
Poběžíte 
letos zase 
závody do 
schodů pod 
kostelem?

Pokud budu 
živ a zdráv, tak jo. To už bude, 
myslím, po páté. Běhám od 
začátku.

Takže jste začal v pěta-
sedmdesáti?

Asi ano. Potřebuji ale soupe-
ře. Zatím jsem ve své katego-

rii nad 45 let pokaždé vyhrál. 
Porazil jsem i výrazně mladší 
kluky, kteří trénují pravidelně. 
A jak to děláte, že jste 

stále v takové kondici?
Plavu v řece, chodím do 

bazénu, jezdím na kole, stíhám 
i turistiku a běžky a chodím 
pravidelně do sauny, pořád 
něco dělám.
Ale že i vyhráváte…
Já když jsem poprvé závodil 

na běžkách, ještě jako učeň, 
hned jsem vyhrál. To jsem 
si půjčil tenkrát lyže a odjel 

na Šumavu a všechny před-
běhl. Dost jsem se tomu divil. 
Pak na vojně jsem taky pořád 
vyhrával. Zřejmě to bylo tím, 
že jsem měl nechtěný trénink 
jako letecký modelář. Tenkrát 
se ještě neřídilo tak jednoduše 
jako dneska a za letadly jsme 
museli běhat. Když fouklo, 
tak jsme museli utíkat třeba až 
k Obecňáku nebo na Ticholo-
vec. A fofrem, jinak to letadlo 
zmizelo někde v lese. Denně 
jsme naběhali spoustu kilome-
trů. To byl trénink!

To tam nebyla žádná 
zástavba, asi jste běželi 
jen po lukách…

Přesně tak. Modelářskou díl-
nu jsme měli v loděnici, to ji 
zrovna postavili ve čtyřicátém 
pátém. 
To vám bylo deset let. 

Jak to v loděnici vypa-
dalo?

Byla tam hospoda, takový 
výčep. Ale bylo to udělané 
tak, že tam lidi skoro necho-
dili. A to tenkrát nebyla tele-
vize. Takže hospoda se využí-

vala jen při akcích, jako třeba 
Benátské noci. Jinak to nefun-
govalo. My jsme tam jako děti 
hráli stolní tenis, potom se tam 
přestěhovali modeláři. Z lodě-
nice jsme pouštěli ta naše leta-
délka. 
V Přešticích se slavily 

Benátské noci?
Ano. Jednou tam hrála kapela 

p. Švece a basista, jmenoval se 
Nedvěd, syn učitelky Nedvě-
dové, měl krásnou bílou basu.

Začali s opravou kapliček, 
obnovují hradiště a chtějí 
postavit rozhlednu. Lidé ze 
Sdružení občanů Skočic mají 
velké plány a hned 11. červ-
na ukážou, jak si představují 

pospolitý život v malé obci. 
Na obnoveném skočickém 
hradišti pořádají obecní slav-
nost s kejklíři, středověkými 
hrami a ohňovou show. Zváni 
jsou i přespolní.

Na první pohled není zřej-
mé, kde se hradiště rozkládá. 
Dávno už je zastavěné domy, 
zarostlé stromy a zaváté vět-
rem. Hlavní část je ale patrná, 
z terénu vystupují do několika 
metrů nerovnosti, které dříve 
byly zdmi středověkého hra-
du. Stála tu i vysoká věž, kte-
rou ještě malíři před několika 
sty lety stačili namalovat. Před 
rokem by ruiny neprohlédl ani 
znalec. Hradiště bylo zarostlé 
dřevinami a zavezené odpa-
dem.

Místní se pustili do práce 
a nejvíc jim pomohli přeštičtí 
házenkáři. Ti museli za trest 
kvůli několik let starému hří-

chu vůči městu odpracovat 
tisíc hodin. „Odpracovali je 
na obnově hradiště a někte-
ří sem chodí dál pomáhat. 
Podívejte, jak to prokouklo,“ 
ukazuje spokojeně předseda 
sdružení Oldřich Váca. „Ješ-
tě tu přibydou lavičky, infor-
mační tabule, odveze se další 
zbytečná navážka a pak ještě 
musíme srovnat svah, aby se 
to dalo sekat a nějak to vypa-
dalo.“ To už bývalý poslanec 
parlamentu Váca ukazuje od 
hradiště směrem k přeštické-
mu kostelu.

Slavnost se odehraje na plác-
ku pod hradištěm, které leží na 
pravé straně obce při pohledu 
od Přeštic. První odbočkou ve 
Skočicích doprava a po pár 

metrech znovu doprava, cestu 
ukážou i směrovky. „Začne-
me v pět hodin večer, nejdřív 
je ale program pro děti,“ říká 
místopředsedkyně sdružení, 
učitelka Alena Vozárová. 
„Pozvali jsme kováře, hrnčíře 
a budeme mít ukázky písková-
ní.“ Na sedmou přijede skupi-
na šermířů Platonia, své kous-
ky ukáže sokolník a ohňová 
show rozzáří skočické hradiště 
v deset večer.

(red)
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S přeštickým rodákem o tom, jak se udržet v kondici do osmdesáti, o varhanách a saxofonu a o tom, kdy do Přeštic 
přijeli Američané.

Oživlé ruiny

Jak dohnat letadélka

Skočice sobě. Začínají opravou hradiště

...město Přeštice slaví 790 let od první zmínky

Tak vypadal pohled na Sko-
čice v 18. století...

Bohulibý trest
Velká sláva

Oldřich Váca a Alena Vozárová na hradišti.
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Masarykovo náměstí

Vážení čtenáři,
v tomto čísle se budu věno-

vat záležitosti nepříliš viditel-
né a nepříliš voňavé, ale přece 
stěžejní pro rozvoj každého 
města. Jde o kanalizaci. Již del-
ší dobu diskutujeme se zástupci 
našeho provozovatele, společ-
ností ČEVAK, o potížích, které 
nám způsobují splaškové vody 
nelegálně vypouštěné do dešťo-
vých stok nebo dokonce přímo 
do vod povrchových. Nelegální 
připojování dešťových vod do 
výlučně splaškových kanaliza-
cí je také problémem. Většina 
Přeštic je sice odkanalizová-
na jednotným systémem (tedy 
dešťové i splaškové vody dohro-
mady), ale například ve Skoči-
cích je kanalizace oddílná (zvlášť 
splaškové a dešťové potrubí). 
Dešťové vody ve splaškové sto-
ce nám totiž prodražují nákla-
dy na provoz čerpací stanice 
a čistírny odpadních vod. Jako 
dosti nechutný příklad akutní 
ignorace mohu uvést splašky 
tekoucí do rybníka ve Skočicích 
Na Kovarně, které vypouští do 
vodoteče (potoka) někdo z při-
lehlých domů. Odhalení toho-
to hříšníka nebude žádný větší 
problém i bez nasazení techni-
ky. Pro jiné případy, například 
nelegální přípojky do odlehčo-
vacích stok v Nepomucké a Na 
Jordáně v Přešticích, máme 
k dispozici kromě dnes již běž-
ných kamerových prohlídek 
také kouřovou techniku. Tento 
vynález vhání do potrubního 
systému barevný kouř, který se 
prodere všemi netěsnostmi, na 
něž narazí. Detekce pak probíhá 
vizuálně podle toho, kde se kou-
ří z dešťového svodu, šachty, 
vpusti nebo jímky.

V naprosto drtivé většině přípa-
dů je přitom připojení na kanali-
zační síť možné a realizovatelné 
při standardních nákladech, 
které museli vynaložit všichni 
ostatní (nebo jejich předkové), 
chovající se k ostatním lidem 
a k našemu společnému životní-
mu prostředí normálně. Zdůraz-
ňuji, že zvýšené náklady na pro-
voz kanalizace platíme všichni 
i za ty, jež pravidla nedodržují. 
Dohodli jsme se tedy s provozo-
vatelem na postupných krocích 
vedoucích k nápravě v místech, 
kde o problémech víme. Místa, 
kde mohou nelegální přípojky 
být (byť o nich zatím nemáme 
informace), budeme postupně 
prohlížet a prověřovat. A aby-
chom neztráceli čas, začnu prv-
ním krokem rovnou tady a teď.

Vyzývám všechny občany, 
kteří nemají kanalizaci vyře-
šenou podle pravidel, aby ne-
prodleně kontaktovali našeho 
provozovatele, společnost ČE-
VAK (jan.kroupa@cevak.cz, 
tel. 602 763 997 – v pracovní 
době) a začali problém řešit.

Pokračování na str. 5

Eveline a Valérie právě seskočily z kolotoče. Tradiční přeštická pouť k připomenutí zázračného obrazu v kostele Nanebevzetí  
Panny Marie láká především zábavou. Duchovní odkaz zůstavá skrytý a tak trochu zapomenutý...              Text a foto Milan Janoch

Barokní 
Přeštice

6. července 2016
od 13.00 hodin

Bohatý 
doprovodný program!

 komentované 
prohlídky kostela NPM
 seminář a praktická 

ukázka kostelních varhan
 vůně baroka

 oživlá řemesla v DHP
 barokní fotokoutek
 workshop pro děti



Pokračování ze str. 1
Po válce to bylo v módě, bílá 
basa jako z amerických fil-
mů. Jednou ji nechal uloženou 
v loděnici a my jsme na ní dru-
hý den jezdili po vodě a zničili 
jsme mu ji. Rozklížila se.
To jste teda parťáci.
Díky té base jsem si čichnul 

k vodáctví. Takže jsem v roce 
1954 přešel z leteckého mode-
lářství k vodákům.  

Kolik lidí tenkrát jezdilo 
na lodích? 

Silný vodácký klub tu byl 
v roce 1941, zejména v letech 
válečných měl hodně členů. 
Pak se to v padesátých letech 
rozpadlo a na vodě nejezdil 
skoro nikdo. V loděnici byl 
akorát pan Šterner, který dělal 
lodě. Pak jsme postupně posta-
vili oddíl, začali jsme trénovat. 
Díky panu Kripnerovi, to byl 
vodácký nadšenec. Jezdili 
jsme všechny různé závody.
Kánoe nebo kajaky?
Obojí. Závody většinou 

v Plzni a pak jsme začali jez-
dit i slalom a sjezdy na divoké 
vodě.
To jste také vyhrával?
Jednou jsem krajský přebor-

ník ve sjezdu na Čeňkově pile, 
to je ta Otava divoká, tak tam.
Neříkejte mi, že jste na 

to natrénoval tady na 
Úhlavě?

My jsme trénovali na Vltavě 
na Podolsku, to byla šlajsna, 
kde je teď nový most mezi 
Pískem a Táborem. Taky ale 
nebyla taková konkurence. 
Ale Plzeňáky jsme poráželi. 
Byli jsme dobří ve slalomu. 
Ještě mám v loděnici tři lodě, 
kajak, kánoi single a double. 
Ale už jezdím jen turisticky 
(smích).
Nebude ten váš požeh-

naný věk důsledkem 
toho, že se pořád usmí-
váte? Působíte doj-
mem věčného optimis-
ty. Dokáže vás něco 
naštvat?

Ne, ne, ne. Já se divím 
lidem v mých letech nebo 
ještě mladším, kteří jsou furt 
vzteklí a nadávají. Vadí mi 
to kolikrát i v televizi, třeba 
v pořadu Kotel s Jílkovou. Jak 
tam ti staří dědkové řvou, tak 
si říkám, že si nejdou radši 
někam zaplavat. Měli bychom 
mít radost z toho, že jsme zdra-
ví a že nám chutná.
Optimisté se prý doží-

vají vyššího věku než 
pesimisté.

Nevím. Jestli budu po mámě, 
tak ta tu byla přes stovku. 
A pořád jí to myslelo. Skládala 
i básničky pro lidi, byla bez-
vadná. Otec odešel v šedesáti 
devíti.

Po kom jste muzikan-
tem?

Určitě po obou rodičích. 
Matka byla altová zpěvačka 
a pianistka, otec byl vynikající 
hudebník. Hrál tady v kostele 
léta na varhany, znal prakticky 
všechny nástroje, i na ně učil.
Chodil jste do hudební 

školy? 
Ne, ne. Mě učil otec. Prak-

ticky každé druhé dítě v Přeš-
ticích a okolí chodilo k němu. 
Já jsem hrál na varhany už od 

dvanácti. Otec byl také hudeb-
ní skladatel, člen Hlávkovy 
nadace, hrával v zámecké kap-
li v Lužanech, tam se setká-
val s Jindřichem Jindřichem 
a podobnými hudebníky. 
Vy hrajete na kolik 

nástrojů?
Zhruba na deset. Začínal 

jsem na housle a na piano. Pak 
jsem přidal čelo, to jsme měli 
doma kvartet, k tomu harmo-
niku. Jako malý kluk jsem 
hrával po válce na různých 
akcích. Potom jsem začal hrát 
na trumpetu, přešel jsem ale 
na saxofon a klarinet a u toho 
jsem vydržel. Ještě vloni jsem 
hrál na saxofon swingovky na 
výročí osvobození s Dušanem 

Radou. Já měl to ságo v ruce 
naposledy před čtyřiceti, pěta-
čtyřiceti lety. Ale šlo to.
Ale nejdéle vám zůsta-

ly varhany, na ty hrajete 
v kostele pořád. 

Otec tam hrával, mě to bavi-
lo, tak jsem chodil s ním. První 
mši v kostele jsem hrál ve tři-
nácti letech. A sám. To byly 
tři mše dopoledne, takže jsem 
jednu z nich pravidelně hrával.
Zvláštní, že jste se nako-

nec hudbou neživil…
Otec mi celý život říkal, hud-

bou se neživ, to je bída. Jedi-
ně technika, technika. To byl 
jeho výrok. Ale samozřejmě 
jsme hrávali kšefty všude mož-
ně. Jeden čas jsem pracoval 
v Ostrově, takže jsme třeba 
hrávali i v Karlových Varech 
na filmovém festivalu. Každá 
koruna byla dobrá. V kostele 
ale samozřejmě hraju zadarmo.
Vy v kostele hrajete, 

v létě tam budete před-
nášet v rámci „baro-
ka“. Proč je kostel jinak 
pořád zamčený?

Protože se krade. Když jsem 
byl malý kluk, byl otevřený 
celý den. Mohl jsem si kdyko-
liv zahrát. Dneska to musí být 
zamčený, protože se krade.
Jiné kostely takhle vel-

ké a vzácné bývají ote-
vřené. 

Musí tam být někdo, kdo 
to hlídá. Jinak někdo zničí 
sochy. Naštěstí se ještě nic 
neztratilo. Teď k mřížím při-
bylo i plexisklo, tím pádem 
kostel nevětrá. Proto odchází 
dřevo, varhany to rozlaďuje 
kvůli vlhkosti.

Ani turisté tam nemo-
hou, přitom je to největ-
ší barokní kostel posta-
vený mimo Prahu. 

To vím. Turisté se mohou 
nahlásit dopředu, klíče dosta-
nou v muzeu a jde s nimi 
doprovod.
V Přešticích žijete celý 

život, až na nějaké ty 
pracovní přestávky na 
Karlovarsku nebo na 
montážích. Co vám tu 
chybí, jak na vás město 
působí? 

Když to vezmu přes sport, tak 
mně osobně vadí, že tu není 
ledová plocha. Na krytý sta-
dion peníze město nesežene, 
ale samotná plocha by stačila. 

Chladit to, když je kolem nuly 
nebo lehce nad nulou. Když 
jsem hrál hokej, tak se o tom 
mluvilo dost vážně. Jako to 
třeba udělali v Nýrsku. Letos 
jsem tam bruslil. Tady když 
dětem koupíte brusle, tak je 
užijí tři dny v roce. A pořád 
jezdit do Plzně je nesmysl. 
To je všechno, co vám 

chybí?
Taky to parkoviště na náměs-

tí. To je třeba urychleně vyře-
šit. Zpoplatnit to. Třeba na dvě 
hodiny zdarma a pak platit. 
Sem přijede, kdo chce, a par-
kuje na náměstí od rána do 
večera. Ostatní nemají šanci, 
i když tu chtějí jen něco vyřídit 
nebo nakoupit.

Vás znají místní lidé 
i jako tvůrce schodišť. 
Kolik už jste jich napro-
jektoval?

Několik set, a v podstatě kaž-
dé je jiné. Nákresy ale zůstá-
vají u truhlářů, mně zbyly šab-
lony. Teď už je to jen koníček.
To jste tedy v Přešti-

cích dělal skoro všechny 
schody?

V Přešticích moc ne, spíš 
okolo Přeštic, ale dál, třeba 
v Praze. Tam jsem jich dělal 
docela hodně. Já jsem docela 
rozkřiknutý, pomáhám radou 
v několika truhlárnách.
Na jak velké schody si 

troufnete?
I na opravdu velké. Vyráběl 

jsem dokonce i železné. Dříve 
jsem měl firmu, to jsem dělal 
dřevěná schodiště sám se vším 

všudy. Ale když vidím, jak se 
dnes dělá třeba selský náby-
tek, to je k pláči. Nebo lavičky 
tady v Přešticích, které koneč-
ně udělali nové. U radnice jsou 
dobré, nové. U kostela sice 
také nové, ale když jsem na 
ně koukal, tak jsou neobrouše-
né, jen uříznou konce, natřou 
a zadřete si třísku do zadku.

Proč jste měl takový 
mizerný posudek, kvů-
li kterému jste nemohl 
studovat? Co jste prove-
dl? Přímo se tam psalo 
„musí poznat dělnickou 
třídu“.

Protože tatí hrál na varha-
ny v kostele. Přitom všichni 
věděli, jak to byl oblíbený člo-
věk. Učitel hudby a nábožen-
ství. Než to komunisté zrušili. 
Zakázali mu učit a místo toho 
začali budovat hudební školu. 
To bylo v roce 1951. Předse-
da partaje řekl otci – on mu 
tykal – „Petře, dej se k nám 
do strany, budeš dělat ředitele 
školy“. Otec to odmítl, protože 
měl jiné smýšlení, samozřej-
mě. Takže ho do hudebky ani 
nevzali učit. Tak šel do děl-
nické profese, skládal cement 
a tak. Až do konce života.
A už nehrál?
V kostele hrál dál, to mu 

nemohli zakázat. Ale když 
postavili obřadní síň, tam hrát 
nesměl. Komunisté sháněli 
muzikanty všude možně, ale 
otec nesměl. Začala tam hrát 
z donucení slečna Pelikánová 
ze spořitelny. Kdyby odmítla, 
tak aby přišla o práci.  
Ono se o Přešticích 

říká, že tady byli komu-
nisté silní. Je to pravda?

Byly tu dvě komunistické 
rodiny, které oraly Přešticemi. 
V těch velkých městech to snad 
takové nebylo, lidi se nezna-
li osobně. Tady to ale bylo 
hrozné. Takže i já jsem musel 
poznat dělnickou třídu. Šel jsem 
do Škodovky, odkud mě potom 
jako dělnického kádra pustili na 
střední školu. Ale moc nechybě-
lo. Měl jsem malér, střelil jsem 
se o přestávce při učňovských 
zkouškách do ruky z upravené 
raketové pistole. Patřila spo-
lužákovi, kterému zrušili trest 
při amnestii. 

Dokončení na str. 11
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Saxofon po padesáti
letech

S úsměvem to jde líp, ať si jdou vzteklouni... Seznámení občanů 
s činností městské policie 
za měsíc DUBEN 2016 
Tel. 725 726 549

Na divoké vodě

Pojišťovací agenti 
nabízeli změnu zdravot-
ní pojišťovny – porušení 
tržního řádu

Dne 5. 4. 2016 nahlásila na 
MP pracovnice organizace 
Člověk v tísni, že jejího kli-
enta z Přeštic v měsíci únoru 
2016 navštívili pojišťovací 
agenti, kteří mu vnutili změnu 
zdravotní pojišťovny, ačkoli je 
podomní a pochůzkové nabí-
zení služeb v Přešticích zaká-
záno. Jednalo se o čtyřiadva-
cetiletou agentku z Chlumčan 
a jejího kolegu, kteří byli 
předáni k vyřízení na správní 
orgán. Třešničkou na dortu je,  
že muž dosud neví, zda je stále 
přihlášen u původní nebo nové 
zdravotní pojišťovny. Zejména 
senioři by si neměli vpouštět 
do domu či bytu žádné cizí 
osoby nabízející zboží či služ-
by, aby předešli případným 
nepříjemnostem. Raději zavo-
lejte hlídku městské policie, 
která pravost těchto agentů 
prověří a věc vyřeší na místě 
dle zákona.
Zjištění pachatelů, kte-

ří poškodili sloup veřej-
ného osvětlení v ulici 
V Háječku

Pomocí městského kame-
rového systému byly zjiště-
ny tři osoby, které dne 8. 4. 
2016 v 00.01 hod. ohnuly 
sloup veřejného osvětlení v ul. 
V Háječku v Přešticích. Stráž-
níky byly zjištěny totožnosti 
těchto osob a věc byla předána 
jako podezření z trestného činu 
poškození cizí věci policii, 
neboť městu Přeštice vznikla 
škoda kolem 20 000 Kč. Nej-
smutnější na tomto činu je, že 
se jednalo o mladíky z Přeš-
tic, kteří také využívají světla 
tohoto veřejného osvětlení. 
Alkohol dělá své...
Jízda pod vlivem alko-

holu v ulici Nepomucká 
v Přešticích

Dne 16. 4. 2016 v 02.34 hod. 
při hlídkové činnosti u Přeštic-
ké Stodoly byly zjištěny podna- 
pilé osoby, které poté nastou-
pily do motorového vozidla 
a odjely směrem na Nepomuk. 
Jelikož byl řidič podezřelý 
z požití alkoholu před jízdou, 
byl hlídkou zastaven na kon-
ci Přeštic směrem na Nepo-
muk. Jelikož při kontrole byl 
z dechu devětačtyřicetiletého 
řidiče ze Štěnovického Borku 
cítit alkohol a řidič požívá-
ní alkoholu před jízdou při-
znal, byla na místě provedena 
dechová zkouška s naměře-
nou hodnotou 0,864 promile 
alkoholu v dechu řidiče. Řidi-
či byla další jízda Policií ČR 
zakázána a věc byla oznámena 
k vyřízení na správní odbor.
Ohrožování servírky 

a narušování občanské-
ho soužití v baru Krijcos

Dne 21. 4. 2016 v 00.20 hod. 
kontaktoval na Masarykově 
nám. v Přešticích zakrváce-
ný dvaadvacetiletý mladík 
z Dýšiny hlídku MP, aby mu 
pomohla zavolat domů. Jeli-
kož si ale začal stěžovat na 
bolest hlavy, byla na místo 
přivolána záchranná služba. 
Následně se k hlídce přihlási-
la dívka, obsluha baru Krijcos, 
která sdělila, že byla slovně 
napadána tímto zakrváceným 

podnapilým mladíkem, který 
se ji pokusil napadnout i fyzic-
ky. V baru se obsluhy zastal 
jednadvacetiletý host z Liber-
ce, bohužel tak intenzivně, 
že při vyvádění mladíka jej 
udeřil úderem ruky a nohy do 
obličeje. Mladík byl převezen 
sanitkou do FN v Plzni a věc 
vyhrožování a újmy na zdraví 
a slovního napadání servírky 
byla oznámena k vyřízení na 
správní orgán. Tam byl ozná-
men i host baru Krijcos pro 
podezření z ublížení na zdraví.
Výtržnictví a poškození 

skleněné výlohy prodej-
ny v ul. Nepomucká

Dne 24. 4. 2016 kolem 04.00 
hod. prováděli strážníci dohled 
nad dodržováním veřejného 
pořádku u Přeštické Stodo-
ly. V tuto dobu uslyšeli zvuk 
rozbíjeného skla z prostoru 
křižovatky ulic Nepomucká 
a Na Růžku v Přešticích. Na 
místě byl zadržen jednačty-
řicetiletý muž ze Zálesí, kte-
rý prokopl výlohu prodejny 
jízdních kol v ul. Nepomucká. 
Totožnost podnapilého mladí-
ka byla hlídce známa, neboť 
již byl kolem 2.00 hod. stráž-
níky řešen v blokovém řízení 
z důvodu úmyslného rozbití 
sklenice o vozovku. Muž byl 
pro podezření z trestných činů 
výtržnictví a poškozování cizí 
věci předán hlídce policie 
k dalšímu opatření. Obchod-
níkovi s jízdními koly vznikla 
škoda nejméně 7000 Kč.
Poškození skleněné 

výplně dveří na uby-
tovně v ul. Vrchlického 
a poškození plotu zahra-
dy v ul. Slovenská

Dne 30. 4. 2016 ve 20.45 
hod. přijala hlídka oznáme-
ní, že na ubytovně v ulici 
Vrchlického došlo k rozbití 
skleněné výplně dveří podna-
pilým nájemníkem. Na místě 
hlídka kontaktovala správce 
ubytovny, který hlídce sdělil, 
že poškozenou výplň nechá 
nájemníkovi – šestadvacetile-
tému muži z Polska – strhnout 
z výplaty. Tomuto bylo stráž-
níky sděleno, že pokud bude 
dále narušovat veřejný pořá-
dek, bude převezen na záchyt-
nou stanici, neboť mu bylo 
naměřeno 2,169 promile alko-
holu v dechu. S mladíkem se 
hlídka opět setkala téhož veče-
ra ve 22.15 hod., kdy přijela 
prověřit oznámení poškozené 
zídky zahrady v ul. Slovenská. 
Mladík zde narušoval veřej-
ný pořádek bušením rukou 
a kopy nohou do zaparkova-
ných vozidel. Jelikož se pode-
zřelý mladík pokoušel z místa 
uprchnout, byla mu nasazena 
pouta a na místě byl předán 
k dalšímu opatření přivolané 
hlídce policie.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

Poškození sloupu veřejného 
osvětlení v ul. V Háječku.

Blažek je dobrá značka

Jak komunisté
orali Přešticemi
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Všem oslavencům přejeme 
hodně zdraví a pohody do dal-
ších let.

PODĚKOVÁNÍ

VÝROČÍ (květen)

82 let 
Růžena REJTHAROVÁ

Jiřina PELÍŠKOVÁ
Anna ROUBOVÁ
Anna MRÁZOVÁ

81 let 
Jana STREJCOVÁ
Marie FROUZOVÁ

Jiřina ZAVADILOVÁ
Miloslava VÍTOVCOVÁ

Stanislav KOVAŘÍK

84 let 
Marie VALENTOVÁ

83 let 
Marie ODVODYOVÁ

Marie RÁDLOVÁ
Marie BEROUŠKOVÁ

86 let 
Miloslava BAJEROVÁ

František FIALA

ZLATÁ SVATBA manželů TRNKOVÝCH

(1936)
(1922) 
(1948)
(1934)
(1921)
(1923) – Skočice
(1951)
(1925)

ÚMRTÍ (duben)
Marie ŠEFČÍKOVÁ
Emilie FRAŇKOVÁ
Alena POLÍVKOVÁ
Josef BOŠEK
Ondřej KVĚTOŇ
Václav VOHRADSKÝ
Petr PROKOP
Marie STOČKOVÁ
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

   matrika MěÚ Přeštice

BLAHOPŘÁNÍ 
k 90. narozeninám

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavili

90. narozeniny oslavila

pan Jiří TYKAL

paní Helena ŠERTLOVÁ

paní Květuše KLESOVÁ

Blahopřejeme
 k životním výročím.

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

Vážení jubilanti, blahopřejeme Vám a přejeme Vám do dalších 
let pevné zdraví a další dlouhá léta života v úctě a pochopení všech, 
kteří jsou Vám blízcí. Děkujeme Vám za všechno, co jste vykonali. 
Věřte, úcta k člověku není a nemůže být přežitkem. Vážíme si star-
ší generace svých spoluobčanů.                matrika MěÚ Přeštice

87 let 
Marie SKÁLOVÁ

(Žerovice)

Věra MOTEJZÍKOVÁ

88 let 
František JAROŠ

Miloslava KLEČKOVÁ
Milena HÁJKOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 91. narozeninám

91. narozeniny oslavil

pan Jan HRUBÝ

2. polovina dubna
a 1. polovina května

89 let 
Libuše KUBÁTOVÁ

(Zastávka)

 Ivo OLŠBAUR

PŘIPRAVUJEME

Děkujeme paní Andree Wohlmutové z Pečovatelské služ-
by Přeštice za citlivou a velice profesionální péči, kterou 
věnovala panu Václavu Vohradskému ze Skočic.    rodina

Dne 23. dubna uplynulo již 50 let, kdy 
si v Přešticích řekli své ANO a vykro-
čili tak na svoji společnou cestu živo-
tem manželé

Stanislav a Zdeňka Trnkovi
z Přeštic.

Při příležitosti tohoto krásného výro-
čí uzavření Vašeho sňatku Vám vážení 
manželé Trnkovi přejeme, abyste byli 
spolu dlouhá léta šťastni a společně uží-

vali krásy života v kruhu svých nejbližších. Všechny příští dny 
a roky prožijte ve zdraví, štěstí, klidu a spokojenosti.

VZPOMÍNKA na pana Ing. Petra Prokopa
Zcela neočekávaně a bez 

slůvka rozloučení nás ve 
věku 64 roků navždy opus-
til dne 27. 4. 2016 náš milo-
vaný bratranec, kamarád 
a přítel, vážený pan

Ing. Petr Prokop 
z Přeštic.

Ve městě působil v různých funk-
cích, jak u MěÚ, tak jako soukromý podnikatel. Svojí 
mírnou a přátelskou povahou se zapsal do mnoha lidských 
srdcí, svou prací dokázal hodně pro rozkvět města. 

Snad tato krátká tichá vzpomínka na pana Ing. Petra 
Prokopa vyvolá v duších čtenářů pocity zadostiučinění, 
protože se oficiální smuteční obřad posledního rozlou-
čení nekonal. Všem, kteří vzpomenou společně s námi, 
děkujeme. Bratranec Mirek, sestřenice Věra, Jana,

 jejich rodiny a přátelé

Vydařená Přeštická desítka
Málokdy se podaří zahájit první ročník nějaké akce tak velkolepě, jako se to podařilo organizátorům 

běžeckého závodu Přeštická desítka. Svou roli sehrálo i skvělé počasí, a tak pořadatelé napočítali 98 běž-
ců(!), dalších sedmdesát dětí a spoustu neběhajících rodičů. Loděnice se poprvé od svého otevření takhle 
naplnila.

Na závod přijelo i mnoho 
vytrvalců z okolních obcí, 
důležité ale je, že převažova-
li domácí běžci. „To byl náš 
hlavní cíl, aby se na Přeštické 
desítce sešli místní, kteří sami 
trénují na lukách a jinak se 
nepotkají,“ říká za Běžecký 
klub Přeštice Oldřich Lukáš. 
Pořadatelé ocenili, že rodiče 
přivedli mnoho dětí, které se 
v loděnici vyřádily a vytvo-
řily skvělou atmosféru. Příští 
rok chtějí organizátoři závod 
vylepšit a nachystat i krátkou 
trať pro rodinný běh. „Pro-
mýšlíme tříkilometrovou trať, 

kterou by si mohl zaběhnout 
úplně každý, i netrénovaný 
člověk, aby to byla zábava 
pro celou rodinu,“ dodává za 
Běžecký klub Přeštice Petr 
Velkoborský.

Pro mnoho běžců se sta-
la Přeštická desítka i jistým 
osobním milníkem. Účast-
nil se jí třeba i starosta Karel 
Naxera. „Poprvé v životě jsem 
běžel takhle dlouhou trať, bylo 
to skvělé.“ Úspěšní byli místní 
borci i ve svých kategoriích. 
Absolutní jedničkou se stala 
mezi ženami patnáctiletá Kate-

řina Křenková z ŠAK Přeštice. 
V kategorii nad šedesát kralo-
val místní zubní lékař Otakar 
Kučera, který byl velmi spo-
kojen i s úrovní závodu. „Mě 
překvapilo, kolik přijelo i vel-
mi silných běžců z okolí. Bylo 
to nabité a všichni si chválili 
trať.“

Do cílové rovinky doběh-
li úplně poslední čtyři běžci 
najednou. Na trati totiž jeden 
z běžců zkolaboval a tato 
čtveřice bez zaváhání přeru-
šila běh, přivolala záchran-
ku a oživovala závodníka. 

Patnáctiminutovou ztrátu 
Magdalena Dobišová, Domi-
nik Dobiš, Jindřich Hanzlík 
a Vladislav Flaks nemoh-
li dohnat a do cíle doběh-
li společně. Pořadatelé jim 
poděkovali za ukázkový fair 
play přístup. „Rádi bychom 
tyto běžce alespoň symbo-
licky odměnili a nabízíme 
jim bezplatnou registraci na 
příští ročník Přeštické desít-
ky. Věříme, že neodmítnou,“ 
uzavírá ředitel závodu Ľubo-
mír Smatana. Detaily najdete 
na internetových stránkách  
www.beprestice.cz

Text a foto (red)

Děti běžely naplno. Fair play tým.

Fair play

Domácí a hosté

Pestrá vítězství

Vedení města Přeštice, příspěvkové organizace města, orga-
nizační složky města a všichni zaměstnanci úřadu projevují 
upřímnou soustrast celé rodině.



červen 2016 
 1. 6. 2016 
Pohádkový dětský den
Putování s pohádkovými posta-
vami, soutěže, dobrodružství 
a dětské atrakce.
Čas konání: 13.00 hodin
Místo konání: 
Městský park – vnitroblok
Vstup: zdarma
Pořadatel: Školní družina při 
ZŠ J. Hlávky a DS Úhlavan při 
KKC. Zveme širokou veřej-
nost!
 4. 6. 2016 
Den se ZUŠ 
v Domu historie 
Přešticka
Prezentace výtvarného 
a hudebního odboru u pří-
ležitosti výstavy U nás za 
humny výtvarného oboru pod 
vedením Jany Boškové.
Čas konání: 13.00 hodin
Místo konání: 
Dům historie Přešticka
Vstup: zdarma
 4. 6. 2016 
Dětský den 
na přeštické loděnici
Čas konání: 15.00 hodin
Místo konání: loděnice KČT
Pořadatelé: Dirty Harry Burger 
a DS Buřina Příchovice
 5. 6. 2016 
Filmový klub
– Řachanda
Filmová pohádka pro malé 
i velké diváky. Novinka.
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 110 Kč
 9. 6. 2016 
Očistné svíce
Praktický seminář.
Čas konání: 17.30 hodin
Místo konání: 
konferenční sál KKC
Vstupné: 100 Kč
 10. 6. 2016 
Noc kostelů 2016
V rámci akce Noc kostelů 
vystoupí ženský pěvecký sbor 
Carmina v kostele sv. Ambrože 
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Změna programu vyhrazena!

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

15. 5.–19. 6. 2016 
U nás a za humny
Výstava prací výtvarného oboru ZUŠ Přeštice pod vedením 
J. Boškové. Listujeme v nové Zelené Hoře

Druhé letošní vydání vlasti-
vědného sborníku Pod Zele-
nou Horou přináší v Galerii 
pozapomenutých osobností 
medailonek prof. PhDr. Vác-
lava Emanuela Mourka, kte-
rý pocházel z pily v Luhu 
u Týniště. Od narození tohoto 
velice uznávaného germanisty 
a anglisty uplyne v srpnu  170 
let. Historii dominanty maleb-
né obce Kbel – kostela Všech 
svatých – se věnuje ve svém 
příspěvku Hana Vanišová, pra-
covnice pracoviště SOA v Plz-
ni v Klášteru u Nepomuku. Že 
Kbel býval i známým poutním 
místem právě v souvislosti 
s místním kostelem připomí-
ná Roman Tykal. Unikátním 
objevem pro Přeštické se urči-
tě stane přepis rukopisu Matě-
je Čermáka z Přeštic, který 
v první polovině 19. stol. jako 
jeden z mnoha spolupracov-
níků Karla Jaromíra Erbena 
pro něj zaznamenával lidové 
zvyky a obyčeje přímo v teré-
nu. „Obřady swadebné lidu 
sedlského w okolí Přeštickém“ 
jsou cenným národopisným 

materiálem a dnešního člo-
věka přimějí nejen k úsměvu, 
ale i k zamyšlení. Kapitolkou, 
kterou jsme začali nahlížet do 
starých obecních kronik, tento-
krát zacílíme na Pamětní knihu 
Kucín. Ve zveřejněném úryvku 
podává její zakladatel, rolník 
Josef Brada, barvité svědectví 
o své návštěvě areálu Pražské-
ho hradu a Jubilejní zemské 
výstavy v Praze v roce 1891. 
Další zajímavostí jsou nálezy 
dosud neznámých vyobraze-
ní Panny Marie Přeštické ve 
dvou  západočeských kaplích, 
které čtenářům přibližuje ak. 
mal. a restaurátorka Markéta 
Pavlíková. Spolek pro záchra-
nu historických památek Přeš-
ticka slaví své již dvacáté na-
rozeniny! Nad jeho posláním 
a přínosem se zamýšlí bývalý 
dlouholetý předseda spolku 
Ing. Václav Süss. A v Zrcadle 
místní kultury se v této Zele-
né Hoře představuje řezbářka 
a loutkářka Hanka Čížková, 
která žije ve vesničce Klášter 
u Nepomuku. 

Věra Kokošková

4. 6.  SO: Z ÚBORSKA  
DO  BEZDĚKOVA
Vlakem z Přeštic 8.43 nebo 
(R) 9.29 do Klatov, z Klatov 
10.23 do Úborska (10.38). Zpět 
z Bezděkova 15.50 do Klatov, 
z Klatov 16.46 do Přeštic. 
TRASA: Úborsko – Běhařov 
– Miletice – Dlažov – Vráž – 
Soustov – Vítaná – Bezděkov
(12 km vede  F. Vokáč)
12. 6. NE:  KOLEM  ROKY-
CAN
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plz-
ně, z Plzně 8.14 do Klabavy. 
Zpět z Rokycan 15.14 do Plz-
ně, z  Plzně 16.11 do Přeštic. 
TRASA:  Klabava – Vršíček 
– Rokycany
(12 km vede J. Hošek))
18. 6.  SO:   KOKŠÍNSKÝ  
HRÁDEK
Vlakem z Přeštic 8.43 do Švi-
hova. Zpět z Klatov 14.46 do 
Přeštic.

TRASA: Švihov – Kokšín-
ský hrádek – Výrov – Kok-
šín – Sekrýt – Klatovský Bor 
– Klatovy
(13 km vede J. Hanzlíčková)
25. 6.  SO:  HRAD ČER-
NÁ SKÁLA
Vlakem z Přeštic 8.43 do Švi-
hova. Od 14.00 hod. na hradu 
Černá Skála program.
TRASA:   Švihov – Třebýcin-
ka – Kaliště – Stropčice – Lou-
pensko – Černá Skála – po 
ukončení programu odchod 
přes Radkovice – Příchovice 
– Přeštice.
(18 km vede M. Šetková)
PROGRAMOVÁ   SCHŮ-
ZE  SE  KONÁ  VE  VEL-
KÉ  KLUBOVNĚ  HOTE-
LU SPORT ve čtvrtek  
23. června v 17.00 
hodin.

Inventarizace dřevin 
na území města Přeštic

Na přelomu roku 2015/2016 
proběhla inventarizace dře-
vin na území města v majetku 
města Přeštice. Cílem bylo 
získat evidenci stromů, zhod-
nocení jejich biologického sta-
vu, jejich mechanického stavu 
a zhodnocení rizik, spojených 
s přítomností stromů na jejich 
stanovišti. Při hodnocení stavu 
dřevin se evidovaly základní 
charakteristiky, které popisují 
a identifikují jedince, k němuž 
se následně vztahují data z jeho 
hodnocení. Jednalo se o zákres 
jednotlivých dřevin do mapo-
vého podkladu – lokalizaci 
jedince, určení taxonu, den-
drometrické parametry, foto-
dokumentaci a případný návrh 
ošetření. U dřevin byl změřen 
obvod a průměr kmene, výška 
nasazení koruny, šíře koruny, 
dále byl zhodnocen zdravotní 
stav a určena sadovnická hod-
nota. 

Největším problémem 
v oblasti péče o stromy byla 
zjištěna absence péče o mla-
dé výsadby alejových stromů. 
Mladé stromy jsou na území 
města ponechány po výsad-
bě bez následné péče. Již při 
výsadbě samotné je ve většině 
případů zanedbáno provedení 
výchovného řezu. Kvalita řezu 
a včasný zásah přitom silně 
ovlivňují charakter růstu dře-
vin v dalších letech. Tento typ 
řezu je nesmírně důležitý, pro-
tože je jedinou možností, kdy 
lze zasáhnout bez rozsáhlej-
ších poranění až do kosterního 

větvení stromu. Mimo absence 
výchovných řezů se déle jedná 
o zanedbání ochrany kmínků 
proti jejich poškození při sečení 
a zanedbání ošetření mechanic-
kých poranění vzniklých prá-
vě při sečení travnatých ploch 
a poranění zaviněných vandaly. 
Péče o závlahové sondy není 
prováděna a rovněž stromy 
vykazují nedostatek zálivky. 
Některé z nově vysazovaných 
stromů jsou vysazeny nad výš-
kou okolního terénu. Velkým 
problémem je neodstraňování 
výmladků a obrážejících pod-
noží. Současně není doplňo-
ván mulč, nejsou ani provádě-
ny opravy a kontroly kotvení 
– dochází ke škrcení kmínků 
či šikmému růstu. Mladé stro-
my tak hůře zvládají stresové 
faktory městského prostředí 
a aklimatizační stres.

U více než poloviny inven-
tarizovaných stromů star-
ší generace se lze setkat se 
špatně provedeným řezem, 
prováděným většinou za úče-
lem zvýšení koruny. Ve vět-
šině případů se jedná o tzv. 
věšáky. Dceřiná větev nebyla 
zcela odstraněna a její větší 
nebo menší část zůstává a brz-
dí tak zavalení rány ránovým 
dřevem. Současně je zbytek 
odumřelé části větve místem 
pro průnik patogenů do oblasti 
větevního nasazení. Vyvětvení 
probíhalo většinou motorovou 
pilou a řez tak není začištěný, 
ale roztřepený. 

Pokračování na str. 6

Den Země
Poděkování paní Janě 

Tykvartové, zastupitelce měs-
ta Přeštice za zprostředkování 
a pomoc při organizaci oje-
dinělé akce pro žáky školní 
družiny Noc s hvězdáři. Dne   
22. dubna jsme tak oslavili 
Den Země velmi netradičně, 
zábavně, ale i poučně. 

Velký dík patří panu Lumíru 
Honzíkovi, řediteli Hvězdárny 
a planetária Plzeň a jeho třem 
kolegům panu Ondřeji Trnko-
vi, Martinovi Brado a Duc Huy 
Do, kteří pro děti připravili 
zábavná a poučná stanoviště. 

Děti nejvíce zaujalo: co lze 
pozorovat na obloze hvězdář-
ským dalekohledem ve dne 
i v noci..., základní znalosti 
o Zemi a sluneční soustavě..., 

že astronomie dala lidstvu kro-
mě jiného i přesný čas...

Při besedě „Jak se létá do 
vesmíru“ pan Honzík trpělivě 
odpovídal na nekonečné dota-
zy dětí. Sešlo se nás více než 
jsme čekali – 110 dětí. 

Končili jsme pozdě večer, 
kdy nás zklamalo jen počasí, 
neboť bez jasné oblohy pozo-
rovat hvězdy nelze. Příště to 
snad vyjde. A tak jsme moh-
li hvězdářským dalekohle-
dem vidět alespoň osvětlenou 
chloubu našeho města – Chrám 
Nanebevzetí Panny Marie. I to 
byl zážitek.  

Ještě jednou všem děkujeme.
Helena Macháčková

Základní škola
Josefa Hlávky Přeštice

ve Vícově. Divadelní interak-
tivní hra pro malé i velké (hra 
o sv. Ambrožovi).
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: Přeštice,
kostel sv. Ambrože Vícov
Vstup: zdarma
Odjezd autobusu v 19.00 hod. 
– Masarykovo náměstí Přeštice.
 11. 6. 2016 
Oživení tvrze 
ve Skočicích
Bohatý program pro celou
rodinu.
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: tvrz Skočice
Vstup: zdarma
Pořadatel: Sdružení  občanů
Skočice, z. s.
 11. 6. 2016 
Nejkrásnější válka
Divadelní představení ochot-
nického kroužku z Lužany. 
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: dobrovolné,
nutná rezervace.
Výtěžek bude věnován na 
činnost ochotnických spolků 
z Přeštic a Lužan.
 18. 6. 2016 
Koncert 
Vlaďky Bauerové
Klavírní doprovod Václav 
Greif. Host večera – Alena 
Ptáčníková. Od 17.00 hodin 
– welcome drink.
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: 
kostel sv. Ambrože Vícov
Vstupné: 100 Kč
 26. 6. 2016 
Filmový klub – Jak básní-
ci čekají na zázrak
Horká filmová novinka!
Začněme prázdniny filmem!
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Předprodej: TIC Přeštice
Vstupné: 110 Kč
 27. 6. 2016 
Osobnosti na slovíčko...
Tentokrát s muzikantem a her-
cem, panem Jiřím Langmaje-
rem.
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: malý sál KKC
Vstupné: dobrovolné

Na straně 8 naleznete upou-
távky na další kulturní akce 
v měsíci červnu.

 inzerce

10P – deset problémů města, 
jak je vnímají účastníci ankety
Zdravého města Přeštice 2016

Ve dnech 1. až 15. dubna 2016 proběhla anketa 10P, ve kte-
ré mohli občané hlasovat o důležitosti a naléhavosti řešení pro-
blémů definovaných účastníky veřejného fóra Zdravého města 
Přeštice, ale i navrhovat další problémy k řešení. Každý účast-
ník mohl na anketním lístku vybrat dva problémy, které vní-
má jako nejdůležitější. Kromě problémů v anketě, seřazených 
podle výsledků z veřejného fóra, mohl každý účastník popsat 
jeden nebo dva zcela jiné problémy, které považuje za podstatné, 
zasluhující pozornost a řešení.

Bylo odevzdáno 249 řádně vyplněných hlasovacích lístků, 
z toho 11 v elektronické formě přes internet. Anketa přinesla 
následující výsledky:

Výsledky veřejného fóra ověřené anketou budou po projednání 
v komisi Zdravého města Přeštice navrženy k zapracování do 
komunitního plánu Zdraví a kvality života v Přešticích.

Ondřej Kokoška, koordinátor Zdravého města Přeštice

Aktualizované pořadí 10P po anketě:



 inzerce
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Vystoupení dramatického
kroužku ZŠ Josefa Hlávky
Přeštice

Ve dnech 10. a 11. května 
sehráli žáci z dramatického 
kroužku naší školy za hudeb-
ního doprovodu Přeštických 
flétniček představení s názvem 
Ti, kdož přicházejí shůry. Hru 
s dětmi nastudovaly paní uči-
telky Mgr. Dana Mrskošo-
vá, Mgr. Danuše Velíšková  

a Mgr. Vlasta Holá podle scéná-
ře paní Anny Sýkorové. Příběh 
party vodáků od Úhlavy, které 
nepřekvapí ani návštěva z ves-
míru, byl plný obdivuhodných 
výkonů a udělal radost všem 
malým i velkým divákům.

Mgr. Pavlína Křenová
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Odpoledne u hasičů
V letošním školním roce jsme 

si připomínali Den hasičstva 
u členů Sboru dobrovolných 
hasičů Přeštice pod vedením 
pana Martina Felixe. Poučné 
povídání s ukázkou moder-
ní hasičské techniky bavilo 
hlavně kluky, každý z nich se 
stal v dané odpoledne malým 
hasičem – záchranářem. Mohli 
si vyzkoušet hasičské helmy, 
potěžkat nejrůznější důležitou 
součást ochranného oblečení 

a vybavení hasičů. Při besedě 
všechny děti zajímalo vybavení 
hasičských vozů, ale největším 
zážitkem byla přední kabina 
vozu, kterou jsme si mohli pro-
hlédnout. Děkujeme i ostatním 
zúčastněným, pánům Hanz-
líčkovi a Mrázovi. Přejeme co 
nejvíce zájemců o váš kroužek 
malých dobrovolných hasičů.

Helena Macháčková
Základní škola

Josefa Hlávky Přeštice

Spolek pro záchranu 
historických památek Přešticka

Na začát-
ku května se 
konala člen-
ská schůze 
spolku, na níž 
se probíraly 
uskutečněné 
i dosud pro-
bíhající akce 

a následně výhledy na jar-
ní, letní a podzimní činnost. 
Z toho co probíhá stojí za 
zmínku zpracovávání textů pro 
informační tabule na význam-
né přeštické domy, kterého se 
ujala Věra Kokošková. Z prů-
vodcovské činnosti spolku: 
krom příležitostného prováze-
ní ve vícovském kostele, kte-
rého se obětavě ujímá Václav 
Süss, je třeba zmínit službu 
Radky Süssové a Michaely 
Holoubkové v přeštickém kos-
tele o pouti. Chrám Nanebe-
vzetí Panny Marie navštívilo 
15. května na sto návštěvníků.

A co nás čeká? Památky, 
jimž se dlouhodobě věnuje-
me či chceme věnovat, kostel  
sv. Ambrože na Vícově a zří-
cenina hradu Skála, si zaslouží 
nejen příležitostné brigády, 
ve kterých budeme i nadále 
pokračovat, ale rovněž zamyš-
lení nad koncepcí jejich další 
ochrany. Spolek si klade za 
úkol ve spolupráci s přísluš-
nými odborníky (památká-
ři, archeology, kastelology) 
a majiteli objektů, tvorbu tako-
vé koncepce iniciovat a podle 
svých sil se na ní podílet. To 
se týká i drobných památek, 
konkrétně křížků a Božích 

muk. Snažíme se ve spoluprá-
ci s restaurátorem, aby se těm-
to památkám dostalo odborné 
opravy, která zajistí jejich 
zachování pro budoucnost.

Z akcí, na nichž se spolek 
podílí, je třeba vyzdvihnout 
jednu, která by neměla unik-
nout pozornosti. Dne 10. červ-
na proběhne ve vícovském 
kostele sv. Ambrože již popáté 
Noc kostelů. Tentokrát zde se 
svým představením Ambro-
sia vystoupí divadelní soubor 
Geisslers Hofcomoedianten. 
Tento vynikající soubor půso-
bí již patnáct let nejen na své 
domovské scéně na Kuksu, ale 
vystupuje pravidelně i v mno-
ha divadlech u nás a v zahrani-
čí. Zaměřuje se na vyhledávání 
barokních divadelních textů 
a jejich znovu uváděním na scé-
nu. A právě takovým textem je 
i hra o sv. Ambrožovi a pokání 
císaře Theodosia od jezuitské-
ho dramatika Edmunda Kam-
piána (1540-1581), poprvé 
uvedená při pražské korunova-
ci císaře Rudolfa II. Geissleři 
hru pojali velmi netradičně 
jako interaktivní výstavu, při 
níž diváci jednotlivé scény 
procházejí a sami určují, co 
se bude hrát. Myslím, že toto 
spojení starého textu s novým 
neotřelým zpracováním, navíc 
v kostele, který je jako jediný 
u nás zasvěcen sv. Ambrožo-
vi, může dohromady vytvořit 
neopakovatelnou atmosféru 
a jedinečný zážitek.

Michal Tejček
www.spolek-prestice.cz

Karel IV. jako donátor umění
H i s t o -

rie živo-
ta Kar- 
la IV., krá-
le českého 
a řím-
ského, je 
velice bo-

hatá ze všech hledisek, třeba 
jako donátora umění. Na to 
byla zaměřena přednáška doc. 
PhDr. Michaely Ottové, Ph.D., 
z pražského Ústavu pro dějiny 
umění, která se konala ve zcela 
zaplněném malém sále KKC.

Zaměřila se na Karla IV. jako 
osobu, která promlouvala do 
rozvoje Prahy 14. století. Při-
blížila stručně život tehdejší 
Prahy z hlediska politického, 
náboženského i kulturního, 

zvláště jakoby právě z pozice 
krále. Hodně času z přednáš-
ky věnovala chrámu sv. Víta, 
jak z hlediska architektonické-
ho, tak liturgického. Přiblížila 
posluchačům mnoho ze „záku-
lisí“ chrámu; věci, které jsou 
obyčejným návštěvníkům zcela 
nepřístupné. Třeba proč na tri-
choniu je 21 bust, nejen panov-
níků či světců nebo arcibiskupů, 
ale i „obyčejných“ lidí. Tento 
výběr nám zůstává záhadou.

Hodně upřímná byla i její 
slova na závěr: „Nyní je po 
Praze tolik výstav o době Kar-
la IV., jeho osobě, jeho době, 
také tolik míst s ním spjatých, 
že řeknu upřímně, nevím, co 
bych Vám nyní doporučila na 
výběr.“                             (šat)

PŘIPRAVUJEME NA ČERVENEC

23. 7. 2016 od 13.00 hodin
Dechparáda pod širým nebem 8. ročník
Masarykovo náměstí: 13.00 hod. – Úhlavanka, 15.00 hod. –  
Vrchovanka, 17.00 hod. – Muzikanti z jižních Čech
Občerstvení zajištěné. Vstup zdarma.

Městská knihovna Přeštice oznamuje, 
že z důvodu revize knižního fondu bude přerušen
provoz knihovny od pondělí 20. 6. do pátku 22. 7. 

Provoz bude obnoven v pondělí 25. července. 
V dětském oddělení bude zavřeno do 31. srpna. 

V. Dražková, vedoucí knihovny

Upozornění pro rodiče žáků 
1. stupně – budova Rebcova

Vedení Základní školy Jose-
fa Hlávky Přeštice upozorňuje 
všechny rodiče žáků 1. stupně 
včetně rodičů žáků navštěvují-
cích školní družinu v budově 
v ulici Rebcova, že od pátku  
24. 6. 2016 bude uzavřen 
vchod do budovy zadním 
traktem (od šaten kolem 
budovy ZUŠ) z důvodu zapo-
četí stavebních prací na pří-
stavbě budovy. Školní budova 
bude přístupná pouze hlav-
ním vchodem z ulice Reb-
cova (od bývalé pohotovosti). 
Omezení přístupu bude i od 

začátku nového školního 
roku 2016/2017, kdy bude 
k přístupu do budovy použí-
ván pouze hlavní vchod.

Rodiče dopravující děti do 
školy autem upozorňujeme, 
že přístup ke škole bude pouze 
jednosměrnou ulicí Rebcova 
a žádáme je o zvýšenou opatr-
nost a ohleduplnost před škol-
ní budovou.

Děkujeme za pochopení 
dočasného omezení přístupu 
do budovy.

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

V sobotu 21. května se 
v Praze na Vyšehradě v rámci 
národní putovní výstavy Má 
vlast cestami proměn prezen-
tovalo město Přeštice promě-
nou kostela sv. Ambrože ve 
Vícově.
(www.cestamipromen.cz)

Slavnostního zahájení výsta-
vy se zúčastnil starosta města 
Mgr. Karel Naxera.

Spolupráce ve prospěch
dětí...

Měsíc červen každoroč-
ně uzavírá školní rok, kdy 
se nejen děti už těší na letní 
prázdniny. Současně je ale 
spojen i s bilancováním, co 
se nám během školního roku 
podařilo, co žáky ve školní 
družině nejvíce bavilo, kte-
ré akce zopakujeme, protože 
byly zajímavé, poučné, netra-
diční, a naopak, které v příštím 
školním roce do celoročního 
plánu určitě nezařadíme. Úko-
lem zájmového vzdělávání ve 
školní družině je specifický-
mi formami rozvíjet osobnost 
žáků, realizovat činnosti, které 
navazují na školní vzdělává-
ní a podílí se tak na zdravém 
citovém, rozumovém a těles-
ném rozvoji dětí.

A proto si dovoluji touto ces-
tou poděkovat těm, kteří se na 

organizaci mnoha akcí pro žáky 
školní družiny podíleli. Nejví-
ce jsme spolupracovali s ředi-
telkou Kulturního a komunit-
ního centra Přeštice Mgr. Mar- 
tinou Míškovou, děkujeme 
a těšíme se na oslavu Dne dětí 
1. června ve vnitrobloku, kam 
současně zveme všechny děti 
i rodiče. Další poděkování 
patří kolegyním z Domu dětí 
a mládeže pod vedením ředi-
telky Blanky Zezulové. Velký 
dík si zaslouží i strážníci Měst-
ské policie Přeštice.

Děkujeme všem, kteří nám 
pomáhají, ale v tomto článku 
jsme je nejmenovali.

Přeji všem krásné léto plné 
sluníčka, pohody a odpočinku.

Helena Macháčková
Základní škola

Josefa Hlávky Přeštice

Dokončení ze str. 1
V případě, že si nejste jisti, 

zda máte všechno v pořádku, 
rádi vám poradí tamtéž. Ti, 
kteří se přihlásí dobrovolně do 
konce září, nebudou nijak stí-
háni a jsme připraveni jednat 
s nimi s pochopením. Po tom-
to termínu začneme postupně 
dělat kontroly a kouřové zkouš-
ky. Náš postup pak již nebude 
vstřícný a vloží-li se do někte-
rých případů také orgány státní 

správy, lze následky jen těžko 
předjímat. Zároveň prosím onu 
drtivou většinu občanů, kteří 
za likvidaci svých splašků pla-
tí a vypouštějí vše, kam mají, 
aby působili na své okolí a tuto 
informaci předali těm, kterým 
by se mohla hodit a dát jim 
šanci na smírné řešení.

Děkuji za pozornost a přeji 
mnoho zdaru!

Marek Krivda
místostarosta
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Čtenářská přehlídka žáků 2. ročníku
Dne 4. května 2016 se 

konala v naší škole přehlíd-
ka nejlepších čtenářů 2. roč-
níku. Cílem přehlídky bylo 
představit vybrané čtenáře 
z jednotlivých tříd a jejich 
čtenářské dovednosti svým 
vrstevníkům. Zapojili se také 

ostatní žáci jako poslucha-
či. Svoji pozornost si mohli 
následně ověřit v malém kví-
zu. Z nejlepších posluchačů 
byli vylosováni tři z každé 
třídy, obdrželi i malou pozor-
nost. Čtenáři předvedli velmi 
pěkné výkony, za svoji snahu 

a dovednosti byli odměněni 
bouřlivým potleskem. Všichni 
si odnesli na památku knihu. 
Věříme, že se stanou inspirací 
svým spolužákům.

Kolektiv vyučujících
2. ročníku 

ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Nejlepší čtenáři 2. ročníku byli odměněni diplomem a knihou.

Po dvou letech se vrátily kroje
do Lužan

Květen je měsíc lásky. 
V lidové tradici je právě ten-
to měsíc spojen se stavěním 
májek. Tento obyčej je velmi 
starý a znají ho v celé Evro-
pě. Tradice praví, že každá 
svobodná dívka by měla mít 
u rodného domu postavenou 
májku, mladou břízku ozdo-
benou pentlemi. Tak vlastně 
projevují mládenci dívkám 
svou náklonnost. Je ráno  
14. května 2016. Obcí Lužany 
se nese pochodová písnička, 
kterou na harmoniku hraje pan 
Václav Petrželka a doprovází 
skupinu krojovaných chlapců. 
Vrátka svobodných dívek už 
jsou ozdobena načepenými 
májkami. Tak začínají Staro-
české máje v Lužanech. Po 
slavnostním probuzení občanů 
začal průvod obcí, kdy kro-
jovaní májovníci navštívili 
jednotlivé domy, zazpívali 
„panímámě“, vyvedli svobod-

nou dívku z domu, pochutnali 
si na připravených lahůdkách, 
zatancovali. Král májů pozval 
všechny sousedy na slavnostní 
večer do kulturního domu, kde 
večer proběhne volba králov-
ny májů.

A tak se také stalo. Po celo-
denním náročném putování 
obcí dorazili májovníci za 
doprovodu kapely Atlas pod 
vedením pana Čepického do 
kulturního domu. Na pódiu 
přednesli vtipné básničky, kte-
ré posloužily jako malá kroni-
ka. Odráží vtipně události, kte-
ré se v poslední době „chase“ 
staly a často v sále vyvolávaly 
salvy smíchu. Poté byla zvo-
lena královna májů, kterou je 
letos Lucie Faiglová. Převzala 
kralování zároveň s věneč-
kem, který jí předala královna, 
zvolená v roce 2014, nyní již 
provdaná mladá paní. Vše-
chny přítomné v sále potěšilo 

zatančení české besedy, kterou 
májovníci bravurně zvlád-
li. Vždyť tomu předcházela 
náročná příprava a pravidelné 
zkoušky již od konce loňského 
roku.

Někdy se o mladých tvrdí, 
že neumí nic pořádného, ale 
zorganizovat takovou akci, 
jako jsou Staročeské máje, 
dokazuje pravý opak. Tak jen 
doufejme, že i v době počíta-
čů, mobilních telefonů a inter-
netu se vždy najde parta, jakou 
dali letos dohromady lužanští 
organizátoři, která zapome-
ne na vymoženosti moderní 
doby, oblékne si kroje a pro-
tančí v nich celou ves. Za to 
jim všem patří obrovský dík. 
Staročeské máje jsou nádher-
nou tradicí, kterou jsme zdě-
dili po našich předcích, a byla 
by škoda, nechat takové zvyky 
upadat.

Miloslava Motlíková

Večer v lukavickém kostele
V pátek 20. května byl veřej-

nosti otevřen kostel sv. Petra 
a Pavla v Dolní Lukavici. 
Akce měla být původně zapo-
jena do projektu celorepubli-
kové Noci kostelů, která letos 
připadá na pátek 10. června, 
ale to nebylo možné z důvo-
du oslav 800 let obce, proto 
byl zvolen jiný termín. Akci 
zahájil P. Peter Hermanovský 
a poté předal slovo soubo-
ru Lukaváček a žákům ZUŠ 
Přeštice. Asi po hodinovém 
koncertu večer pokračoval 
prohlídkou interiéru koste-
la. Přítomní byli seznámeni 
se stručnou historií kostela 

a zajímavostmi. Pro děti byl 
připraven kvíz s fotohádanka-
mi, po uhádnutí děti dostaly 
odměny. Akce přilákala nejen 
místní, ale i přespolní. Za 

rok na oficiální Noci kostelů 
v Dolní Lukavici na viděnou!

Mgr. Eva Horová
kulturní komise OÚ Dolní 

Lukavice

Dokončení ze str. 4
Rovněž není brán ohled na 

velikost rány. Při odstraňo-
vání silných větví dochází 
k obnažení starých letokruhů, 
které již nejsou fyziologicky 
aktivní. Průnik dřevokazných 
hub je tak snazší. Současně 
bylo zaznamenáno několik 
případů řezu na vnitřní pupen 
a u mnoha stromů přítom-
nost sekundárních výhonů. 
Adventivní sekundární výho-
ny založené na starých větvích 
způsobují disproporci a vyso-
ké riziko vylomení. 

V několika lokalitách došlo 
bohužel k poškození mladých 
výsadeb samotnými obyva-
teli. Stromy byly poškozeny 
amatérsky provedeným řezem 
patrně za účelem zmenšení 
či ztvarování koruny. Došlo 
tak k nevratnému poškození 
korun a rovněž k zásahu do 
předmětu cizího vlastnictví 
bez souhlasu vlastníka, kterým 
je město Přeštice. Pravidlem 

by mělo být, že řez provádí 
pouze odborník s mnohaletou 
arboristickou praxí, patřič-
ným vzděláním a citem pro 
tuto práci. Jinak dochází k ne-
napravitelným škodám, které 
vyúsťují pouze k pozdějším 
problémům.

Po provedení inventarizace 
došlo k vytipování stromů, které 
budou odstraněny podle potřeby 
– akutně až v horizontu několika 
let. Jedná se o stromy ohrožující 
bezpečnost, stromy napadené 
šiřitelnými chorobami, stano-
vištně nevhodné, neperspektiv-
ní, poškozené, odumírající či 
bez možnosti rozvoje.

U stromů jsou navrženy pěs-
tební zásahy, které bude nutné 
– vzhledem k velkému počtu 
potřebných stromů – provádět 
postupně. 

Mimo přípravy plánu péče 
o dřeviny na území města bylo 
vytipováno několik prvních 
lokalit vhodných pro návrh 
přípravy regenerace zeleně. 

Především nejvýznamnější 
plochy města jako je náměstí, 
městský hřbitov, park u Tř. 
1. máje vytváří obraz sídla. 
Jejich současný stav hodno-
cený z hlediska zahradně- 
-architektonického lze nazvat 
jako esteticky znehodnocený, 
nikoliv jako sepětí člověka, 
historie a přírody. Jakmile si 
uvědomíme, jak na nás okolí 
působí, lze utvořit místa, kte-
rá posílí hodnoty a stabilitu.  
Biologický význam zeleně 
ve městě je známý již dávno, 
zeleň se výrazně podílí na cel-
kovém obrazu a příjemném 
klimatu města. Úloha vegetace 
na chování člověka, jeho pocit 
výkonnosti a duševního zdraví, 
jeho pocit pohody, byla dosti 
dlouho přehlížena a podceňo-
vána. Proto je velice důležité 
vytvořit harmonické, kreativní 
a kvalitní prostředí, které bude 
pozitivně působit na lidi.

J. Dlouhá
zpracovatelka inventarizace

Inventarizace dřevin na území města...
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790 let
mesta PŘEŠTIC

Přeštice barokním poutním místem
Poté, co se Evropou prohna-

la třicetiletá válka a v polovině 
17. století dozněly její poslední 
výstřely, vystřídala válečnou vřa-
vu další vlna událostí úplně jiné-
ho druhu. V kostelech a kaplích 
po celé zemi jakoby naráz ožily 
staré gotické sochy a obrazy, 
začaly se zázračně projevovat, 
uzdravovat věřící a přitahovat 
k sobě rostoucí počet zbožných 
poutníků. Ať si o původu tohoto 
fenoménu myslíme cokoli, byl to 
jev natolik plošný a charakteris-
tický, že dal jeden ze základních 
rysů rodící se barokní zbožnosti 
a barokní kultuře. Barokní poutě, 
poutní chrámy, kaple apod. od té 
doby natrvalo poznamenaly ven-
kovskou církevní architekturu 
a krajinu jako celek.

Nástup baroka v Přešticích je 
spjat s dlouholetým přeštickým 
děkanem Vojtěchem Matyášem 
Schramem (1663-1695). On ne-
chal v roce 1676 na základě slibu 
postavit na jižní straně náměstí 
svému patronu sv. Vojtěchovi 
sousoší Panny Marie, sv. Vojtě-
cha a sv. Václava, zemských pat-
ronů. A v jeho relaci na pražské 
arcibiskupství, kterou psal o rok 
později, se poprvé dozvídáme 
něco víc o zázračné sv. Barboře 
z Přeštic.

Někdy od 
počátku 16. sto-
letí má přeštický 
kostel krásnou 
gotickou sochu  
sv. Barbory. 
Vzniklo kolem 
ní literátské (zpě-
vácké) bratrstvo, 
ještě těsně před 
vypuknutím tři-
cetileté války 
poměrně proslu-

lé. Bratrstvo po vál-
ce zaniklo, socha  

sv. Barbory si však vysloužila 
novou úctu. Již za Schramova 
předchůdce přeštického děkana 
Jiřího Aloise Sottnera (1653-1663) 
byl zaznamenán první doklad 
o zázračném působení sochy sv. 
Barbory, uzdravení slepé dva-
náctileté dívky z Borov. Zmíněná 
farářská relace děkana Schrama 
z roku 1677 už naplno tvrdí, že 

přeštický kostel má zázračnou 
sochu sv. Barbory. Do Přeštic 
začínají přicházet poutníci.

Poutní provoz kolem přeštické 
sv. Barbory si vyžádal vybudo-
vání jejího nového oltáře (kolem 
roku 1683, Kristián Widmann) 
a zděné kaple (kolem 1690), která 
se postupně plnila votivními dary: 
převážně stříbrnými modely očí 
a jiných částí těla, které dotyčné-
mu dárci sv. Barbora uzdravila. 
Barbora byla chována ve zvláštní 
úctě především jako ochránkyně 
před očními chorobami. Kolem 
jejího oltáře vzniklo v roce 1702 
nové, tentokrát barokní nábožen-
ské bratrstvo.

Benediktini z Kladrub kupu-
jí Přeštice po téměř třech stech 
letech v roce 1705 a duchov-
ní správy se zde ujímají v roce 
1710. A přesně do tohoto obdo-
bí zapadají mimořádné události 
kolem obrazu Piety od dobřan-
ského malíře Matěje Pazourka 
(† 1729), který měli ve svém 
domě na náměstí manželé Hof-
mistrovi. Benediktini situace 
rychle využívají, obraz získáva-
jí pro kostel, kam se od té doby 
soustředí pozornost věřících 
a postupně i poutníků. Obraz se 
potí, postavy na něm hýbají oči-
ma, dochází před ním ke stále 
častějšímu uzdravování. Po roč-
ním vyšetřování uznává obraz 
Panny Marie Přeštické za milost-
ný a zázračný i církev (27. dub-
na 1711) a v úterý po sv. Duchu  
(26. května 1711) se koná první 
velká přeštická pouť, později pře-
sunutá přímo na neděli svatodušní.

Přeštičtí benediktini se postarali 
o řádnou propagaci svého zázrač-
ného obrazu a svého nového 
poutního místa. Ale i bez toho se 
pověst o zázračných uzdraveních 
rychle šířila a do Přeštic začaly 
přicházet zástupy poutníků, např. 
v roce 1763 jich bylo kolem 60 
tisíc. Benediktinští mniši se o ně 
duchovně starali, v kostele pro-
bíhaly denně bohoslužby a pro-
vozovala se kvalitní chrámová 
hudba. Na proboštství vedli peč-
livé záznamy o všech zázracích 
formou knihy zázraků, některá 
svědectví vydali i tiskem. Kostel 
se pomalu plnil votivními dary, 
ať už modely částí těla, včetně 
zlatých a stříbrných, či dalšími 
drahocennostmi a rovněž tzv. 
votivními tabulkami, na nichž 
byla vymalována událost, při níž 
Panna Marie Přeštická pomohla. 
Do dnešního dne se dochovaly 
záznamy o 372 zázracích z let 
1711-1780. Jednalo se především 
o nejrůznější tělesná a sem tam 
i psychická onemocnění, dále 
o záchranu v nebezpečí života 
či zdraví při různých úrazech, 
těžkých porodech apod. a rovněž 
v obtížných životních situacích.

Jak víme, od roku 1702 existo-
valo náboženské bratrstvo sva-
té Barbory. V roce 1724 bylo 
založeno bratrstvo, uctívající 
Pannu Marii Přeštickou, Bratr-
stvo sedmi bolestí Panny Marie 
pod černým škapulířem a ještě 
téhož roku se obě bratrstva spo-
jila v jeden celek. Toto volné 
sdružení kněží i laiků, šlechticů 
i prostých měšťanů zajišťovalo 
svým členům především přístup 

k odpustkům, vzájemným pří-
mluvným modlitbám a řádnému 
křesťanskému pohřbu, které zna-
menaly pro barokního člověka 
zajištění posmrtné spásy.

Starý přeštický kostel sice pod 
náporem poutníků praskal ve 
švech, přesto však sloužil jako 
poutní svatyně po dvě generace 
(1711-1775). Kladrubští benedik-
tini finančně krváceli na barokní 
přestavbě svého mateřského kláš-
tera, proto se k budování přeštic-
kého poutního chrámu přistoupilo 
až po jejím skončení. Stavělo se 
v několika etapách v letech 1750- 
-1775. Vznikl tak monumentální 
barokní chrám podle plánů Kili-
ána Ignáce Dientzenhofera, kte-
rý je dodnes perlou a výraznou 
dominantou města. 

Svůj otisk zanechalo baroko i ve 
stavbě nového proboštství u kos-
tela (1744-1751) a tří soch, které 
symetricky doplnily Schramovo 
sousoší na přeštickém náměstí: 
sv. Jana Nepomuckého (západ-
ní část náměstí), sv. Kiliána 
(východní část) a bohužel nedo-
chovaná socha sv. Benedikta na 
severní straně.

Barokní rozkvět po dostav-
bě přeštického chrámu netrval 
dlouho. Císařovna Marie Terezie 
(1740-1780) a zejména její syn 
Josef II. (1780-1790) v rámci snah 
o modernizaci monarchie rušili 
postupně vše z osvícenského hle-
diska neracionální a nepraktické 
na církevním provozu a institu-
cích. Z Přeštic tak zmizelo Bra-
trstvo sedmi bolestí Panny Marie 
a sv. Barbory, z kostela votivní 
dary i tabulky, byly zakázány 
velké poutě a procesí, a nakonec, 
po zrušení kladrubského kláštera 
i přeštického proboštství (1785), 
odešli z Přeštic i kladrubští bene-
diktini. Začala nová, osvícená 
doba...

Sochy a obrazy ožívají

Přeštické baroko

První přeštická
Divotvůrkyně

Poutní Přeštice
před rokem 1700

Benediktini 
a Panna Marie Přeštická

Z Přeštic se stává
slavné poutní místo

Místní se sdružují

Mění se tvář města

Baroko odchází

Mgr. Michal Tejček
kronikář



Co Vás vedlo k založení 
Nadačního fondu Šance 
onkoláčkům?

Myšlenka na založení nadač-
ního fondu navázala na mate-
riální pomoc, kterou poskytli 
v první řadě Přeštičtí našemu 
synovi Matyášovi. Této mate-
riální pomoci jsme dostali tak 
ohromné množství, že když 
s pomocí přišli Domažličtí, 
nabídli jsme ji další dívence 
v onkologické léčbě, postup-
ně se na stránkách sociální 
sítě zveřejňoval jeden příběh 
za druhým a my jsme v září 
v roce 2014 zjistili, že jsme 
vlastně tuhle pomoc zprostřed-
kovali skoro deseti dětem.
Kolik lidí se stará 

o nadační fond a jaké 
akce pořádáte?

Nadační fond jsme založily 

spolu s Laďkou Blümelovou 
a Lucinkou Tomiovou 17. pro- 
since 2014. V tuhle chvíli 
vedeme nadační fond stále 
ve třech lidech, jen Lucinku 
vystřídala Šárka Osvaldová 
z Příbrami. Musím přiznat, že 
v počátku té myšlenky ani jed-
nu z nás rozhodně nenapadlo, 
že by se pomoc dětem rozjela 
do takového měřítka. Máme 
z toho samozřejmě radost, 
i když někdy je to skutečně 
hodně náročné. 

Nejvíc nás samozřejmě baví 
práce přímo s dětmi, ať už 

jedeme do FN Plzeň nebo do 
motolské nemocnice, ta radost 
v dětských očičkách, když jim 
do ruky vmáčknete drobnost 
nebo i větší dárek, je nepopsa-
telná.
Kam putují peníze 

vybrané z charitativních 
akcí?

Zde si může každý dárce 
zkontrolovat, zda jeho dar 
doputoval v pořádku a stej-
ně tak má na očích i výdaje, 
které máme. Snažíme se být 
opravdu na maximum transpa-
rentní, fotíme dárky materiální 
od dárců a následně po předá-

ní k rodinám prosíme i rodi-
če o fotečku děťátka s věcmi, 
ale ne vždy rodina souhlasí se 
zveřejněním a my tohle roz-
hodnutí respektujeme. V žád-
ném případě odmítnutí zveřej-
nit fotografii dítěte neovlivní 
poskytnutí daru.
Jaká je nejbližší akce 

v okolí Přeštic na které 
můžeme nadační fond 
podpořit?

V tuhle chvíli se spíš budeme 
ukazovat na akcích pořáda-
ných Přešticemi a jsme moc 
rádi, že tuhle možnost smíme 
využít. Akce pořádáme na fa-
cebookových stránkách, probí-
hají zde skvělé aukce, v tuhle 
chvíli dražíme kytaru od Luká-
še Boho (bývalý bubeník, hrál 
s Markem Ztraceným). Jeho 
úžasná žena Jitka Boho (Vál-

ková) nám věnovala nádher-
nou kabelku a chystáme i další 
překvapení. Každý si najde to 
své, někdo věnuje procenta ze 
zisku, někdo věnuje své služby 
v podobě masáží, kadeřnických 
služeb, někdo udělá materiální 

sbírku v zaměstnání. Myslím, 
že možností je neskutečné 
množství a moc nás těší, že 
s nápady přichází opravdu lidé 
ze širokého okolí.

Text a foto
Milan Janoch
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Otázky pro Lenku Klasnovou, ženu regionu 2016

Veškeré penízky 
ať od dárců nebo 
z akcí putují 
na transparentní účet

Žena regionu Plzeňského kraje pro rok 2016 je Lenka Klasnová z Přeštic. Sedmý ročník 
prestižního udílení ocenění vynesl titul Lence Klasnové, která před zhruba dvěma lety 
založila Nadační fond Šance onkoláčkům. Dne 10. června bude oceněna jako absolutní 
vítěz ŽENOU ROKU ČR 2016.

Akce, které pořádáme,
jsou průběžně 
zveřejňovány na našem
webu a facebookových 
stránkách

 inzerce
PŘIPRAVUJEME



U p ř í m n ě 
p ř i znávám, 
že po tolika 
letech na rad-
nici pro mě 
bylo velkým 

překvapením, že to, co jsme 
vždycky považovali za vlajku 
města, vlajkou oficiálně není. 
Městský znak a vlajku města 
považuji za důležité symbo-
ly, posilující vědomí souná-
ležitosti s místem, kde žiji. 
Analogie se státními symboly, 
byť v našem malém městském 
měřítku, tu určitě je. O tom, 
jaký z návrhů podpořím, již 
delší dobu přemýšlím. Pokud 
vzhled vlajky, na který jsme 
zvyklí, opravdu nevyhovu-
je pravidlům, pak bych asi 
vybrala variantu č. 4. Ovšem 
při pohledu na tu přemíru čer-
né barvy mě napadá kacířská 
myšlenka, jestli skutečně musí 
být vlajka barevně sladěna 
s městským znakem. Ať mě 
odborníci zatratí, mám zkrátka 
raději veselejší barvy.

Zastupitelů se 
můžete ptát i Vy.  

Neváhejte 
a posílejte otázky.

Dotazy zasílejte na adresu: 
miskova@prestice-mesto.cz 

nebo poštou na 
KKC Přeštice,

Masarykovo nám. 311, 
334 01 Přeštice.
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 Jakou byste vybrali vlajku pro Přeštice? A je to pro vás 
důležité téma, když město vlajku ve své historii skoro nikdy 
nemělo?

Mgr. Antonín
Kmoch

Jaroslav Majer

Jiří Hlavín

Mgr. Vladimír 
Frouz

Marek Krivda

Mgr. Petr 
Fornouz

Doc. Ing. Jan 
Horejc, PhD.

Eva 
Česáková

Josef Falout

MUDr. Richard 
Hájek

Ing. Jiří Lucák

Mgr. Karel 
Naxera

Ing. Petr Walta

Jana Tykvartová

Dušan Rada

Mně osobně 
se líbí varian-
ta č. 1, ale dle 
vexilologiků 
má nejmen-
ší naději 

na schválení pro ten erb, ve 
kterém jsou orlice umístě-
né. Druhý, mně nejbližší tip, 
je varianta č. 3. Vím, že pro 
spoustu občanů je to mož-
ná nepodstatná věc, ale jak 
jsem psal v předešlých PN, to 
je jedna z mála věcí, kterou 
můžeme k letošnímu výročí 
našeho města jako občané při-
spět. Proto neváhejte a hlasujte 
pomocí anketního lístku, který 
návrh vám padl do oka. Když 
pominu výročí a významné 
události v našem městě, budu 
rád, když náš městský prapor 
hrdě ponesou např. děti ze ZŠ  
nebo sportovci, kteří úspěšně 
naše město reprezentují nejen 
v Čechách, ale i v zahraničí. 
Dále již nebudu mrhat znaky, 
neboť bych mohl upírat prostor 
některým spoludotazovaným, 
kteří mají dle doslechu stále 
nedostatek prostoru ke svému 
vyjádření. Právě jsem vyčerpal 
853 znaků včetně mezer☺.

P ř e š t i c e 
neměly vlaj-
ku „oficiálně 
schválenou“, 
ale používa-
ly nám dnes 

všem známou. Téma je to spí-
še zajímavé, ale jsou témata 
důležitější. Nebudu se o nich 
rozepisovat, abych nebyl jako 
někteří kolegové zastupitelé, 
kteří neustále neodpovídají 
na téma otázky, spíše použí-
vají PN jako agitační leták. 
Z předložených variant jsem 
pro rekonstrukci stávající, tj. 
oficiální uznání (varianta č. 1), 
v případě nemožnosti jsem pro 
návrh č. 3.

Jsem pro, 
aby naše 
město mělo 
svoji vlajku. 
Jako zastupi-
tel města však 

nemám informace o tom, proč 
heraldik a vexilolog, který 
navrhoval nové varianty naší 
městské vlajky, postupoval 
tak jak postupoval, a ne jinak. 
Přijde mi, že od dob středově-
ku a vlády Švihovských nad 
naším městem se už mnohé 
změnilo, tak proč by město 
nemohlo pojmout svoji vlajku 
trochu moderněji a zakompo-
novat do ní některé nové prv-
ky, které charakterizují naše 
současné město. Přijde mi, 
že v nových návrzích vlajek 
zůstáváme stále ve středově-
ku, návrhy mi přijdou chudé 
a neodráží se tam, že naše 
město už je dávno jiné. Třeba 
si budoucí generace občanů 
našeho města ve 23. stole-
tí řeknou, že tenkrát moudří 
zastupitelé města na začátku 
21. století, někdy v roce 2016, 
konečně po mnoha staletích 
vytvořili a schválili novou 
moderní vlajku města, která 
posiluje image velkého města 
Přeštice a na níž jsou občané 
města právem hrdí. Ale vážně, 
mám pocit, že poskytnutých 
informací kolem tvorby nové 
vlajky je velmi málo. Přiznám 
se, že jsem stoupencem pokro-
ku v této věci a když už se má 
nová vlajka města tvořit, tak je 
potřeba to pořádně prodiskuto-
vat a zakomponovat do finální-
ho řešení to nejlepší, co umíme 
v současnosti vygenerovat a co 
by přesněji vystihovalo naše 
město i s úctou k dávné histo-
rii. Přijde mi výstižná myšlen-
ka starého antického filozofa 
Platona, který řekl „Panta rhei 
– vše plyne“. A někteří chytří 
lidé k tomu dodali, je potřeba 
se přizpůsobovat nové situaci.

To, že město 
Přeštice ofi-
ciální vlajku 
nikdy nemě-
lo, znamená, 
že ji od stře-

dověku na nic nepotřebovalo. 
Pokud musím vybrat z před-
ložených návrhů, líbila by se 
mi varianta č. 1, ale posunul 
bych štít více do středu. Tento 
návrh ale nesplňuje heraldic-
ká kritéria, a tak nemá šanci. 
Z těch ostatních, která kritéria 
splňují, je možná snad varianta 
č. 5, ale jedná se pouze o znak 
města. Jsem přesvědčen o tom, 
že občany města netrápí, zda 
máme vlajku. Mnozí se však 
podivují, proč se město zbavu-
je pozemků ve prospěch firmy, 
která opakovaně nedodržela 
žádnou smlouvu. Komu to asi 
prospěje, že se vedení města již 
s touto firmou dohodlo? Komu 
to asi prospěje, že budeme mít 
v Přešticích pivovar? Občané 
se v neděli nemohou jít na-
obědvat do restaurace, protože 
tu žádná nefunguje, a ta, kterou 
vlastní město, je stále zavřená. 
Na veřejném fóru se občané 

vyjádřili, co potřebují. Neby-
la to vlajka, nebyl to pivovar 
a nebyla to ani Area. Bylo to 
přírodní koupaliště, to však 
vedení města neřeší. Protože 
se blíží léto, je každému jasné, 
že nutně potřebujeme vlajku, 
aby si ji mohl někdo vyvěsit 
například na pivovar.

Z před-
ložených ná-
vrhů bych 
volil variantu 
o z n a č e n o u 
číslem 1.

O d p o v ě ď 
je velmi jed-
noduchá, ale 
celá záležitost 
je velmi složi-
tá: Mně se 

osobně nejvíce zamlouvá vari-
anta 1, ta však odporuje heral-
dickým zásadám a téměř jistě 
by nám nemohla být přiznána. 
Čili pokud by v anketě zvítězila 
tato varianta, mohli bychom ji 
používat pouze bez jejího uzná-
ní parlamentem. Pokud zvítězí 
některá z dalších variant (zaráží 
mne – ale nejsem odborník 
– jistá monotónnost zbývajících 
návrhů, jde jen o variace tétož), 
můžeme (po schválení výsled-
ku zastupitelstvem) o její uzná-
ní parlamentem usilovat. Bylo 
by jistě chvályhodné mít vedle 
městského znaku i městskou 
vlajku, ale víc bychom měli usi-
lovat o dobrou pověst (chcete-li 
moderně – image) města jako 
takového, kterou si získáváme 
svými činy a stanovisky a kte-
rá by lákala k jeho návštěvě či 
dokonce k jeho napodobová-
ní. A v této oblasti máme větší 
rezervy než v chybějící vlajce!

Z před-
ložených tis- 
kových návr-
hů vlajky 
města se mi 
nejvíce líbí 

návrh č. 5, dále pak 4, násled-
ně 3, 2, 1. Město by svoji vlaj-
ku mělo mít.

Vybral bych 
variantu číslo 
jedna, tedy 
stávající vari-
antu vlajky, 
kterou ofi-

ciálně nemáme. Smutným 
faktem je, že tato verze podle 
všeho nemůže projít a nepro-
jde schvalovacím procesem. 
V takovém případě bych nouzo-
vě volil variantu číslo 4. Ovšem 
tady už nastupuje úvaha, zda 
stojím o vlajku, z níž nejsem 
nadšen, ale bude oficiální. Na 
tuto otázku jsem si odpověděl, 
že ano. A to především z toho 
důvodu, že se opravdu nejedná 
o příliš důležité téma. Zkrátka 
se naskytla příležitost dát měst-
ské symboly za mírný poplatek 
do pořádku. Pravidla v dohled-
né době shovívavější nebudou, 
takže není nač čekat. To, že se 
nejedná o věc kriticky důleži-
tou, neznamená, že bychom se 

jí nemohli věnovat. Určitě se jí 
ale budeme věnovat přiměřeně 
jejímu významu, což jsem prá-
vě beze zbytku učinil.

I když naše 
město ofici-
álně vlajku 
nemá, přesto 
se používá při 
různých pří-

ležitostech. Asi se v minulosti 
nikdo pravostí vlajky nezabýval. 
Možnost mít vlajku právně zare-
gistrovanou vítám. Barvy Přeštic 
jsou bílá a černá a ty by se měly 
objevit i na vlajce. Z navržených 
variant se mi nejvíc líbí 3.

Město Přeš-
tice patří 
mezi 33 obcí 
z celkového 
počtu 90 leží-
cích na území 

okresu Plzeň-jih, které nema-
jí ani jeden symbol (tj. vlajku 
nebo znak) evidovaný v regist-
ru komunálních znaků vedeném 
Poslaneckou sněmovnou, při-
čemž z pěti měst okresu Plzeň- 
-jih jsou Přeštice jediné bez 
této registrace. Blovice, Dobřa-
ny a Nepomuk mají v registru 
alespoň vlajku, Stod pak oba 
symboly. Myslím si, že největ-
ší město okresu si zaslouží mít 
vlajku, kterou by mohlo oficiál-
ně užívat. Registrace stávajícího 
znaku by měla být pouze for-
malitou, u vlajky bude proces 
složitější a bude záležet, jakou 
variantu podání žádosti město 
nakonec zvolí. Protože zřej-
mě nebude možné doložit, že 
podoba vlajky z roku 1936 byla 
v minulosti schválena orgány 
města, vyloučil bych podání 
žádosti o registraci historické 
vlajky (tedy č. 1) a vybral bych 
jednu z ostatních variant. Já 
jsem pro návrh č. 4 s pěti svis-
lými pruhy, který obsahuje vše- 
chny známé indicie Přeštic 
a díky žlutému pruhu přes celou 
výšku nepůsobí tak depresivně.

Ř a d í m 
se pravdě-
p o d o b n ě 
k mnoha dal-
ším občanům 
Přeštic, kteří 

za svou vlajku považují tu, se 
kterou se setkávali v posledních 
letech na městských akcích či 
na soutěžích mažoretek, kde šla 
v čele naší výpravy (varianta 
1). Tato byla opatřena i názvem 
našeho města, aby nebylo 
pochyb, odkud že jsou sličné 
soutěžící. Pominu-li výhra-
dy odborníků a parametry pro 
zapsání do registru městských 
symbolů, rád bych ji takto vídal 
i nadále. To je samozřejmě mož-
né, když se vzdáme její registrace 
a budeme ji používat takříkajíc 
nadivoko. S pravděpodobností, 
která hraničí s jistotou, nám ji 
v této podobě jako historickou 
nezaregistrují. Bohužel. Pro-
tože si ale myslím, že je ostuda 
nemít krom městského znaku 
vlajku zaregistrovánu, jsem pro 
volbu výběru jedné z variant, 
které jsou dle vexilologických 
pravidel navržené. Nejbližší je 
mi varianta 4. A na závěr jedna 
drobná poznámka k registraci 

vlajky – Domažlice jsou na tom 
asi stejně. 9. února při návštěvě 
prezidenta v našem kraji tomu 
tak bylo.

Pokud má 
městská vlaj-
ka reprezen-
tovat město, 
považuji ofi-
ciální schvá-

lení a řádnou registraci jako 
samozřejmou záležitost. Toto 
téma vnímám pozitivně i pro-
to, že naše školy a spolky čas-
to vyváží prapor k reprezentaci 
města Přeštice po ČR i do zahra-
ničí. Vybral bych variantu č. 1 
v podobě stávajícího praporu. 
Z nových návrhů bych volil č. 3.

V y š í v a n é 
vlajky a pra-
pory dokážou 
z á s a d n í m 
z p ů s o b e m 
p o d t r h n o u t 

majestát a autoritu úřadu a při-
pomenout význam obce či 
města v regionu. Vlajka a znak 
sjednocují, vytvářejí souná-
ležitost občanů k území, kde 
žijí. Vyšívané vlajky zachycují 
vizuální identitu obce a města, 
reprezentují před návštěvníky, 
hrají důležitou roli v cestov-
ním ruchu. Takže ANO – je to 
důležité téma. Pěkná je histo-
rická varianta č. 1 se znakem 
ve štítu. Pokud se nenajde 
žádné písemné usnesení k této 
vlajce, líbí se mi varianta č. 4.

Jsem pro 
návrh č. 4. 
Musím říci, 
že se mi nad 
p o l o ž e n o u 
otázkou ule-

vilo, neboť jsem se obával, že 
rada PN bude následovat sta-
rostovu ukázku transparentní-
ho chování a položí zastupite-
lům nepodstatné otázky, např.: 
„Souhlasíte, aby zastupitelé 
v tzv. kauze Svatoplukova pro-
hlasovali prodej pozemků pod 
cenou?“ nebo snad otázka: 
„Souhlasíte, a proč, že město 
nepožaduje v kauze Zimní sta-
dión doložení skutečně vyna-
ložených nákladů na tzv. zhod-
nocení pozemků.“ Popřípadě: 
„Proč zastupitelé nepožadují 
starostou přislíbený právní 
rozbor novinového příspěvku 
JUDr. Balouna.“ Ale protože 
jak bylo starostou v posledních 
PN napsáno, máme strategii 
v řešení těchto kauz. Bohužel 
strategie již byla prozrazena, 
a to předně umlčet dotěrné 
tazatele – byly zrušeny veřejné 
diskuze. Tomu se říká strate-
gie. Není dáno dneškem, ale již 
staří hybatelé změny lidského 
podvědomí (mistři propagan-
dy) věděli, že v případě odvrá-
cení problému třeba obrátit lid-
skou pozornost jinam. A tak tu 
máme problém výběru vlajky. 
Takže problém obou kauz je 
obratem upozaděn. A v pod-
statě je jedno, zda město přijde 
o pozemky.

VYOBRAZENÍ NÁVRHŮ VLAJEK NAJDETE 
NA NÁSLEDUJÍCÍ STR. 10.

práce v domácnosti i na zahradězednictví, opravy nábytku, zahradní práce a jiné
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Skalka zpívala filmové melodie
Ve středu 11. května přivítal diváky v aule pěvecký sbor Skal-

ka ZŠ Josefa Hlávky na svém jarním koncertu – S písněmi nás 
baví svět. Pod vedením paní učitelky Vladimíry Strakové za 
klavírního doprovodu Jana Šimůnka zazněly známé melodie 
z filmů Starci na chmelu a Rebelové. Nechyběly ani pohád-
kové písničky J. Uhlíře a Z. Svěráka nebo skladby z Osvobo-
zeného divadla J. Ježka, J. Voskovce a J. Wericha. Lahůdkou 
pro posluchače byl saxofon Václava Květoně hlavně ve slavné 

písni z filmu Tenkrát na západě. Na flétny si zahrály Veronika 
Veselá a Barbora Schejbalová. Jako host zpěváky doprovodil 
Jan Hrubý, který si své sólo na akordeon – Montiho čardáš –  
s nadšeným publikem opravdu užil. Závěrečnou píseň S tebou 
mě baví svět si zazpívali všichni. Skalka, která ukázala, že 
ji zpívání moc baví, i diváci, jejichž bouřlivý potlesk neměl 
konce.

Mgr. Vladimíra Straková

ANKETNÍ LÍSTEK
Návrh vlajky města Přeštice

Varianta 1 – rekonstrukce praporu

Varianta 2 

Varianta 3

Varianta 4

Varianta 5

Dokončení ze str. 9

Zastupitelstvo města Přešti-
ce na svém veřejném zasedá-
ní dne 28. 4. 2016 schválilo 
návrhy dvou Dohod mezi 
městem Přeštice (dále jen 
město) a společností AREA 
group s.r.o. (dále jen AREA). 
Vážení spoluobčané, žádáme 
Vás, abyste v našem společ-
ném zájmu zhlédli videozá-
znam projednávání tohoto 
bodu programu, který je zve-
řejněn na internetové adre-
se https://www.youtube.
com/watch?v=q1nYKylR4js 
čas záznamu 18.50 hodin.

První navrhovaná Doho-
da má ukončit najednou dva 

probíhající soudní spory, které 
spolu věcně naprosto nesouvi-
sejí, a to: 1) soudní spor, ve 
kterém AREA požaduje po 
městu cca 30 mil. Kč pro údaj-
né obohacení se města na úkor 
spol. AREA (za údajné zhod-
nocení městských pozemků 
na Zámostech činností spol. 
AREA o cca 30 mil. Kč) a 2) 
soudní spor, ve kterém nao-
pak město požaduje po spol. 
AREA cca 2 mil. Kč za pozdní 
předání infrastruktury v loka-
litě výstavby rodinných domů 
Dolnolukavická.

Druhá navrhovaná Dohoda 
se týká změn obsahu „Smlou-

vy o budoucí smlouvě kup-
ní“ uzavřené dne 16. 3. 2007 
o využití a prodeji městských 
pozemků na Severním Před-
městí určených pro výstavbu 
bytových domů.

Jedná se tedy o městské 
pozemky v lokalitě Na Zámos-
tech a o pozemky Obytné zóny 
Svatoplukova v lokalitě na 
Severním Předměstí. Celkem 
o cca 10 ha aktuálně rozvojo-
vých pozemků města určených 
pro výstavbu.

Je vysoce pravděpodobné, že 
na nadcházejícím červnovém 
veřejném zasedání zastupitel-
stva bude projednáváno koneč-

né schválení uzavření obou výše 
uvedených Dohod. Dohod, kte-
ré odůvodněně a dokladova-
telně vyvolávají pochybnost, 
že město jejich uzavřením 
poruší zákon a jejich realizo-
váním utrpí škodu velkého 
rozsahu (nad 5 mil. Kč). Vyzý-
váme Vás, vážení spoluobčané, 
abyste přišli na veřejné zasedání 
zastupitelstva, na kterém bude 
uzavření Dohod projednává-
no, a zajímali se o budoucnost 
našich pozemků.

Antonín Kmoch, Richard 
Hájek, Jiří Hlavín, Petr Walta  

– členové ZM Přeštice 
Karel Kmoch – občan Přeštic

K projednávaným Dohodám města se společností 
AREA group s.r.o. o pozemcích města

Taneční 2016 
pod vedením TS E. Krejčíka

Začínáme 9. září 2016 
od 19.00 hodin
Přihlášky ke stažení na
 www.kzprestice.cz nebo 

v Turistickém informačním 
centru Přeštice

PŘIPRAVUJEME
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15. květen – Mezinárodní den rodiny 
z pohledu Pečovatelské služby Přeštice

V roce 1992 byl 15. květen 
vyhlášen valným shromáždě-
ním OSN jako Mezinárodní 
den rodiny a parlamentem 
uznán jako jeden z význam-
ných dnů. 

O tom, že rodina je „základ 
státu“ – základní jednotka spo-
lečnosti – jsme se asi všichni 
učili již dávno ve škole, ale 
pravdou je, že rodinu v lid-
ském životě nelze ničím nahra-
dit – žádnou sebedokonalejší 
institucí a její důležitost nelze 
zpochybnit. V tento den či po 
celý týden od 8. do 15. května, 
kdy se uskutečnil již 9. roč-
ník Týdne pro rodinu, jsme se 
měli či aspoň mohli zamyslet 
nad situací v našich pečujících 
rodinách. 

A protože píši za organizační 
složku města Přeštice – pečo-
vatelskou službu – a naší cílo-
vou skupinou jsou senioři, 
nemohu opomenout vyzdvih-
nout roli neformálních pečo-
vatelů.

A co si pod tímto relativně 
novým pojmem představit? Ty 
z vás, kteří doma máte něko-
ho „starého“, komu dáváte 
svou lásku umocněnou více či 
méně intenzivní péčí, kterou 
potřebuje a na které je mnohdy 
závislý. Rodina stále předsta-
vuje rozhodující místo sociální 
integrace starých lidí. Ukazuje 
se, že navzdory „nuklearizaci“ 
rodiny neslábnou vazby mezi 

dospělými dětmi a jejich rodi-
či. V podstatě ale pouze více-
generační domácnosti, žijící 
nejčastěji v rodinných dom-
cích, vytvářejí možnost integ-
race starých lidí do života širší 
rodiny.

Cílem Pečovatelské služby 
Přeštice je (cituji): „Naplňo-
vat své poslání prohlubováním 
kvality života tím, že bude při-
spívat humánní činností k řeše-
ní problémů  klientů, a tím jim 
umožní aktivně a smysluplně 
žít v jejich vlastní domácnos-
ti tak dlouho, jak jen to bude 
možné. Toho chce dosaho-
vat respektem k individualitě 
jednotlivce a přáním klientů 
s cílem zachovat v maximální 
míře dosavadní způsob živo-
ta.“ 

Toho dosahujeme i ve spo-
lupráci s členy domácnosti 
seniora, jejich dětmi, které se 
sami často blíží seniorskému 
věku. Rodiny a stárnutí, téma, 
kterému nebyla věnována 
dostatečná pozornost a teprve 
v poslední době si ti „odpověd-
ní“ uvědomili, že demografic-
kou křivku nelze zpochybňo-
vat, že nelze vybudovat tolik 
domovů pro seniory, aby bylo 
možné do nich umístit vše- 
chny potřebné, že se situace 
bude muset řešit „JINAK“. 

Konečně se začalo dostávat 
ve větší míře podpory terén-
ním službám, ke kterým pečo-

vatelská služba patří. Porucha 
zdraví, ztráta soběstačnosti 
a nárůst závislosti starého člo-
věka má vždy sociální důsled-
ky, nemoc se pak pro něho 
a o něj pečující stává zásadní 
událostí. Jsme tady, abychom 
se o tuto péči s rodinou – 
v jejich domácnosti – podělili, 
abychom „vystřídali“ pečují-
cího ve službě trvající často 
i 24 hodin denně.

Velký evropský průzkum 
potvrzuje, že rodina zůstává 
i nadále „jednou z největších 
světových institucí, která se 
ujímá starých a bezmocných 
lidí. V Evropském společenství 
se odhaduje, že o 70 až 80 % 
starých nesamostatných lidí 
se stará jeden člen rodiny.“ 
I u nás provedený empirický 
výzkum potvrdil, že většina 
občanů se chce o své rodiče 
ve stáří a případné nesoběstač-
nosti postarat.

Při této příležitosti Vám chci 
nabídnout naši pomoc. Není 
Vaším selháním pocit vyčer-
panosti a únavy, potřeby si 
odpočinout nebo předat část 
intenzivní péče profesioná-
lům. 

Podoby dnešní rodiny jsou 
rozličné, ale pořád by měla 
zůstávat místem, odkud 
vycházíme a kam se vracíme. 
Myšlenkou a mottem letošní-
ho ročníku je „Rodina jako 
místo odpuštění“, hovoříme 

o mezilidských vztazích. Je 
to příležitost, jak dát najevo 
svůj zájem, vyjádřit uznání 
a úctu, které k sobě vzájemně 
chováme.

Rodina si zasluhuje pozor-
nost i ze strany státu ve formě 
dlouhodobé rodinné politiky 
i nás vykonávajících kon-
krétní úkony sociální péče. 
Při této příležitosti jsem měla 
možnost se zúčastnit dne  
2. 5. 2016 XV. mezinárodní 
konference o rodinné politice 
„Průsečíky generací z pohle-
du rodinné politiky“ a zastu-
povat tak město Přeštice 
v Senátu PČR v Praze. Mno-
ho bylo řečeno o vzájemném 
mezigeneračním obohaco-
vání, o tom, že v rodinách 
se odehrávají ty nejprostší – 
zároveň nejdůležitější – udá-
losti, že se v nich předávají 
hodnotové vzorce chování 
našim dětem. Velkým téma-
tem byly právě pečující rodi-
ny, ta „generace uprostřed“, 
která ještě zcela „nevypusti-
la“ své děti a zároveň vrací 
péči svým rodičům. 

A tak závěrem odcituji 
z úvodního slova předsedy 
Senátu PČR Milana Štěcha, 
který použil slov L. N. Tolsté-
ho: „Šťastný je pouze ten, kdo 
našel štěstí v rodině“.

Mgr. Michaela Kazdová
vedoucí Pečovatelské služby

Přeštice

MĚSTO PŘEŠTICE
Městská policie Přeštice
Masarykovo náměstí 311
334 01 Přeštice

Značení jízdních kol 
a kompenzačních pomůcek proti krádeži 

prostřednictvím syntetické DNA
V druhé polovině roku 2016 

bude realizován pro občany 
Přeštic a jejich místních částí 
– Skočice, Žerovice a Přeštice 
Zastávka – projekt FORENZ-
NÍ IDENTIFIKAČNÍ ZNA-
ČENÍ JÍZDNÍCH KOL 
P R O S T Ř E D N I C T V Í M 
SYNTETICKÉ DNA. Jedná 
se o novou metodu ochrany 
majetku, především s pre-
ventivním účinkem. Vše- 
chna takto označená jízdní kola 
jsou vybavena samolepkami, 
které varují pachatele, že jízd-
ní kolo je speciálně označeno 
a že může být snadno identi-
fikováno městskou policií či 
Policií ČR. V kombinaci s dal-
šími způsoby ochrany, jako 
je evidence jízdního kola dle 
jeho typu, barvy, čísla rámu, 
vybavení, fotografie, v lokál-
ním registru Městské policie 
Přeštice i národním registru 
REFIZ, pomůže toto značení 
odradit pachatele od úmyslu 
spáchat trestný čin, nebo jej 
usvědčit z jeho spáchání. Lze 
snadno dokázat, že jde o věc 
pocházející z trestné činnosti, 
tudíž je mnohem těžší ji prodat 
a zpeněžit. Další obrovskou 
výhodou, pokud není pachatel 
od krádeže odrazen, je usnad-
nění policejního pátrání, iden-
tifikace dané věci, prokázání 
majitele a vrácení odcizené-
ho majetku. Snižuje krádež 
a loupež až o 85 procent.

Metoda forenzního identifi-
kačního značení se vyznačuje 
vysokou odolností vůči vněj-
ším vlivům a dlouhou život-
ností. Proces označení jednoho 
jízdního kola trvá zhruba 30 
minut. Každý zájemce o zna-
čení musí předložit doklad 
totožnosti a doklad o koupi 
jízdního kola. Před samotným 
značením jízdních kol musí být 
tato řádně očištěna. Znečiště-
ná kola nebudou označena! 

Každé značené kolo je detailně 
vyfotografováno, popsáno pro 
potřeby registru a poté je na 
příslušných místech označe-
no. Syntetická DNA je slože-
na z nosného média a emulze. 
V té jsou obsaženy mikro-
tečky, nesoucí unikátní kód, 
který je obsažen i v nosném 
médiu. Tudíž pokud by se pří-
padnému pachateli, podařilo 
mikrotečku nalézt a dokonce 
odstranit, informace o majite-
li je na daném předmětu stále. 
Po cca 20 minutách po aplika-
ci je značení zaschlé a mění 
se v neprůhlednou a neodstra-
nitelnou vrstvu. Po dalších 24 
hodinách je maximálně vytvr-
zené a stává se pouhým okem 
neviditelné.

Město Přeštice získalo dota-
ci 39 tisíc korun z Programu 
prevence kriminality na rok 
2016 vyhlášeného Minister-
stvem vnitra ČR. Náklady 
pokryje zhruba z 84 procent. 
Přibližný rozpočet projektu 
počítá s označením celkem 
cca 100 jízdních kol, elektro-
kol, koloběžek a invalidních 
vozíků. Dotaci letos získá 
i dalších devět měst v České 
republice. Nejbližšími sou-
sedními městy, kde již bylo 
toto značení realizováno, jsou 
Plzeň a Domažlice.

Zájemci se mohou zapsat 
do pořadníku na služebně 
městské policie. Pro obča-
ny města a jejich městských 
částí je pak značení jízdních 
kol a kompenzačních pomů-
cek zdarma. Městská policie 
bude mít svůj stánek též na 
cyklistických akcích – Velká 
cena města Přeštice či Přeš-
tická 50 MTB – kde se lze 
zaevidovat a můžete zde zís-
kat více informací.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

manažer prevence kriminality

Značení jízdních kol syntetickou DNA (mikrotečka).

Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co 

všechno je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států 
Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

Cestovní pas i občan-
ský průkaz jsou pro děti 
levnější

Blíží se čas dovolených 
a s ním čeká mnohé rodi-
ny cesta k moři či do hor za 
hranice České republiky. Pro 
cestování s dětmi do zahrani-
čí již čtvrtým rokem platí, že 
i dítě musí mít vlastní cestov-
ní doklad, jelikož v roce 2012 
došlo nařízením Evropské unie 
ke zrušení možnosti cestovat 
na zápis v cestovním dokladu 
rodiče. Pro rodiče to ovšem 
neznamená, že se jim kvůli 
pořízení cestovního dokladu 
pro děti dovolená nějak zásad-
ně prodraží. Cestovní pas pro 
dítě do 15 let totiž stojí 100 
korun a dobu platnosti má sta-
novenou na 5 let. Vzhledem 
k nestabilní bezpečnostní situ-
aci v některých zemích, které 
byly dlouhodobě turistickými 

destinacemi, jako například 
Egypt nebo Turecko, se dá 
letos očekávat nárůst zájmu 
o cestování po Evropě, a proto 
jistě potěší možnost cestovat 
po většině států Evropy pouze 
s občanským průkazem. Na 
ten je nyní možné vycestovat 
do zemí Evropské unie a také 
do Albánie, Bosny a Hercego-
viny, Černé Hory, Makedonie, 
Norska, Srbska, Švýcarska 
a na Island. Cena za vydání 
občanského průkazu pro dítě 
do 15 let je 50 Kč a doba jeho 
platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou 

hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu 

nebo občanského průkazu 
pro dítě do 15 let žádá zákon-
ný zástupce, tedy zpravidla 
rodič, kterému stačí s dítětem 
zajít na nejbližší obecní úřad 
obce s rozšířenou působnos-
tí. K žádosti, kterou na místě 
zpracuje úředník, není nutné 
přikládat fotografii; úředník 

pořídí fotografii dítěte přímo 
na úřadu při podání žádosti. 
Při podání žádosti zákonný 
zástupce předkládá svůj prů-
kaz totožnosti a rodný list 
dítěte. V případě, že má dítě 
vydán již platný občanský 
průkaz nebo cestovní doklad, 
lze tento předložit místo rod-
ného listu. Lhůta pro vydání 
cestovního pasu nebo občan-
ského průkazu činí maximálně 
30 dnů. V případě vycestová-
ní v kratší lhůtě než 30 dnů je 
možné požádat o vydání ces-
tovního pasu ve zkrácené lhůtě 
6 pracovních dnů; tento úkon 
je ovšem u dětí zpoplatněn 
poplatkem ve výši 2000 Kč. 
Bližší informace k vyřizování 
osobních dokladů lze nalézt 
na webu Ministerstva vnitra na 
adrese: www.mvcr.cz/clanek/
osobni-doklady
Informací není nikdy 

dost
V případě, že má dítě ces-

tovat mimo Evropskou unii, 

doporučujeme se předem 
informovat u zastupitelské-
ho úřadu daného státu, jaké 
jsou podmínky vstupu, poby-
tu a vycestování s nezletilým 
dítětem. Je také třeba dát si 
pozor na to, že některé státy  
mimo Evropskou unii mohou 
vyžadovat určitou minimál-
ní dobu platnosti cestovního 
dokladu při vstupu na jejich 
území nebo ukončení pobytu 
– nejčastěji činí požadovaná 
minimální doba platnosti šest 
měsíců. 

Podrobnosti k těmto i dal-
ším podmínkám (např. vízová 
povinnost) lze zjistit u zastu-
pitelského úřadu daného stá-
tu, popřípadě je lze nalézt na 
webu Ministerstva zahranič-
ních věcí www.mzv.cz v sek-
ci „Cestujeme“ a dále v části 
„Státy a území – informace na 
cesty“.

Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra

pro řízení sekce veřejné správy

Dokončení ze str. 2
Máte tam dodneška 

ránu?
Ano. Sval je pryč. Byl jsem 

dva měsíce doma a nastou-
pil jsem do práce 1. června 
1953. Přesně ten den, kdy bylo 
v Plzni povstání proti komu-
nistům. (Měnová reforma, kdy 
komunisté znehodnotili peníze 
a vklady a prakticky ožebračili 
všechny obyvatele republiky 
– pozn. red.). První den jsem 
byl v práci a hned jsme šli do 
ulic. Lidové milice (ozbroje-

ná složka komunistické strany 
– pozn. red.) nás vytlačovaly 
z radnice, měl jsem na břiše 
samopal. Nakonec to ale poli-
cie a milice rozprášily. Já jsem 
se dostal zpátky do fabriky 
a mistr mě přikryl, takže jsem 
z toho vyvázl bez trestu.
Vy jste v letitém spo-

ru s Jiřím Bělem o datu 
příjezdu Američanů. On 
říká, že přijeli 6. květ-
na, vy tvrdíte, že přijeli  
5. května. Kdo se v tom 
má vyznat. 

My jsme to doma vždycky 
slavili 5. května. Vím, že byla 
sobota, pršelo a bylo ošklivě. 
Mám to ověřený od meteo-
rologů, že skutečně pršelo. 
Však taky přijeli v pláš-
těnkách, je to na fotkách 
a v neděli už svítilo slunce. 
Přespali u nás. I na pamět-
ní desce hotelu je napsáno  
5. května 1946. Tu tam dali 
při oslavách o rok později. 
Proč by to tam jinak psa-
li? Také je to v kronikách, 
i v děkanské i sokolské. 

Takže vás komunisté 
nepřesvědčili, že Plzeň 
osvobodili Rusové pře-
vlečení do amerických 
uniforem?

To tedy opravdu ne. Ve ško-
le nás ty nesmysly učili, ale 
pamatuji si přeci válku, jak to 
všechno probíhalo při osvobo-
zení. Kdyby to byli Rusové, tak 
nám místo žvýkaček a čokolád 
dávali vodku (smích).

Ľubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu

S úsměvem to jde líp, ať si jdou vzteklouni...

Mistrem ČR v LP 2016
se stal Jan Hřebec

Mistrem České republiky 
v loveckém parkúru 2016 se 
stal Jan Hřebec s nástřelem 
172 terčů.

Mistrovství ČR v Konopišti 
se zúčastnilo 134 účastníků. 
Průměrný nástřel byl 68 %. 
V kategorii veteránů vyhrál Jan 
Buksa. V kategorii supervete-
ránů Milan Otáhal. V kategorii 
juniorů zvítězil Michal Můčka. 
V ženách Michaela Štenglová.

Vítězové jednotlivých kate-
gorií obdrželi poháry, mistrov-
ské čepice a poukázku na jeden 
závod v rámci ČP v LP 2017 od 

signatářů memoranda parkúro-
vých střelnic. Gratulujeme.

Radek Novák
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Fotbalisté starší přípravky přivezli stříbro
ze Starého Plzence

V sobotu 14. května se starší 
fotbalová přípravka zúčastnila 
14. ročníku turnaje Radyňské-
ho poháru ve Starém Plzenci. 
Celkem zde bylo 10 mužstev 
rozdělených do 2 skupin, sku-
piny A a skupiny B. Naši kluci 
byli losem zařazeni do skupi-
ny B, kde se postupně utkali 
s týmem Spojů Plzeň, Starého 
Plzence B, Štěnovic a Staré-
ho Plzence C. Ve skupině se 
kluci umístili na prvním mís-
tě a zajistili si tak postup do 
boje o medaile. V semifinále 
se utkali s týmem ze skupiny 
A – Letná Plzeň. Toto utká-
ní bylo velmi náročné, ale 
kluci ho zvládli na výbornou 
a zaslouženě se probojovali 
do finále. Zde je v boji o prv-
ní místo čekal tým Štěnovic. 
Ačkoliv naši kluci měli více 
střeleckých šancí, štěstí jim 
bohužel nepřálo. Zápas skončil 

těsným výsledkem 0:1 a tým 
Štěnovic tak mohl slavit vítěz-
ství. I přesto, že kluci odchá-
zeli do šaten s obrovským 
zklamáním, tak pro medaile za 
krásné druhé místo si došli již 
s úsměvem na tváři. Velkým 
potěšením bylo i vyhlášení 
nejlepšího gólmana turnaje, 
kterým se stal přeštický Filip 
Vácha. Po celou dobu turnaje 
předváděl vynikající výkony. 
Gratulace patří nejen jemu, 
ale i celému týmu. Takže klu-
ci, GRATULUJI, a ať se daří 
i nadále!

Celkový počet vstřelených 
gólů:

Jan Kříž 10, Adam Čonka 7, 
Ondřej Havíř 6, Jan Frančík 5, 
David Bezděk 5, Andrej Král 
4, Matěj Hodan 3, Filip Vá-
cha 1.

Výsledky zápasů ve skupině:
Přeštice – Spoje Plzeň 2:1 

(Kříž 1, Čonka 1), Přeštice 
– Starý Plzenec B 17:0 (Kříž 
5, Frančík 2, Čonka 2, Bezděk 
2, Král 2, Havíř 2, Hodan 1, 
Vácha 1), Přeštice – Štěno-
vice 1:0 (Čonka 1), Přeštice 
– Starý Plzenec C 18:0 (Havíř 
4, Bezděk 3, Čonka 3, Bezděk 

3, Frančík 2, Hodan 2, Král 2, 
Kříž 2).

Výsledky bojů o medaile:
Semifinále: Přeštice – Letná 

Plzeň 3:1 (Kříž 2, Frančík 1).
Finále: Přeštice – Štěnovice 

0:1.
Zdeňka Frančíková

Úspěch žáků ZŠ J. Hlávky Přeštice ve fotbalovém
turnaji McDonald´s Cup

McDonald´s Cup je největší 
dětský fotbalový turnaj v Evro-
pě, který se hraje na prvním 
stupni základních škol v Čes-
ké republice (účastní se 82 % 
všech ZŠ) a jehož vyvrchole-
ním je Svátek fotbalu, setkání 
nejlepších krajských týmů ve 
starší kategorii. Pořadatelem 
letošního 19. ročníku je Aso-
ciace školních sportovních 
klubů ve spolupráci s ČMFS 
a MŠMT ČR, patronem turnaje 
se stal Vladimír Darida. V naší 
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice se 
tohoto postupového turnaje 
účastní tradičně žáci 2. až 5. tříd 
ve dvou kategoriích: mladší 
kategorie A (2. a 3. třída), star-
ší kategorie B (4. a 5. třída).  
A letos se jim opravdu dařilo!

V okrskovém kole 26. 4. 
v Chlumčanech se kluci doká-
zali poprat nejen s velice 
chladným počasím, ale v obou 
kategoriích porazili své soupe-
ře a vyhráli 1. místo. Získali 
také tituly nejlepších střelců 
– Jan Kříž, Vít Němec a Jan 
Šára a nejlepšího brankáře – 
Vojtěch Vavřička. V okresním 
kole turnaje, které se konalo na 

fotbalovém hřišti v Chotěšově 
5. května, se opět hrálo systé-
mem „každý s každým“ a naši 
chlapci si tak zahráli s družstvy 
Dobřan, Nepomuku, Spáleného 
Poříčí a Chotěšova. Fotbalisté 
kategorie B (4. a 5. třída) hlad-
ce porazili všechny své soupe-
ře (9 bodů, skóre 9:1), jeden 
bod ztratili kvůli nevýhodné-
mu rozpisu zápasů s domácím 
Chotěšovem a skončili tak na 
2. místě. Získali titul nejlepšího 
brankáře – Roman Pilný. Fot-

balisté kategorie A (2. a 3. tří-
da) vysoce přehráli své soupeře 
(12 bodů, skóre 21:2) a okresní 
turnaj vyhráli. Nejlepším střel-
cem byl Jan Frančík, titul nej-
lepších brankářů získali Jonáš 
Fleisig a Vojtěch Vavřička. 
Prvním místem v okresním 
kole se žáci 2. a 3. tříd nomi-
novali do krajského finále tur-
naje McDonald´s Cup, které se 
bude konat v pátek 20. 5. 2016 
na fotbalovém stadionu 33. ZŠ 
Terezie Brzkové v Plzni.

Poděkování patří všem tre-
nérům, M. Křížovi, K. Fran- 
číkovi, L. Mourkovi, J. Beš-
tovi a D. Duchkovi, kteří své 
týmy turnajem vedli a paní 
H. Fabiánové za fotografic-
kou dokumentaci turnaje. 
Děkuji všem žákům za vyni-
kající reprezentaci naší školy 
a přeji jim mnoho fotbalo-
vých zážitků a úspěch v kraj-
ském finále.

Mgr. Alena Němečková
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Další házenkářská svatba

Poslední dubnovou sobotu do „nového“ společného života vykročil další přeštický házenkářský pár, členové prvoligových celků, 
Eva Krouparová a Gabriel Kováč. „Svědkem“ jejich „ano“ byl lužanský park, vyslechlo je několik desítek svatebních hostů, a samo-
zřejmě mezi gratulanty nechyběli spoluhráči a spoluhráčky. A jaká by to byla házenkářská svatba, kdyby chybělo tradiční „zatažení“ 
a střelba na branku. Takže Evže a Gábovi ještě jednou všichni příslušníci házenkářské „rodiny“ a další známí přejí hodně štěstí do 
společného života.

Perličky z mezizemského
utkání Čechy – Morava

Každoročním vyvrcholením 
sezony národní házené jsou 
mezizemská utkání Čechy 
– Morava. Letos se konala 
v moravské metropoli na hři-
šti 1. NH Brno. A pravidel-
ně v nich účinkují i přeštičtí 
zástupci. V ženách zvítězilo 
družstvo Čech 23:14 (12:7). 
Velký podíl na výhře měla 
přeštická brankářka Soňa Za-
dražilová, již několikanásobná 
reprezentantka, která téměř 
padesát minut úspěšně čelila 
střelám moravských útočnic. 
Do zápasu nastoupila i obrán-
kyně Eliška Vizingrová, pro 
kterou to byl debut v tomto cel-
ku. Druhou brankářkou Čech 
byla také přeštická odchovan-
kyně Jitka Petlánová-Kripne-
rová, nyní chytající v dresu 
Příchovic. V mužích byl doda-
tečně za stabilní výkony nomi-
nován Kamil Šelep. A nakonec 
se stal výherním „žolíkem“. 
S rozvahou a jistotou promě-
ňoval trestné hody, vsítil cel-
kem šest branek a nakonec byl 
po právu vyhodnocen jako nej-
lepší hráč utkání. Na střídačce 
byl připraven i obránce Matěj 

Gruzska, na hřiště se nakonec 
nedostal. Muži Čech zvítězili 
21:18 (8:6), jedním ze dvou 
arbitrů byl bývalý přeštický 
brankář Jan Adámek. Součás-
tí oslav bylo i vyhodnocení 
nejlepších národních házenká-
řů a házenkářek za rok 2015. 
I zde byla mezi ženami výraz-
ná „přeštická stopa“. Výborné 
třetí místo po hlasování trenérů 
získala Soňa Zadražilová a na 
osmém skončila Jitka Kalčíko-
vá.                                    (šat)

Loňská úspěšná sezona se ziskem bronzových medailí a vítěz-
ství v Českém poháru vynesly Soně Zadražilové další reprezenta-
ci Čech ve výběrovém utkání a zároveň v hlasování trenérů byla 
vyhlášena třetí nejlepší házenkářkou loňského roku. Na snímku 
z loňského roku v dresu Čech právě likviduje moravské střelkyni 
pokutový hod.

Nejlepší byli Západočeši
Ve stejném termínu jako utká-

ní Čechy – Morava se konal 
mezioblastní turnaj v katego-
riích staršího žactva a dorostu 
národní házené. Dívčí složky 
hrály v Březně u Mladé Bole-
slavi a chlapecké v Praze-Mod-
řanech. Soupeři Západočechů 
byly výběry Východočeské, 
Severočeské a Středočeské 
oblasti. I zde se projevilo hodně 
výsadní postavení západočeské 
mládeže, když všechny výběry 
své turnaje ovládly a vyhrály 
bez ztráty bodu. Mezi účastní-
ky bylo i hodně hráčů a hráček 
přeštického oddílu. Nejvíce bylo 
starších žaček. Zlaté medaile 

pomáhaly vybojovat brankář-
ka Nicola Lenková, obránkyně 
Martina Kamenová, Kamila 
Tušková a Andrea Brunátová, 
sílu v útoku dokazovaly Klára 
Ausbergrová, Michaela Trávo-
vá, Adéla Schejbalová a Lucie 
Wiesnerová. V trenérské dvo-
jici byla m. n. h. Romana Jab-
bourová. Dorostenky k prvnímu 
místu vedl Petr Moravec a mezi 
nominovanými byla obránkyně 
Aneta Jabbourová a útočnice 
Lucie Klinerová. Rovněž prv-
ní místo získali i starší žáci. Na 
jeho získání se podílel brankář 
Kamil Štycha a útočník Jan 
Štengl.                              (šat)

Soňa Zadražilová při úspěš-
ném zákroku v jednom z ligo-
vých utkání.


