
Zkratka GDPR je v poslední 
době jednou z mediálně nejpo-
užívanějších. O co vlastně jde? 
Evropský parlament a rada EU 
vydali 27. 4. 2016 obecné naří-
zení o ochraně osobních úda-
jů, v angličtině General Data 
Protection Regulation. Toto 
nařízení představuje práv-
ní rámec ochrany osobních 
údajů platný na celém území 
Evropské unie a je účinné od 
25. 5. 2018. Bylo vydáno za 
účelem harmonizovat právní 
předpisy o ochraně základních 
práv a svobod fyzických osob 
v souvislosti se zpracování 
osobních údajů a zajistit vol-
ný pohyb osobních údajů mezi 
členskými státy EU.

Právo na ochranu osobních 
údajů je sice zakotveno již ve 
smlouvách o fungování Evrop-
ské unie, ale rychlý technolo-
gických rozvoj a globalizace 

vedly ke značnému nárůstu 
výměny osobních údajů mezi 
správci a zpracovateli v jed-
notlivých zemích, ať už jimi 
jsou fyzické či právnické 
osoby. Rychlý technologický 
rozvoj sebou přinesl i potřebu 
nových opatření pro ochranu 
osobních údajů, protože objem 
shromažďovaných a sdílených 
osobních údajů významně 
vzrostl. Technologie v sou-
časnosti umožňují jak soukro-
mým společnostem, tak orgá-
nům veřejné moci využívat 
ke své činnosti osobní údaje 
v nebývalém rozsahu. Samy 
fyzické osoby stále častěji 
své osobní údaje zveřejňují, 
zejména na sociálních sítích. 
Technologie tak změnily nejen 
ekonomiku, ale i společenský 
život. Tento vývoj vyžaduje 
pevný a soudržnější právní 
rámec pro nakládání s osob-

ními údaji tak, aby byla posí-
lena právní i praktická jistota 
fyzických osob na jedné straně 
a zpracovatelů a správců osob-
ních údajů na straně druhé. 
Těm druhým hrozí mimocho-
dem za nedodržení povinností 
vyplývajících z GDPR nemalé 
pokuty.

Jednotlivé státy mají mož-
nost uplatnit ve svém právním 
předpisu určité výjimky, záko-
nodárci ČR to však bohužel 
za dva roky nestihli, takže 
pro nás nyní až do vydání pří-
slušného prováděcího zákona 
platí nařízení v nejpřísnějším 
režimu.

Ochranu osobních údajů 
v našem právním řádu řešil 
dosud především zákon č. 
101/2000 Sb., o ochraně osob-
ních údajů. Řada práv a povin-
ností, které nyní přináší GDPR, 
v něm byla již zakotvena. Přes-

to GDPR přináší řadu změn, 
nových povinností pro správce 
a zpracovatele osobních úda-
jů a nových práv pro fyzické 
osoby. Ty musí být o svých 
právech řádně informovány, 
mohou podat námitku proti 
zpracování osobních údajů, 
mají mít přístup k údajům, 
které jsou o nich shromažďo-
vány, mají právo na výmaz 

a právo být zapomenuty. To 
vše ovšem pouze v případě, že 
pro další zpracování osobních 
údajů neexistuje právní důvod. 
Například nelze požadovat 
výmaz osobních údajů z evi-
dence obyvatel nebo z eviden-
ce poplatníků místních poplat-
ků apod.

Pokračování článku
na str. 11

Je vám 47 
let a kaž-
dý den 
jezdíte do 
školy jako 
žák, navíc 
do Prahy.  
Proč to dě-
láte?

Za prvé je tam dobrý spoj☺.
To jste mě také poba-

vil. Tam a zpátky jsou 

to nejméně čtyři hodiny, 
ale spíš víc.

Ty dvě hodiny využívám 
k tomu, abych se učil. Když 
jedu zpátky vlakem, tak se 
naučím nejvíc.

Co se učíte?
Čtu si dějiny, ruštinu, matu-

ritní předměty. 

Ve vašem věku?
Ono vás to donutí, jste v mla-

dém kolektivu.
Vašim spolužákům je 

kolik?
Letos už osmnáct.
Vy s nimi chodíte i na 

tělocvik?
Ze začátku jsem chodil, 

teď mám výjimku a nemu-
sím.

Zkouší vás u tabule?
Ano, píšu písemky a jsem 

zkoušený jako každý jiný.
O čem se se studenty 

bavíte?
Studenti jsou trochu někde 

jinde a řada z nich se nemůže 
přenést přes to, že je s nimi ve 
třídě starší člověk. Ale jako 
všude jsou tam i studenti, se 
kterými se přátelím.

Nemůžou přenést přes 
srdce, že jste starší? To-
mu nerozumím.

Někteří nemají tu úctu, tu 
pokoru.
Vůči vám jako k staršímu?
Ano.
Proč by k vám měli mít 

úctu? 
Já mám taky úctu ke starším 

a rád si je poslechnu. Člověk 
se od nich něco může naučit.
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Pokračování na str. 2

O třicet let mladší
spolužáci

S truhlářem a řezbářem o studiu na stará kolena, o tom, proč se dřevo maže sádlem, o vlivu metalu na čerty a o lásce ke 
špaletovým oknům. 
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Problém jménem GDPR

Czech Cup Přeštice 2018 je jedním z kvalifikačních závodů série Stihl Timbersports na mistrovství České republiky. V každém kvali-
fikačním závodu startuje 16 nebo 18 závodníků. Kvalifikační závody probíhají tradičně ve čtyřech disciplínách v pořadí STIHL Stock 
Saw, Standing Block Chop, Single Buck a Underhand Chop. Na závěr kvalifikačního závodu probíhá ukázka štafety ve formátu MS. 
                                                                                                                                                                         Text a foto Milan Janoch

Vážení čtenáři,
chovám plachou naději, že 

toto číslo bude po delší době 
klidné a konstruktivní. Pojďme 
tedy rovnou k věci. Posled-
ní dobou se na městě trápíme 
nedostatkem řemeslníků. Asi 
jako všichni, kteří potřebují 
„něco“ udělat. Vázne nám na 
tom práce a její ceny navíc 
stoupají. Přesto věříme, že se 
nám podaří realizovat většinu 
naplánovaných investic smě-
řujících k lepší vybavenosti 
pro občana. V tomto čísle se 
budu blíže věnovat komunika-
cím. V letošním roce přistaví-
me dalších cca 140 m panelové 
cesty kolem zahrádek za řekou 
směrem k loděnici (tam bude 
cesta jednoho dne končit). 
Jedním z důvodů, proč cestu 
stavíme, je neskutečná odol-
nost řidičů, kteří přes luka jez-
dí vzdušnou čarou bez ohledu 
na cokoliv, co nepoškodí vůz. 
Obhospodařovaná louka nebo 
cesta, cedulka sem – značka 
tam, všechno jedno. Z těchto 
lidí jsem smutný a střídavě na 
ně naštvaný. Berou mi naději 
ve světlejší zítřky (byť dnešky 
nejsou nikterak temné). Každo-
pádně nebudeme spoléhat na 
ničí lepší stránky a ještě letos 
polní cesty obeženeme rigoly. 
Zeď by byla spolehlivější, ale 
tohle by mělo stačit. Zkusili 
jsme leccos. Tohle snad bude 
spolehlivý způsob, jak zajistit, 
aby se pozemky luk využíva-
ly, k čemu se využívat mají. 
A do toho jízda autem rozhod-
ně nespadá. Jen pro dokreslení 
reálných dopadů naší nekázně – 
v loňském roce dostal nájemce 
(ZD Příchovice) za rozježděná 
luka nemalou pokutu na zákla-
dě satelitního snímkování. 
Výstavba polní cesty HPC 2, 
navazující na ulici V Háječku 
a končící kousek před Dolní 
Lukavicí, pokračuje podle plá-
nu. Doprava obsluhující stav-
bu sice zatěžuje ulice V Háječ-
ku a Kollárovu (zhotovitele 
masírujeme, aby řidiči jezdili 
pomaleji), ale přínos této ces-
ty jistě ocení široké spektrum 
obyvatel Přeštic i okolí. A to 
nejen jako tepnu nemotorovou 
dopravní, ale především jako 
tepnu rekreační. Tuto inves-
tici nám zde dělá Pozemkový 
úřad ČR a po dostavbě se cesta 
stane majetkem města. Letos 
bychom chtěli stihnout také 
napojení této polní cesty na 
ulici V Háječku tak, aby bylo 
možné projet celou cestu po 
asfaltu. Polní cesta nás „přib-
líží“ nejen k Dolní Lukavici, 
ale také například k Vícovu. 
Budoucí cesta na Vícov, včet-
ně lávky přes Úhlavu, je tak 
rázem o pár stovek metrů krat-
ší a alespoň teoreticky blíže 
k realizaci. 

Pokračování na str. 11



Dokončení ze str. 1

Co taková hudební vý-
chova, zeměpis, biolo-
gie, chemie?

To tam až na chemii nemá-
me. Ta byla ve druhém roč-
níku, máme hlavně dějiny, ty 
jsou pro nás důležité. Většina 
žáků z nich má velké obavy, 
často z toho propadávají. 
Jaké dějiny?
Dějiny umění, nábytku 

a podobně. Škola neučí jen 
řemeslo jako takové, to zna-
mená řezbářství nebo umě-
lecké truhlářství. Opravujeme 
staré věci. Záměrně neříkám 
restaurovat, na to je speciální 
licence.
Proč jste si vybral školu 

v Praze?
Je to nejblíž. Podobný typ 

školy je i v Oselcích za Nepo-
mukem, ale tam je horší spoje-
ní než do Prahy.
K čemu je vám škola 

dobrá, když už řezbář 
jste?

Škola mi dala rozhled.  Když 
se zeptáte dneska truhláře na 
inkrustace nebo intarzie, tak 
zakroutí hlavou. Už to zapo-
mněli. Na škole se takové věci 
rozvíjejí. To je to umělecké 
truhlářství, opravujeme starý 
nábytek, a proto potřebujeme 
znát dějiny. Abych poznal 
období a co tam patří.
Jsou tam i starší učitelé 

než jste vy?
Jsou tam starší učitelé☺.

Jezdíte také na školní 
výlety?

Jezdím. Díky tomu, že jsem 
student, tak jsem se třeba v Itá-
lii dostal do míst, kam se běžně 
člověk s cestovkou nedosta-
ne. Jsme umělecká škola, tak 
jsem měl spoustu vstupů zdar-
ma. Třeba ve Florencii jsme 
se dostali mezi restauratéry 
v palácích, prostě je to zajíma-
vé. Letos byly zase Benátky, 
Terst. 
Na třídní schůzky za 

vás chodí kdo?
Manželka má domluveno 

s třídní, že pokud bych zlobil 
nebo se neučil, tak to spolu 
proberou. Třídní je starší.
Svačinu si děláte sám?
Tu každý den připravuje 

žena. Ve škole si děti kupu-
jí brambůrky, někteří si nosí 
obědy. Já si jdu do kantýny 
koupit kafe a k tomu si dám 
snídani od manželky.
Školu platíte?
Ne, ta je státní a ani v mém 

věku neplatím. Obědy mám 
jako studenti, akorát nemám 
výhodu jízdného.
Když strávíte celý den 

ve škole, z čeho žijete?
Přijedu domů v půl šesté, 

ve vlaku se naučím a pak jdu 
pracovat, já chodím spát okolo 
půl dvanácté.
Co děláte za práci?
Cokoliv se dřevem. Teď jsem 

naposledy opravoval pažby 
u pušek a intarzie v obrazu. 
Pracuju po večerech, o víken-
dech a prázdninách.

To si ale moc nevyděláte.
Mně to k životu stačí, pení-

ze nejsou všechno, bavím se, 
jsem v pohodě.

Jste spíše řezbář nebo 
truhlář?

Zatím truhlář. Ale třeba jsem 
jeden z mála, kdo používá fer-
mež a email. Hlavně na špale-
tová okna. Začíná o ně být opět 
zájem, protože lidé zjistili, že 
se ta okna sice špatně myjí, 
ale víc izolují a mají nejvyšší 
tepelnou úsporu. Věřím tomu, 
že i lidé, co si dali plastová, 
se časem vrátí ke špaletovým. 
Ženské na ně při mytí nadá-
vají, ale špaletová okna jsou 
nejlepší.
Jsou to jen dvě skla, nic 

víc.
Ale ta mezera je důležitá. 

Proč se dávaly muškáty za 
okna a nikdy nezmrzly? Pro-
tože vzduch izoluje a izoluje 
dobře. Špaletová okna nikdo 
nepřekonal a ani nepřekoná.

Co s těmi okny děláte?
Obvykle nejdřív opra-

vím kování. Pak vyfrézuju, 
obrousím, srovnám, je toho 
dost. Nakonec lakuju fermeží 
a emailovou barvou. Dřív to 
bylo běžné a okna vydržely 
léta. Fermež vydrží déle než 
celá plastová okna. Používám 
ji i v řezbářství, pěkně kreslí. 
Jinak taky škvařím sádlo bez 
soli, tím mažu dřevo, když 
chci zvýraznit kresbu. 
Takže truhlář se neobe-

jde bez prasete?
Asi tak☺.
Vy máte dílnu pod kos-

telem?
To je ateliér, kde dělám 

všechno a ručně. Mám tu dva 
ponky. Řezbářství je o před-
stavivosti, musím vidět ve 3D, 
musím umět kreslit. Mimocho-
dem řezbář řeže, truhlář dlabe.

Takže máte jenom dláta?
Mám všechno, co potřebuju, 

ale řezbářských dlát mám nej-
víc, asi kolem stovky. Všechny 
si je ostřím sám, a když ostřím 
všechny, tak je to práce na tři 
dny. 
Za oknem je třeba rám 

na zrcadlo, takový kula-
tý, vypadá starobyle, to 
jste dělal do školy?

To byla moje zkouška, musel 
jsem to nakreslit, vymodelo-
vat, udělat k tomu zápis, nafo-
tografovat.

Jakou jste z toho dostal 
známku?

Ani se neptejte, byl jsem rád 
za trojku. Jedničky se nedáva-
jí. Já se za chybičky nestydím.  

Vy dnes děláte víc tru-
hlařinu nebo řezbařinu?

Ono už je to pomalu napůl. 
Je mi jedno, jestli dělám dveře, 
okna nebo selskou truhlu. Baví 
mě obojí.  
Kdy jste začal dělat se 

dřevem? 
Myslím, že mě to bavilo už 

jako dítě. Otec byl zednický 
mistr, ale děda a jeho bratr 
z Orlických hor byli řezbáři. 
Možná to mám po nich.

Je někde vaše práce 
vidět?

V Nebílovech jsem dělal 
modřínové víko na studnu, 
v Zámečku v Plzni, kde je 
umělecká škola, jsem nedáv-
no repasoval špaletová okna. 
Na hradě ve Velharticích 
jsem vyráběl dveře, ale malé, 
vyloženě na svlaky. 
Co to je?
Spojení dřevem na rybinu, 

bez hřebíků.
Kupujete si domů ně-

jaký nábytek nebo si ho 
děláte?

Většinou si to dělám nebo 
ještě radši něco najdu a reno-
vuju. Třeba tyhle skříně. Starý 
masivní nábytek je parádní. Je 
třeba občas objet bazary, staré 
domy a tak.

Vy tu vedete řezbářské 
kurzy. Kolik k vám chodí 
lidí?

Začal jsem před rokem 
a zatím mám čtyři zájemce.  
Něco si přivydělám a pře-
dávám znalosti lidem, kteří 
nemají čas jezdit do školy 
jako já. Třeba to někoho za-
čne bavit, řezbařina je taková 
rehabilitace. Když si pustíte 
hudbu a vyřezáváte, to je jak 
meditace.
Jakou muziku si pouští-

te?

Když řežu čerta, tak tře-
ba metal. Když dělám něco 
barokního, tak si dávám barok-
ní hudbu.  
To funguje?
Jasně. Za to ručím. 
Co posloucháte, když 

repasujete špaletová 
okna?

Nic, to je takový kravál 
s bruskou, že nic neslyším. Ale 
když je natírám, tak si pouštím 
cokoliv. Špaletová okna sne-
sou hudebně všechno☺.   
Až dokončíte školu, co 

z vás bude? 
Já už umělecký řezbář jsem, 

předtím jsem dělal dva roky 
učiliště. Třeba budu pokračo-
vat na bakaláře. Škola bude 
mít příští rok i VOŠ s titulem 
DiS., a se specializací zase 
v tomto oboru. 
Chcete být restaurátor?
Jasně, proto si dělám tu 

maturitu.
To tam budete zase 

jezdit další dva roky?
Nevím, jak to bude. Nemám 

křišťálovou kouli. 
To je šílené.
Člověk si zvykne. Když jsem 

dělal v Plzni, vstával jsem 
v půl čtvrté na vlak ve 4.10,   
občas jsem jel autobusem, to 
jsem vstával v půl páté.

Nejde mi do hlavy jed-
na věc. Dlouhá léta jste 
dělal pojišťováka, chodil 
po Přešticích v obleku, 
přitom děláte truhlařinu, 
řezbářství...  

Pojišťováka jsem dělal dva-
cet let. Moje největší hobby 
při práci ale byla truhlařina. 
V pojišťovnictví jsem za sebou 
nikdy neviděl nic, prázdno, 
ale tady něco vytvořím a mám 
radost.
Vás bavilo pojišťovat?
Bavilo mě to, proč ne. Měl 

jsem tři tisíce smluv. Potom 
jsem se nesrovnal s novou 
firemní kulturou a odešel.
Proč jste začal dělat 

pojišťováka, kvůli peně-
zům?

Tenkrát hlavně kvůli ztrá-
tě sluchu, já nedoslýchám. 
V truhlárně byl kravál, tak 
jsem se snažil sluch chránit.
Pojišťováci nemají nej-

lepší pověst.
Jak se to vezme. Já mám svě-

domí čisté, když se něco stalo, 
lidé se na mě obraceli a já to 
vyřídil. Odešel jsem i kvůli 
stresu. Pořád chtěli navyšovat 
výkony, a to není pro mě,  moje 
hranice je tady a basta. Přešel 
jsem do klidného zaměstnání.
Jste pojištěný?
Kovářovo kobyla chodí 

bosa.
Vy se letos stěhujete 

do Žerovic. Proč tam? 
Koupili jsme tam se ženou 

dům, chceme se tam letos 
stěhovat. Je tam práce jak na 
kostele. Je to barák z roku 
1875 po starém Berkovi, po 
sládkovi z Prazdroje. Krásný 
zděný dům a jak mě táhne sel-
ské baroko, tak bych to chtěl 
udělat v tom stylu.
Takže skříň z IKEA tam 

neuvidím?
Ne to ne☺. Uvidíte tam vyře-

závané modřínové skříně, hod-
ně masivní vyřezávané postele 
a podobné lahůdky. Pořádné 
solidní dřevo.

Ľubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu
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K životu mi stačí dřevo... Seznámení občanů 
s činností městské policie za měsíc 
DUBEN 2018 
Tel. 725 726 549

Na čerta s metalem

Káva a svačina

Bez hřebíků

Na barvě záleží

Praha je blíž než Oselce

Vzájemné napadení 
dvou mužů na ubytovně 
v ul. Poděbradova

Dne 6. 4. 2018 po 16.00 hod. 
byla hlídka městské policie 
vyslána prověřit událost na 
ubytovně v ul. Poděbradova 
v Přešticích, kde měl být muž, 
který byl na dvorku pořezán 
nožem jiným ubytovaným. 
Na místě strážníci našli krvá-
cejícího jednadvacetiletého 
mladíka z Lužan, který měl 
na ruce dvě řezné rány. Hlíd-
ka na místě poskytla první 
pomoc a poté byl muž odvezen 
záchrannou službou na ošetře-
ní do Plzně. Provedeným šet-
řením na místě bylo zjištěno, 
že zde došlo ke konfliktu mezi 
mladíkem z Lužan a třiatřice-
tiletým mužem z Přeštic, kteří 
se pohádali kvůli penězům za 
prodaný reproduktor. Věc byla 
na místě předána policistům 
pro podezření z trestného činu 
ublížení na zdraví.
Narušení veřejného 

pořádku v Městském 
parku a nalezení odcize-
ného kola v řece Úhlavě 
v Přešticích

Dne 7. 4. 2018 ve 21.40 hodin 
byla hlídka městské policie 
vyslána prověřit narušení 
veřejného pořádku hlasitým 
křikem a ničením odpadkové-
ho koše mládeží ve skateparku 
Městského parku v Přešticích. 
Na místě byli zjištěni čtyři 
místní mladíci, kteří uvedli, že 
neví, kdo koš poškodil. Pomo-
cí městského kamerového sys-
tému bylo zjištěno, že jeden 
z mladíků – čtyřiadvacetiletý 
z Příchovic, který před příjez-
dem hlídky odešel – vysypal 
na místě koš a odhodil jej, poté 
vzal jízdní kolo a hodil jej na 
strom. Dále bylo na kamerách 
vysledováno, že téhož dne ve 
21.57 h dva mladíci – dva-
cetiletý z Příchovic a sedm-
náctiletý z Přeštic – odvezli 
z Městského parku toto jízdní 
kolo na most v ul. V Brance 
v Přešticích a zde jej vhodili 
do řeky. Všichni mladíci byli 
za přestupky proti veřejnému 
pořádku potrestáni vysokými 
pokutami v příkazním řízení, 
nezletilec oznámen na sociál-
ní odbor. Jízdní kolo bylo dne 
10. 4. 2018 z řeky vytaženo, 
tímto děkujeme místnímu 
občanovi z ul. V Brance, kte-
rý se dobrovolně pro kolo 
vrhl do řeky. Provedeným 
šetřením bylo dále zjištěno, 
že se jedná o jízdní kolo, které 
bylo na Policii ČR nahláše-
no jako odcizené od bytovky 
v „Jelenově“. Nalezené jízdní 
kolo a zjištění pachatelé, kteří 
si kolo „vypůjčili“ – jednalo 
se o nezletilce ve věku sedm-
náct a patnáct let – byli cestou 
policie předáni pro podezře-
ní z přestupku proti majetku 
správnímu orgánu k vyřešení.

Výtržnictví v restauraci 
a na předzahrádce Spol-
kového domu v Přešti-
cích

Dne 14. 4. 2018 v 00.54 
hodin byla hlídka městské 
policie vyslána prověřit udá-
lost v restauraci Spolkový 
dům v Palackého ul. v Přešti-
cích, kde mělo dle oznamova-
tele dojít k fyzickému konflik-
tu a zranění několika osob. Na 
místě strážníci společně s hlíd-
kou policie ztotožnili dva pod-
napilé muže, šestatřicetiletého 
z Lužan a pětadvacetiletého 
Slováka bydlícího v Přešti-
cích, kteří se v restauraci a na 
předzahrádce Spolkového 
domu vzájemně napadali. Na 
místě byli výtržníci ošetřeni 
a jeden z nich byl převezen 
do nemocnice v Plzni. Věc 
si na místě převzali policisté 
pro podezření z trestného činu 
výtržnictví.
Pomocí MKDS zjištěn 

pachatel, který poštval 
svého psa na dva muže 
v ul. Hlávkova 

Vytěžením kamerového 
systému byly strážníky zjiš-
těny důkazní prostředky 
proti třiatřicetiletému muži 
z Chlumčan, zdržujícímu se 
v Přešticích, který se dne 22. 4. 
2018 v dopoledních hodinách 
nepohodl u ubytovny v ul. 
Hlávkova v Přešticích s dvě-
ma muži z Bulharska a poštval 
na ně svého volně pobíhají-
cího psa. Při útoku došlo ke 
zranění obou mužů. K další-
mu totožnému incidentu došlo 
o několik minut později pod 
kostelem. Majitel psa porušil 
obecně závaznou vyhlášku 
města o volném pohybu psů 
a věc dále šetří policisté obvod-
ního oddělení v Přešticích pro 
trestný čin výtržnictví.
Asistence záchranné 

službě při převozu muže 
pod vlivem návykových 
látek na záchytnou sta-
nici

Dne 23. 4. 2018 v odpoled-
ních hodinách byla hlídka MP 
vyslána asistovat záchranářům 
do Domu chráněného bydlení 
v Přešticích, kde by měl být 
nábytkem zabarikádovaný 
muž trpící schizofrenií, který 
si chce ublížit na zdraví. Jeli-
kož byl ohrožen život nemoc-
ného, byl proveden vstup do 
bytu a odstraněn nábytek. Na 
místě bylo záchranáři zjištěno, 
že muž se nedostavil k lékaři 
k pravidelné aplikaci léků, je 
pod vlivem návykových látek, 
nekontroluje své chování a tím 
bezprostředně ohrožuje svůj 
život, proto bylo rozhodnuto 
o převozu na záchytnou sta-
nici. V průběhu převozu došlo 
ke zhoršení zdravotního stavu 
nemocného a tento byl umís-
těn do FN Plzeň.

Pokračování na str. 4

Nalezené jízdní kolo v řece Úhlavě.

Kovářova kobyla



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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Všem oslavencům přeje-
me hodně zdraví a pohody 
do dalších let.

VÝROČÍ
(duben)

82 let 
Marie TYKALOVÁ

Petr BLAŽEK

Josef BUREŠ

Jiří TYKAL

81 let 
Jaroslav BLÜMEL

Jaroslava JAROŠOVÁ

Marie FORNOUZOVÁ

Hana MATÍKOVÁ

Karel LAUTNER

83 let 
Anna ČESÁKOVÁ

Jan MRÁZ

Marie KŘENOVÁ

Blahopřejeme
 k životním výročím.

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

84 let 
Adolf FRITSCH

86 let 
Květoslava GREGOVSKÁ

Miroslav OSLADIL

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavily

paní Jiřina MALAFOVÁ
paní Marie DUFKOVÁ

paní
Alenka ZAHÁLKOVÁ

paní
Božena HAVLÍČKOVÁ

2. polovina dubna
a 1. polovina května

ÚMRTÍ (duben)

Jan KALINA
Emanuel TAIŠL
Milada ŠEDIVCOVÁ

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

(1922) 
(1936)
(1939) 

www.kzprestice.cz

SLEDUJTE 

www.facebook.com/kzprestice

88 let 
Jarmila HRUBÁ

Julie OLŠBAUROVÁ

Jaroslava ŠMUCLEROVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavila

paní Marie ODVODYOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 90. narozeninám

90. narozeniny oslavil

pan 
František JANOUŠEK

BLAHOPŘÁNÍ 
k 91. narozeninám

91. narozeniny oslavila

paní Libuše KUBÁTOVÁ 
(Zastávka)

V souvislosti s novou právní 
úpravou ochrany osobních 
údajů lze zveřejnit životní 
výročí pouze se souhlasem 
jubilantů.

Díky za to, že jsi byl, 
díky za to, 
že jsi pro nás žil...

VZPOMÍNKA

Dne 23. května uplynulo dvacet 
let, co nás navždy opustil pan

Zdeněk Žižka. 
Za vzpomínku všem děkují 

manželka, děti s rodinami, pří-
buzní a přátelé. 

  
Před padesáti lety, dne 27. dubna 1968, 

nastoupili společnou cestu životem 
manželé 

Miloslav a Helena Peklovi 
z Příchovic.

K tomuto významnému životnímu výročí 
jim popřál v obřadní síni města Přeštic pan 
místostarosta Marek Krivda. Připojujeme 
se i my s přáním klidu, štěstí, zdraví a spo-
kojenosti do dalších let.

PODĚKOVÁNÍ

ZLATÁ SVATBA manželů PEKLOVÝCH

Chtěli bychom touto cestou poděkovat pracovnici matriční-
ho oddělení Přeštice paní Vaníkové a místostarostovi panu 
Krivdovi za vstřícné a pěkné uspořádání naší zlaté svatby.

Děkujeme.
Helena a Miloslav Peklovi

Příchovice

Vícovská kostelní noc
Sedmý ročník vícovské Noci 

kostelů v pátek 25. května měl 
téma Počátky – tradice – obno-
va. Několik desítek návštěvní-
ků mohlo v rámci programu 
nahlédnout do restaurátorské 
dílny Heleny Jahodové, která 
v loňském roce spolu se svý-
mi kolegy zrestaurovala hlav-
ní oltář vícovského kostela. 
Starosta Karel Naxera pro-
mluvil o novém zvonu Sv. Jan 

Nepomucký – Zvon přátelství 
pro přeštický kostel. Kultur-
ní program si letos připravili 
přeštičtí hudebníci. Síly spo-
jily tři pěvecké sbory: Car-
mina, Ansámblový pěvecký 
soubor ZUŠ Přeštice a Canto 
Colore. Své umění představily 
jak samostatně, tak i v závě-
rečném společném vystoupe-
ní pod taktovkou Miroslava 
Vacka.

Noc kostelů Vícov 2018.                                 Foto Ing. Jiří Běl

Na Noci kostelů se vybíralo na nový přeštický zvon do poklad-
ničky z dílny Jarky Papežové.                         Foto Václav Živný

Společné vystoupení přeštických sborů na Vícově. 
                     Foto Václav Živný



  Hledá se princezna – 1. 6. 2018 od 17.00 hodin
Animovaný / Fantasy / Komedie

Ukrajina, 2018, 85 min. Režie: Oleh Malamuž
Ruslan, kočovný herec, který sní o titulu rytíře, potkává nádhernou Milu a na 

první pohled se do ní zamiluje. Jejich štěstí ale nemá dlouhého trvání, strašlivý 
čaroděj Chornomor unese Milu přímo před Ruslanovýma očima.

  Taxi 5 – 1. 6. 2018 od 19.00 hodin
Akční / Komedie

Francie, 2018, 103 min. Režie: Franck Gastambide
Do kin vjíždí pokračování akční francouzské série s legendárním bílým taxi 
v hlavní roli. Po dvaceti letech od uvedení prvního dílu přichází v produkci 

Luca Bessona již pátý díl slavné francouzské série. Štafetu přebírají nové herecké 
tváře. Ale to hlavní – vytuněné bouráky a adrenalinové honičky zůstávají.

  Psí ostrov – 3. 6. 2018 od 17.00 hodin
Animovaný / Loutkový / Dobrodružný / Komedie / Drama / 

Sci-fi / Fantasy
USA / Německo, 2018, 101 min. Režie: Wes Anderson

Animovaný film, v němž opět jednu z hlavních rolí hrají zvířátka. Tentokráte
 to jsou pejsci, které starosta města Megasaki kvůli psí chřipce odsoudí 

k vyhnanství na opuštěném ostrově plném odpadků. Naštěstí se za nimi vydává 
Atari, chlapec, který chce zachránit svého ztraceného čtyřnohého přítele.

  Dámský klub – 3. 6. 2018 od 19.00 hodin
Komedie

USA, 2018, 103 min. Režie: Bill Holderman
Čtveřici dlouholetých kamarádek pojí kromě přátelství společná záliba 

v knihách. Pravidelně se scházejí ve svém dámském knižním klubu. 
Jednoho dne se ponoří do lechtivě erotického románu Padesát odstínů šedi.

Tahle volba se ukáže jako více než inspirativní...

  Pat a Mat znovu v akci – 10. 6. 2018 od 17.00 hodin
Animovaný / Rodinný

Česko, 2018, 75 min. Režie: Marek Beneš
„A je to opět tady! Pat a Mat, naši dva známí kutilové, znovu v akci. 

Přestěhovali se do nových domů, kde na ně čekají nové kutilské výzvy a nové 
příhody. Pro Pata a Mata není nic problém, ať již se jedná o boj s rojem včel, 

opravu elektrické sekačky, ucpaný odpad, boj s krtkem nebo stavbu 
nové skalky...

  Neznámý voják – 10. 6. 2018 od 19.00 hodin
Válečný / Drama

Finsko, 2017, 135 min. Režie: Aku Louhimies
Drama o jednotce finských vojáků bojujících proti agresivnímu stalinskému 
Sovětskému svazu. Ukazuje, jak tyto muže spojilo přátelství, humor a touha 
přežít. Tato válka změnila život každého vojáka stejně, jako poznamenala 

životy jejich blízkých i celý národ.

  Příšerky z vesmíru – 16. 6. 2018 od 17.00 hodin
Animovaný / Komedie / Rodinný

Německo / Lucembursko / Dánsko, 2018, 90 min.
Režie: Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein

Planetu Zemi čeká nelítostná invaze kosmické zábavy. Pokud jste si mysleli, 
že mimozemšťané existují, měli jste samozřejmě pravdu. Stejně jako pozemský 

hrdina animované komedie PŘÍŠERKY Z VESMÍRU. Tři ufoni se rozhodli, 
že si u nás pořídí speciální a bezkonkurenčně nejlepší matraci, kterou viděli 

ve vysílání teleshoppingu. Jsou to ale ťulpasové, dělají blbosti a místo hladkého
 přistání ztroskotají.

  Avengers: Infinity War – 16. 6. 2018 od 19.00 hodin
Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-fi

USA, 2018, 149 min. Režie: Anthony Russo, Joe Russo
Snímek Avengers: Infinity War završuje neuvěřitelnou desetiletou cestu 

filmovým světem studia Marvel a přináší na stříbrná plátna nejsmrtonosnější 
a nejultimátnější válku všech dob. Avengers a jejich superhrdinští spojenci 

musí riskovat úplně vše a pokusit se porazit mocného Thanose dřív, než jeho 
bleskový útok, provázený ničením a zkázou, zničí vesmír jednou provždy.

  Jurský svět – Zánik říše – 23. 6. a 29. 6. 2018 
od 19.00 hodin

Akční / Dobrodružný / Sci-fi
USA / Španělsko, 2018, 130 min. Režie: J. A. Bayona

Před čtyřmi lety nás dinosauři porazili. Alespoň na Isla Nubar, exotickém 
ostrově, kde prosperoval unikátní zábavní park Jurský svět, než se jeho 

exponátům podařilo utéct z klecí. Ve finále jednoho z nejúspěšnějších filmů 
všech dob opustili ostrov poslední lidé a nechali ho napospas 

prehistorickým tvorům. Jenže teď se za nimi musí vrátit. Proč? 
Protože na ostrově se probudila tamní sopka a dinosaurům už podruhé 

v dějinách hrozí vyhynutí...

  Králíček Petr – 29. 6. 2018 od 17.00 hodin
Rodinný / Animovaný / Komedie / Dobrodružný / Fantasy

USA, 2018, 95 min. Režie: Will Gluck
Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život spolu s ostatními zvířátky 

na farmě. Nový majitel statku se však o svůj životní prostor dělit nemíní
– a už vůbec ne se zvířaty. A tak začíná bizarní válka o teritorium

– mezi ním a obyvateli zahrady.

 9. 6. 2018 
Blíže ke Skále, blíže
Program:
 prohlídka hradu
   s průvodcem
 šermivadlo Clatonia
 turnaj pánů ze Skály
 středověká hudba Turdus
   Musicus
 SHŠ Kargen ze Staňkova
 středověké kostýmy
 archeologické okénko
 na závěr to nejlepší 
   – obléhání hradu Skála
Středověké tržiště, kde si pout-
ník bude moci zakoupit DVD 
o Skále, papírový model hra-
du, tři druhy pohledů, komiks 
o Skále a strašidlech zde used-
lých...
Čas konání: 15.00 hodin
Místo konání: 
hrad Skála u Přeštic
Vstup: zdarma
 10. 6. 2018 
Pat a Mat znovu v akci 
– filmová projekce
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice 
Vstupné: 120 Kč
 10. 6. 2018 
Neznámý voják 
– filmová projekce
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice 
Vstupné: 100 Kč
 16. 6. 2018 
Příšerky z vesmíru 
– filmová projekce
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice 
Vstupné: 120 Kč
 16. 6. 2018 
Infinity War  
– filmová projekce
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice 
Vstupné: 100 Kč
 23. 6. 2018 
Jurský svět – Zánik říše
– filmová projekce
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice 
Vstupné: 130 Kč
 29. 6. 2018 
Králíček Petr 
– filmová projekce
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice 
Vstupné: 100 Kč
 29. 6. 2018 
Jurský svět – Zánik říše
– filmová projekce
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice 
Vstupné: 130 Kč
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červen 2018
 1. 6. 2018 
Hledá se princezna
– filmová projekce
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice 
Vstupné: 100 Kč
 1. 6. 2018 
Taxi 5
– filmová projekce
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice 
Vstupné: 100 Kč
 2. 6. 2018 
Skočice nejen dětem 
Dopoledne: dětské rybářské 
závody. Sraz v 7.30 hodin 
u Dvora. Vyhodnocení sou-
těže: 11.30 hodin (ceny pro pět 
nejlepších). 
Odpoledne: akce SDH Přeš-
tice. Místo: hřiště u koupaliště. 
Zahájení ve 13.00 hodin. Ukáz-
ky techniky, hasiči v akci. Sou-
těže pro děti o zajímavé ceny.
Večer: akce SOS „tvrziště 
opět žije“.
19.00 hod. – Mušketýři po 40 
letech (skupina Clatonia)
20.00 hod. – Roupovská růže 
(taneční vystoupení)
21.00 hod. – Jak jsme dobyli 
tvrz (filmový dokument)
22.00 hod. – Ohňová show 
(Clatonia)
Na všech akcích občerstve-
ní zajištěno. Na shledanou ve 
Skočicích!
Čas konání: 7.30 hodin
Místo konání: Skočice
Vstup: zdarma
 3. 6. 2018 
Psí ostrov 
– filmová projekce
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice 
Vstupné: 110 Kč
 3. 6. 2018 
Dámský klub 
– filmová projekce
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice 
Vstupné: 110 Kč
 7. 6. 2018 
Bezpečně za volantem
– testování zraku
Přijďte si otestovat svůj zrak! 
KKC ve spolupráci s městem 
Přeštice pořádají tuto akci.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: 
Konferenční sál KKC Přeštice
Vstup: zdarma

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

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.

Dokončení ze str. 2

Střípky měsíce dubna 
2018
 1. 4. v ul. Husova pomoc 
seniorce, která si zabouchla 
dveře bytu – kontaktován syn 
v obci Lužany
  4. 4. řešeno hrozící napadení 
mezi mužem a ženou v Huso-
vě ul. u pískoviště – páreček 
zde požíval alkoholické nápo-
je a poté na sebe hlasitě křičel 
– vyřešeno v příkazním řízení
 13. a 15. 4. byly pomocí 
MKDS zajištěny pro Policii 
ČR důkazní prostředky ze 
dvou dopravních nehod:
1) v ul. Mlýnská na parkovišti 
– nacouvání do stojícího vozi-
dla – řidič z místa ujel
2) na Masarykově nám. poško-
zení lampy veřejného osvětle-
ní podnapilým cyklistou, který 
do této naboural

 16. 4. nahlášeny nalezené 
nákupní tašky na chodníku na 
Masarykově nám., kamero-
vým systémem zjištěno, že je 
zde odložil muž, který vešel 
do pivovaru U Přeška, v pivo-
varu zjištěno, že zde tento jed-
napadesátiletý muž z Přeštic 
v podnapilém stavu neúmy-
slně rozbil skleněnou výplň 
vstupních dveří, škoda řešena 
s provozovatelem pivovaru
 15. a 27. 4. řešeno rušení 
nočního klidu:
1) po jedné hodině po půlno-
ci hlasitou hudbou v bytovém 
domě ul. Dukelská
2) hlasitým křikem mládeže 
v Městském parku po dvaa-
dvacáté hodině, vše řešeno 
v příkazním řízení
 18. 4. nalezena injekční stří-
kačka dětmi v křoví u garáží 
v ul. Příkrá

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

Seznámení občanů 
s činností městské policie za měsíc 
DUBEN 2018

2. 6. SO: PLZEŇ – RAD-
ČICE
TRASA: Od CAN v 8.45 
kolem Vejprnického potoka 
na skvrňanskou cyklostezku 
a přes Radčice na Košutku 
– zde exkurze do HZS – ukáz-
ka hasičské techniky – oběd 
v jídelně Globus – zpět kolem 
řeky Mže (12 km).
9. 6. SO: DOLNÍ STUP-
NO – CHRÁST
TRASA: Dolní Stupno – 
Vitinka – Hudlice – Hůrka – 
Kokotské rybníky – Nová Huť 
– Chrást (13 km). 
9. 6.-16. 6. – Týdenní zá-
jezd – JESENÍKY
16. 6. SO: ZE ŠVIHOVA 
PŘES LHOVICE DO ČER-
VENÉHO POŘÍČÍ

TRASA: Švihov – Mezihoří 
– Tuhošť – Lhovice – Červené 
Poříčí (12 km).
23. 6. SO: Autobusový 
zájezd – Tábor – Kloko-
ty
Prohlídka Tábora s průvod-
cem, prohlídka poutního mís-
ta Klokoty a návštěva hrobu 
Edvarda Beneše v Sezimově 
Ústí.
29. 6. PÁ: KOTOUŇ – 
JETENOVICE
TRASA: Kotouň železniční 
stanice – Kloubovka – Oselce 
– rybník Hrozný – Nová Ves 
– Chanovice rozcestí – Chano-
vice – Žižkův kámen – Újezd 
u Chanovic – Plácek – Jeteni-
ce (18 km).

KINO – ČERVEN

Regulační plán z pohledu
občana – doplnění
Vážení čtenáři,
v minulém čísle Přeštických 

novin v článku „Regulační 
plán z pohledu občana“ jsme 
výhradně na základě faktů 
podali reálný obraz dopadů 
koncepce regulačního plánu 
na město Přeštice. Abychom 
udrželi veřejnou diskusi ve 
věcné rovině a předešli její 
devalvaci osobními úto-
ky a účelovou interpretací, 
považujeme za nutné doplnit 
námi předložený výčet o další 
fakta.

Za prvé náš příspěvek „Regu-
lační plán z pohledu občana“ 
věcně a časově souvisí s člán-
kem „Hlášení místostarosty“ 
v předchozím čísle Přeštic-
kých novin (duben 2018), 

v němž bylo k problematice 
regulačního plánu vysvětle-
no, že další obytná výstavba 
je potřeba z důvodu, aby se 
co nejrychleji srovnal krok 
s rostoucí poptávkou zdejších 
zaměstnavatelů po pracovní 
síle.

A za druhé proti výstavbě 
bytových domů byla v proce-
su pořizování územního plá-
nu podána skupinou občanů 
námitka č. XIII. ze dne 24. 10. 
2012, která byla v tomto voleb-
ním období zamítnuta usnese-
ním zastupitelstva ze dne 18. 2. 
2016.

JUDr. Daniel Baloun
MUDr. Jiří Bartoň
František Ticháček
Ing. Michal Švihla

2. 6.- 22. 6. 2018 

Člověk 
Výstava výtvarného oboru ZUŠ Přeštice na téma člověk.
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Je Skála vaší srdeční
záležitostí?

Byla naše nejbližší hradní 
zřícenina u Radkovic někdy 
cílem vašich rodinných výle-
tů? Našli jste v těch místech 
něco pozoruhodného, co si 
myslíte, že souvisí s její his-
torií? Fotografovali jste tam 
sebe nebo zbytky hradních 
zdí? Podělte se s námi o foto-

grafie, zážitky či především 
trojrozměrné nálezy všeho 
druhu! Jde nám o zápůjčku na 
chystanou výstavu k 700leté-
mu výročí hradu Skála. A to 
vše bychom potřebovali do 
20. srpna 2018.

Za vaši spolupráci předem 
děkuje Dům historie Přešticka

Úspěchy žáků ZUŠ Přeštice 
v soutěžích

Tak jako každoročně, 
i v letošním školním roce pro-
bíhají soutěže ZUŠ, vyhlášené 
Ministerstvem školství, mlá-
deže a tělovýchovy ČR. Těchto 
soutěží se pravidelně zúčastňu-
jí i naši žáci. Ve hře na trubku 
obsadil v krajském kole Jakub 
Písař 3. místo a Jan Hrubý  
2. místo. Ve hře na pozoun naši 
školu reprezentovali dva žáci, 
Lucie Náprstková a Dominik 
Němeček. Oba obsadili v kraj-
ském kole 2. místa. Do kraj-
ského kola v sólovém zpěvu 
postoupily Adriana Šlehovero-
vá a Markéta Šíchová. Zde obě 
děvčata obsadila 1. místa. V té-
to soutěži naši školu zastupova-
la i Eliška Hajžmanová, která 
si v krajském kole „vyzpívala“ 
1. místo s postupem do CELO-
STÁTNÍHO kola.

Ve hře na příčnou flétnu 
v „kraji“ vybojovala Eliška 
Vozárová 2. místo a úspěšný 
byl i hráč na saxofon Vašek 
Květoň, který získal 1. místo 
s postupem do CELOSTÁT-
NÍHO kola. Ve hře na bicí 
nástroje Sebastian Lang zís-
kal v krajském kole 1. místo 
s postupem do CELOSTÁT-

NÍHO kola a Komorní soubor 
bicích nástrojů ZUŠ Přeštice  
1. místo.

V pěvecké soutěži Karlovar-
ský skřivánek obdržela Mar-
kéta Šíchová 1. místo v kraj-
ském kole a postoupila do kola 
CELOSTÁTNÍHO.

Naši školu v soutěžích úspěš-
ně reprezentují i žáci výtvar-
ného oddělení. V Mezinárodní 
dětské výtvarné soutěži zamě-
řené na vztah člověka k příro-
dě, do které bylo zasláno cel-
kem 4825 prací z ČR a z devíti 
zemí světa, uspěli i naši žáci. 
Přední místa obsadili Filip  
Pittr, Kateřina Burianová, 
Matěj Škala a Sára Štýsová. 
V celostátní soutěži na téma 
„Namaluj svého anděla“ získa-
la Martina Cvačková 2. místo 
a ve finále 16. ročníku celostát-
ní soutěže na téma „Komenský 
a my“ obsadila Lucie Čejková 
3. místo.

Všem žákům i jejich pedago-
gům děkuji za skvělou repre-
zentaci školy, města Přeštice 
i Plzeňského kraje a blahopřeji 
jim k získaným oceněním.

Bc. Miroslav Vacek
ředitel ZUŠ Přeštice

Dvoudenní modelářský
maraton

Zcela odlišný zvuk jedoucích 
mašinek zněl z rohu sálu při 
setkání železničních modelářů 
v Přešticích. A na prvý pohled 
bylo poznat proč. Na jevišti 
sálu místního kulturního cent-
ra jezdil vláček ze stavebnice 
Merkur. 

„Jak jsme zjišťovali od 
původního majitele, tak mašin-
ky byly vyrobeny někdy v letech 
53-54. A hned jsme si řekli se 
synem, že by byla škoda tady 
při modelářském setkání je 
neukázat,“ trochu se chlubil 
Martin Mach. „Děláme mode-
lářsky vlastně do všeho, co se 
pohybuje: lodě, letadla, vláč-
ky,“ doplnil syn Michal. 

A všude jinde v obou sálech 
pískaly, houkaly a samozřej-
mě jezdily vláčky. 

Návštěvníci mohli obdivovat 
několik desítek kolejišť, ně- 

které s precizně vypracova-
nou krajinou. A počty mašinek 
a vagonků? Ty se počítaly na 
stovky.                              (šat)

Středisko volného času
Slunečnice Přeštice, p. o.,
informuje

Školní rok 2017/2018 utekl 
závratnou rychlostí a blíží se 
do finiše. Čeká nás léto plné 
příměstských táborů a jednoho 
pobytového, již nyní připravu-
jeme a chystáme hry a aktivity 
dle témat táborů.

Oznamujeme, že činnost 
kroužků ukončujeme v prv-
ním týdnu měsíce června, tedy 
poslední kroužek bude probí-
hat 8. června. Pouze zájmový 
útvar Makovice bude pokračo-
vat do 22. června.

Do našeho pedagogického 
týmu hledáme posilu s peda-
gogickým vzděláním do pra-
covního poměru na plný, ale 
i částečný úvazek (prozatím 
na dobu určitou, pozdější spo-
lupráce možná). Rádi uvítáme 
člověka, který má kladný vztah 
nejen k  dětem, ale i ke kreativ-
ním činnostem. Dále hledáme 
externí lektory pro možnost 
vedení zájmových kroužků 
na omezený počet hodin dle 
smluvního ujednání. Zájemci 
nechť pošlou své životopisy na 
mail: svc.prestice@seznam.cz  
Těšíme se na Vás!

Za uplynulý rok 2017/2018 
bychom rádi poděkovali všem, 
kteří s námi v tomto roce spo-
lupracovali. Především všem 
vedoucím našich zájmových 
kroužků, paní ředitelce Míš-
kové z KKC Přeštice, celému 
kolektivu z Domu historie 
Přešticka, paním učitelkám 
a pánům učitelům ve škol-
ních družinách, mateřských 
a základních školách nejen 
přeštických, ale i z okolních 
obcí. Poděkování patří rodi-
čům a všem, kteří naši práci 
podporují a vidí v ní, stejně 
jako my, nemalý smysl.

Jsme moc rádi, že se k nám 
nyní nejen děti, ale i dospělí 
rádi vrací a jeví zájem o naše 
další plánované aktivity. Vaše 
hodnocení a zpětná vazba nás 
motivují a ženou stále vpřed. 
Rádi bychom na tomto místě 
popřáli všem krásné letní dny 
a nezapomenutelné zážitky 
z prázdnin. Těšíme se na tábo-
ry s vašimi dětmi a na další 
školní rok!

Za SVČ Slunečnice Přeštice
Bc. Ivana Kvíderová

Cambridge KET – ostré
zkoušky na naší škole

Dne 18. 5. se uskutečnily 
na naší škole ZŠ Josefa Hláv-
ky ostré zkoušky Cambridge 
úrovně KET. Tato zkouška 
odpovídá úrovni A2 meziná-
rodního jazykového rámce 
(CEFR).

Na zkoušku se přihlásilo 
deset žáků většinou ze sed-
mého ročníku, jedna dívka 
z osmého a jedna žákyně šes-
tého ročníku. Termín zkouš-
ky v naší škole dále využila 
také studentka jedné plzeňské 
střední školy. Zkouška trva-
la téměř 4 hodiny a v jejím 
průběhu musela být dodrže-

na všechna striktní pravidla 
Cambridge v oblasti organi-
zace i administrace celého 
zkušebního dne.

Na výsledky si žáci musí 
počkat do poloviny června, 
slavnostní předání získa-
ných certifikátů pak proběh-
ne v pondělí dne 26. června 
v 16.00 hodin v aule budovy 
školy na Jordáně.

Všem zúčastněným držíme 
palce!!!
Mgr. et Bc. Ivana Laštovková  

Vacíková, DiS.
Ing. Mgr. Olga Volfová 

Naxerová
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Symboly obcí Přešticka – LUŽANY
První zmínka o existenci 

obce pochází z roku 1175, 
v roce 1245 je připomínán 
vladyka Imram z Lužan. 
V roce 1378 je doložen Jan, 
řečený Štipice z Lužan, kte-
rý měl v erbu korunovaného 
kohouta. V první polovině 
16. století získali Lužany Pří-
chovští z Příchovic, často se 
střídali majitelé. V roce 1848 
náležely Lužany Schönbor-
nům. Rozhodnutí o přidě-
lení znaku a vlajky převzal 
z rukou Poslanecké sněmov-

ny pana Ing. Miloslava Vlčka 
v roce 2010 starosta Lužan 
pan Václav Hodan. Návrhy 
na symboly obce připravil 
heraldik Miroslav J. V. Pav-
lů. 

Znak má v levé 
polovině červený 
a v pravé polovi-
ně stříbrný pod-

klad. V levé polovině jsou tři 
husí krky (převzato ze znaku 
Příchovic), v pravé polovině 
je korunovaný kohout, pod 
ním úhelník, který připomíná 

architekta Josefa Hlávku. Pod 
ním je symbol tulipánu, kte-
ré se pěstovaly vedle Lužan 
v druhé polovině 20. století.

Vlajku tvoří tři pruhy:
zleva červe-
ný, uprostřed 
bílý, na kte-
rém je vyob-

razen korunovaný kohout. Pra-
vý pruh je modrý, poměr šířky 
k délce je 2:3.

Platnost symbolů od 19. 11.  
2009.

Ing. Jiří Běl

Zahradnictví u Topinků v Dolní Lukavici
Kdo by z místních i přespol-

ních neznal zahradnictví pana 
Topinky, kam chodil téměř 
každý, ať už pro sazenice, 
čerstvé květiny či suché vazby 
a věnce na Dušičky. Mnozí si 
vybaví skleníky a pařeniště, 
kde se to jen zelenalo, a také 
štíhlého pána vyšší postavy, 
který celý svůj život zasvětil 
keřům a rostlinám. A nebude 
řeč jen o Jaroslavu Topinkovi 
(1922-2004), ale také o jeho 
otci Františkovi (1897-1979).

František Topinka se narodil 
28. září 1897 ve Štěnovicích  
č. p. 86 obuvníkovi Václavovi 
Topinkovi (*1852) a jeho ženě 
Marii (*1858), rozené Hucho-
vé. Dne 3. října 1897 byl ště-
novickým farářem pokřtěn 
jako František Seraf Topin-
ka. Vyučil se kovářem. Dne  
17. února 1920 se v lukavic-
kém kostele sv. Petra a Pavla 
oženil s Annou (*1899), roze-
nou Huřťákovou, z Plzně. Mla-
dí manželé koupili dům č. p. 
125 (dnes Rotenbornovi), kde 
se jim brzy po svatbě narodili 
dva synové: František (*1920) 
a Jaroslav (*1922) a dcera 
Božena (*1932). František 
Topinka u č. p. 125 zřídil roz-
sáhlou zahradu, která se táhla 
za jejich domem přes parcely 
u dnešních č. p. 88, 77 a 55 
směrem ke „Strouze“. Vytvořil 
si dobré podmínky k zahradni-
čení. Z jara vždy začal připra-
vovat různé sazenice zeleniny 
(saláty, kedlubny, mrkve, pap-
riky). Protože se bylo co otáčet 
a vše nestíhal sám, časem při-
jal nějaké zaměstnance. Byla 
mezi nimi i Růžena Berková, 
která zde plela a prováděla 
drobné zahradnické práce. 
V podniku pana Topinky pra-
covala celá rodina. Pomáhala 
mu žena Anna a později i syn 
Jaroslav. Po nějakém čase se 

pan Topinka kromě sazenic 
věnoval i květinovým vaz-
bám.

V zahradničení pokračoval 
syn Jaroslav, který se narodil 
v roce 1922 v Dolní Lukavici 
č. p. 125. Vyučil se zahrad-
níkem, krátce pracoval v lese 
„V Hlinkách” a poté s manžel-
kou Marií, rozenou Vokáčo-
vou, ze Dnešic koupili č. p. 
137, domek u zámku, kde dří-
ve bydlel zámecký zahradník 

a byly zde tedy vhodné pod-
mínky k pěstování všeho mož-
ného. U domu byl skleník, cca 
osm pařenišť a mnoho záhonů. 
V padesátých letech 20. století 
byla v zámku umístěna proti-
alkoholická léčebna. Někteří 
pacienti chodili panu Topinko-
vi pomáhat. Vykonávali různé 
drobné práce, např. okopávali 
záhony atd. Pan Topinka si 
pro pacienty vždy ráno v 7.00 
hodin chodil do zámku, pak 
je odvedl na oběd a po obědě 

znovu vyzvedl. Někteří zde 
pracovali i delší dobu, tak mu 
utkvěli v paměti. To samé bylo 
v době, kdy na zámku byla 
pobočka psychiatrické léčebny 
Dobřany. Někteří pacienti také 
pomáhali. Pan Topinka nepra-
coval jen na svém, ale také 
zveleboval okolí zámku. Sázel 
růže, okrasné keře a o vše se 
svědomitě staral. Park byl teh-
dy osázen růžemi, vše krásně 
kvetlo a bylo zde hodně zele-
ně. Tehdy se zde nacházely 
také ještě sochy, místo kterých 
dnes najdeme jen torza. Postu-
pem času pan Topinka zjišťo-
val, že se zahradničením neu-
živí, tak začal pracovat v dole 
Eliška u Chlumčan a zahradni-
čení se věnoval po práci.

Pracoval od jara do zimy. 
Osivo nakupoval v zahradnic-
tví v Plzni, na jaře vypěstoval 
sazenice zeleniny a okras-

ných květin, v létě se záhony 
zabarvovaly růžemi, gladiola-
mi, jiřinami, z truhlíků visely 
červené a růžové muškáty. 
Ve sklenících a pařeništích se 
sklízela zelenina. V této době 
rád připravoval kytice a vaz-
by z řezaných květin, např. na 
svatby, pohřby a další spole-
čenské události. Na podzim 
kvetly astry a chryzantémy. 
V říjnu pan Topinka začal při-
pravovat suché vazby a věnce 

ze slaměnek, chvojí, šišek atd., 
zejména na Dušičky a advent. 
Byl proslulý také svými vaz-
bami cibulí. Jeho klientela 
se nacházela po celém Přeš-
ticku a každý se rád vracel. 
Pan Topinka nabízel široký 
sortiment, a když u něj někdo 
nakoupil sazenice, vždy mu 
poradil jak pěstovat a jaké 
vhodné podmínky k pěstování 
vytvořit. Této činnosti se Jaro-
slav Topinka věnoval až do 
své smrti v roce 2004. Když 

někdo vysloví jeho jméno, 
všichni si vybaví člověka, kte-
rý žil pro přírodu a zahradu. Po 
jeho smrti v zahradnictví již 
nikdo nepokračoval. Skleníky 
a pařeniště byly postupem času 
nevyužité a podlehly demolici 
a záhony byly zatravněny.

Jaroslav Topinka měl se ženou 
Marií dvě děti, syna Jaroslava 
(*1947) a dceru Ma-rii (*1953). 
Marie se provdala za Josefa 
Turečka a zůstala žít v domě č. p. 
137, Jaroslav vystudoval Střed-
ní zahradnickou školu v Měl-
níce a poté byl jako zahradník 
umístěn do Ratibořic. Oženil 
se v České Skalici a dostal pra-
covní místo v Jaroměři, kde 
pracuje přes čtyřicet let dodnes. 
Je specialistou na růže a ovoc-
né stromy. Geny zahradníka si 
nese i vnuk Jaroslava Topinky 
Ing. Jan Topinka, který šel ve 
šlépějích svého otce a vystudo-
val Střední zahradnickou školu 
v Mělníce a dále pokračoval 
na Zahradnické fakultě MZLU 
v Brně – Lednici na Moravě, 
kterou ukončil v roce 1997. 
Specializuje se na okrasnou 
zahradu, vlastní samostatnou 
firmu „Zahradní architektu-
ra – okrasné školky”. Kromě 
školkařské produkce je jeho 
hlavním zaměřením realizace 
zahrad, včetně návrhů a údrž-
by. Poměrně hodně též roubu-
je vybrané kultivary dřevin. 
Otec a syn mají dvě samostat-
né a úzce spolupracující firmy, 
které se respektují a doplňu-
jí své činnosti a v podstatě si 
nekonkurují.

Tak generace Topinků, 
zahradníků, stále žije, a to už 
ve čtvrtém pokolení. Popřejme 
jim, aby tomu bylo tak i nadá-
le. Na zahradníky Františka 
a Jaroslava Topinku v Dolní 
Lukavici zůstanou navždy 
vzpomínky.

Děkuji za výpověď a obrazo-
vý materiál Marii Turečkové.

 Mgr. Eva Horová
kulturní komise 

OÚ Dolní Lukavice

Malí herci sklidili úspěch
Ve dnech 24. až 26. 4. 2018 

sehráli žáci z dramatického 
kroužku naší školy za hudeb-
ního doprovodu Přeštických 
flétniček představení s názvem 
HASTRMAN A DETEKTI- 
VOVÉ v KKC Přeštice. 
Pohádku zhlédli žáci 1. stupně 
ZŠ Josefa Hlávky, děti a žáci 
z mateřských škol a okolních 
základních škol a veřejnost. 
Vystoupení udělalo radost 
všem malým i velkým divá-
kům. Malí herci a hudebníci 
sklidili úspěch a byli odměně-
ni velkým potleskem.

Představení s dětmi nastudovaly paní učitelky Dana Mrskošová, Eva Veselá, Danuše Velíšková  
a Vlasta Holá.                                                     Mgr. Dana Mrskošová, ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Malí herci měli velký úspěch.
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Listování
dejinami PŘEŠTIC

O emisarovi z Šeříkového hradu
V letošním roce, který 

symbolizuje kulaté výro-
čí konce I. světové války 
a vzniku Českosloven-
ské republiky, je namís-
tě připomenout i jména 
osobností našeho regionu, 
která jsou s těmito histo-
rickými událostmi pevně 
spjatá. A asi jen málo-
která z nich prožívala tak 
pohnutý osud jako Fran-
tišek Štilip, učitel, účast-
ník zahraničního odboje, 
legionář a diplomat. Díky 
laskavosti jeho jediné 
dcery, PhMr. Lubomíry 
Raisové, se podařilo jeho 
životopis doplnit o někte-
ré podrobnosti.

František Štilip se naro-
dil 16. prosince 1886 
v Plzni. Jeho otec byl bed-
nářem v pivovaře. Oba 
rodiče však nedlouho po 
sobě zemřeli a František 
osiřel. Jako sedmiletého 
se ho ujala vřeskovická 
babička. Z Vřeskovic šla-
pával denně do přeštické 
školy. Když ve třetím roč-
níku měšťanské školy ztra-
til i babičku, zůstal Franti-
šek odkázán na příbuzné. 
Jako svoji domovskou 
obec měl podle osobní 
karty legionáře uvedenou 
Klabavu u Rokycan.

V Plzni dokončil základ-
ní vzdělání a v roce 1903 
absolvoval učitelský 
ústav. Zde si nadaného 
studenta povšiml profe-
sor Cyril Purkyně (vnuk 
J. E. Purkyně) a nabídl 
mu místo vychovatele 
svého syna. Ve volných 
chvílích pomáhal Fran-
tišek panu profesorovi 
sbírat na Plzeňsku pří-
rodniny, hlavně minerály, 
takže lze předpokládat, 
že většina kamenů ve 
sbírkách Západočeského 

muzea prošla jejich ruka-
ma. Štilip pokračoval ve 
studiu na reálném gym-
náziu, později studoval 
ekonomii a právo. Ovládl 
osm jazyků. Po studiích 
nastoupil jako učitel na 
Moravě, brzy se však vrá-
til do Plzně a učil šest let 
v Bolevci.

V únoru roku 1915 na-
rukoval a strávil dva roky 
na ruské frontě. 23. února 
1917 od svého 88. pěšího 
pluku dezertoval a nechal 
se zajmout v haličských 
Břežanech. V březnu 1917 
se vzdal rakouské důstoj-
nické hodnosti a v květnu 
1917 byl jmenován spo-
lupracovníkem náborové 
komise u Odbočky čes-
koslovenské národní rady 
v Kyjevě. Působil zde 
krátce jako válečný zpra-
vodaj a pendloval jako 
kurýr mezi Petrohradem, 
Moskvou a Kyjevem. Po 
pěti měsících však podal 
žádost o propuštění ze 
svazku jejích spolupra-
covníků a o přeřazení 
k vojsku. Poukazoval 
na to, že „jako mladý, 
zdravý člověk beze vše-
ho příbuzenstva, bývalý 
poručík šturmkompanie, 
...proč by nemohl sloužit 
české věci svými zkuše-
nostmi, jichž nabyl za 
17 měsíců nepřetržitého 
pobytu v první bojové 
řadě na frontě...?“ V lis-
topadu 1917 byl přijat do 
československých legií 
v Rusku.

Rozhodl se využít svých 
znalostí angličtiny a fran-
couzštiny při výchově 
českých oddílů ve Francii. 
V březnu 1918 byl zařa-
zen do II. legionářského 
transportu, který cestoval 
přes Murmansk a Anglii 
do Francie. Na několi-
kaměsíční cestě vlakem 
vydával časopis „Kalich“ 
a půjčoval spolubojovní-
kům knihy, které si v bed-
ně vezl s sebou. Francie 

poskytla Štilipovi pří-
ležitost k elitnímu vzdě-
lání na École Grenadiére 
v Excideuil a v důstojnic-
kém kurzu v St. Maixent.

Poté byl Štilip odeslán 
jako instruktor do Itálie 
a nasazen u 32. střelecké-
ho pluku ve funkci velite-
le útočného oddílu arditů 
na frontovém úseku Lago 
di Garda. Po návratu do 
vlasti byl poslán s týmž 
plukem obsadit Sloven-
sko. Dne 1. května 1919 
byl jmenován majorem 
čsl. armády. Podílel se na 
organizování Generální-
ho inspektorátu čsl. vojsk 
v Praze.

Po ukončení první svě-
tové války zůstávalo 
v zahraničí cca 70 000 
našich občanů, kterým 
byl třeba zajistit návrat 
do vlasti. Již v září 1919 
byl František Štilip zařa-
zen do repatriační mise, 
jejímž úkolem bylo zjistit 
stav zajatců čsl. národnos-
ti v Egyptě. V této pozici 
si počínal velmi úspěš-
ně. Během dvou měsíců 
dovezl do vlasti několik 
set osob. O rok později 
byl proto ministerstvem 
národní obrany pověřen 
stejným úkolem na Kav-
kaze a v Turkestánu. Ve 
vedoucí funkci repatriač-
ního emisara zde pracoval 
deset měsíců. Poté krát-
ce sloužil u II. oddělení 
hlavního štábu čsl. armá-
dy. Zajímavostí je, že 
jeho přímým nadřízeným 
na ministerstvu národní 
obrany byl básník Josef 
Svatopluk Machar.

V červenci 1921 byl 
František Štilip přijat do 
čsl. diplomacie. Minister-
stvem zahraničních věcí 
byl vyslán „na zkušenou“ 
nejdříve do Vídně, poté ke 
generálnímu konzulátu do 
Drážďan, a konečně k lega-
ci do Varšavy. V prosinci 
téhož roku byl jmenován 
prvním čsl. konzulem ve 
Lvově, kde působil až do 
roku 1928. Po návratu 
do ústředí se vypracoval 
v administrativní sekci 
ministerstva zahraničních 
věcí jako vrchní odboro-
vý rada. K 1. lednu 1936 

byl jmenován generálním 
konzulem v rumunské 
Galaci a zde s manželkou 
a malou dcerkou pobýval 
až do svého odchodu do 
důchodu v červenci 1938. 
Jeho kolegou v Rumun-
sku byl majitel dolnoluka-
vického zámku Ferdinand 
Veverka, který byl až do 
března 1939 vyslancem 
v Bukurešti. V červnu 
1922 byl František Štilip 
členem šestičlenné komi-
se ministerstva národní 
obrany, která ze zborov-
ského bojiště vyzvedla 
ostatky jednoho z padlých 
legionářů pro hrob Nezná-
mého vojína v Praze.

Za svoji obětavou prá-
ci v zahraničním odboji 
obdržel řadu vysokých 
vyznamenání (Českoslo-
venská revoluční medaile 
prezidenta Masaryka a Čes-
koslovenský válečný kříž, 
Mezispojenecká vítězná 
medaile, italský Válečný 
záslužný kříž, francouzská 
Pamětní medaile na velkou 
válku 1914-1918 a další). 
Osobně si nejvíce cenil 
francouzského vyzname-
nání a podle svého přání 
byl k poslednímu odpočin-
ku uložen ve francouzské 
legionářské uniformě.

V roce 1919 uzavřel 
František Štilip sňa-
tek s Marií Petříkovou 
z Žichlic. Když mladý 
čsl. stát nabízel k odpro-

deji bývalý habsburský 
velkostatek Červené Poří-
čí, koupili z něho manželé 
Štilipovi v roce 1927 zří-
ceninu hradu Roupov. 
S upravenou obytnou částí 
jim měl sloužit jako záze-
mí po návratech z ciziny. 
V době jejich nepřítomnos-
ti na Roupově hospodařili 
manželčini rodiče. K hra-
du, tehdy ještě obrůstající-
mu šeříky, náleželo 10 ha 
lesa. Nový majitel tu oka-
mžitě založil třešňový sad. 
Nechal také, jako první 
v Roupově, z vlastní hradní 
studny vybudovat vodovod. 
Od počátku si byl vědom 
nesmírné ceny dochované 
hradní „černé kuchyně“, 
která prý má v Evropě svůj 
jediný protějšek ve fran-
couzském Avignonu.

V roce 1942 František 
Štilip sepsal a vlastním 
nákladem vydal brožur-
ku „Hrad Roupov“, z níž 
je v každém řádku cítit, 
jak měl toto místo rád. 
Jeho unikátní knihovna 
s knihami o přírodě, his-
torii a umění, zahrnující 
i antikvity a cizojazyčná 
vydání, dodnes vypoví-
dá o rozhledu a zájmech 
tohoto mimořádného člo-
věka.

František Štilip zemřel 
3. září 1950. A jaký byl otec 
z pohledu své dcery? „Měl 
smysl pro humor. Ale o tom 
co prožil, hlavně za války, 
nechtěl vůbec mluvit...“

Nikoho tu nenecháme

Do Francie

Vychovatelem
u Purkyňů

Diplomat

Z Itálie do služeb
republiky

V Rusku

Dětství

Vyznamenání

František Štilip

Pán Šeříkového hradu

Závěr života
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Václav Vorlíček slaví 88
Tak zní název události, která se odehraje v sobotu 9. června od 
15.00 hodin na Státním hradě a zámku Horšovský Týn. Za účasti 
známých osobností českého filmu, a samozřejmě jednoho z nej-
významnějších režisérů české kinematografie Václava Vorlíčka se 
bude konat kulturní odpoledne při příležitosti režisérových naro-

zenin. V rámci události dojde i ke slavnostnímu přejmenování zámeckého kina 
na Zámecké kino Václava Vorlíčka.

„Svou účast nám již potvr-
dily mnohé známé osobnosti 
českého filmu, mezi nimiž je 
například Jan Kraus, dále 
Jana Nagyová, představitel-
ka filmové Arabely, syn herce 
Vlastimila Brodského Marek 
Brodský, herečka Jaroslava 
Kretschmerová, kterou divá-
ci znají například z filmových 
sérií Slunce, seno, dále Libu-
še Švormová, Ivana Chýlková 
a mnozí další,“ informuje kas-
telán Státního hradu a zámku 
Horšovský Týn Jan Rosen-
dorfský. V rámci doprovodné-
ho programu se návštěvníkům 
představí komorní orchestr 
Melodyšejkr při ZUŠ Hor-
šovský Týn nebo například 
dětský pěvecký sbor Hlásek 
ZUŠ Přeštice. Akce potrvá až 
do večerních hodin, v jejím 
závěru proběhne slavnostní 
otevření nově přejmenované-
ho Zámeckého kina Václava 
Vorlíčka.

Václav Vorlíček je jeden 
z nejúspěšnějších českých fil-
mových režisérů a scénáristů. 
Během své kariéry nejčastěji 
spolupracoval se spisovate-
lem a scénáristou Milošem 
Macourkem a natočil řadu 
pohádek, které dodnes oslo-
vují mnohé dětské i dospělé 
diváky. Jsou jimi například 
Dívka na koštěti, Tři oříšky 

pro Popelku, Jak se budí prin-
cezny nebo dnes již legendár-
ní seriály Rumburak a Arabe-
la. V roce 2017 získal čestnou 
cenu prezidenta karlovarské-
ho filmového festivalu za 
celoživotní dílo. Režisér je 
však spjat i s Juniorfestem 
– Mezinárodním filmovým 
festivalem pro děti a mlá-
dež. „Václav Vorlíček stál 
při festivalu od jeho počátků 
a dodnes je jeho pravidelným 
hostem. Mimo jiné obdržel na 
Juniorfestu v roce 2011 cenu 
Zlatá rafička za celoživotní 
přínos dětskému filmu. Uspo-
řádat událost ku příležitosti 
jeho narozenin a přejmenovat 
po něm zámecké kino, v němž 

Juniorfest ve svých počátcích 
začínal a dodnes působí, pro 
nás bylo nejen logickým vyús-
těním této spolupráce, ale pri-
oritně sdělením díků Václavu 
Vorlíčkovi, kterého si velice 
ceníme,“ uvedla ředitelka 
festivalu Judita Soukupová.

Vstupenky na událost budou 
k prodeji v pokladně zámku 
v den konání akce od 9.00 
hodin. Vstupné činí 60 Kč. 
Akci pořádá Mezinárodní fil-
mový festival pro děti a mlá-
dež Juniorfest ve spolupráci 
se Státním hradem a zámkem 
Horšovský Týn a Národním 
památkovým ústavem.

Ing. Radka Šámalová 
PR Juniorfest z.s. 

Májové oslavy ve fotografiích

Foto Milan Janoch

Foto Milan Janoch

Slavnostní premiéra
digitalizovaného kina
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Horečky prázdninových
nocí. Jak dlouho ještě?

Teplých nocí rok od roku při-
bývá a puberťáci zřejmě vůbec 
nespí. O tom, že tato zdánli-
vě vůbec nesouvisející fakta 
existují v náramné symbióze, 
by mohli vyprávět nájemníci 
bytových domů nad skate-
boardovým hřištěm ve vnitro-
bloku. Od jeho vzniku je jim 
souzeno nedobrovolně sdílet 
noční zvukové efekty. On totiž 
jediný takový skok na rampu 
zazní do spánku jako výstřel, 
a když je jich víc, není šance 
zamhouřit oka. Časem se to 
ještě vylepšilo dunící hudbou 
z mobilů, a o každém slovu, 
smíchu či zaječení nemá ani 
smysl mluvit. V popisovaném 
mikroprostoru to člověk i ve 
výši několika pater vnímá tak, 
jako by stál mluvčímu přímo za 
zády. O nočním klidu mládež 
zřejmě nikdy neslyšela, jinak 
by nemohly jednotlivé partič-
ky nabíhat až po 22. hodině 
večerní a odreagovávat si tu 
zážitky z parných dní. Zažila 
jsem i cyklistu, který si přišel 
zaskákat v 01.30 hod., nebo 
dvě slečny, které si v 03.15 
hod. zalezly do „krabic“ urče-
ných k lezení (ty vůbec magic-
ky přitahují, hlavně když 
trochu poprchává) a vesele, 
pěkně zvučně, besedovaly. 
Z druhé strany bloku jezdí 
auto za autem a před Kebabem 
bývá o víkendech živo do čtyř 
do rána. Není úniku. V domě 
sálají panely rozpálené celo-
odpoledním žárem. Za teploty 
kolem 28 °C v bytě se bez okna 
dokořán prostě spát nedá. Co 

s tím? Mimo jiné se díváme 
i na to, jak se prostor pod okny 
zvolna proměňuje ve smetiště 
a veřejné WC. Městské poli-
cie se nedovoláte, a i kdyby, 
musela by opustit automobil 
a pochůzkou vartovat denně 
celou noc.

Už v roce 2012, kdy situace 
zdaleka ještě nebyla tak kri-
tická, byla na Městský úřad 
v Přešticích podána žádost 
o přeložení skateboardového 
hřiště, podepsaná obyvateli 
dotčených bytovek. Pan sta-
rosta Kmoch tehdy odpově-
děl, že žádost byla městskou 
radou zamítnuta především 
z toho důvodu, „že nebyla 
nalezena jiná vhodná asfalto-
vá plocha, která by umožňo-
vala pouhý přesun vybavení 
hřiště bez větších nákladů.“ 
A že je vhodné situaci řešit 
mimo jiné domluvou rodičů 
dětem. O tom si samozřejmě 
lze myslet své.

Domnívám se, že není hanbou 
přiznat, že se na sídlišti něco 
nepovedlo (viz brouzdaliště, 
ve kterém se už zřejmě nikdo 
nikdy brouzdat nebude). Při 
špetce empatie a dobré vůle by 
se řešení ohledně přesunu hřiš-
tě se všemi zmíněnými prvky 
na volnější prostranství, kde 
by tolik nerušilo, jistě našlo. 
Jen by si problém musel vzít 
někdo kompetentní za svůj.

Může několik desítek přeš-
tických občanů alespoň dou-
fat, že se někdy v létě konečně 
vyspí?

Věra Kokošková

Návštěva školní družiny 
u kynologů

S nadšením odcházelo více 
než sto dětí školní družiny 
z odpolední návštěvy areálu 
přeštického kynologického 
klubu. Jeho členové ve spolu-
práci s psovody Policie České 
republiky totiž pro ně připravili 
parádní přehlídku výcviku psů.

V její první části místní kyno-
logové předvedli své čtyřno-
hé miláčky, kteří poslušně 
a s radostí plnili jejich povely 
na výbornou. Následovalo pře-
kvapení v podobě profesionál-
ních policejních psovodů, kteří 
dětem ukázali mnoho zajíma-
vého z policejní zásahové 
činnosti, jako např. zadržení 
pachatele nebo vyhledává-
ní nábojů v terénu. Závěrem 
došlo na soutěžní otázky, které 
ověřily, jak byly děti pozorné. 
Výherci získali policejní kšil-
tovku.

Děkujeme přeštickým kyno-
logům a slečně Martině Duch-
kové, která nás celým progra-
mem prováděla, za příjemně 
strávené odpoledne.

Pavlína Kmochová
vychovatelka ŠD

ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Členové kynologického klubu se svými čtyřnohými miláčky.

Ukázka policejního zásahu – zadržení pachatele. 

Na závěr si děti mohly čtyř-
nohé kamarády i pohladit.

Farní charita pozvala
seniory k tradičnímu setkání

Každoroční jarní setkání 
seniorů starších 80 let z Přeštic 
a okolí pořádané Farní chari-
tou Přeštice se konalo v sobo-
tu 14. dubna 2018 v Základní 
škole Josefa Hlávky Přeštice 
Na Jordáně. Pozvání letos 
přijali ředitel Diecézní chari-
ty Plzeň Ing. Jiří Lodr a pan 
Marek Krivda, místostarosta 
města Přeštice. Pan Lodr při-
blížil hostům aktivity Diecéz-
ní charity Plzeň, která působí 
v Plzeňském a Karlovarském 
kraji, pan Krivda pak pohovo-
řil o projektech a akcích města 
Přeštice. Žáci Základní umě-
lecké školy Přeštice pod vede-
ním paní učitelky Jany Hofma-
nové vystoupili se skladbami 
zahranými na akordeon, jejich 
talent ocenili všichni přítom-
ní velkým potleskem. Násle-
dovalo vystoupení oblíbené 
kapely Malá muzika Hájenka 
z Hájů, při které si senioři spo-
lečně s hudebníky zanotovali 
své oblíbené písně. Na závěr 
si publikum vyžádalo i něko-
lik přídavků a písní na přání. 
Na vystoupení této hudební 
skupiny pod vedením pana  
Ing. Zdeňka Hrubého se všich-
ni 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 Přešticku 
a v květnu zábavné odpoledne 
pro koledníky, dále její členové 
navštěvují seniory v pečovatel-
ském domě v Přešticích, dále 
seniory nemocné či osamocené, 
kam v době adventní přicházejí 
s dárkovými balíčky. Dále cha-
rita podporuje Adopci 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 čísle 
731 433 146.

Setkání bylo financováno 
z výnosů Tříkrálové sbírky, 
členy a příznivci farní charity. 
Děkujeme řediteli ZŠ Josefa 
Hlávky Přeštice Mgr. Petru 
Fornouzovi za poskytnutí pro-
stor pro naši akci. Těšíme se, 
že se sejdeme v plném zdraví 
opět v příštím roce!

Mgr. Alena Volková
(neprošlo korekturou)

Stavíme, stavíme, stavíme
Všimli jste si té vykácené 

zahrady Českobratrské církve 
evangelické v Rebcově ulici? 
Byla to romantická zahrada 
se vzrostlými letitými višně-
mi na jaře obalenými květy 
a pak ozdobenými tisíci plody 
v barvě českých granátů. Pod 
stromy si hrávaly děti z Mateř-
ského centra nebo mládež 
z Royal Rangers a v posled-
ním roce zde spočívali na 
křeslech v malebném stínu jak 
z Renoirových obrazů dědeč-
kové a babičky z denního 
stacionáře Kristián. Jednoho 
dne ale nádherné stromy zmi-
zely a jen nízké pařezy v trá-
vě žalují kolemjdoucím, jaký 
barbarský čin se tu odehrál. 
Ale ne! Není tu žádný důvod 
se pohoršovat. Naopak. V cípu 

zahrady vyroste pro obča-
ny z Přeštic a širokého okolí 
budova denního stacionáře pro 
dvacet uživatelů. Denní sta-
cionář Kristián – zařízení pro 
seniory či jiné osoby, které se 
o sebe nemohou starat samy, 
a jejich děti je nechtějí nechat 
doma opuštěné. Zde nacháze-
jí veškerou potřebnou pomoc 
i zábavu. Kristián dává svým 
uživatelům vše, co potřebují, 
a ještě mnohem víc, a proto na 
místa ve stacionáři už vznikl 
pořadník. Na stavbu přispě-
jí evropské fondy a ze sbírek 
svých členů Českobratrská 
církev evangelická, Bavorská 
evangelická církev a Evange-
lická církev ve Švýcarsku.

Doc. Josef Mištera 
děkan

Nabídka jazykových kurzů
2018/2019 

1) začátečníci 
2) mírně pokročilí – Elementary
3) mírně pokročili dopolední – Elementary
     + hlídání dětí 
4) pokročilí – Intermediate  

ANGLICKÁ KOUZELNÁ ŠKOLKA 
Děti: 1) začátečníci 
         2) mírně pokročilí (nižší úroveň bez čtení a psaní) 
         3) mírně pokročilí (začínáme číst a psát) 
         4) mírně pokročilí 1. a 2. stupeň 

Kontakt: 
Turistické informační centrum, Masarykovo náměstí 311 
E-mail: informacnicentrum@prestice-mesto.cz 
             Miskova@prestice-mesto.cz 
Telefon: 377 798 1911

Anonymní příspěvky 
do Přeštických novin nelze otisknout!
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Střípky z utkání Čechy – Morava
 národně házenkářský areál 
přeštického oddílu přivítal ten-
to vrchol poprvé v celé deva-
desátileté historii oddílu 
 pořadatelé připravili pro re-
prezentanty třídenní akci, od 
několika tréninků, příprav-
ných utkání přes večerní pose-
zení až po vlastní vyvrcholení 
mezizemských utkání 
 v přípravných utkáních byla 
úspěšná reprezentace Čech 
(ženy porazily Přeštice 27:11, 
muži rovněž pořadatelský 
celek 27:20) 

 v neděli při svátku národní 
házené – mezizemských utká-
ních – přišlo do areálu více než 
tisíc sto návštěvníků 
 mezi národní házenkáře zaví-
tal náměstek hejtmana Plzeň-
ského kraje Ivo Grunner, přeš-
tický starosta Karel Naxera či 
ředitel plzeňského rozhlasu 
Zdeněk Levý, předseda SNH 
Jiří Cedidlo 
 v obou nedělních mezizem-
ských utkáních Čechy – Mora-
va byli úspěšnější „domácí“, 
český lev porazil moravskou 

orlici jak mezi muži (17:8), tak 
i v ženách (18:11) 
 velký podíl na výhrách měli 
i přeštičtí reprezentanti – Mar-
tin Chmelík, Matěj Gruzska, 
Kamil Šelep, Ondra Hošťálek 
a Pavel Kydlíček, m. n. h. Soňa 
Zadražilová, Kristýna Vizin- 
grová a m. n. h. Jitka Kalčíková 
 součástí slavnostního dne 
bylo i vyhlášení nejlepších 
národních házenkářů a házen-
kářek za rok 2017. Obě prvá 
místa putovala do blízkého 
Tymákova, mezi ženami zvítě-

zila Pavla Šmídlová, mezi muži 
Lukáš Zimmermann. Mezi nej-
lepšími se však neztratili ani 
přeštičtí. V ženách stříbrnou 
příčku obsadila m. n. h. Soňa 
Zadražilová, na třetím místě 
skončila m. n. h. Jitka Kalčíko-
vá. V mužích třetí místo patří 
Kamilu Šelepovi, šesté Pavlu 
Kydlíčkovi. Z hráčů II. ligy 
byl jako nejlepší vyhodnocen 
příchovický Ondřej Hošťálek, 
který je zároveň velice plat-
ným hráčem přeštického prvo-
ligového celku.                 (šat)

Místa na stupních nejlepších národních házenkářek za rok 
2017 obsadily i dvě přeštické hráčky, vlevo třetí útočnice Jitka 
Kalčíková, vpravo brankářka Soňa Zadražilová.

Nejlepším střelcem v českém celku byl s devíti brankami domá-
cí Kamil Šelep, který se v hodnocení nejlepších národních házen-
kářů umístil na třetím místě.

Vzadu částečně kryt obráncem a útočníkem Moravy v dresu 
Čech přeštický brankář Tomáš Chmelík.

O přestávce mezi zápasy byl vzpomenut  výborný útočník, mno-
honásobný reprezentant Čech jako hráč i jako trenér, odchova-
nec přeštické národní házené m. n. h. Pavel Ausberger, který 
loni náhle zemřel. Zároveň bylo rozhodnuto o vyřazení čísla jeho 
dresu a umístění dresu v „síni slávy“ přeštického oddílu.   
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Všehochuť
Dokončení z minulého čísla 

Přeštických novin.
Další nešvar, který by si měli 

úředníci města ohlídat (nevím, 
který odbor to má na starosti), 
jsou finální práce některých 
firem, tzn. dát vše do původní-
ho stavu. Po provedení výko-
pových prací, ať už z jakého-
koliv důvodu (prasklé potrubí, 
nové rozvody plynu apod.), 
musí dát firma do původního 
stavu za dohledu příslušných 
pracovníků města (zůstávají 
zbytky betonu na ploše tráv-
níků, díry apod.). Například 
chodník od prodejny pana 
Aulíka k náměstí je 1 m2 ne-
opravený hliněný povrch, kdy 
při dešti se tomuto místu kaž-
dý vyhýbá. To samé chodník 
z náměstí k ,,Okresáku“ (ul. 
Červenkova) – za deště samé 
velké louže, kterým se lidé 
vyhýbají až na silnici, přitom 
by stačilo za pár korun povrch 
rozebrat, vyrovnat a kostky 
vložit zpátky, samozřejmě 
s patřičným spádem (voda teče 
s kopce). Platí to také na pře-
chodu pro chodce na náměstí 
od prodejny (bývalý Kova-
řík) k severní straně náměstí 
(zastávky autobusů), kde se za 
deště se tvoří úplný vodní pří-
kop jako ve středověku. Starší 
lidé toto místo obcházejí mimo 
přechod a mladí ho přeskakují, 
přitom by stačilo zde nainsta-
lovat za pár korun odpadní 
mříž se svodem do kanalizace. 
Tyto odpadní mříže jsou zná-
mé, je jich celá řada po měs-
tě, bohužel někde nefunkční, 
protože jsou výš než chodník 
– viz nový chodník na ,,Raj-
čuru“. Upozorňoval jsem i na 
lavičky v některých částech 
města, které je třeba natřít, aby 
vydržely co nejdéle (všechno 

stojí peníze). Dle informací se 
nabízel brigádník z oboru, ale 
byl odmítnut, i když by stál 
daleko méně než firma. To 
samé platí o lávce přes řeku na 
KČT, která je třeba také ošet-
řit – spodní část je celá rezavá 
(jezdím tam na lodi) – tomu 
všemu se říká údržba, což zna-
jí zejména majitelé domů, aby 
jim, jak se říká, nespadl barák 
na hlavu.

Další, co mne jako bývalého 
hokejového hráče mrzí je, že 
v Přešticích není umělé kluziš-
tě. Nejvíce je mi líto dětí, které 
by se určitě na ledě vyřádily 
a některé shodily i nějaké to 
potřebné kilo. Zimy, jaké jsme 
zažili my, kdy jsme bruslili od 
listopadu do března už nebu-
dou a rodiče nebudou dětem 
kupovat brusle na 14 dní v roce 
a další rok z nich vyrostou. 
Radní by o umělém kluzišti už 
měli konečně nejenom uvažo-
vat, ale jednat. Nikdo nechce 
stadion za miliony, dokonce 
krytý, ale účelové otevřené 
kluziště (jako v Nýrsku), kte-
ré by nemuselo být po stránce 
strojovny a rozvodu tak nároč-
né, protože by jen ,,přikrmova-
ly“ běžné zimní nulové teploty 
– nikdo nechce bruslit v létě.

Nechci být jenom kritický, 
radní určitě zaslouží i pochvalu 
za nějaké věci (nemají to leh-
ké), jako např. zavedení par-
kování na dobu max. 3 hodiny. 
Vidím to denně, že jsou volná 
místa – super zejména pro star-
ší lidi z okolí, kteří mají mož-
nost zaparkovat, zajít k lékaři, 
nakoupit nebo vyřídit věci na 
úřadě apod., což bylo dříve vel-
mi problematické.

Přeji všem, nejen Přeštičákům, 
veselou mysl a půl zdraví.

S úctou Petr Blažek

OMLUVA A OPRAVA
V článku o sbírce na nový zvon v květnových Přeštických 

novinách jsem se zmýlil: příspěvek z koncertu pěveckého sbo-
ru Carmina v Nittenau je správně desetkrát vyšší – 1500 euro, 
omlouvám se.

A číslo účtu na sbírku pod tímto článkem se mi zdá poněkud 
malé, zde je větší:

Číslo účtu: 115 – 6681740297/0100
Ing. Jiří Běl

Výsledková listina soutěže
Moje nej zvířátko

Dokončení ze str. 1
Osobní údaje definované 

v GDPR jsou obecné, tj. jmé-
no a příjmení, pohlaví, věk, 
datum narození, osobní stav, 
nově sem spadají např. e-mail 
nebo IP adresa či fotografický 
záznam. Do zvláštní katego-
rie citlivých osobních údajů 
patří např. údaje o rasovém 
či etnickém původu, politic-
kých názorech, náboženském 
vyznání, zdravotním stavu, 
sexuální orientaci, nově rozší-
řené o genetické a biometric-
ké údaje a osobní údaje dětí. 
Zpracování citlivých osobních 
údajů podléhá mnohem přís-
nějšímu režimu, než je tomu 
u osobních údajů obecných.

Mezi nové povinnosti zpra-
covatelů a správců osobních 
údajů patří především zavést 
technická, organizační a pro-
cesní opatření tak, aby veške-
ré nakládání s osobnímu údaji 
bylo v souladu s GDPR. Pro 
řadu z nich platí i jmenování 
pověřence pro ochranu osob-
ních údajů nebo i vypracování 
posouzení vlivu na ochranu 
osobních údajů.

Pověřence na ochranu osob-
ních údajů má i město Přeš-
tice a jím zřízené a založené 
právnické osoby včetně škol-
ských organizací. Ve spolu-
práci s ním se postupně zavádí 
příslušná opatření, ke kterým 
patří mj. i získávání souhlasu 
fyzických osob se zpracová-
ním a příp. i se zveřejňová-
ním osobních údajů v těch 
případech, kdy osobní údaje 
nejsou zpracovávány na zákla-
dě právní povinnosti, veřejné-
ho zájmu, za účelem plnění 
smlouvy nebo předcházení 
trestným činům.

Fyzická osoba dává v tako-
vém případě správci nebo 
zpracovateli tzv. informova-
ný souhlas, to znamená, že 
si může vybrat, zda souhlasí 
či nesouhlasí se zpracováním 
ke všem účelům zpracování 
nebo jen k některým z těch, 
ke kterým příslušný zpraco-
vatel či správce osobní údaje 
shromažďuje a dále zpraco-
vává. Například přispěvatel 
článků do Přeštických novin 
může dát KKC souhlas se 
zpracováním OÚ pro vzájem-
nou komunikaci s redakcí, 
tedy jména a příjmení, adresy 
a e-mailu, ale současně může 
nesouhlasit se zveřejněním 
svého jména v novinách. 
Dalším příkladem je zveřej-
ňování jiných než reportáž-
ních fotografií. Ke zveřejnění 
fotografie jednotlivé osoby 
či několika osob (např. vítě-
zové soutěží, jubilanti apod.) 
už je souhlas dotyčné osoby 
nezbytný.

GDPR je účinné teprve 
týden, všichni se postupně 
musíme naučit s ním žít, plnit 
jím dané povinnosti i uplat-
ňovat svá práva. A až spatří 
světlo světa český prová-
děcí zákon, přizpůsobit své 
činnosti v oblasti zpracová-
ní osobních údajů i tomuto 
zákonu. Zdolání počátečních 
potíží při zavádění si vyžádá 
mnoho trpělivosti a pečlivosti 
a doufejme, že bude mít sku-
tečně pozitivní vliv na zlepše-
ní ochrany osobních údajů, ať 
už je jejich správcem či zpra-
covatelem kdokoli.

Eva Česáková
kancelář starosty 

MěÚ Přeštice
(neprošlo korekturou)

Problém jménem GDPR

Již po 4. se v Přešticích
konal Festival zdraví

Slovo „zdraví“ se v součas-
nosti používá o sto šest. Kaž-
dý z nás chce přeci tělo, které 
naplno funguje, má energii, 
aby jelo celý den, aniž by se 
zhroutilo a tělo silné, které je 
schopno bojovat s nemocemi. 

Každý z nás chce tělo, které 
se cítí skvěle hned, jak se ráno 
probudí. A na čem to vše závisí? 
A co dál udělat pro své tělo? 

Návštěvníci našeho „Festi-
valu zdraví „mají jedinečnou 
šanci věnovat se svému tělu 
celý den fyzicky, ale i psy-
chicky. 

Cvičební lekce jsou sestave-
ny tak, aby se uvolnilo celé 
tělo, hlavně samozřejmě bola-
vá záda a návštěvníci odcháze-
li jak na obláčku. 

Jsou zde i doprovodné služ-
by a tak je možno místo cvi-
čení zvolit například líčení 
odborníky, nebo třeba změření 
chodidel na podoskopu, či si 
nechat udělat nový účes...  

Ale by toho nebylo málo, 
radost děláme již při vstupu, 
kdy každý návštěvník dostane 
dárečky od různých sponzorů, 
kteří jsou k dispozici po celou 
dobu a jsou ochotni se věno-
vat a poradit ve své oblasti 
– samozřejmě vše se týká zdra-
ví a zdraví –  takže například 
místní moštárna, aromaterapie, 
zdravé výrobky i zdravé jídlo... 
Po celou dobu mohou navští-
vit  na akci utvořenou čajovnu, 
která připravuje zdravý oběd 
v podobě polévky a salátu.O 
návštěvníky se staráme od prv-
ního kroku na akci až do konce 
a každý si může vybrat a užít 
si dle svého výběru ve cvičení, 
doprovodných služeb nebo jen 
odpočinku v čajovně a užívání 
si svých dárků.Akce od prvního 
ročníku se těší velké oblibě a pro 
nás je největší odměna odpočatý 
a usměvavý návštěvník.  

Kolektiv TS Hely Prestice
(neprošlo korekturou)

HLÁŠENÍ MÍSTOSTAROSTY

Dokončení ze str. 1
Nu a na závěr něco málo ke 

kontejnerům na biologicky 
rozložitelný odpad. Laska-
vý čtenář snad nebude příliš 
vztahovačný a nebude se na 
mě hněvat, když si pro všech-
ny dovolím problematiku 
shrnout tím, že kanape nebo 

stará eternitová krytina není 
biologicky rozložitelným od-
padem. Děkuji všem, kteří 
tomu rozumějí a mají odvahu 
zakročit, když je některý ze 
spoluobčanů na scestí...

Děkuji a přeji klidné léto!
Marek Krivda

místostarosta města 

SLEDUJTE 

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

Další ročník junáckých her 
Podobně jako prvomájo-

vá dopoledne v předchozích 
letech i letos patřilo přeštické 
náměstí hlavně dětem. Místní 
junáci společně s dobrovol-
nými hasiči pro ně připravili 
patnáct soutěžních stanovišť. 
Tak třeba děti malovaly, ská-
kaly přes lano, chodily na chů-
dách, hasičskou hadicí srážely 
kuželky... Splnění všech úkolů 
znamenalo vyplněnou tajen-
ku a tím možnost si vybrat 
sladkou odměnu. Účast si 
nad vyplňovanými lístečky 
pochvala Pavla: „Už chybí 
jen málo do stovky, účast je 
určitě lepší než vloni.“ Všem 
pak celé dopoledne vyhrávala 

místní country  kapela Sešlost 
wjekem.                            (šat)

Jednou z disciplín bylo „love-
ní“ rybiček.



Florbalový spolek pro Plzeň-
ský kraj, známější pod názvem 
BLMF, uspořádal v sobotu 
7. dubna turnaj mladších žáků. 
Do haly TJ Slavoj v Plzni se 
sjelo celkem 9 družstev včetně 
týmu Sokola Přeštice. S vět-
šinou soupeřů jsme se potka-
li poprvé. Před začátkem se 
nedalo čekat, že kluci budou na 
turnaji dominovat, avšak opak 
byl pravdou. V základní sku-

pině si lehce poradili s Kote-
rovem a Radnicemi a zvládli 
i těžký duel s Chlumčany. Ve 
čtvrtfinále překonali Tlučnou 
a v semifinále přetlačili Chrást 
3:2. Turnaj korunovali výhrou 
ve finále nad Merklínem drti-
vým výsledkem 10:1. Turnaj 
ve stylu start–cíl se stal per-
fektní tečkou za první sezónou 
obrozené florbalové mládeže 
v Přešticích. V sezóně násle-

dující bude tým nastupovat 
v pravidelné soutěži starších 
žáků. Máme se tedy na co 
těšit.

Odkaz na další fotky z tur-
naje k nalezení na stránkách 
www.blmf.cz
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Basketbalový turnaj O pohár starosty
města Přeštice

Velikonoční víkend letos 
opět patřil basketbalovému 
turnaji smíšených družstev žen 
a mužů. 

Dvoudenní sportovní akce se 
zúčastnilo celkem šest týmů 
z Čech i Francie. Hráči Přeštic, 
Holýšova, Stříbra, Saint-Apol-
linaire a Toulonu s Lyonem se 

utkali ve dvou skupinách, kde 
byly výsledky vzájemných 
zápasů poměrně vyrovnané.

Vítězem turnaje se stalo 
družstvo žen a mužů BK Přeš-
tice „1“, které ve finále velmi 
těsně porazilo BK Karpem 
Holýšov. Putovní pohár sta-
rosty byl vítěznými Přešticemi 

předán francouzským basket-
balistům z Toulonu a Lyonu 
jako poděkování za účast na 
turnaji a zároveň jako pozván-
ka k dalšímu ročníku.

Velké poděkování samozřej-
mě patří všem týmům za přá-
telskou atmosféru během celé 
akce a městu Přeštice za pod-

poru a pomoc při organizaci 
turnaje. 

Konečné pořadí týmů:
1. BK Přeštice „1“; 2. BK Kar-
pem Holýšov; 3. BK Přeštice „2“; 
4. Baník Stříbro; 5. ASC Saint- 
-Apollinaire; 6. Toulon a Lyon.

Pavlína Boříková
BK Přeštice

Společná fotografie všech týmů turnaje.

Štafetový pohár 2018
Hlavním pořadatelem Štafe-

tového poháru je Český atle-
tický svaz. Štafetové družstvo 
je složeno ze 16 mladších 
a starších dívek a chlapců  
z 1.-5. ročníku ZŠ. Do celkové-
ho výsledku se sčítají časy štafet 
8x100 m mladších žáků, 8x100 
m starších žáků a 8x200 met-
rů smíšená štafeta. Ve čtvrtek  
3. května 2018 se uskutečni-

lo okresní kolo Štafetového 
poháru 2018, které pořádala 
naše ZŠ Josefa Hlávky Přeš-
tice a zúčastnilo se ho šest 
družstev z Přeštic, Nepomuka, 
Tymákova, Stoda a Chlumčan. 
Do krajského kola, které 
se konalo 15. května 2018 
v Klatovech, postoupila dvě 
družstva ze ZŠ Josefa Hláv-
ky Přeštice a družstvo ze ZŠ 

Nepomuk. V Klatovech sou-
těžilo celkem šestnáct druž- 
stev z Plzeňského kraje. V té-
to velké konkurenci jsme se 
skvěle umístili – družstvo 
Přeštice A na skvělém 4. mís-
tě a družstvo Přeštice B na  
14. místě. Součástí štafetové-
ho závodu byly i doplňkové 
disciplíny – skok daleký, skok 
z místa a hod medicinbalem. 

Z těchto disciplín si 1. místo 
přivezli Vanessa Volopicho-
vá za skok daleký a Filip Fořt 
za hod medicinbalem. Všem 
sportovcům blahopřejeme. 

Více informací na:
https://www.stafetovypohar.cz/ 
vysledkova-listina/2018/pl-
zensky

Mgr. Naďa Květoňová
Mgr. Radek Mašát

Foto archiv ZŠ JH Přeštice

Přebory župy šumavské
v sokolské všestrannosti 2018

O jarních sobotách se konaly krajské přebory 
župy šumavské v plavání, ve sportovní gymnastice 
(hrazda, kruhy, prostná, přeskok a bradla), šplhu 
a atletice v Klatovech. V letošním roce se ho 

zúčastnilo 15 žáků a 6 žákyň z Přeštic. Podali výborné sportovní 
výkony a získali tato umístění:

Blahopřejeme! sestra Naďa Květoňová
za oddíl všestrannosti TJ Sokol Přeštice

Gymnastika – Domažlice.

Atletika – Klatovy.                      Foto archiv TJ Sokol Přeštice

Žáci vyhráli turnaj BLMF v Plzni

Foto Ivan Horák


