cestu si k nám našly také 
seniorky z Klubu důchodců při 
KKC Přeštice. Pořádali jsme 
tématické výukové programy 
pro mateřské a základní školy.

Na konci školního roku by-
chom chtěli velmi poděkovat 
za spolupráci všem našim 
externím spolupracovníkům, 
Městskému úřadu v Přešti-
cích za vstřícné jednání, MAS 
Aktivios za pomoc při tvorbě 
projektu a v neposlední řadě 
všem rodičům, kteří se na 
naší činnosti aktivně podíle-
jí. Doufáme, že s námi bude-
te spolupracovat i v příštích 
letech.

Za SVČ Slunečnice Přeštice
Hana Hasáková

Středisko volného času Slunečnice
Přeštice informuje
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Listování
dejinami PŘEŠTIC

30 let poté... Přeštice 1989–2019
V letošním roce slavíme 30 let od pádu komunistického režimu a obnovení demokracie v našem státě. Rozhodli jsme se rubriku 

Listování v roce 2019 věnovat proměně Přeštic v onom třicetiletí 1989–2019.

Sochy, desky, pomníky
Jedním ze zvolených 

témat k představovanému 
seriálu 30 let poté… jsou 
sochy a pamětní desky, 
které vznikly ve sledo-
vaném období na území 
Přeštic. Zdánlivě banální 
téma, které však vypovídá 
o kultuře období a lidech 
jako tvůrcích městského 
prostředí více, než se na 
první pohled jeví. Porevo-
luční představitelé města 
zdědili památky, kterými 
obyvatelstvo a městský 
prostor formovali klad-
rubští benediktini, mece-
náši v období pozdního 
baroka i druhé poloviny 
19. století, prvorepub-
likové spolky i totalitní 
režim. Jde o památkově 
chráněné, ale také bizarní 
objekty, se kterými jsme 
v každodenním kontaktu.

Vůbec první počin pore-
volučního vedení měs-
ta směřoval k obnovení 
v roce 1953 odstraněné 
pamětní desky osvobodi-
telům Přeštic od fašismu 
na domu č. p. 311. Novou 
desku vytvořili akademic-
ký sochař Rudolf Bálek 
a Umělecko – mode-
lářský ateliér Matějka 
Plzeň. Odhalena byla 
4. května 1990. Části 
zničené původní pamětní 
desky z roku 1946 byly 
nalezeny v roce 2002 
při rekonstrukci budo-
vy bývalého hejtmanství 
při bourání příček pro 
výtahovou šachtu. Dnes 
jsou torza nainstalována 
na terase Domu historie 
Přešticka.

Druhým, nově vzniklou 
demokratickou společnost 
dotvářejícím počinem, by-
lo vytvoření nové sochy 
Tomáše Garrigue Masa-
ryka na přeštické náměs-
tí. Původní socha z roku 
1924 zdobila pomník 
obětem první světové 
války a byla komunisty 
odstraněna po roce 1950. 
Autorem nové sochy je 
plzeňský sochař Zdeněk 
Jílek. K slavnostnímu 
odhalení došlo 7. května 
1995. Spolu s pomníkem 

byla vyřešena i úprava 
parku.

Předchozí období v sou-
vislosti s tehdy novou 
výstavbou zanechalo po 
sobě tato sochařská díla: 
Matka s dětmi před škol-
kou Gagarinova (1981), 
sousoší Kosmonauti v par-
ku a sochu Úroda v Rybo-
vě ulici (1983). Od září 
1998 stojí před hlavním 
vchodem Základní školy 
Josefa Hlávky Na Jordáně 
keramická skulptura Moř-
ští šneci. Její autorkou je 
akademická sochařka Jiřina 
Marešová. Dílo bylo sou-
částí projektu stavby nové 
školy. Do 12. května 2019 
to bylo poslední umělecké 
dílo umístěné ve veřejném 
prostoru našeho města. 
Dnes je jím plastika keltské 
bohyně Epony od řezbářky 
Jitky Davídkové v nově 
otevřeném parku Pohorská.

První pamětní deska po 
roce 1989 byla věnována 
významnému, leč zapo-
menutému a komunistic-
kým režimem vězněnému 
finančníku první republi-
ky JUDr. Jaroslavu Preis-
sovi, který se v Přešticích 
na náměstí v domě č. p. 
112 v roce 1870 narodil. 
Autorem žulové desky 
je Břetislav Holakovský. 
Slavnostně odhalena byla 
8. prosince 1995 za účasti 
starosty města a předsedy 
představenstva Živnos-
tenské banky, která ji spo-
lufinancovala.

V souvislosti s dostav-
bou věží přeštického 
chrámu vznikla mosaz-
ná deska nesoucí jména 
nejvýznamnějších dárců. 
Navrhl ji Jan Mrkvička 
a osazena byla v interiéru 
kostela 17. září 1996.

Iniciativa na vytvo-
ření pamětní desky  
JUDr. Františku Antonínu 
Braunerovi vzešla ze Spolku 
pro záchranu historických 
památek Přešticka v roce 
2003. Najdete ji na fasádě 
přeštické radnice. Brauner 
věnoval v roce 1867 sochu 
sv. Václava, která zdobí 
kašnu na náměstí, a poloso-
chu sv. Jana Nepomuckého 
na Zámostech.

Z podnětu paní Danuše 
Brklové byla vytvoře-
na nová pamětní deska 
na pomník obětem prv-
ní a druhé světové války 
z roku 1968 (jako mate-
riál tehdy posloužily 
kamenné desky odstra-
něného pomníku TGM 
z roku 1924). Na desce 
jsou vytesána jména 38 
obětí židovských občanů 
z Přeštic, zavražděných 
v koncentračních tábo-
rech, a 12 jmen mužů 
umučených za protifa-
šistickou činnost. Deska 
byla slavnostně odhalena 
6. května 2005. Původ-
ní deska, spolu s přilbou 
vylitou betonem, která ji 
doplňovala, je uložena 
ve sbírce Domu historie 
Přešticka.

K výročí 300 let poutí 
v Přešticích instalovalo 
město Přeštice pamět-
ní desku na dům č. p. 
112, ze kterého pocházel 
milostný a zázračný obraz 
Panny Marie Přeštické, 

uctívaný v Přešticích od 
roku 1711.

Přeštický rodný dům 
mecenáše a architekta 
Josefa Hlávky obdržel 
novou pamětní desku 11. 
března 2008 (ta původní 
pocházela z roku 1985). 
Na zadání Nadání Josefa, 
Marie a Zdeňky Hláv-
kových ji vyrobil Ateliér 
Matějka v Plzni.

Od roku 2012 nese přeš-
tická škola jméno Josefa 
Hlávky. Na fasádě budo-
vy to oznamuje pamětní 
deska s portrétem J. Hláv- 
ky od básníka J. Vrchlic-
kého. Vytvořil ji klatovský 
sochař Václav Fiala. Odha-
lena byla 3. září 2012.

Další dvě pamětní desky 
věnovalo vedení Základ-
ní školy Josefa Hlávky 
v Přešticích osobnostem 
spojeným s jejím životem. 
26. listopadu 2016 učiteli 
Josefu Bohuslavu Reb-
covi a o rok později Ottu 
Seydlovi, astronomu, his-
toriku a pedagogovi. Obě 
desky zdobí vestibul školní 
budovy v Rebcově ulici.

V roce 2017 se dočkalo 
své pamětní desky a obno-
vy také turisty vyhledá-
vané keramické sousoší 
Černostrakatých prasat od 
Josefa Podmola z 50. let 
minulého století.

V loňském roce 100. vý- 
ročí vzniku Českosloven-
ska vznikly tři pamětní 
desky. Z iniciativy Spol-
ku pro záchranu historic-
kých památek Přešticka 
je nechalo vyrobit město 
Přeštice a jsou osazeny 
na fasádách radnice, Kul-
turního a komunitního 
centra a městského úřadu 
v Husově č. p. 465, jejichž 
historii připomínají.

Dne 15. května letošního 
roku byla osazena v inte-
riéru kostela Nanebevzetí 
Panny Marie pamětní deska 
připomínající vznik a insta-
laci nového zvonu Ke cti 
sv. Jana Nepomuckého.

Řadu dalších drobných 
pamětních desek najde-
te ve městě také na nově 
postavených budovách či 
u památných stromů.

Ihned po roce 1989 se 
město Přeštice věnovalo 
údržbě kulturního dědic-
tví. V roce 2001 získali od 
města zakázku restaurátoři 
Jan Bradna a Martin Široký 
z Prahy na obnovu poniče-
né sochy sv. Kiliána, patro-
na města, pocházející prav-
děpodobně z roku 1734. 
Součástí zakázky bylo 
také vytvoření repliky této 
sochy. Ta byla v září 2003 
na přeštickém náměstí osa-
zena a vysvěcena. Originál 
dnes můžete vidět v měst-
ském lapidáriu.

V roce 2009 se kom-
pletní opravy dočkal 
Mariánský sloup, sousoší 
Panny Marie se sochami  
sv. Václava a sv. Vojtěcha 
z roku 1676 od přeštického 
děkana Vojtěcha Matyáše 
Schrama. Byl v té době bez 
odcizené sochy sv. Vác-
lava i sochy sv. Vojtěcha, 
která byla uložena v depo-
zitu Domu historie Přeštic-
ka. Restaurování provedl 
MgA. Václav Štochl, který 
vypracoval také kopie soch 
sv. Václava i Vojtěcha. 
Dochovaný originál sochy 
sv. Vojtěcha je uložen 
v městském lapidáriu.

Také socha sv. Václav 
na kašně prošla vyčiště-
ním již 14. listopadu 1989. 
V souvislosti s revitalizací 
náměstí s barokní kašnou 
v roce 2010 ji restauroval 
Mgr. Jiří Fiala ze společ-
nosti Art Kodiak s. r. o. 
Dle dobových fotografií ji 
doplnil o prapor a lucernu. 
Kašna byla také ozdobena 
dvěma masivními bron-
zovými chrliči osazenými 
na vrcholu šesti drobnými 
prasátky, které připomí-
nají jejich zdejší slavný 
chov. V tomto projektu se 
dočkala menší obnovy také 
nedaleká socha sv. Jana 
Nepomuckého z polovi-
ny 18. století věnovaná 
Jakubem Xaverem Hláv-
kou, přeštickým rodákem 
a kaplanem, později fará-
řem v Němčicích na Hané. 
V letošním roce se dočká 
kompletního zrestaurování 
Petrem Círlem.

Každý to viděl jinak

Nová socha TGM

Obnova pomníku
osvobození

Nejnovější pamětní
desky

Josef Hlávka
a jeho škola

Sochy

Keltská bohyně Epona 
v parku na Pohorské od 
J. Davídkové.

Pamětní desky 90. let

Obnovu by si jistě za-
sloužila naše nejstarší 
pamětní deska, věnovaná 
rodáku, spisovateli Vác-
lavu Stachovi na domě 
České spořitelny z roku 
1870.    Foto Josef Kubát

Desky zdobí náměstí

Socha sv. Jana Nepomuc-
kého, jejíž restaurování 
probíhá v letošním roce.

 Foto Radka Süssová

Sv. Kilián v novém

Mariánský sloup

Kašna a její sochy
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Symboly obcí Přešticka
– PŘEDENICE

Dětem patřilo prvomájové
náměstí

Prvého května již tradičně 
patří přeštické náměstí dětem. 
Hry pro ně připravuje místní 
středisko Junáka za vydatné 
pomoci dobrovolných hasičů.

Po vyzvednutí soutěžního 
lístku čekalo na děti plně-
ní úkolů na třinácti stano-
vištích. Tři připravili hasiči, 
děti srážely kuželky hadicí či 
vodou ze stříkačky „mířily“ 
na plechovky. Junáci měli 
řadu tradičních úkolů: chůdy, 
třídění, lovení rybiček. Nově 
přibyla poznávačka poslepu či 
jízda s trakařem, kdy se v roli 
tahounů „zapotili“ rodiče.

„Měli jsme trochu obavy 
z počasí, šedivé mraky byly 
hodně nízko, ale spadlo jen 
pár kapek,“ byla ráda Tere-
za. „Přišlo hodně malých dětí 
s rodiči, po necelých dvou 
hodinách jsme už vydávali sou-
těžní lístek s číslem sto a ještě 

přicházeli další. Po vybarvení 
všech políček za splnění úkolů 
čekala na každého v cíli sladká 
odměna.“

Tradiční byl i hudební dopro-
vod, opět vyhrávala po celé 
dopoledne country kapela 
Sešlost Wjekem. 

(šat)

Tradiční hasičskou disciplínou na májových hrách je srážení 
plechovek.

Každoročně „doprovází“ dětské soutěže na přeštickém náměstí 
country kapela Sešlost Wjekem.

Těm nejmenším museli někdy 
při plnění úkolů pomoci rodiče.

Novou disciplínou byla jízda s trakařem, tady se museli zapojit 
i rodiče a předvést svoji zručnost a „nevyklopit jezdce“ .

Významná osobnost
pocházející z Přeštic

„Vlastně je to takový rodák 
nerodák, žil v Přešticích po 
narození pouze několik měsí-
ců,“ takto začal svoji před-
nášku o Jaroslavu Preissovi 
spisovatel Pavel Kosatík. Jaro-
slav Preiss se narodil 8. pro- 
since 1870, odstěhoval se do 
Domažlic, kde odmaturo-
val. Dále studoval práva ve 
Štýrském Hradci, v Lipsku 
a na české právnické fakultě 
v Praze. Byl známý hlavně 
jako bankéř. Do Živnostenské 
banky nastoupil v roce 1907 
na místo šéfa průmyslové-
ho a hypotekárního oddělení 
a v letech 1917-1938 byl je-
jím vrchním ředitelem. Patřil 
do okruhu blízkých známých 
Masaryka, patřil mezi ty, kte-
ří utvářeli první republiku. 
Spolu s Rašínem utvářel eko-
nomický zákon, byl si vědom 
toho, že demokracie je pevně 
svázána s ekonomií. „Patřil 
třeba mezi kandidáty na post 
ministra financí,“ pokračoval 
v přednášce Pavel Kosatík. 
„Jinak byl silný vlastenec, 
věřil v Českou republiku, 
poznával, že politicky je velmi 

nespolehlivá Francie.“ Více 
než hodinu zaplněnému sál-
ku KKC povídal o Preissově 
životě, ať již politickém, pra-
covním či osobním. „Preiss 
byl racionální člověk, uměl si 
stanovit své hranice, proto si 
nikdy s nikým ´nezadal´, řekl 
v závěru, „přesto byl v roce 
1945 internován na Pankráci, 
vyšetřován téměř rok a tři dny 
po propuštění zemřel.“ Závěr 
velice zajímavé přednášky 
tvořily dotazy posluchačů 
a fundované odpovědi Pavla 
Kosatíka.                          (šat)

Velice zajímavě vyprávěl spi-
sovatel Pavel Kosatík o přeš-
tickém rodáku Jaroslavu Preis-
sovi.

V hovoru před zahájením spisovatel a autor přednášky o Jaro-
slavu Preissovi Pavel Kosatík s pracovníkem Domu historie 
Přešticka Michalem Tejčkem.

Velikonoce v Domě 
historie Přešticka

„Žluté“ úterý a „Škaredá“ 
středa velikonočního týd-
ne patřily tvoření tradičních 
výrobků na svátky jara. Děti 
z 3. a 4. ročníku si moh-
ly vyrobit kraslice různými 
technikami (potiskem, pole-
pením vlnou atd.), naučit 
se plést pomlázku, otloukat 
píšťalku či vyrobit ptáčka ze 
slámy. Každý z nich si odne-
sl několik výrobků a děti 

tak poznaly další výtvarné 
techniky tvoření velikonoční 
dekorace a zvyků. Vše umoc-
nilo i krásné prostředí Domu 
historie Přešticka a pohodo-
vý přístup lektorů. Děkujeme 
všem pracovníkům DH Přeš-
ticka za trpělivost a přípravu 
této akce.

Mgr. Naďa Květoňová
za vyučující 3. a 4. ročníku
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Žáci zdobili vajíčka například i kousky slámy.

Vyřezávání píšťalek.

Ruční malování vajíček.

Popis znaku: 
Ve stříbrném štítě s modrým 

břevnem dvě černá přivrácená 
křídla se stříbrným břevnem. 
Uprostřed modrého břevna, 
z něhož vyrůstá červená berla 
s modrým do strany vlajícím 
sudariem, volné zlaté cimbu-
ří se třemi stínkami nahoře 
a dvěma dole. Pod břevnem 
mezi křídly postavená modrá 
kypřice.

Popis vlajky: 
List tvoří tři vodorovné pru-

hy, bílý, modrý a bílý v pomě-

ru 3:1:3. Uprostřed listu dvě 
přivrácená křídla, v bílých 
pruzích černá, v modrém bílá. 
Mezi křídly vyrůstá z modrého 
pruhu červená berla závitem 
k žerdi, s modrým do stran vla-
jícím sudariem. Pod ní v mod-
rém pruhu volné žluté cimbuří 
se třemi zuby nahoru a dvěma 
dolů. Pod ním v bílém pruhu 

svisle modrá kypřice. Poměr 
šířky k délce listu je 2:3.

Datum rozhodnutí: 17. února 
2006.

Ing. Jiří Běl
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Přeštické kroniky jsou již zdigitalizované: 
http://www.portafontium.eu/contents/chronicle/soap-pj/prestice 

Exkurze do nově zrekonstruované 
čističky odpadních vod v Přešticích

Ve čtvrtek 25. 4. 2019 jsme 
navštívili ČOV v Přešticích. 
Každá skupina žáků si společ-
ně s některým ze zaměstnanců 
čistírny prošla celý provoz. 
Dozvěděli jsme se, kde se 
odpadní voda zbaví největ-
ších nečistot, kde se usazují 
těžší kaly nebo kde se voda 
čistí pomocí bakterií. Hlavním 
důvodem návštěvy byla ovšem 
nově zrekonstruovaná budova, 
která vypadá velmi moderně. 
Uvnitř jsme nahlédli do krásné 
laboratoře, nových administra-
tivních prostor a dalších míst-
ností sloužících jako zázemí 
zaměstnanců. V laboratoři se 

kontroluje kvalita vody, která 
odchází z ČOV, ale můžete si 
zde nechat zkontrolovat i vodu 
z vaší studny. Mohli jsme se 
podívat i do mikroskopu. Také 
bylo řečeno, které odpadní lát-
ky do vody nepatří. „Vodou 
bychom měli šetřit a hlavně ji 
neznečišťovat!“ Co nepatří do 
odpadních vod, jsme si zapsa-
li „nejen za uši“, ale darova-
né obrázky si žáci rozstříhali, 
složili jako puzzle a nalepili, 
aby si vše lépe zapamatovali.

Protože se o rekonstruk-
ci budovy zasloužilo hlavně 
město Přeštice, mohli jsme se 
v areálu ČOV setkat s panem 

starostou Karlem Naxerou 
a panem místostarostou Mar-
kem Krivdou, který se rovněž 
spolu se zaměstnanci ČOV 
ujal výkladu. Na konci celé 
prohlídky jsme dostali menší 
občerstvení a drobné odměny. 
Prohlídka celého provozu byla 
určitě zajímavá a věříme, že si 
z ní žáci vezmou inspiraci, jak 
se k vodě co nejlépe chovat.

Děkujeme vedení naší ško-

ly a představitelům města 

za zprostředkování exkurze 

a zajištění dopravy a samo-

zřejmě zaměstnancům ČOV 

za zajímavý výklad.

Mgr. Radek Mašát
za 3. až 5. ročník

ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

„Ve čtvrtek 25. 4. 2019 jsme 
navštívili čističku odpadních 
vod tady v Přešticích. Čistič-
ka byla nově zrekonstruovaná 
a moc se mi líbila. Povídali 
jsme si o tom, že špinavou vodu 
čistí kal, nesmíme do záchodu 
vyhazovat např. ´uchošťoury´, 
tuk atd. Celá exkurze byla moc 
zajímavá, a kdo by sháněl zají-
mavou práci, vřele doporuču-
ji! Akorát si sežeňte kolík na 
nos!“          Jakub Petráš, 5. B

„Čištění vody není tak jed-
noduché, jak se zdá. To nám 
vysvětlili pracovníci firmy 
ČEVAK. Voda proudí velkým 
koloběhem. Nejdříve vodu 
vyčistí od nejhrubší špíny, 
dále pokračuje do čištění od 
písku a tuku. Poté vodu vyčistí 
bakterie. Voda pokračuje do 
laboratoře, kde ji zkoumají. 
Nelíbilo se mi, že tam byl cítit 
puch.“

           Daniel Kladívko, 5. B

„Prošli jsme si místa, kde se 
čistí voda. V laboratořích nám 
ukázali bakterie, na které jsme 
se mohli podívat jak vypadají 
pod mikroskopem. Také nám 
ukázali, co nesmíme házet do 

kanálů. Exkurze byla zajímavá 
a líbila se mi.“ 

Rozálie Pěchoučková, 5. B

„Ráno jsme vyjeli autobu-
sem do čistírny vody. Uvítali 
nás pan starosta, pan mís-
tostarosta a také pan vedoucí 
čistírny. Rozdělili jsme se na 
tři skupiny. Naše skupina se 
vydala rovnou do laboratoře. 
Tam jsme si prohlíželi mikro-
skopem různé mikroorganismy 
a také jsme si je prohlíželi 
v knížkách. Potom jsme se byli 
podívat, jak se ´breberky´ živí 
odpadem a usnadňují jim prá-
ci.“             Václav Strejc, 5. B

„Byli jsme na exkurzi 
v ČEVAKu. Trochu to tam 
zapáchalo, ale musí se to 
dělat, jinak by tady na Zemi 
bylo hodně nečistot. Mají tam 
nové kanceláře a laboratoře. 
Prosím, neházejte do záchodu 
věci, které tam nepatří!“ 

Nikola Benediktová, 4. A

„Zaujalo mne, jak jsme si 
v laboratoři mohli pod mik-
roskopem prohlédnout bakte-
rie… a také ta svačinka!“

Zuzana Šúšová, 3. A

Kromě nové budovy si žáci prohlédli i venkovní prostory.

Co zaujalo žáky naší školy?

Před novou budovou ČOV nás přivítali starosta města Karel 
Naxera, místostarosta Marek Krivda a pracovníci ČOV.

Pan místostarosta se spolu se zaměstnanci ČOV rovněž ujal 
výkladu.

V laboratoři se žáci mohli podívat do mikroskopu.

Sto let nezdické tělovýchovy
V letošním roce si připomíná 

Tělovýchovná jednota Nezdice 
sto let od svého vzniku a sou-
časně je to 55 let od založení 
bývalého oddílu národní háze-
né, který v letech 1964 až 1994 
velmi úspěšně působil v sou-
těžích ve všech kategoriích.

TJ byla založena, stejně jako 
v řadě jiných okolních obcích, 
po první světové válce v květ-
nu 1919 jako Dělnická tělový-
chovná jednota. Už 11. května 
má prvních 20 členů a 7. červ-
na je jich už 73, z toho 57 žáků. 
Prvním starostou byl zvolen 
pan František Sušanka.

První, meziválečné období 
se vyznačovalo naplňováním 
ideálů Miroslava Tyrše o jed-
notě tělesné a duševní kultury. 
Pořádala se veřejná cvičení, 
plesy, hrálo se divadlo, trvale 
fungoval pěvecký kroužek. Ve 
válečném období se cvičilo 
pouze v místním měřítku.

Druhé období do začátku 
60. let poznamenalo sjedno-
cení tělovýchovy po ustave-
ní Československého svazu 
tělesné výchovy v roce 1957. 
DTJ se přejmenovala na TJ 
Sokol. Organizovalo se cviče-
ní, pořádaly slavnostní akade-
mie, Sokolské dny, cvičilo se 
na spartakiádách, pořádaly se 
kulturní akce a hrála se odbí-
jená. V padesátých letech, až 
do roku 1957, hrálo odbíje-
nou družstvo mužů i závodně. 
Poté, až do roku 1962, je čin-
nost v TJ minimální.

Třetí období od roku 1963 je 
ve znamení vstupu manželů 
Marie a Václava Krsových 
a mladší generace do tělo-
výchovy v obci. Rozbíhá se 
cvičení, plní se podmínky 
odznaků zdatnosti, Sto jarních 
kilometrů, Lyžaře a Plav-
ce ČSSR, konají se veřejná 
vystoupení, v zimě se buduje 
kluziště. Nacvičují se divadel-
ní hry, pořádají taneční zába-
vy, čaje. Dne 7. 4. 1964 byl 
založen oddíl národní házené, 
když se prvním družstvem 
v soutěžích stali žáci. To na 
třicet let přece jen ovlivňuje 
život vesnice, ve které bylo 

v dobách největšího rozmachu 
v polovině sedmdesátých let 
v činnosti pět družstev. Bylo 
to možné širokým zapojením 
hráčů a hráček z okolních 
obcí, jako Borovy, Stropči-
ce, Lužany, Švihov, Přeštice, 
Jíno, Vřeskovice, ale i tře-
ba Dobřany, Plzeň a dalších. 
Počet hráčů, přes sedmde-
sát, dosahoval tehdy čtvrtiny 
obyvatel Nezdic. Svědčí to 
o elánu i nasazení nejen aktiv-
ních sportovců, ale i hrstky 
ochotných funkcionářů, tre-
nérů a koneckonců i aktivních 
rozhodčích. Za všechny bych 
jmenoval alespoň Mirosla-
va Bradu, Antonína Duchka, 
Marii Hořkou, Zdeňku Čer-
nou a Josefa Nyklese. Prvo-
ligovým rozhodčím byl řadu 
let František Nykles. Uspo-
řádali jsme 33 turnajů mužů, 
žákyň, žáků a dorostenců, 
další desítky absolovovali 
na hřištích soupeřů, odehráli 
kolem 1500 zápasů a občas se 
i nějaký úspěch povedl. Nej-
většími bylo získání okres-
ního a oblastního přeborníka 
žákyň v roce 1969 a konečné 
4. místo v republikovém finá-
le, vítězství v okresním přebo-
ru mužů a postup do krajské 
soutěže v roce 1979 a druhé 
místo v oblastním přeboru 
a následná účast dorostenek, 
vedených Františkem Sudou, 
ve finále Československého 
poháru v roce 1991. V roce 
1994 činnost oddílu národní 
házené končí odhlášením ze 
soutěže družstev žen a doros-
tenců pro nedostatek hráčů.

Poslední část představu-
je už jenom aktivity oddílu 
Asociace sportu pro všechny. 
Sporadicky se cvičí a pořá-
dají se Novoroční (od roku 
1987), Velikonoční (od 1992) 
a posléze i Václavské (od roku 
2012) pochody, kterých se po 
uskutečněných 68 zúčastnilo 
už 298 startujících. Věřme, že 
po stagnaci v dnešní době do-
jde k renesanci tělovýchovy 
v obci znovu tak, jako se to už 
několikrát stalo.

Antonín Duchek

Přihlášky od 1. 6. 2019 ke stažení na 
www.kzprestice.cz nebo k vyzvednutí 

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

Co si přejí obyvatelé Přeštic?
Velký sál Kulturního a komu-

nitního centra v Přešticích se 
dne 14. května 2019  proměnil 
v jedno velké setkání přeštic-
kých občanů nad otázkou „Co 
si přejí obyvatelé Přeštic?“. Na 
parketu se u šesti stolů horlivě 
rozmlouvalo nad zatím nepo-
psaným listem papíru.  Hlav-
ním úkolem účastníků tohoto 
fóra bylo vybrat a přenést pro-
blémy města právě na tento list 
papíru. Problémy, které účast-
níci považují za nejpalčivější 
a nejdůležitější pro další rozvoj 
našeho města. Účastnit se této 
akce mohl samozřejmě každý 
občan, setkání bylo veřejné. 
Fórum navštívila také skupi-
na žáků II. stupně ZŠ Josefa 
Hlávky v Přešticích. Pro ně byl 
vytvořen samostatný stůl bez 
tematického vymezení, takže 
školní mládež mohla vyjádřit 

svůj názor zcela bez omezení 
podle vlastních pocitů, názorů 
a potřeb.

Účastníky VF přivítal staros-
ta města Mgr. Karel Naxera. 
Projekt Zdravé město před-
stavila koordinátorka Zdra-
vého města Přeštice a Místní 
agendy 21 a tajemnice MěÚ 
Přeštice Ing. Zdeňka Alblová 
spolu s pověřeným politikem 
pro tuto agendu, Mgr. Petrem 
Fornouzem. Přítomné sezná-
mili s pěti diskusními tématy, 
vysvětlili nejen účastníkům 
‚Fóra mladých‘ specifické 
možnosti jejich práce.  Záro-
veň připomněli „10 P“ z loň-
ského roku, a podali komentář 
k jejich řešení a aktuálnímu 
vývoji. 

Za asistence reprezentantky 
Národní sítě Zdravých měst, 
facilitátorky Dany Diváko-

vé pak účastníci Veřejného 
fóra v tematických skupinách 
diskutovali především o pro-
blémech, které jsou v dané 
oblasti z jejich pohledu nej-
podstatnější a zároveň během 
diskuze navrhovali jejich 
možná řešení.  Po celou dobu 
byli účastníkům k dispozi-
ci i někteří zastupitelé města, 
včetně starosty, místostarosty, 
dále klíčoví zaměstnanci jed-
notlivých odborů městského 
úřadu, kteří byli připraveni 
odpovídat na všechny otázky 
a mohli poskytnout zájemcům 
podrobnější informace. 

Z pracovních diskuzí a sou-
hrnného hlasování všech 
zúčastněných byly následně 
vybrány tyto problémy a tra-
dičně formou preferenčního 
výběru seřazeny do seznamu 
tzv. „10P“: 

Vybraná palčivá témata 
„10P“ je třeba dle zásad pro-
jektu Zdravých měst a MA21 
ještě ověřit v následné anke-
tě. Anketní lístek je k dispo-
zici v tomto čísle přeštických 
novin. Anketa proběhne od 
1. června  do 31. července 2019 
a dotazníky lze také vyzvednout 

a odevzdat na Městském úřadě 
Přeštice v Husově ulici i na 
radnici města (na www. pres- 
tice-mesto.cz), v Informač-
ním centru KKC, v Městské 
knihovně, v Domě historie 
Přešticka, Pečovatelské služ-
bě Přeštice v Máchově ulici, 
MŠ Dukelská, MŠ Gagarinova 

a v budovách ZŠ Josefa Hláv-
ky v Přešticích. 

Výsledky ankety budou 
následně zveřejněny v  Přeštic-
kých novinách a na webových 
stránkách města Přeštice.

Ing. Zdeňka Alblová
koordinátorka ZMP a MA 21

(neprošlo korekturou)

ANKETA 10P – 10 problémů 
našeho města

Výsledky Veřejného Fóra Zdravého města Přeštice a MA 21.

Označte prosím křížkem (     ) 2 problémy, které považujete za nejdůležitější 
a které by dle Vašeho názoru měly být přednostně řešeny:

Odevzdáte-li dotazník do 31. července 2019, bude Váš hlas hrát roli v rámci 
aktualizace Komunitního plánu zdraví, strategického a projektového

 plánování a rozpočtového výhledu města. 

Anketa 10P vychází z aktualizovaných problémů vybraných účastníky Veřejného fóra 
Zdravého města Přeštice a MA21 dne 14. května 2019. Cílem Veřejného fóra ZMP a MA21, 

stejně jako této navazující ankety, je dát občanům města Přeštice prostor k tomu, aby vyjádřili 
svůj názor na problémy, které vnímají jako nejpalčivější a které je třeba přednostně řešit:

Cyklistický oddíl TJ Přeštice
nezahálí

 Přeštickým 
c y k l i s t ů m 
odstartovala 
v uplynulých 
dnech nová 
sezóna. Ačko-
liv cyklistický 
klub Přeštice 

nepatří v rámci České repub-
liky k nejpočetnějším, přesto 
se podílí, účastní a organizuje, 
v rámci Plzeňského regionu, 
významné cyklistické událos-
ti, soutěže a závody.  

COPR TJ Přeštice je již 
šestým rokem pořadatelem 
cyklistických závodů pro 
děti a mládež pod názvem 
TALENT CUP, aneb HLE-
DÁME TALENTY. 

V letošním roce se uskuteční 
celkem deset závodů tohoto 
seriálu v dětských a mládež-
nických kategoriích  na růz-
ných místech Plzeňského regi-
onu. 

Seriál Talent Cup začal 20. 
dubna časovkou v Přešticích, 
pokračoval v neděli 5.května 
závodem nejen pro děti, ale 
i dospělé „Okolo vodního hra-
du Švihov“… a dále pokračuje 
červnovými přeštickými čtvrt-
ky v Areálu Sportu Prior Přeš-
tice. V srpnu navazuje v Blo-
vicích, v září na Hradčanech 
u Chlumčan a v Dolní Luka-
vici – Snopoušovech, a závěr 
sezóny bude ukončen říjnový-
mi závody ve Skočicích.  

TALENT Cup je určen všem 
dětem bez rozdílu výkonnosti, 
od kategorií odrážedel a mini-
kol, po kategorie dětí starších 
do 15 let. Od nejmladších dětí 
–  cyklistického potěru, až po 
starší, zkušenější bardy. Tento 
seriál je určen pouze dětem, 
výjimkou bývá závod ve Švi-
hově, kde si můžou svoje jízd-

ní dovednosti na horském kole 
prověřit i dospělí.

Blíže na webové stránce:
www.talentcup.cz
Pro děti různého věku probí-

hají v současnosti pravidelné 
pondělní a středeční tréninky, 
pod vedením trenérů našeho 
oddílu. Možná jste si našich 
malých závodníků několikrát 
všimli např. ve vnitrobloku, 
kde se potýkají s různě nároč-
nými podmínkami terénu.  Tré-
ninků se zúčastňují nejen děti 
přímo z Přeštic, ale i blízkého 
okolí. Informace můžete zís-
kat na facebookové, ale i inter-
netové stránce oddílu – COPR 
TJ Přeštice, nebo u předsedy 
našeho oddílu Josefa Hrádka 
(kontakt uveden tamtéž).

Dále se naši členové oddí-
lu zúčastňují, a to nejen děti, 
ale i dospělí závodníci, často 
z řad rodičů, oblíbeného MTB 
BIATLONU – seriálu závodů 
pro širokou veřejnost na hor-
ských kolech se střelbou (ze 
vzduchovky), jehož podporo-
vatelem, pořadatelem a účast-
níkem, je i náš oddíl. 

V letošním roce proběhne cel-
kově devět závodů v různých 
lokalitách Plzeňského kraje. 
Odjetý 1. závod MTB biatlonu 
mají děti i rodiče v Chrástu, kte-
rý se uskutečnil 8. května, již za 
sebou. Ale nikdy není pozdě se 
do závodů zařadit. Nikdy není 
nic na těchto závodech jisté, 
třeba dokážete překvapit sami 
sebe a zažijete na vlastní kůži 
pohodové závody s rodinnou 
atmosférou, kde povzbuzu-
jí nejen rodiče svoje děti, ale 
i obráceně – děti svoje rodiče.

Blíže na webu:
www.mtbbiatlon.cz
Ostřílenější členové naše-

ho oddílu se také pravidelně 

účastní vyšší soutěže Plzeň-
ského kraje – P.A.L. Cup 
MTB – poháru Plzeňského 
kraje horských kol, kterého se 
můžou zúčastnit opět děti od 
nejmladších kategorií U7 (děti 
6 let a mladší), po nejstarší 
dospělácké kategorie M50+  
a  Ž23+ . Letos se v této sérii 
uskuteční celkem devět závo-
dů, na různých místech našeho 
kraje. Patronem celého seriálu 
závodů je mistr světa Ondřej 
Cink.

Blíže na webu:
www.palcup.cz
Cyklistický oddíl Přeštice 

tímto  zve malé i větší děti, ale 
i dospělé na sérii šesti cyklo-
závodů, které pořádá náš oddíl 
pod názvem  „PŘEŠTICKÁ  
ŠESTKA“,  které se uskuteční 
v Areálu sportu PRIOR Přeš-
tice.

Termíny jednotlivých závo-
dů:
„Přeštické čtvrtky“ v rámci 
seriálu závodů Talent Cup: 
6. 6. 2019, 13. 6. 2019 a 20. 6. 
2019
„Velká cena Prior – Memo-
riál Vítka Přerosta“ v rám-
ci série závodů P.A.L. Cup, 
věnovaný památce našeho 
nedávno zesnulého mladého 
člena našeho oddílu Vítka Pře-
rosta.
SOBOTA, 8. 6. 2019 (včetně 
dospělých kategorií)  
MTB Biatlonové závody –  
včetně dospělých kategorií
NEDĚLE, 9. 6. 2019 a  23. 6. 
2019

Pro účastníky všech šesti 
závodů v kategorii U9-U15 
je připravena speciální cena 
– Vítkův certifikát.

Mgr. Jana Richterová
místopředseda oddílu
(neprošlo korekturou)

Štafetový pohár 2019
Ve středu 24. dubna 2019 

pořádala ZŠ Josefa Hlávky 
Přeštice okresní kolo Štafe-
tového poháru, celorepubli-
kové soutěže Českého atletic-
kého svazu. Okresního kola 
se zúčastnilo šest družstev ze 
základních škol jižního Plzeň-
ska, jejichž sportovní výkony 
přispěly k tomuto umístění:
1. místo – ZŠ Josefa Hlávky 
Přeštice A
2. místo – ZŠ Josefa Hlávky 
Přeštice B
3. místo – ZŠ Nepomuk
4. místo – ZŠ Chlumčany
5. místo – ZŠ a MŠ Stod
6. místo – ZŠ a MŠ Dolní 
Lukavice

Štafety tvoří osm mladších 
a osm starších dívek a chlapců. 
Mladší a starší žáci běží zvlášť 
závod 8 x 100 m a poté se slou-

čí mladší a starší po čtyřech do 
štafety, která závodí 8 x 200 
m. Nejlepší časy tří běhů šta-
fet se sčítají. V okresním kole 
byly rozdány diplomy, medaile 
a poháry na prvních třech mís-
tech. Štafety na dalších místech 
obdržely diplomy. Dále byly 
vybrány nejlepší štafety mladší 
8 x 100 m – ZŠ Josefa Hláv-
ky Přeštice B, starší 8 x 100 m 
– ZŠ Josefa Hlávky Přeštice A 
a smíšená 8 x 200 m – ZŠ Jose-
fa Hlávky Přeštice A.

V doplňkových disciplínách 
děti soutěžily v hodu medicin-
balem a ve skoku z místa. Ve 
svých kategoriích získali zlaté 
medaile žáci a žákyně za nej-
lepší výkony.

Děkujeme pořadatelům, včet-
ně Mgr. Miroslava Neuvirta, 
krajského garanta soutěže pro 

Plzeňský kraj a zároveň blaho-
přejeme všem sportovcům za 
jejich podané výkony.

Do krajského kola, které se 
konalo v Horšovském Týně 
v pátek 10. 5. 2019, postou-
pily štafety na prvních třech 
místech. Děti z přeštické školy 
(2 družstva) si v krajském kole 
doběhly pro 11. místo (Štafeta 
B) a 2. místo (Štafeta A) ze 17 
zúčastněných družstev! 

Děkujeme také trenérovi 
ŠAK Přeštice Čeňku Sme-
tanovi, p. uč. Mgr. Radku 
Mašátovi a všem zúčastněným 
sportovcům blahopřejeme!

Více na www.zsprestice.cz

Mgr. Naďa Květoňová
za organizační tým

ZŠ Josefa Hlávky Přeštice
(neprošlo korekturou)

Štafeta A: Volopichová Vanessa, Frouzová Štěpánka, Pirníková Sabina, Sýkorová Klára, Rudolf 
Ondřej, Fořt Filip, Král Adam, Jílek Václav, Královec Josef, Kydlíček Lukáš, Duchek Václav, Slouka 
Vojtěch, Králová Laura, Turečková Karolína, Kreuzmanová Vanesa, Benešová Kristýna. 
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Ozoboti, Beeboti 
aneb Co nového ve škole

V úterý 30. 5. 2019 proběhlo 
v budově 1. stupně Základní 
školy Josefa Hlávky Přeštice 
školení s Ing. Evou Fanfulo-
vou na téma práce s Beeboty 
a Ozoboty. Na obou typech 
minirobotů se vyučující sezná-
mili s tím, jak efektivně zapo-
jit základy programování do 
výuky. Základy programování 
představují pro žáky atraktivní 
formu, jak zapojit a rozvíjet 
logické myšlení. Beeboti jsou 
typově jednodušší miniroboti 
pro využití již v mateřských 
školách a mají velmi atrak-
tivní podobu veselé včelky. 
Ozoboti jsou o třídu náročněj-
ší a k jejich programování je 
možno využít i volně dostupné 
počítačové aplikace. 

Vzhledem k tomu, že se jedná 
o finančně náročnou pomůc-
ku, kdy se pořizovací cena 
jednoho minirobota pohybuje 
kolem 2000 Kč, jsme velmi 
rádi, že MAS Aktivios v rám-
ci projektu Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání II Blovice 
a Přeštice (dále jen MAP II) 
pořídil jak sadu Ozobotů, tak 
i Beebotů. Tyto sady si mohou 
školy v ORP Přeštice vzájem-
ně dle dohodnutých pravidel 
půjčovat, aniž by zatížily svoje 
rozpočty, a zpestřit tak výuku 
svých žáků.

Vzájemná spolupráce jed-
notlivých škol i předškolních 
zařízení se v našem regionu 
stále rozvíjí a prohlubuje. Jsme 
rádi za každou příležitost, kdy 
si můžeme vzájemně vymě-
nit zkušenosti a nápady nejen 
v rámci setkání jednotlivých 
pracovních skupin projektu 
MAP II., ale také při škole-
ních, která se v rámci projektu 
MAP II. pořádají.

MAS Aktivios má záštitu 
nad všemi aktivitami, které 

se v rámci projektu MAP II. 
realizují, a také zajišťuje jejich 
stoprocentní finanční zajištění. 
Pro ucelení představy, o jaké 
aktivity se typově jedná, dva 
konkrétní příklady, na kterých 
naše škola spolupracuje:
• Metodické zpracování knihy 
(pracovní listy, podpůrné vyu-
čovací pomůcky atd.) a poté 
proškolení vyučujících ostat-
ních zapojených škol pro práci 
s vybranou knihou – jde o jeden 
titul na 1. stupni základní školy 
– Ztraceni v čase od Petry Brau-
nové (zpracovala Mgr. He- 
lena Medková) a jeden titul na  
2. stupni základní školy – 
Pohádky o nepotřebných věcech 
a lidech od Arnošta Goldfla-
ma (zpracovala Mgr. Mar- 
kéta Kaslová).
• Workshop čtenářské dobro-
družství pro 9. ročník – drama-
tizace knihy Deník Anny Fran-
kové (herečky DJKT Apolena 
Veldová a Jana Kubátová), 
žáci se seznámí s touto knihou. 
V rámci setkání si prožijí část 
příběhu a připomenou si otáz-
ku holokaustu.

Zkrátka nepřichází ani rodi-
če našich žáků, pro něž MAS 
Aktivios pořádá ve spolupráci 
s jednotlivými školami zají-
mavá setkání. Poslední z nich 
proběhlo v konferenčním sál-
ku KKC Přeštice 9. 4. 2019 
s odborníkem na téma závislos-
ti u dětí. Zarážející je, že účast 
rodičů na těchto setkáních je 
minimální, zřejmě prevenci 
rizikového chování u svých 
dětí nepřikládají tak velký 
význam, anebo jsou si stopro-
centně jisti svými výchovnými 
metodami.

Mgr. Michaela Hrubá
zástupce ředitele

pro 2. stupeň

Noc kostelů 2019 se vydařila
V pátek 24. května v lukavic-

kém kostele sv. Petra a Pav-
la proběhla Noc kostelů. Již 
podruhé se nám podařilo zapo-
jit se do celostátního projektu, 
do kterého se v Plzeňském kra-
ji letos přihlásilo celkem 133 
kostelů. Večer zahájil P. Peter 
Hermanovský, který všechny 
přítomné následně seznámil 
s historií a významem litur-
gických oděvů. Dozvěděli 
jsme se o liturgických bar-
vách, při jakých příležitostech 
se se nosí a o typech oděvů. 
Po osmé hodině jsme přivíta-
li vzácnou návštěvu. Z Indie 
nás navštívili Lenin a Regina 
a z Jižní Afriky k nám zavítala 
Azola. Představili se, zazpívali 
písně v jejich rodném jazyce 
a Azola dokonce zarecitovala 
báseň, která sklidila obrovský 
potlesk. Poté odpovídali na 
otázky diváků. Se sympatický-
mi a přátelskými hosty v kos-
tele panovala příjemná atmo-
sféra. Ve 20,45 hodin jsme si 
zapálili svíčku a společně se 
s P. Petrem Hermanovským 
pomodlili. Závěr večera patřil 
plzeňskému souboru středově-

kých písní Gutta pod vedením 
Mgr. Jiřího Hlobila, který na 
začátku vystoupení představil 
pianistku Evu Voříškovou, 
která zahrála skladby od J. S. 
Bacha a G. F. Händla. Roz-
loučila se s námi působivou 
skladbou Ave Maria. Hudební-
ci ve středověkých kostýmech 
zahráli církevní i lidové písně 
na dobové nástroje. Hudba 
byla prokládána verši, které 
recitoval Mgr. Jiří Hlobil. Noc 
kostelů v Dolní Lukavici uza-
vřel plzeňský biskup Mons. 
ThLic. Tomáš Holub Th.D. 
Po skončení akce si prohlédl 
kostel. Obdivoval interiér, faru 
a hezky nasvětlené a upravené 
prostranství kolem této církev-
ní památky. Děkuji panu faráři 
za spolupráci, všem účinkují-
cím a veřejnosti, která k nám 
zavítala. Z četných pozitivních 
reakcí mohu konstatovat, že se 
tento netradiční a výjimečný 
večer vydařil a přilákal velký 
počet zájemců.

Mgr. Eva Horová
obec Dolní Lukavice

kulturní referentka
(neprošlo korekturou)
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Sbor dobrovolných hasičů
Přeštice

Další hasičská závodní sezó-
na je v plném proudu. Proto 
naši svěřenci mají za sebou již 
pár závodů v TFA disciplínách. 
Sedm desítek špičkových tvr-
dých hasičů z ČR, Slovenska 
a Polska se přihlásilo do letoš-
ního prvomájového TFA Ost-
ravská věž 2019. Tento závod 
v krásné Dolní oblasti Vítkovic 
pod vysokými pecemi je považo-
ván za nejtěžší závod tohoto 
druhu v rámci celé Evropy. 
Paralelně startovali dva závod-
níci v kompletním zásahovém 
vybavení. Cíl trati je každoroč-
ně na vrcholu vysoké pece Bolt 
Tower, která byla pojmenova-
ná podle známého jamajského 
sprintera. Své pomyslné želízko 
v ohni na této soutěži měl i náš 
sbor. Byl jím Jaroslav Cibulka 
ml., který se umístil na 15. mís-
tě ve své kategorii a byl třetím 
nejlepším závodníkem z Plzeň-
ského kraje.

Čtvrtého května se tři naši 
členové zúčastnili jednoho ze 
série závodů Chodské ligy TFA 
v Tlumačově. Opět se závo-

dilo v plné hasičské výzbroji 
a mezi disciplínami nechy-
běl hammerbox, roztahování 
hadic ani transport figuríny. 
Z devatenácti závodníků obsa-
dil Jan Šůs 17. místo, Ladislav 
Cibulka 14. místo a Jaroslav 
Cibulka ml. 3. místo.

Za SDH Přeštice
Veronika Tučková

Jaroslav Cibulka mladší (vpravo).
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Oznámení
o nalezených pejscích
Psi jsou umístěni v záchytné stanici v Přešticích,
ulice V Háječku.

Pes, kříženec labradora, čer-
né barvy s bílou náprsenkou, 
stáří 6 let.

Fena, kříženec, bílo-béžové 
barvy, stáří do 5 let.

Pes, kříženec, malá rasa, čer-
né barvy, stáří 2 roky.

Pes, kříženec Jack Russell 
teriéra, černo-bílé barvy, stáří 
2 roky.

Pes, kříženec vlčáka, černo- 
-hnědé barvy, stáří 5 let.

Malí velcí hráči
aneb Fotbalová přípravka

I kluky ve věku 6 až 11 let 
baví fotbal a ukazují to nejen 
na domácím hřišti, ale i na  
hřištích soupeřů.

Starší přípravka (hráči roč-
ník 2008 a 2009) se po pod-
zimní části sezóny 2018/2019 
umístila na 3. místě základní 
skupiny Městského přeboru 
Plzně-města a na jaro si tak 
zajistila účast ve finálové sku-
pině, kde po 4. kole jede zatím 
stále na vítězné vlně. Kro-
mě této soutěže ještě bojuje 
i v zápasech Krajského přebo-
ru starších přípravek. Trenéry 
starší přípravky jsou František 
Bouchal a Ladislav Mourek. 
Držme jim palce, ať se jim 
daří!

Mladší přípravka (hrá-
či ročník 2010 až 2013) pod 
vedením trenérů Václava 
Dudly, Petra Voříška a Vítěz-
slava Krále má svá utkání 
v základní části okresního pře-
boru Plzně - jihu již odehrané. 
Základní část soutěže se hrá-
la na dvě skupiny – A a B. 
Naše přípravka hrála ve sku-
pině A a zaslouží si pochvalu 
– 9 výher, 3 remízy, 1 prohra. 
V současné době hrají tzv. 
nástavbu, která se hraje tur-
najově po 4 týmech ve sku-
pinách tak, aby se potkaly 
i týmy, které spolu v základní 
části nehrály. Přejeme hodně 
gólů a vítězství!

Zdeňka Frančíková

Národní finále U11 mix
ve Žďáru nad Sázavou

Společný tým složený ze 
sedmi hráčů Přeštic a 8 hrá-
čů Holýšova reprezentoval ve 
dnech 26.-28. 4. 2019 Plzeň-
ský kraj v národním finále bas-
ketbalu do 10 let (mix dívky 
+ kluci) ve Ždáru nad Sáza-
vou. Po prvním zápasu, který 
jsme prohráli s BC Vysočina 
28:60, jsme si spravili chuť 
v dalším proti BA Sparta, kte-
rou jsme porazili výsledkem 
69:25. Díky tomuto vítězství 
jsme postoupili ze skupiny  
z 2. místa do bojů o 1.-8. mís-
to. Po zápase jsme si užili slav-
nostní zahájení, kde nás poctila 
svojí návštěvou místní rodačka 
Martina Sáblíková. Bohužel 
další den jsme nezačali nejlépe, 
první zápas s týmem z Čelá-
kovic jsme prohráli vysoko 
24:82. Naše síly nestačily na 
úžasný tým, který hrál svižný 
herní basketbal plný přihrávek 

a krásných kombinací. I ve 
čtvrtém zápasu proti týmu BK 
Vyškov se z vítězství bohužel 
radoval soupeř, a to skórem 
40:73. Kvůli této prohře jsme 
věděli, že naším posledním 
zápasem v turnaji bude boj 
o 7.-8. místo proti týmu Reno-
card Podolí. Zápas byl do jeho 
poloviny hodně vyrovnaný. 
V druhé půli jsme ale dostali 
tři rychlé koše a soupeř záhy 
vedl o 13 bodů. Tento oka-
mžik rozhodl. Poslední zápas 
jsme prohráli skórem 29:57. 
Z národního finále U11 mix 
jsme si tedy odvezli 8. místo. 
S celým 3denním finálovým 
turnajem jsme byli maximálně 
spokojeni, a to jak s organiza-
cí, tak s ubytováním, ale pře-
devším s fanoušky, kteří nás 
přijeli podpořit až z domova. 
TO basketbalové nadšení se 
nedá ani popsat!!!

Basketballový tým 
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice
– vítězové školní 
basketbalové ligy!

V letošním roce se ZŠ J. Hláv-
ky přihlásila do celorepubliko-
vé soutěže Školní basketbalové 
ligy, která je vstupní branou do 
prestižní Jr. NBA League. Ty 
nejlepší školní týmy z basket-
balové ligy se tak v úvodu nové-
ho školního roku 2019/2020 
mohou těšit na pokračování 
svého sportovního snu. 

Přeštická škola se stala nejen 
jedním z hrajících týmů, ale 
rovnou i pořadatelem pro „sku-
pinu G“. 

Dne 24. 4. 2019 se tak v hale 
TJ Přeštice odehrála kvalifi-
kace této skupiny ve složení:  
ZŠ Přeštice – J. Hlávky, ZŠ 
Švihov, ZŠ Sokolov – Roky-
canova, ZŠ Sokolov – Běžecká 
a ZŠ Klatovy – Masarykova. 
Domácí tým nenašel pře-
možitele a s osmi body kvali-
fikaci vyhrál a spolu s druhým 
týmem ZŠ Švihov postupují 
do základní části Jr. NBA Lea-
gue. 

Výsledky domácího týmu: 
ZŠ Josefa Hlávky, Přeštice 
– ZŠ Masarykova, Klatovy  
67:4 
ZŠ Josefa Hlávky, Přeštice 
– ZŠ Švihov 28:12 
ZŠ Josefa Hlávky, Přeštice 

– ZŠ Běžecká, Sokolov 0:14  
ZŠ Josefa Hlávky, Přeštice 
– ZŠ Rokycanova, Sokolov  
16:14. 

Za  úspěchem stojí tito hrá-
či: Bouda Adam, Boudová 
Viktorie, Burlová Adéla, Čer-
vená Barbora, Hubač Michal, 
Krimlová Nella, Kydlíček 
Michal, Kydlíček Lukáš, 
Majerová Natálie, Ménerová 
Anna, Suchánková Tereza, 
Svěrek Jakub, Šestáková Jit-
ka, Vodička Antonín, Vodička 
Jakub a trenérky Lucie Svěr-
ková a Lída Burlová. 

Rádi bychom za všechny 
týmy poděkovali všem, kteří se 
podíleli na přípravách a chodu 
celé akce, panu rozhodčímu 
Pavlu Tauberovi, který zvládl 
perfektně odpískat všech deset 
zápasů za sebou, dívkám, které 
obsluhovaly časomíru a zápis, 
panu řediteli Mgr. Petrovi 
Fornouzovi za skvělou spolu-
práci a podporu, celému týmu 
školní jídelny za skvělý oběd 
a svačinu, paní zástupkyni  
1. stupně Mgr. Pavlíně Křeno-
vé za poskytnuté zázemí školní 
jídelny prvního stupně a všem 
spolužákům a vyučujícím, kte-
ří přišli fandit.

ASISTENT 
PREVENCE KRIMINALITY

Město Přeštice ve spolupráci s MP Přeštice 
vyhlašuje výzvu pro výběr kandidáta na pozici 

Asistenta prevence kriminality 
dotovaného Ministerstvem vnitra ČR 
na dobu určitou do konce roku 2021 

s předpokládaným nástupem od 1. 7. 2019. 
Pracovní uplatnění v oblasti prevence kriminality
– zvyšování bezpečnosti a veřejného pořádku města 

na plný úvazek (jednosměnný provoz). 
Požadavky na tuto pracovní pozici: 

min. dosažené vzdělání – základní, min. věk 18 let, 
dobrý zdravotní stav, trestní bezúhonnost, 

ochota pracovat v terénu 
a dobré komunikační schopnosti.

Kontaktní osoba: 
Bc. Pavel Hošťálek, tel. č. 725 851 629.

SLEDUJTE 

www.kzprestice.cz
www.facebook.com/kzprestice
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Jen poloviční úspěšnost
Prvý květnový víkend  měla 

svůj vrchol národní házená, 
konala se mezizemská utká-
ní Čechy–Morava. Do obou 
výrazně zasáhli i Přeštičtí.

U mužů po několika letech 
byli úspěšnější Moravané 
a zvítězili díky výbornému 
druhému poločasu 18:17, po 
prvém vedly Čechy 12:10. 
K lepšímu výsledku nepomoh-
lo ani šestinásobné zastou-
pení hráčů Přeštic (brankář 
Tomáš Chmelík, v útoku Pavel 
Kydlíček (3 branky), Ondra 
Hošťálek (1) a Kamil Šelep 
(8) a obránci Matěj Gruzska, 
Tomáš Hajžman). Nejlepším 
hráčem utkání byl vyhlášen 
Ondra Hošťálek.

Na kvalitě hry žen se hodně 
podepsal mokrý povrch. Po 
vyrovnaném prvém poločase 
(2:2) se v druhém ukázal roz-
díl ve výkonnosti s konečnou 
výhrou Čech 8:3. Výrazný 
podíl měla brankářka m. n. h. 
Soňa Zadražilová (i likvidací 

pokutového hodu), byla záro-
veň vyhlášena i nejlepší hráč-
kou utkání, dále obránkyně 
Kristýna Vizingrová a s jed-
nou vstřelenou brankou útoč-
nice Nikol Červená.

Konalo se i přátelské utká-
ní bývalých hráčů – Legendy 
Čechy–Morava 18:15. V tre-
nérském českém triumvirátu 
byl i přeštický m. n. h. Stani-
slav Zadražil.

Součástí mezizemských ut-
kání je i vyhlašování TOP 10 
nejlepších národních házen-
kářů a házenkářek. Za vítěz-
nou tymákovskou Šmídlovou 
obsadila druhé místo přeštická 
brankářka m. n. h. Soňa Za-
dražilová. V mužích se mezi 
nejlepší svými výkony „pro-
pracovala“ dokonce čtveřice 
Přeštických. Ondra Hošťálek 
(hostující z blízkých Přícho-
vic) obsadil bronzovou třetí 
příčku, Kamil Šelep sedmou, 
Tomáš Chmelík osmou a Pavel 
Kydlíček desátou.            (šat)

Přeštičtí v reprezentačním dresu celku Čech – vzadu zleva 
Tomáš Chmelík, Tomáš Hajžman, Ondra Hošťálek, Kamil Šelep, 
Pavel Kydlíček, vpředu zleva Matěj Gruzska, Nikol Červená, 
Kristýna Vizingrová, Soňa Zadražilová.

Na medailích mají výrazný
podíl Přeštičtí

U příležitosti utkání Čechy– 
–Morava se odehrály i Super-
poháry v mládežnických kate-
goriích. 

Zlaté medaile vybojoval 
západočeský výběr starších 
žaček pod vedením trenérů 
Karla Tuška a Petra Živného.  
Převážnou část celku tvořily 
přeštické hráčky – Nela Krso-
vá, Kateřina Třísková, Hele-
na Voráčková, Petra Hrono-
vá, Adéla Novotná, Kateřina 
Kováříková, Michaela Živná, 
Daniela Lehrová, Michaela 
Jelínková, Olga Strejcová, 
Adéla Buberlová.

Výsledky:
Západní Čechy - Střední 

Čechy 16:5, - Severní Čechy 
14:5, - Východní Čechy 21:10, 
- Severní Morava 7:6, - Jižní 
Morava 18:8).

Snadno se tak oběma trené-
rům hodnotil průběh: „Naše 
děvčata na této akci potvrdila, 
že v kategorii starších žaček 
v tomto roce v rámci celé ČR 
dominujeme. Z celkových pěti 
utkání čtyři vyhrála naprosto 
jednoznačně, pouze s výbě-
rem severní Moravy se nedo-
kázala vypořádat s velice tvr-
dou osobní obranou soupeře 
a utkání musela prostě vydřít. 
Velká pochvala pro celý tým.“

Do Přeštic putovaly i dvě 
individuální ceny, nejlepší 
útočnicí byla vyhlášena Hele-
na Voráčková, nejlepší bran-
kářkou Michaela Jelínková. 

Ke stejným medailím doved-
la dorostenky trenérka m. n. h. 
Romana Jabbourová a z Přeš-
tických měla ve výběru Nicolu 
Lenkovou, Kamilu Tuškovou, 
Veroniku Dobrou, Šárku Kal-
číkovou, Andreu Brunátovou 
a Michaela Trávová, Adéla 
Schejbalová (Západní Čechy - 
Střední Čechy 10:8, - Severní 
Čechy 8:5, - Východní Čechy 
16:13, - Severní Morava 9:5, - 
Jižní Morava 11:11).  

„Turnaj byl vyrovnaný, utká-
ní končila většinou o 2 až 3 
branky, u některých výběrů 
bylo vidět, že jim dochází síly, 
jelikož hrály na jednu střelky-
ni. My měly štěstí, že jsme měly 
hned čtyři. Velmi dobře ve 
všech utkáních zahrála obra-
na s brankářkami. Děvčata 
utvořila velice dobrou partu, 
i to nám určitě pomohlo vyhrát 
celý turnaj. Všem chci podě-
kovat za vzornou reprezentaci 
a sportovní výkony,“ stručně 
zhodnotila trenérka. 

První místo v turnaji mezi 
mladšími žáky pomáhal vybo-
jovat útočník Pavel Beneš. 
(Západní Čechy - Střední 
Čechy 14:2, - Severní Čechy 
14:1, - Východní Čechy 9:4, 
- Severní Morava 7:7, - Již-
ní Morava 17:2). Dorostence 
k druhému místu (1. Sever-
ní Morava) dovedl přeštický 
Pavel Touš, do kádru si z Přeš-
tických vybral Jakuba Šlégla, 
Tomáše Regnera, Jana Štengla 
a Milana Janocha (Západní 
Čechy - Severní Čechy 17:8, 
- Východní Čechy 16:14, - 
Severní Morava 9:11, - Jižní 
Morava 14:12). 

Výběr mladších žaček hrál 
pod vedením Petry Kripne-
rové, Přeštice reprezentovaly 
útočnice Petra Kováříková, 
brankářka Barbora Kripnerová 
a obránkyně Wendy Burlová. 
Děvčata díky porážce ve vzá-
jemném  zápase se Severní 
Moravou, při stejném bodo-
vém zisku, obsadila druhé 
místo. (Západní Čechy - Střed-
ní Čechy 9:6, - Severní Čechy 
5:4, - Východní Čechy 9:5, 
- Severní Morava 5:7, - Jižní 
Morava 12:6).

Do Přeštic putují dvě ocenění 
jednotlivců, nejlepší obránky-
ní byla vyhlášena Wendy Bur-
lová a nejlepší útočnicí Petra 
Kováříková.          

           (šat)

Klečící zleva: Nela Krsová, Kateřina Třísková, Helena Voráč-
ková, Adéla Novotná, Petra Hronová. Stojící zleva: Karel Tu-
šek, Kateřina Kováříková, Michaela Živná, Daniela Lehrová, 
Michaela Jelínková, Olga Strejcová, Adéla Buberlová, trenér 
Petr Živný.

Jarní přebor žŽupy šumavské 
v atletice

Dalšího jarní-
ho přeboru župy 
šumavské tento-
krát v atletice se 

zúčastnilo 9 žáků a 11 žákyň 
z oddílu Všestrannosti přeštic-
kého Sokola. Přebor se konal 
v sobotu 27. dubna 2019 na 
atletickém stadionu v Klato-
vech. Děti získaly opět skvělá 
umístění v jednotlivých atle-
tických disciplínách.

Nejlépe uspěli a získali 
medailová ocenění:
Předškoláci:
Emma Svěrková – 3. místo, 
Anna Špíchalová – 4. místo, 
Alžběta Bryndová – 6. místo.
Mladší žákyně I:
Barbora Pacourková – 5. mís-
to, Tereza Jeslínková – 6. mís-
to.
Mladší žákyně II:
Nikola Benediktová – 6. místo.
Starší žákyně III:
Magdaléna Skálová – 3. místo.
Starší žákyně IV:
Zuzana Vizingrová – 2. místo.

Mladší žáci I:
Vojtěch Slouka – 1. místo, 
Šimon Jeslínek – 2. místo, 
Martin Mrskoš – 3. místo, Ště-
pán Roháč – 5. místo.
Mladší žáci II:
Martin Skála r. 08 – 1. místo, 
Ondřej Švík – 2. místo.
Starší žáci III:
Vojtěch Kabát – 1. místo, 
David Havlíček – 4. místo, 
Václav Mrskoš – 6. místo.

Na přebor České obce sokol-
ské ČR ve všestrannosti byli 
nominováni za mladší žáky 
a žákyně a 31. 5. až 2. 6. 2019 
v Plzni se ho zúčastní Vojtěch 
Slouka, Martin Mrskoš, Martin 
Skála, Ondřej Švík, Barbora 
Pacourková a Barbora Červe-
ná. Za starší žáky a žákyně byli 
nominováni a zúčastní se 7. 6. 
– 9. 6. 2019 v Praze Vojtěch 
Kabát a Zuzana Vizingrová.

Všem našim závodníkům 
blahopřejeme!

sestra 
Naďa Květoňová

Roky prostě nezastavíš 
Celou svou sportovní aktiv-

ní kariéru byl Honza Adámek 
věrný národní házené a přeš-
tickému házenkářskému hřiš-
ti. Vždy patřil mezi nejlepší 
hráče, úspěšným brankářem 
byl již v dorostu, největších 
úspěchů dosáhl mezi muži. 
Dvakrát si pověsil na krk zla-
tou medaili vítězů I. ligy titul 
mistrů republiky, třikrát stříbr-
nou a dvě bronzové. 

Svoje hráčské zkušenosti 
„přetavil“ i v trenérské. Jeho 
trenérský rukopis nesou tři stří-
brné a jedna bronzová prvoli-
gová medaile přeštických žen. 
Čtrnáct let také „koučoval“ 
reprezentační výběr žen Čech 

při mezizemských utkáních 
a dovedl jej k devíti vítěz-
stvím.  

Současně stíhal pískat, v lize 
má za sebou několik stovek 
utkání, několikrát byl určen 
i k soudcování mezizemských 
utkání Čechy–Morava. Za 
svoje sportovní úspěchy získal 
titul „mistr národní házené“, 
za trenérské mu byl udělen 
titul „zasloužilý trenér“. 

Kulaté narozeniny oslavil  
Honza Adámek již pošes-
té. K těmto, ale ještě mnoha 
dalším, mu přeštičtí národní 
házenkáři a další příznivci 
tohoto českého sportu přejí 
mnoho zdraví a štěstí.      (šat)

Oslavenci Honzovi Adámkovi gratuluje předseda oddílu Ruda 
Lang (vlevo). 


