
Jak jste se 
dostal k to- 
mu, že šéfu-
jete reali-
začnímu tý- 
mu a jste 

vlastně hlídačem KČT?
Nejsem hlídač, to není to 

správné slovo. Jsem člověk, 

který projekt táhne, který 
garantuje městu, že projekt 
běží. Všechny záležitosti 
nějakým způsobem koordi-
nuji, aby to fungovalo. Sta-

vební firmu si pak kontroluje 
úřad sám. Jsem v realizačním 
týmu jediný zastupitel, přená-
ším požadavky mezi vedením 
města a realizačním týmem.
Jak jste se k tomu dostal?

Minulé volební období jsem 
byl členem ‚Komise koncep-
ce rozvoje města‘, která řeší 
větší, dlouhodobější projekty. 
Ty už ale od začátku potřebují 
důkladně prozkoumat, připra-
vit a pak realizovat. A na KČT 
jsme teď v závěrečné fázi dru-
hé etapy rekonstrukce.
Čím to, že padla volba 
právě na Vás?

Volba padla v komisi a samo-
zřejmě do této funkce jsem 
musel být schválen Radou 
města, tam se nemůžete zvo-
lit sám. Každý v komisi měl 
nějaký úkol.
Proč jste to chtěl dělat?

Protože jsem zastupitel. 
A když už jsem jednou zastu-
pitel, tak chci dělat něco, co 
bude prospěšné. Ten projekt 
se mi líbil.
Proč zrovna KČT? Mohl 
jste dělat v Přešticích 
tisíc jiných věcí...

V té době byl projekt na stole 
k řešení.

Připadal Vám nejzajíma-
vější?

Nejzajímavější ne, ale byla 
tady výzva. Někdo to měl 
dělat, tak jsem se do toho 
pustil.
Jste vodák?

Nejsem.
Chodíte se koupat do 
řeky?

Už dávno ne.
Potřebujete ten projekt?

Já osobně ho nepotřebuji, 
ale jsem přesvědčený, že naše 
město ho potřebuje.
Vy osobně ho ale nevy-
užijete?

Zatím určitě ne, protože 
pracuji v Plzni. Vidím ale, 
že spousta lidí, kteří bydlí 
v bytovkách, prchá na luka do 
přírody, takže areál jim určitě 
poslouží.

Všiml jsem si v disku-
zích na webu města, že 
někteří lidé moc nevěří, 
že je výstavba KČT dobrý 
nápad.  Máte nějakou stu-
dii využitelnosti? Podle 
mnoha názorů není nová 
loděnice vůbec potřeba.
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Vladimír Frouz: KČT není můj pomník. Je to pro lidi.
Poslední srpnový víkend bude v areálu KČT hrát hudba a nejen vodáci oslaví ukončení rekonstrukce loděnice a jejího 
okolí. Někdo bude slávu sledovat s radostí, jiný naopak s nelibostí. Rekonstrukce KČT za zhruba 13,6 milionu korun včetně 
DPH rozděluje obyvatele Přeštic. To nemá cenu zakrývat. Velkým příznivcem projektu je od začátku zastupitel Vladimír 
Frouz, který je také předsedou realizačního týmu na obnovu KČT.
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Zájem o loděnici bude
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Velká cena města Přeštice 2015
Ahoj, KČT!
Vážení čtenáři,
v tomto vydání se budu věno-

vat největší probíhající měst-
ské investici a zároveň letní-
mu tématu. Tím je dokončení 
rekonstrukce loděnice KČT.

Když na podzim loňského 
roku nastoupilo na radnici 
nové vedení, začalo se jako 
jednou z prvních věcí zabý-
vat touto započatou stavbou. 
Zhostili jsme se úkolu s nasa-
zením řádného hospodáře, 
i když přiznávám, že z někte-
rých okolností jsme byli poně-
kud nesví. Stavba byla zaháje-
na (byla podepsána smlouva 
s dodavatelem) těsně před 
koncem funkčního období 
minulého vedení. Nebudu spe-
kulovat, v zásadě chápu snahu 
zainteresovaných spustit při-
pravený projekt, dokud to jde. 
Jako zodpovědné za finance 
města nás nemohlo potěšit 
ani dramatické navýšení roz-
počtu. Oproti prvnímu odha-
du nákladů na stavbu (tohoto 
konkrétního vítězného projek-
tu) z roku 2012, což bylo 6,24 
milionu, se nám cena budovy 
i plánovaného venkovního 
vybavení vyšplhala na více 
než 20 milionů. A to přesto, že 
„Realizační tým strávil hodně 
času nad kontrolou a prověřo-
váním každé položky rozpočtu 
a její oprávněnosti. Podařilo 
se nám řadu položek rozpočtu 
zreálnit a některé vyřadit pro 
jejich neodůvodněnost” – jak 
uvádí předseda realizačního 
týmu v diskuzi na stránkách 
města. V této diskuzi najdete 
dodnes celou historii přípravy 
rekonstrukce loděnice v podá-
ní současného předsedy týmu. 

Čím blíže jsme se s projek-
tem a plánovaným modelem 
provozu seznamovali, tím sil-
nější potřebu zasáhnout jsme 
cítili. Někteří kolegové zastu-
pitelé nás sice osočují z rádo-
by odbornosti a bezohledné-
ho přístupu, ale pokud mohu 
mluvit za celou radu města, 
nevrátili bychom zpátky žádný 
náš krok. Je pravda, že jsme 
zastavili přípravy některých 
prací, ale ke zdržení výstavby 
nedošlo. Navrhli jsme úspor-
ná opatření ve většině staveb-
ních částí. Největší úspory 
jsme ve spolupráci především  
s Ing. Švihlou z realizačního 
týmu dosáhli změnou koncep-
tu tepelného čerpadla. Celkem 
jsme ušetřili cca 300 tisíc, aniž 
by došlo ke snížení uživatel-
ského komfortu. Co se provozu 
týče, pomohli jsme budoucím 
uživatelům zlepšit podmínky 
pro rozúčtování energií a eko-
nomiku provozu.

Pokračování na str. 2

Upozornění pro 
odběratele vody

Vážení čtenáři…
Obracím se zejména na 

ty z vás, kteří odebíráte 
pitnou vodu z vodovodní 
sítě, provozované firmou 
ČEVAK a. s. Registruje-
me případy, kdy občané 
reagují na nabídku roz-
boru vody od firem, kte-
ré se živí prodejem filtrů. 
Troufnu si říci, že už to 
samo o sobě přímo vybí-
zí k obezřetnosti. V jed-
nom konkrétním přípa-
dě dokonce firma HOT 
PRODUCT, s.r.o. uvádí 
jednomu našemu občano-
vi v rozboru vody hodno-
tu pH 0,8, což je hodnota 
kyselosti na úrovni prudké 
žíraviny. To vše s tím, že 
problémy vyřeší filtr za 
pouhých pár desítek tisíc 
korun. No neudělejte to 
pro své zdraví…

Všichni, kteří se chtějí 
aktivně zajímat o kvalitu 
vody, doporučuji kontak-
tovat Čevak. Podle mých 
zkušeností jsou to profe-
sionálové na svém místě, 
kteří problémy řeší. Chce-
te-li si výsledky z jejich 
akreditované laboratoře 
prověřit, pak doporučuji 
jinou, ale určitě akreditova-
nou, laboratoř. Od rozboru 
v akční slevě, doslova za 
pár korun, navíc od proda-
vače filtrů, nelze očekávat 
relevantní výsledky, natož 
objektivitu.

Marek Krivda
místostarosta

Pro ty, kteří prchají
na luka

Příběh s dobrým koncem – Onkoláčci z Přeštic
Před dvěma lety byla Lenka Klasnová z Přeštic na pokraji sil. Syn Matyáš procházel náročnou léčbou vážné 
nemoci a nikdo nevěděl, jak to skončí. Manžel byl navíc zraněný po těžké autonehodě. Dnes už má rodina 
nejhorší za sebou a kritická léta Lenku dovedla k tomu, že pomáhá ostatním dětem a rodičům.

Nadační fond Šance onkoláč-
kům založila Lenka Klasno-
vá teprve před půl rokem, ale 
začátky sahají mnohem dál. 
Lidé z Přeštic znají fotografii 
malého Matyáše, která byla 
součástí plakátů na různých 
benefičních akcích. Tu první 
uspořádali rodinní přátelé. 

„Obdrželi jsme velkou 
finanční i materiální pomoc. 
Pak se ozvala Lucie Tomiová 
z Poběžovic a přivezla nám 
domů spoustu věcí od dárců 
z Domažlic. Chtěli nám dál 
pomáhat, ale tolik věcí už jsme 

nepotřebovali,“ vzpomíná pa- 
ní Klasnová. Rozhodla se tedy 
pomoci dalším onkoláčkům, 
a právě s paní Tomiovou a s dal-
šími maminkami spojily síly 
a založily nadační fond, kde už 
pomáhají dalším dětem s různý-
mi vážnými onemocněními.

Lenka Klasnová se snažila ze 
začátku dělat všechno sama, 
protože nechtěla obtěžovat 
nikoho dalšího. Jenže toho 
bylo tolik, že postupem času 
byla vděčná za pomoc ostat-
ních. 

Pokračování na str. 5

Zveme Vás
na výjimečný koncert

Koncert d moll
pro housle a orchestr

19. 9. 2015
od 18.00 hodin
velký sál KKC Přeštice



Pokračování ze str. 1
Je potřeba. Stará budova tam 

stála sedmdesát let, prošla 
mnoha povodněmi, pršelo do 
ní, byla ze dřeva a za pár let 
by padla. Problém je v tom, že 
KČT leží v aktivní záplavové 
zóně a pokud tam jednou něco 
padne, tak už se to tam nesmí 
znovu postavit. Je možné pou-
ze rekonstruovat to, co tam 
stojí. Takže byl nejvyšší čas. 
Všechny oddíly požadovaly 
po městu, aby to řešilo. A ke 
studii? Nedovedu si představit 
studii, která by to řešila.
Co když tam nikdo nebu-
de chodit?

To se nestane. V současné 
době tam chodí minimálně sto 
sportovců. Když se podíváte 
o víkendu nebo odpoledne, 
kolik lidí chodí na luka, tak si 
myslím, že areál bude navště-
vovaný.
Jaké jsou tam oddíly?

Jsou tam mladí vodáci TOM, 
kteří nejsou členy TJ Přešti-
ce. Pak jsou tam staří vodáci, 
kteří patří pod TJ a ti se dělí 
na dvě skupiny, skupina vodní 
turistiky a skupina rychlostní 
kanoistiky. A také je tam oddíl 
vzpěračů. Odhadem více než 
sto lidí.
Když bude stát nová 
loděnice, budou oddí-
ly přijímat nové členy? 
Budou otevřenější?

Předpokládáme, že když 
bude prostředí příjemnější, tak 
to bude vyhledávané místo. 
Vyroste tam travnaté hřiště se 
spodní i horní sítí na různé hry. 
V zimě se může hřiště napustit 
vodou, a když zamrzne, změní 
se v kluziště. Bude tam kiosek 
i sociálky. Také nějaké sezení, 
lavice na opalování, cestičky, 
sportovní koutek s venkov-
ním nářadím na cvičení, dět-
ský koutek, prolézačky. To 
ale postupně, až ve třetí etapě. 
Jestli se zastupitelstvo rozhod-
ne ji financovat.  
Kdo to bude celé orga-
nizovat a hlídat? Správ-
ce tam podle všeho 
nebude.

Provoz v budově ve svých 
prostorech si budou řídit jed-
notlivé oddíly. Venkovní 
prostory jsou města a budou 
veřejně přístupné. Prakticky 
to funguje tak, že na KČT je 
každý den někdo. Síť tam bude 
viset, takže když někdo přijde, 
tak si zahraje. Nebo si to někdo 
půjčí, a tak dále.
Pověsit tam síť, to je tro-
chu riskantní?

Jestli síť stojí pětistovku na 
sezónu, tak ji snad nikdo neu-
kradne. Bývalo to i v před-
chozích letech, že tam byla síť 
a hrál se tam nohejbal. Nikdo 
ji neukradl. 
Takže si tam budou lidé 
moci půjčit loď?

I to je možné. Myslím, že to 
tak funguje, když tam je někdo 
z oddílu. Ale lodě jsou tam na 
půjčení. 

Hřiště nebude oploce-
né?

Mělo by být oplocené. Jednak 
kvůli cestičce, která tam vede 
do Příchovic, aby tam nelétaly 
puky nebo míče, zkrátka kvůli 
bezpečnosti a budou tam ven-
kovní dětské i cvičební prv-
ky, tak aby je někdo neukradl 
a neodvezl na nákladním autě. 
Bude to přístupné pro občany, 
ale nemělo by se tam dostat 
nákladní auto.
Hřiště bude přístupné 
pro veřejnost běžně?

Ano, mělo by to být pro 
veřejnost. 

Mělo by být nebo určitě 
bude?

To musí říct město, pro-
tože nové vedení města mění 
koncepci, couvá z některých 
záměrů a ta věc není ještě 
detailně vyřešená.
Já jsem podle reakcí vede-
ní města pochopil, že je to 
drahé. Že řada prvků byla 
předimenzovaná. 

Byl jsem členem týmu, který 
slovně projektantovi zadal, co 
by v areálu a v budově mělo 
být. Projektant a jeho subdoda-

vatelé na základě toho do pro-
jektu zakomponovali konkrét-
ní prvky, které mají nějakou 
cenu a výkon. To jsme ovlivnit 
nemohli. Ano, v projektu jsou 
drahé prvky a ty se postupně 
řeší. Vše bylo zastupitelstvu 
před schvalováním projek-
tu řádně vysvětleno.  Já jsem 
jen jeden zastupitel za naši 
stranu z celkových patnácti. 
Sám jsem nemohl prosadit nic, 
všechno schvalovalo většinou 
hlasů zastupitelstvo (předchozí 
zastupitelstvo – pozn. redakce). 
V čem nové vedení 
couvá?

Město mělo v budově vyblo-
kované nějaké prostory. Těch 
se teď nové vedení vzdalo 
s tím, že to nechtějí provozo-
vat a vezme si to TJ. V sou-
časné době se řeší financová-
ní údržby areálu. Vztah mezi 
městem a TJ je i zde zatím 
nevyjasněný.  
Co z toho plyne pro KČT?

Pro KČT momentálně nic. 
KČT se staví, dostaví se a dou-
fejme, že se mezitím vyjasní 
pozice města i TJ.
Kdo bude provozovat 
KČT?

Tělovýchovná jednota bude 
mít v nájmu budovu, zájem má. 
Město vlastní venkovní pozem-
ky na KČT.  Teď se řeší detaily 
smlouvy, roční nájemné bude 
dvacet tisíc korun plus DPH. 
Jste členem TJ? 

Kdysi jsem hrával fot-
bal v Přešticích, ale členem 
nejsem.
A Vy jste zastáncem jaké 
varianty? Pronajmout ce- 
lé nebo jenom část?

Já jsem zastáncem obou  
variant. 

O jaké prostory je spor? 
Jde o kiosek, o společenskou 

místnost a město tam mělo mít 
sklad. Předpokládali jsme, že 
ve skladu bude čerpadlo na 
zimní napouštění hřiště plus 
věci na údržbu areálu a že 
údržbu areálu bude mít na sta-
rost město. Teď se řeší, jak to 
bude.  
Kdo bude provozovat 
kiosek?

Subnájemce. To znamená, 
že město pronajme budovu na 
KČT tělovýchově a ta kiosek 
pronajme dále nějakému sub-
jektu. S pronájmem problém 
nebude, zájemci už se hlásí.
A to si tam pak bude 
„subnájemce“ hospoda-
řit jak chce?

Město si zatím ve smlouvě 
předběžně vyhrazuje klauzuli, 
že se bude vyjadřovat k tomu, 
komu jej TJ dále pronajme. 
Samozřejmě může to tam být. 
Na druhou stranu to vidím 

trochu jako problém. Když si 
TJ najde někoho, kdo si bude 
chtít pronajmout kiosek, tak ať 
mu ho pronajmou. Ke kiosku 
bude patřit i vnitřní společen-
ská místnost.
Jak je to s velkou vodou? 
Odolá loděnice?

Odolá určitě. S tím se počítá. 
Podlahy jsou zvýšené. I kdyby 
byla mimořádná povodeň, tak 
tam není nic, co by se mohlo 
zničit.
Proč je loděnice tak 
obrovská? 

Budova je dlouhá 59 metrů, 
je stejně dlouhá teď jako před-
tím. To je dané historicky. 
Proč se výstavba neza-
platila z dotací? 

Za prvé protože stavba přišla 
na konci dotačního období EU 
a za druhé leží v aktivním zápla-
vovém pásmu a na to se získá-
vají dotace jen velmi těžko.    
Proč jste rekonstrukci 
KČT schválili jen pár týd-
nů před volbami? Je to 
podobné jako s výstav-
bou IAC. 

To prostě bylo dané harmo-
nogramem prací na projektu, 
který běží od roku 2012. Teď 
nabíhají další termíny při opra-
vě venkovního areálu.

Vy jako předseda rea-
lizačního týmu jste za 
něco při výstavbě KČT 
odpovědný?

Jsem, ale určitě ne za vypra-
cování projektu. Jsem spo-

luzodpovědný za to, aby se 
schválená rekonstrukce areálu 
udělala a posouvala dál, ale já 
neznám technické detaily růz-
ných věcí jako je třeba čerpa-
dlo. Jestli je tam potřeba drahé 
nebo levnější. Na úřadě sedí 
dobře placení odborníci, kteří 
mají technické věci posoudit 
a zhodnotit. 
Když se něco nepovede, 
nebudou tam chodit lidi 
nebo se něco stane, tak 
Vaše zodpovědnost je 
jaká?

Moje odpovědnost je taková, 
že mi lidé budou možná nadá-
vat a nevolit mě, ale já jsem 
přesvědčený o tom, že tam 
chodit budou.  
V ostatních oddílech se 
ptají, proč jde na KČT 
skoro čtrnáct milionů 
korun a na jejich činnost 
tisíce. Co byste jim vzká-
zal?

Já bych jim řekl, že to není 
investice jen do sportovců. 
Město se rozhodlo, že bude 
investovat do svých občanů, 
že vybuduje sportovně rela-
xační areál, aby lidé z byto-
vek, kterých je možná jedna 
třetina Přeštic, měli kam jít do 
přírody.
Nebojíte se, že tomu 
budou lidé říkat „Frou-
zův pomník“?

Nebojím. Řeknu Vám to na 
rovinu. Jsou tací jedinci, kteří 
budou takhle uvažovat. Já jsem 
to pojal tak, že naše rodina tady 
bydlí několik set let, a že bych 
mohl pro své město něco udě-
lat. Ten projekt tu byl, měl jsem 
ho dělat já nebo někdo jiný. 
Tady jsou i jiné projekty (cyk-
lostezky, zeleň, aj.),  ať se tedy 
ti lidé postaví do čela nějakých 
projektů a udělají něco pro své 
město. Já si myslím, že tohle je 
správná cesta.
Co budete dělat, až ten-
to projekt skončí?

Nevím. Určitě si dám pauzu. 
Z Vašich otázek soudím, že 
pro některé lidi to bude dobrá 
zpráva.

¼ubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu
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Plot je kvůli bezpečnosti

KČT není můj pomník. Je to pro lidi. Děti – bezpečně 
o prázdninách 
Tel. 725 726 549

Období letních prázdnin mají 
děti spojené s výlety, tábory, 
pobyty na dovolených a býva-
jí často lehkomyslné, proto 
je důležité je ještě před jejich 
začátkem poučit o tom, jak 
se mají chovat, když jsou bez 
dozoru rodičů. Strážníci sice 
budou dohlížet na místech, 
kde se předpokládá výskyt 
dětí, jako jsou parky, hřiště, 
místa u řeky, ale i na chodní-
cích a komunikacích, bohužel 
však nemůžeme být na všech 
místech současně. Proto žádá-
me rodiče, aby své děti dosta-
tečně poučili o úskalích, která 
na ně číhají. 

Za prvé: je důležité, aby 
děti znaly základní údaje: své 
jméno, bydliště a telefonní 
číslo minimálně na jednoho 
z rodičů. Zároveň je však tře-
ba dítě poučit, aby tyto údaje 
nesdělovaly neznámým lidem, 
samozřejmě kromě strážníka 
či policisty. Dítě musí vědět, 
že strážníci či policisté jsou ti, 
kteří mu pomohou, pokud se 
ztratí, zraní nebo prostě potře-
buje pomoci. To většina dětí 
již ví, a to díky často konaným 
besedám se strážníky ve ško-
lách a školkách a dohledům  
na přechodech pro chodce či 
při cestách dětí do/ze školy 
během školního roku. 

Za druhé:  dítě musí vědět, 
že se nesmí bavit s cizími lid-
mi, nesmí se ani přibližovat 
k cizím autům, když jej náho-
dou osloví někdo z řidičů, a za 
žádných okolností do vozidel 
nenasedat!!! 

Za třetí: pokud má dítě 
mobilní telefon, dejte mu ho 
sebou ven. Můžete jej tak-
to kontrolovat, popřípadě si 
přivolá pomoc.  Mělo by jej 
ale nosit skrytě a neodkládat 
někam vedle sebe, aby zbyteč-
ně nelákal zloděje. Pokud se 
cítí v nebezpečí, musí vědět, 
kam zavolat, na koho se obrá-
tit. Stejně tak by u sebe nemě-
lo mít vaše dítě větší finanční 
hotovost. 

Za čtvrté: než vyrazí na 
kolo, dohlédněte na to, aby 
kolo mělo povinnou výbavu 
a nepodceňujte ochranu hla-
vy, loktů a kolen. Helma patří 
do povinné výbavy mladého 
cyklisty (pro všechny děti do 
osmnácti let věku). Ta sice 
nezabrání odřeninám a zlome-
ninám, ale její použití by moh-
lo podle odborníků zabránit 
až 85 % těžkých úrazů hlavy. 
A pády na hlavu a poranění 

mozku bývají při cyklistice 
největším nebezpečím. Už při 
dvacetikilometrové rychlosti 
se při nárazu na hlavu můžete 
zabít. Také na bruslích by 
dnes používání helmy mělo 
být samozřejmostí. Chrániče, 
rukavice, reflexní prvky na 
oblečení jsou vhodným dopl-
něním (také na kolečkové 
brusle a skateboardy). Připo-
meňte jim, že patří na hřiště 
či prostranství k těmto spor-
tům určeným a ne na zdánli-
vě klidné ulice. Ale myslete 
i na základy pravidel silniční-
ho provozu, tedy na pravidla 
přecházení vozovky, zákaz 
vstupování do silnice a další 
zásady bezpečného pohybu 
v provozu. 

Za páté: řádně poučte své 
potomky, že sami v žádném 
případě nesmějí k vodě a do 
vody. Pokud dítě spadne do 
vody, instinktivně se nadech-
ne, aby zavolalo o pomoc, tím 
vdechne vodu, během dvou 
minut ztrácí vědomí, během 
čtyř až pěti minut pak dochází 
k nevratnému poškození moz-
ku. Doba, za kterou začnou 
rodiče dítě postrádat, je přitom 
průměrně pět minut. Varujte 
je před spadlými dráty či nale-
zenými neznámými předměty. 
Pokud někde najdou injekč-
ní stříkačku, ať na ni nesahají 
a vždy přivolají dospělou oso-
bu, popřípadě strážníky. 

Rodiče mají vždy vědět, 
kam jejich dítě jde, s kým 
a kdy se vrátí. Jakoukoli změ-
nu jim musí děti včas sdělit 
(důležitost mobilního tele-
fonu). Rodiče, zopakujte si 
základní pravidla pro poskyt-
nutí první pomoci. Ujistěte se, 
že Váš dvorek či zahrada jsou 
bezpečné. V dosahu dětí by 
neměly být žádné přípravky 
na hubení hmyzu či postřiky 
a hnojiva na rostliny. Zabez-
pečený by měl být také přívod 
elektřiny a např. sekačka na 
trávu. Pro jistotu ještě zkontro-
lujte, že se Vám někde u domu 
neusadily vosy nebo sršni.

Přejeme dětem léto plné slu-
níčka, pohody a zaslouženého 
odpočinku po školním roce!

 Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

Maximálně mi vynadají

Není to můj pomník

HLÁŠENÍ MÍSTOSTAROSTY

Dokončení ze str. 1
V této chvíli řešíme s TJ Přeš-

tice, jako s budoucím nájem-
cem, detaily smlouvy o proná-
jmu celého objektu. Věříme, 
že si uživatelé zaslouží jasné 
podmínky, za kterých budou 
moci provozovat zájmovou 
činnost ku všestranné spo-
kojenosti. Jsme připraveni 
s oddíly nadále spolupracovat, 

aby areál KČT dobře sloužil 
nejen sportovcům, ale všem 
občanům. Celá akce vyvrcholí  
29. srpna slavnostním otevře-
ním KČT, na něž připravují 
oddíly ve spolupráci s KKC 
pestrý program nejen pro děti. 
Všechny Vás srdečně zveme! 

Děkuji za pozornost a přeji 
krásné léto!       Marek Krivda

místostarosta



VÝROČÍ (červen)

Blahopřejeme
 k životním výročím.

82 let 
Jaroslav KRS

84 let 
Miloslava ŠEDIVCOVÁ 

(Žerovice)
Jan VELÍK

Věra ODVÁRKOVÁ
Vlasta JANOUŠKOVÁ 

(Skočice)
Pavel HAMRLE

Růžena KOLÁŘOVÁ

81 let 
Václav KASL

Ladislav MAJER (Zastávka)
Jan FERENČÍK

86 let 
Růžena PŘIBÁŇOVÁ
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

Všem oslavencům přejeme 
hodně zdraví a pohody do dal-
ších let.

(1958)
(1964)
(1937)
(1930) 
(1940)
(1926)

ÚMRTÍ (květen)

Hana BENEŠOVÁ                           
Josef ČERNÝ  
Emanuela ČEPELÁKOVÁ 
Karel HRUBÝ 
Marie VALEŠOVÁ  
Miloslava FIALOVÁ 

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

BLAHOPŘÁNÍ 
k 90. narozeninám

83 let 
Václav KRS

87 let 
Marie HÁJKOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

88 let 
Anna NETUŠILOVÁ

Božena ŠIPLOVÁ

80. narozeniny oslavili

85. narozeniny oslavily

90. narozeniny oslavila

PODĚKOVÁNÍ

DIAMANTOVÁ SVATBA manželů Krsových

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

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 starší generace svých spoluobčanů. 

matrika MěÚ Přeštice

BLAHOPŘÁNÍ 
k 94. narozeninám

94. narozeniny oslavili

Dne 11. června 1955 vykroči-
li na společnou cestu životem 
manželé

Václav a Pavla KRSOVI
z Přeštic. Mít to štěstí potkat 

toho pravého partnera pro 
život a prožít s ním šedesát let 
v manželství se skutečně poda-

řilo manželům Václavu a Pavle Krsovým. Sdíleli spolu chvíle 
štěstí, ale přišly i momenty méně veselé, byli si nablízku, když se 
jejich sny stávaly skutečností. Oslava diamantové svatby je pro 
celou rodinu oslavenců velkou a radostnou příležitostí se sejít  
a 60. výročí svatby po zásluze oslavit. Toto krásné výročí oslavili 
manželé se svými nejbližšími. Vážení manželé Krsovi, přejeme 
Vám do dalších společných let především pevné zdraví a mnoho 
vzájemné opory a lásky.

paní Jiřina ZAVADILOVÁ
paní Miloslava VÍTOVCOVÁ
pan Stanislav KOVAŘÍK
paní Vlasta POLÍVKOVÁ
paní Marie BERNKLAUOVÁ

paní Anna ŠINDELOVÁ

paní Marie SUDOVÁ
paní Libuše ČERMÁKOVÁ 

paní Jaroslava STAŇKOVÁ

paní Petruška 
LANGMAJEROVÁ

pan Ondřej KVĚTOŇ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 96. narozeninám

96. narozeniny oslavila
paní Ludmila KOKOŠKOVÁ

Srdečné poděkování přeštickým hasičům zasahujícím 
při záchraně mého psa dne 12. 6. 2015 v Horní Lukavici. 

Obrovské díky a obdiv Vaší práci. 
Věra Kokošková a Max

Nejvíce akcí k 250. výročí narození a 200. výročí úmrtí Jaku-
ba Jana Ryby se letos koná v Rožmitále. Jedním z vrcholů bylo 
slavnostní zasedání valné hromady 30. května. Uskutečnilo se 
v krásném prostředí nového muzea. Přítomni byli tři potomci 
J. J. Ryby.                                             Text a foto Ing. Jiří Běl

V Přešticích si připomněli 
významného rodáka

Dům, kde se Jakub Jan Ryba 
v Přešticích narodil, se přes 
veškerou snahu nepodařilo 
přesně určit. Proto pěvecký 
spolek Skála k uctění tohoto 
rodáka nechal vsadit pamět-
ní desku do kamene usaze-
ného v místech, kde stávala 
dřívější škola, ve které půso-
bil jako učitel. U příležitosti 
tohoto výročí a zároveň jako 
připomínka dvou jeho výročí 
– narození roku 1765 a úmr-
tí 1815 – se konal pietní akt. 
Uvedl jej několika písněmi 
soubor Carmina a zahájil sta-

rosta Karel Naxera. S životní 
poutí J. J. Ryby začal přítomné 
seznamovat předseda Spolku 
pro záchranu památek Přeš-
ticka Václav Süss, když poča-
sí rozhodlo jinak. Silný déšť 
a mohutný vítr zahnal všech-
ny do blízkého Domu historie 
Přešticka, kde akce pokračo-
vala. V poutavém vyprávě-
ní si návštěvníci doposlechli 
životní klikatou pouť přeštic-
kého rodáka i s jeho tragickým 
koncem. Jak soubor Carmina 
mokrou slavnost začal, tak ji 
písněmi i uzavřel.          

Pohled na návštěvníky pietní připomínky výročí Jakuba Jana Ryby.

Vystoupení souboru Carmina.

Mikroregion Přešticko uspořádal 23. května 2015 seminář 
pro kronikáře z obcí v okolí Přeštic. Přednášející byl z Pra-
hy, závěrem byla uskutečněna prohlídka příchovického zám-
ku. Nezapomínejme na svoje předky, historii svých obcí, škol 
a organizací.                                        Text a foto Ing. Jiří Běl

Puzzliáda v čajovně
Dne 4. června se konala 

v čajovně Sedmé nebe! v Přeš-
ticích Puzzliáda ke Dni dětí. 
Soutěžilo se ve skládání puzzlí 
s různým tématem na několika 
stanovištích, s různou úrovní, 
a měřil se především čas, kdo 
je nejrychleji poskládá. Záro-
veň si mohly děti vyzkoušet 
bystrost a rychlost a procvičit 
si tak mozek i motoriku prstí-
ků. Vše bylo pojato formou hry 
a příběhu víly Puzzlinky a skřít-
ka Puzzlíka, kteří děti během 
skládání také doprovázeli. Pře-
kvapivě se velice dařilo prv-
ňáčkům, které tímto chválím, 

na některých stanovištích trum-
fli například třeťáky. Všechny 
děti byly moc šikovné, bavilo 
je to a fandily si navzájem. Na 
závěr všichni společně postavili 
domeček z velkých puzzlí pro 
vílu a skřítka. Vítěz pak získal 
diplom za nejlepší výkon a – 
jak jinak – další puzzle, ostatní 
si pochutnali na sladké odměně. 
I když venku bylo ten den velké 
vedro, v čajovně byl příjemný 
chládek a ještě jsme se chladi-
li výborným ledovým čajem. 
Bylo to docela pěkně strávené 
odpoledne.

Štěpánka Lexová
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PŘIPRAVUJEME:

20.-22. 8. 2015:
Letní kino 
(Městský park)
20. 8. Babovřesky 3
21. 8. Jak jsme hráli čáru
22. 8. Hodinový manžel
začátek vždy ve 21.00 hodin

5. 9. 2015 od 11.00 hodin:
Přeštické pivní slavnosti
Dožínky 
Plzeňského kraje 2015

 inzerce

Změna programu vyhrazena!

4. 7. SO: PŘES HORY
MATKY BOŽÍ      
Vlakem z Přeštic 8.43 do 
Klatov (9.11), z Klatov 9.25 
do Mokrosuk (10.03). Zpět 
z Kolince 13.59 do Klatov 
(14.37), z Klatov 14.46 do 
Přeštic.
TRASA: Mokrosuky – kašo-
vická tvrz – Lešišov – Pozorka 
– Hory Matky Boží – Kolinec 
(10 km vede F. Vokáč)
11. 7. SO: BARRANDOV-
SKÉ TERASY – PRO-
KOPSKÉ  ÚDOLÍ
Odjezd z Přeštic 6.28 (R) do 
Prahy-Smíchova. Ze Smícho-
va bus č. 105 na stanici Barran-
dovské terasy (jede každých 
11 min.). Po prohlídce teras 
procházka Prokopským údo-
lím. Zpět ze Smíchova (R) 
15.23 – jede přímo do Přeštic 
nebo Os 15.25 ze Smíchova 
do Berouna (16.15), z Berou-
na 16.25 do Plzně (17.42), 
z Plzně 18.11 do Přeštic.
(12 km vede M. Šetková)
18. 7. SO: Z HARTMANIC  
DO ANNÍNA
Vlakem z Přeštic 7.29 do 
Železné Rudy (9.15), ze 

Železné Rudy bus 9.25 do 
Hartmanic (10.12). Zpět bus 
z Annína 14.25 do Sušice 
(14.50, ze Sušice 15.43 do 
Klatov (16.37), z Klatov 16.46 
do Přeštic.
TRASA: Hartmanice – Kun-
ratice – Cech – Štěpanice 
– Zálužice – Malý a Velký 
Radkov – Rejštejn – Radešov 
– Annín
(14 km vede J. Hanzlíčková)   
24. 7. PÁ: NS HORNÍ
BŘÍZA            
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plz-
ně (7.46), z Plzně 8.16 do Hor-
ní Břízy (8.41). Zpět z Horní 
Břízy 15.16 do Plzně, z Plzně 
16.11 do Přeštic.
TRASA:  Horní Bříza – Mod-
rý kříž – zámek Trnová – ryb-
ník Hamr – Na Horách – Hor-
ní Bříza             
(16 km vede V. Čermák)
PROGRAMOVÁ SCHŮ-
ZE  SE  KONÁ  VE  VEL-
KÉ  KLUBOVNĚ  HOTE-
LU SPORT ve čtvrtek  
30. července 2015 
v 17.00 hodin.

Město Přeštice recyklací elektrospotřebičů
výrazně ulevilo životnímu prostředí
V roce 2014 občané odevzdali k recyklaci 420 televizí, 128 monitorů a 5 654,36 kg drobného elektra

Snaha obyvatel města 
recyklovat staré a nepouží-
vané elektrospotřebiče se 
již několik let vyplácí. Naše 
město obdrželo certifikát 
vypovídající nejen o příno-
sech třídění televizí a počí-
tačových monitorů, ale také 
o velkém významu sběru 
drobných spotřebičů, jako 
jsou mobilní telefony. Díky 
environmentálnímu vyúčto-
vání společnosti ASEKOL 
můžeme nyní přesně vyčís-
lit, o kolik elektrické ener-
gie, ropy, uhlí, primárních 
surovin či vody jsme díky 
recyklaci vysloužilého elekt-
ra ušetřili ekosystém Země. 
Víme také, o jaké množství 
jsme snížili produkci skle-
níkových plynů CO

2
 nebo 

nebezpečného odpadu. 
Informace vycházejí ze stu-
dií neziskové společnosti 
ASEKOL, která s městem 
dlouhodobě spolupracuje na 
recyklaci vytříděných elek-
trozařízení.

Z certifikátu environmentál-
ního vyúčtování společnosti 
ASEKOL vyplývá, že obča-
né našeho města v loňském 
roce vytřídili 420 televizí, 128 
monitorů a 5 654,36 kg drob-
ných spotřebičů. Tím jsme 
uspořili 221,19 MWh elek-
třiny, 11 342,21 litrů ropy, 
953,20 m3 vody a 7,97 tun 
primárních surovin. Navíc 
jsme snížili emise skleníko-
vých plynů o 47,79 tun CO

2
 

ekv. a produkci nebezpečných 
odpadů o 188,99 tuny.

Výsledek studie jednoznačně 
prokázal, že zpětný odběr elek-
trozařízení, i těch nejmenších, 
má nezanedbatelný pozitivní 
dopad na životní prostředí. 
Když si uvědomíme, že recyk-
lace běžných 100 televizo-
rů uspoří spotřebu elektrické 
energie pro domácnost až na 
čtyři roky nebo ušetří přibližně  
400 litrů ropy potřebných až 
k sedmi cestám do Chorvat-
ska, jsou to impozantní čísla. 
Pozitivní zprávou pro uživatele 
počítačů také je, že odevzdání 
10 vysloužilých monitorů ušetří 
spotřebu energie potřebnou pro 
chod notebooku po dobu nece-
lých 5 let. Všichni ti, kteří tří-
děním takto zásadně přispívají 
k ochraně životního prostředí, 
si zaslouží obrovský dík.

Studie LCA posuzuje sys-
tém zpětného odběru CRT 
televizorů, počítačových 
monitorů a drobného elektro-
zařízení. Hodnotí jejich sběr, 
dopravu a zpracování až do 
okamžiku finální recyklace 
jednotlivých frakcí vyřaze-
ných spotřebičů do nového 
produktu. Pro každou frakci 
byly vyčísleny dopady na 
životní prostředí. Výsled-
ky studie jsou prezentovány 
jako spotřeba energie, suro-
vin, emise do ovzduší, vody 
a produkce odpadu. Konečná 
bilance vyzněla pro zpětný 
odběr elektrozařízení jed-
noznačně pozitivně, a to ve 
všech aspektech.

Jana Křenková
finanční odbor MěÚ Přeštice

Holokaust
V letošním roce jsme poprvé 

vyzkoušeli zařadit do výuky 
dějepisu v devátém ročníku 
novinku – projekt Holokaust, 
který se skládal ze dvou částí. 
Nejprve žáci společně absol-
vovali projektový den. V této 
části nejprve zhlédli dokument 
o vyhlazovacích koncentrač-
ních táborech a zvěrstvech 
v nich páchaných. Poté byly 
představeny projekty na téma 
holokaust, zpracované zástup-
ci jednotlivých devátých tříd. 
Všichni přítomní se následně 
zapojili do hlasování o nej-
lepší projekt. V letošním prv-
ním ročníku zvítězil zástupce  
9. D David Viktora s projek-
tem „Josef Mengele“. Dále se 
pokračovalo prezentací paní 
učitelky na téma „Terezín 
– židovské ghetto“. Z této pre-
zentace vyplynul i další úkol. 
Jednalo se o mezitřídní týmo-
vou soutěž, ve které měli žáci 
odpovídat na otázky týkající 
se předcházející prezentace. 
K dispozici byly i nápovědy. 
V této části dopadla nejlépe 
třída 9. C, která jako jediná 
odpověděla na všechny otázky 
správně. Na závěr proběhla ješ-
tě jedna mezitřídní soutěž, ve 
které došlo ke změně soutěž-
ních týmů i úkolů. V této čás-
ti byly úspěšné hned tři třídy. 
Protože mezi nimi byla opět  
9. C, stala se celkovým vítě-
zem soutěžní části právě tato 
třída. Nejlepší projekty i sou-
těžní týmy byly odměněny.

Celý projekt pokračoval 
druhou částí, která spočívala 

v exkurzi do Malé pevnosti 
Terezín a následně do Lidic. 
V Terezíně jsme s průvodcem 
prošli okruh po Malé pev-
nosti, kde jsme mohli vidět 
různé místnosti a vězeňské 
cely, vyslechli jsme zajímavý 
výklad a absolvovali jsme také 
cestu od skladišť na popraviště, 
která vedla podzemními chod-
bami, což byl pro mnohé doce-
la zajímavý zážitek. Příjemný 
rozhodně nebyl ani pocit být 
zavřený v maličké cele, ať 
s malým okénkem nebo zce-
la bez oken. V Památníku 
Lidice pro nás byl připraven 
výukový program založený 
na dobových fotografiích. 
Z dobových fotografií, útrž-
ků pamětí a zpovědí žijí-
cích pamětníků byla složena 
i expozice v lidickém muzeu, 
kterou jsme rovněž navštívili. 
Exkurze byla zakončena pro-
cházkou po areálu bývalých 
Lidic se zastávkami na pamá-
tečných místech v doprovodu 
průvodkyně. Stihli jsme také 
pořídit několik fotografií.

Celý projekt měl vzdělávací 
a hlavně výchovný cíl. Snaži-
li jsme se děti seznámit s tím, 
jaká zvěrstva se dají napáchat 
v duchu ideologie. Chtěli by-
chom tímto dosáhnout toho, 
aby si i děti uvědomily, že 
nesmíme nikdy zapomínat na 
zbytečné oběti nesmyslného 
násilí a že bychom se měli 
všichni snažit vyvarovat se 
něčeho obdobného v příštích 
generacích.

ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Odpověď na článek pana Mrkvičky –
Reakce na zvony

V minulých Přeštických 
novinách reagoval pan Jan 
Mrkvička článkem na moji 
zastupitelskou odpověď pro 
Přeštické noviny, ohledně 
chybějícího čtvrtého zvonu na 
kostele v Přešticích. 

Ačkoliv jsem se ve své odpo-
vědi vůbec nedotkl jména pana 
Mrkvičky, on si mé jméno vypůj-
čil v jeho článku několikrát a pří-
mo mě v tomto článku oslovuje. 
Proto si dovoluji reagovat. 

Po přečtení článku p. Mrk-
vičky jsem pochopil, že jej 
psal asi v hněvu a plný emocí. 
Pokoušel se mě veřejně pou-
čovat a kritizovat, ale nena-
šel konkrétně za co, proto do 
svého článku zařadil všechno 
možné, snad až od Bílé hory. 

Snažil se mi dokonce vložit 
do úst slova, která jsem v té 
odpovědi zastupitele nepoužil, 
například, že ten zvon je zby-
tečný. Nebo že uvádím nepod-
ložené informace ohledně cír-
kevních restitucí. Je to jinak. 
Vše, co jsem uvedl o církev-
ních restitucích, se nechá 
dohledat na internetu!

A jen na doplnění. Setkávám 
se s panem Mrkvičkou od roku 
1989 už dlouhou řadu let na 
různých akcích ve městě, slý-
chávám jeho vyhraněné názory 
a vím, jak reaguje, proto jsem 

se jeho jménu raději vyhnul. 
Řekl jsem si, že někdo musí 
mít rozum. Opět jsem se pře-
svědčil, že jsem udělal dobře.

V demokratické společnosti 
je přece normální, že lidé mají 
různé názory na věc. Když se 
ty názory prezentují kultivo-
vaně, tak se z toho dá vybrat 
většinové nebo kompromisní 
řešení. A o tom to je.

Je pravda, že moje odpověď 
na pořízení čtvrtého zvonu 
byla odlišná od všech ostat-
ních zastupitelů, ale byla kul-
tivovaná, přitom však zapadá 
do spektra názorů, které v čes-
ké společnosti na církevní 
restituce jsou.  

I v našem městě mě zastavují 
lidé, které znám jen od vidění. 
Tito lidé mi říkají, že s mým 
názorem na zvon souhlasí. 
Přišel mi e-mail, kde mi jeden 
člověk píše „já bych se pod ten 
Váš text podepsal.“ Pravda, 
nebyly to dlouhé zástupy lidí, 
ale ti lidé tady jsou. Je nás tedy 
více, kdo má stejný názor.

Tak asi tolik. Nejsem zastán-
cem výměny názorů přes 
média, ale reagovat jsem 
musel. Na další komentáře 
pana Mrkvičky v této věci už 
reagovat nebudu.

Mgr. Vladimír Frouz
 zastupitel

Výjimečný 
koncert
19. 9. 2015 

od 18.00 hodin
Cena vstupenky: 250 Kč
Předprodej: TIC Přeštice

Noc kostelů
Dne 29. května 2015 se měs-

to Přeštice připojilo k celostát-
ní akci Noc kostelů.

Vícovský kostel sv. Ambrože 
ožil bohatým kulturním pro-
gramem. Nejvíce zaujali svým 
výjimečným a nabitým progra-
mem žáci „přeštické lidušky“, 
kteří zahráli i na staré dobové 

hudební nástroje. Zajímavé 
povídání včetně videoprojek-
ce zajistili pánové Ing. Václav 
Süss, Ing. Milan Hájek a evan-
gelický farář Mgr. Jan Satke.

Poznávací bojová hra doplně-
ná o táborák s opékáním vuřtů 
byla příjemným vyvrcholením 
pátečního večera.             (red)

V letošním roce se podařil významný 
objev, byl nalezen a zpracován Rybův 
koncert d moll pro housle a orchestr, 
který nebyl proveden ani za Rybova 
života. Koncert bude uveden jako svě-
tová premiéra v Přešticích, v Rybově 
rodišti.
Sólový part zahraje dlouholetý kon-
certní mistr České filharmonie Miro-
slav Vilímec za doprovodu komorního 
orchestru HARMONIA PRAGA. Kon-
cert bude řídit dirigent Štefan Britvík, 
který tuto Rybovu výjimečnou skladbu 
zároveň objevil a zpracoval.

Příměstský tábor
od 11. 8. do 15. 8. 
„Anglicky hravě 

a prakticky“
Pořadatel KKC Přeštice 

– info na www.kzprestice.cz
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Momentálně především jed-
ná s maminkami, které potře-
bují pomoc, a zajišťuje veš-
kerou administrativu včetně 
účetnictví.

Hlavním mottem nadač-
ního fondu je „Pomáháme 
onkologicky a jinak vážně 
nemocným dětem“. Podle 
paní Klasnové je skvělé, že 
maminky dětí s jinými nemo-
cemi  mají pocit, že nesmí 
onkoláčkům nic ubírat. „Já 
osobně obdivuji ženy, které 
už dneska ví, že se do smrti 
musí starat o vážně nemocné 
dítě. Přesto mají ten samý 
obdiv vůči nám onkomamin-
kám.  Jsem ráda, že se naše 
pomoc dostala do devíti 
rodin, kde mají děti s jiným 
onemocněním.“

Nadační fond Šance onkoláč-
kům považuje každou pove-
denou akci za velký úspěch, 
ovšem největším zážitkem je 
pro ně projekt Namaluj a věnuj. 
Oslovené celebrity podepisují 
nebo zdobí polštářky a necha-
jí se s nimi vyfotografovat. 
Šanci onkoláčkům podpořila 
například Lucie Bílá, skupina 
Arakain nebo Heidi Janků.

Každý, kdo chce nějakým 
způsobem podpořit nemocné 
děti, má nespočet možností, 
jak to udělat, včetně finanční-
ho příspěvku na účet. „Lidé 
pořádají sbírky v zaměstná-
ních, spolcích. Nedávno se 
dokonce novomanželé vzdali 
svatebního daru a místo něj 
nechali nakoupit potřebné 
věci,“ říká Klasnová. Dále 
především děti ve školách sbí-

rají plastová víčka, lidé pořá-
dají koncerty a nabízejí své 
služby jako výrobu plakátů, 
webů a podobně. „Dozvěděla 
se o nás dokonce i jedna dívka 
z Ameriky a poslala nám své 
vlasy, které si ustřihla,“ říká 
Lenka Klasnová.

Město Přeštice umožnilo 
nadačnímu fondu uspořá-
dat už několik akcí na pod-
poru onkoláčků. Naposled 
šlo například o akci „Biker 
cats pomáhají onkoláčkům“ 
v Městském parku. Martin 
Švejda, člen kapely Walda 
gang, vyzval všechny účast-
níky této akce, aby spojili 
své ruce a vyjádřili tím pod-
poru dětem a rodinám, kteří 
si nemohou dovolit jít ven 
a normálně si hrát. „Bylo to 
úžasné, nabíjející, a v tom 
vidíme naše poslání, spojovat 
různé lidi s různými zájmy,“ 
dodává Lenka Klasnová.

Aneta Beková

Základní škola Josefa Hláv-
ky v Přešticích v letošním 
roce navázala na úspěšnou 
tradici mezinárodní spolu-
práce se základní školou 
Jurija Dalmatina ve slovin-
ském Kršku. Projekt, jemuž 
naši žáci vybrali název 
„The CzechoSlovenia“, měl 
v letošním školním roce 
podobu spolupráce na dálku. 
V následujících dvou letech 
plánujeme také výměnné 
pobyty žáků, nejprve ve Slo-
vinsku v Kršku, poté u nás 
v Přešticích.

Cílem projektu pro letoš-
ní školní rok s heslem „The 
Flying Letters“ (létající 
dopisy) bylo vyměnit si ruč-
ně psané dopisy v angličti-
ně, ve kterých se účastníci 
projektu navzájem předsta-
ví a uvedou základní infor-
mace o sobě, svých zájmech 
a své rodině. Obálka ze Slo-

vinska s dopisy pro naše 
žáky dorazila k nám do 
školy v úterý 23. června 
a radost a zájem našich dětí 
můžete sami vidět na foto-
grafiích. 

Všem dětským účastníkům 
projektu mnohokrát děkuje-
me za skvělou spolupráci!

Ing. Olga Volfová Naxerová
vedoucí projektu

ZŠ Josefa Hlávky Přeštice
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Slunce seno a pár facek po Přešticku
Koupaliště v Horní Lukavi-

ci ožilo v sobotu 13. 6. 2015 
divadelním představením 
ochotnického spolku Úhla-
van z Přeštic, který v druhé 
repríze představení ,,Slunce 
seno a pár facek po Přešticku“ 
bavil přítomné nejen z Horní 
Lukavice, ale i z okolí. Areál 
koupaliště byl zcela zaplněn 
dospělými i dětmi. Všichni se 
dobře bavili veselými histor-
kami podle známého filmo-
vého zpracování stejnojmen-
ného příběhu.

Diváci odměňovali výko-
ny herců častým aplausem 
a hlavně dlouhotrvající 
potlesk na závěr byl proje-
vem toho, že představení se 
velmi líbilo a obdivem, že 

i v dnešní době si tito lidé 
našli čas komedii nastudovat 
a bavit lidi.

Díky za dobrý kulturní zážitek.
Jaroslava Regnerová
obec Horní Lukavice

U S N E S E N Í 
ze 7. zasedání Zastupitelstva města 

konaného dne 18. 6. 2015
ve velkém sále Kulturního a komunitního centra Přeštice,

Masarykovo náměstí
Zastupitelstvo 
města Přeštice:

A/ volí
1. Návrhovou komisi ve 
složení: Ing. Petr Walta, Marek 
Krivda, Jana Tykvartová.
B/ schvaluje
1. Program 7. zasedání Zastu-
pitelstva města Přeštice.
2. Prodloužení termínu kolau-
dace rodinného domu na 
pozemku dle KN p. č. 238/46 
v k. ú. Přeštice panu Václa-
vu xxxxx, bytem xxxxx, do  
31. prosince 2015.
3. Smlouvu o zřízení služeb-
nosti na vedení stavby kanali-
zace na služebných pozemcích 
KN p. č. 153/1 a st. p. č. 76  
v k. ú. Skočice u Přeštic, zamě-
řených geometrickým plánem 
Jana Blažka č. 289-015-2015, 
s Ing. Lenkou xxxxx, bytem 
xxxxx, Praha.
4. Uzavření směnné smlou-
vy s firmou ELASTO FORM 
Bohemia s.r.o., IČ 46885145, 
kterou město Přeštice nabý-
vá do svého vlastnictví od 
ELASTO FORM Bohemia 
s.r.o. stavební pozemek č. 
18/1 o výměře 266 m2 v obci  
a k. ú. Přeštice směnou za 
pozemkovou parcelu dle evi-
dence KN č. 163/2 o výměře 
123 m2 spolu s odpovídajícími 
právy, součástmi a příslušen-
stvím, zejména stavbou zpev-
něných ploch parkovacích 
stání ze zámkové dlažby (zbu-
dované na části p. p. dle KN 
č. 163/2 a části p. p. dle KN 
č. 161/1) a dále stavební poze-

mek 19/4 o výměře 37 m2, vše 
v obci a kat. území Přeštice.
5. OZV č. 4/2015 Požární řád 
města Přeštice.
6. Účetní závěrku města Přeš-
tice za rok 2014.
7. Závěrečný účet města Přeš-
tice za rok 2014 s vyjádřením 
souhlasu s celoročním hospo-
dařením bez výhrad.
8. Komunitní plán zdraví 
a kvality života 2015/2016.
9. Upravené rozpočtové opat-
ření č. 9/2015.
10. Poskytnutí dotací na nein-
vestiční výdaje přesahující  
50 000 Kč těmto spolkům: 
Junák – český skaut, středisko 
Dr. Bečváře Přeštice, z. s., ve 
výši 52 448 Kč, Český rybář-
ský svaz, z. s., místní organi-
zace Přeštice ve výši 227 777 
korun, Tělocvičná jednota 
Sokol Přeštice ve výši 248 
907 Kč, Tělovýchovná jednota 
Přeštice ve výši 1 114 413 Kč.
11. Poskytnutí dotací na inves-
tiční výdaje, které přesahují  
50 000 Kč těmto spolkům:      
Tělovýchovná jednota Přešti-
ce ve výši 1 358 100 Kč, SDH 
Skočice ve výši 104 000 Kč.
12. Uzavření veřejnoprávních 
smluv o poskytnutí účelové 
peněžní dotace s těmito spolky 
a fyzickými osobami zastu-
pujícími neformální zájmová 
sdružení: Asociace TOM ČR, 
TOM 20902 Úhlava, Carmina, 
místní skupina ČČK Skočice, 
Sdružení občanů Skočice, z. s., 
Farní sbor ČCE v Přešticích, 
Myslivecké sdružení Sokol 

Žerovice, o. s., Obec baráční-
ků Pod Ticholovcem Přešti-
ce, OS zdravotně postižených 
Přešticko, SDH Přeštice, SDH 
Skočice, spolek Krasavan,  
o. s., Spolek pro záchranu his-
torických památek Přešticka, 
o. s., Český kynologický svaz 
ZKO Přeštice – 346, Sdružení 
obyvatel Zastávky, Český 
svaz chovatelů ZO Přeštice, 
ZO Českého zahrádkářského 
svazu Přeštice, KVZ Přeštice, 
Českomoravský svaz chova-
telů poštovních holubů Přeš-
tice, Marie Bradová (Studio 
MB – Jóga), xxxxx (Osada 
Šeříků), MAS Aktivios, z. s., 
ZŠ speciální DČCE Merklín, 
Junák – český skaut, středis-
ko Dr. Bečváře, Přeštice, z. s., 
Tělovýchovná jednota Přešti-
ce, Tělocvičná jednota Sokol 
Přeštice, Český rybářský svaz, 
z. s., místní organizace Přeš-
tice, ve výši a na účel podle 
přiloženého přehledu k tomuto 
usnesení.

C/ bere na vědomí
1. Zprávu o činnosti RM od 
posledního zasedání ZM.
2. Výroční zprávu orgánů 
a organizačních složek města 
Přeštice za rok 2014. 

D/ ruší
1. Organizační složku Dětská 
skupina Přeštice ke dni 30. 6. 
2015.

Mgr. Karel Naxera
starosta

Marek Krivda
místostarosta

Ohlédnutí za rok a půl trvajícím 
projektem operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost

Město Přeštice dokončuje 
práce na projektu „Aplika-
ce standardů kvality sociálně 
právní ochrany dětí do praxe 
OSPOD města Přeštice“ (re-
gistrační číslo  CZ.1.04/3.1.03/
C2.00057).

Koncem roku 2013 evrop-
ský sociální fond v operač-
ním programu „Lidské zdroje 
a zaměstnanost“ vyhlásil pod 
názvem výzvy C2 grant na 
podporu vzdělávání a procesů 
v sociálních službách. Naše 
město se k výzvě připojilo 
výše uvedeným projektem 
a na jeho uskutečnění obdrželo 
dotaci ve výši 941 618,62 Kč 
z evropských fondů. 

Jak název samotného projek-
tu napovídá, jeho cílem bylo 
naplnit zákonem č. 359/1999 
Sb., o sociálně právní ochra-
ně dětí, ve znění pozdějších 
předpisů, stanovené standardy 
kvality sociálně právní ochra-
ny dětí. Standardy se týkají tří 
oblastí – personální, technické 

a vlastní sociální práce. 
S pomocí těchto prostřed-

ků jsme na městském úřadu 
v budově v Husově ul. 465 
vybavili místnost určenou spe-
ciálně pro jednání s rodiči dětí, 
popř. přímo s dětmi. Nechybí 
dětský koutek, tabule a další 
hračky, aby se děti necítily stís-
něně a i práce s rodiči probíhala 
v klidu a přátelském prostředí. 
Díky technickému vybavení se 
v tomto prostoru pořádají i pří-
padové konference.

Díky projektu bylo možné 
naplnit počet pracovníků soci-
álně právní ochrany dětí podle 
požadavku standardů. Všichni 
pracovníci sociálně právní 
ochrany dětí byli rovněž pro-
školeni v akreditovaných kur-
zech na republikové úrovni.

Posledním úkolem projektu 
bylo vytvořit společná pravidla 
pro práci s rodinami a s další-
mi organizacemi a právními 
subjekty. Vznikl tak manuál 
spolupráce s policií, byl vytvo-

řen adresář organizací, se kte-
rými spolupracujeme na tom, 
aby děti v našem regionu byly 
chráněny před násilím, ale na 
druhé straně také byly vedeny 
k zodpovědnosti za své chová-
ní. Máme základní materiály 
pro komunikaci s osobami, 
které mají oproti většině určitý 
handicap – jazykovou bariéru 
nebo zdravotní omezení.

Jednotlivé kroky uskuteč-
něné v rámci projektu již teď 
navazují na důležité dokumen-
ty města a jeho aktivity.

Stojíme před odevzdáním 
závěrečné monitorovací zprá-
vy, ve které bude projekt shr-
nut a uzavřen. Během rok a půl 
trvající akce jsme se seznámili 
s novými postupy sociální práce 
a možnostmi větší otevřenosti 
k dalším skupinám ve společ-
nosti, což by se mělo kladně 
projevit v každodenní praxi.

Ing. Tamara Seidlová
vedoucí odboru sociálních

věcí a zdravotnictví

Děti s jiným
onemocněním

Onkoláčky podpořila
i dívka z Ameriky

 placená inzerce
Dopisy přiletěly do Přeštic

Příběh s dobrým koncem...



Tak se jmenovala akce věno-
vaná žákům 5. ročníků. V pon-
dělí 15. června jsme se v ran-
ních hodinách vydali směr ZŠ 
Josefa Hlávky v Přešticích. 
Vůbec jsme nevěděli, co nás 
čeká. Žáci byli napnutí, jak se 
asi v této velké škole budou 
orientovat, zda vše zvládnou. 
Po příchodu do školy nás při-
vítal p. ředitel Petr Fornouz 
a zavedl nás do auly, kde jsme 
vyčkávali, co se zde bude ode-
hrávat. Byla jsem velice mile 
překvapena, když se objevila 
skupinka deváťáků, žáků 9. B., 
a mezi nimi naši bývalí žáci 
Meli Skálová, Evička Záveská 
a Máťa Muchka. Právě v tuto 
chvíli jako učitelka pociťu-
ji, jak člověk stárne a děti 
dospívají. Jak je to dlouho, 
co se fotografovali v první 
lavici se slabikářem a dnes se 
pouští do další životní etapy. 
Ale zpátky k naší akci. Žáci 
devátých ročníků byli oble-
čeni jako Šmoulové, dokonce 
i pan učitel Václav Kašpar byl 
za Taťku Šmoulu. Krásné bílé 
čepičky zdobily hlavy všech. 
Po přivítání jsme byli rozdě-
leni na skupinky a pustili se 
do řešení různých úkolů. Pro 
naše žáky byla nejzajímavější 
disciplína chemické pokusy, 
řešení tajenek a rébusů, kres-
lení, všeobecný kvíz, objevo-
vání chutí a pak samozřejmě 
nesměla chybět tělocvičná 
průprava, opičí dráha, střel-
ba na koš, střelba na bran-
ku. V průběhu celé akce žáci  
5. ročníků získávali hodnocení 
v podobě Šmoulinek a v úpl-

ném závěru, po splnění všech 
disciplín, došlo k vyhodnoce-
ní. Vždy bylo vyhodnoceno  
1. a 2. místo podle počtu 
Šmoulinek a nakonec všech-
ny děti získaly diplom za 
účast. Celá akce byla pěk-
ně připravena, žáci 9. B. se 
našim dětem velice věnovali, 
dokázali se jim přizpůsobit 
a myslím si, že už jsme se 
dlouho všichni tak nezasmáli, 

jako právě v tento den. Touto 
cestou bych také chtěla moc 
poděkovat pí uč. Klasnové 
a p. uč. Kašparovi, kteří se 
nám celé dopoledne věno-
vali. Mohu říci, že tato akce 
byla opravdu velmi vydařená 
a doufám, že i příští rok bude-
me opět pozváni.

Mgr. Jana Tolarová
tř. uč. 4. a 5. ročníku

ZŠ a MŠ Horšice
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MŠ Dukelská oslavovala 
maminky

V letošním roce jsme se 
v naší mateřské škole rozhod-
li vyzdvihnout jeden z nej-
hezčích svátků v roce – Den 
matek. Vždyť koho jiného by-
chom měli oslavovat více, než-
li naše milované maminky.

Dne 12. května jsme uspořá-
dali soutěžní odpoledne s jar-
markem, kam svými výrobky 
přispěly šikovné děti, maminky 
a paní učitelky. Výtěžek z jar-
marku posloužil k nákupu sta-
vebnic a sladkostí ke Dni dětí.

Počasí nám přálo a tak se 
zahrada kolem školky proměnila 
v soutěžní okruh. Zahájení krás-
nou básní se ujala ředitelka MŠ 
Jitka Erbenová, po níž vystou-
pily děti z pěveckého krouž-
ku „Malí zpěváčci“ a nakonec  
Veselé lentilky s ukázkou orien-
tálních tanců. 

Soutěžní odpoledne bylo 
odstartováno. Děti se s rodiči 
rozběhli po zahradě s odhodlá-
ním splnit všechny připravené 
úkoly. 

Na stanovištích si mohli děti 
i rodiče vyzkoušet malování 
obrazů (ty jsou nyní vystaveny 
na oknech spojovací chodby), 
sázení květin, hod míčů skrz 
srdce, skládání květiny z kolíč-
ků, slalom, běh po obvodu srd-
ce či hod srdíčky na kolík. 

Pokud si někdo potřeboval od 
soutěžení oddychnout, mohl se 
podívat na ukázku canistera-
pie, která se v naší školce koná 
každý pátek. 

Po splnění úkolů na soutěží-
cí čekala sladká odměna, kte-
rou nám věnovalo Pocinovic-
ké pekařství. To na nás opět 
nešetřilo a zajistilo pro všechny 
občerstvení na celé odpoledne, 
za což tímto velice děkujeme.

kolektiv MŠ Dukelská 
Přeštice

Deváťáci páťákům
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Agáta KVĚTOŇOVÁ, Vanesa PLUHAŘOVÁ, Tereza HÁJKOVÁ, Bohuslav PATOČKA, 
Marek LUKÁŠ (zleva)

Vítání občánků
Není nic krásnějšího, než přivést na svět a vychovat malého človíčka. 

Dne 16. května 2015 jsme přivítali do života nové občánky našeho města.

Maxmilián ŠVARC, Štěpán TOMAN, Zuzana VOTÍKOVÁ, Tereza ŽENÍŠKOVÁ, Josef 
MATAS, Václav MAŠEK, Ludmila BALOUNOVÁ (zleva)

Denisa HUSPEKOVÁ, Patrik KAŠPAR, Vojtěch SOUŠEK, Eliška HORSKÁ, Šárka KOU-
BOVÁ, Tobiáš KUČERA, Denis HAVRÁNEK (zleva) Matrika MěÚ Přeštice

Foto: Iveta Kubátová

Foto: Josef Kubát

Foto: Josef Kubát

Naši kuchaříci na národním finále 
kuchařské soutěže v Praze

Mladí kuchaříci z kroužku 
Vaření Labužník se zúčastnili 
kuchařské soutěže Coolinaře-
ní s Albertem. Po semifinále, 
které proběhlo internetovým 
hlasováním, jsme s počtem 
hlasů 5653 postoupili do 
národního finále 6. června 
jako jediní ve své kategorii 
z Plzeňského kraje. Toto klá-
ní se odehrálo na výstavišti 
v Praze Holešovicích. Soupe-
řili jsme se šesti týmy v pří-
pravě zdravého pohoštění na 
párty a ve vědomostním kvízu 
z oboru zdravé výživy. Pokrm, 
který naše děti vytvořily, měl 

velký úspěch a také odpovědi 
na otázky v kvízu byly pro ně 
hračkou. Ale ani to nestačilo 
ve velké konkurenci na medai-
lové příčky. Umístili jsme se 
na krásném pátém místě. Je 
ale nutné ocenit snahu malých 
kuchaříků, Magdaleny Ovsí-
kové, Filipa Pittra a Terezy 
Zemanové, prokázat znalosti 
a hlavně schopnosti, které zís-
kali v kroužku Vaření. Svým 
snažením výborně reprezen-
tovali náš DDM a hlavně naše 
město. Dík patří také rodičům 
zúčastněných dětí za jejich 
velkou podporu. 

 Hana Hasáková
DDM Přeštice

Zakončili práci celého roku
Celoroční činnost pěvec-

kého sboru Skaláček prv-
ního stupně přeštické školy 
byla zakončena závěrečným 
koncertem, který se konal v 
aule školní budovy ZŠ Josefa 
Hlávky. Děti při vystoupe-

ní zúročily hodiny a hodiny 
nácviku a zkoušek, aby se 
před rodiči a ostatními poslu-
chači představily v co nejlep-
ším „světle“. Na pódiu je stří-
dal další soubor, tentokráte 
hudební – Přeštické flétničky. 

Ten si posluchače podmaňo-
val líbivými tóny zobcových 
fléten. Vystoupení obou sbo-
rů byla samozřejmě pravi-
delně odměňována dlouhým 
potleskem. 

(šat)

Studenti VU3V v Boru u Tachova
Studenti Virtuální univer-

zity třetího věku ze středi-
sek v Přešticích a Nezdicích 
v pondělí 8. června 2015 opět 
vyjeli na společný závěrečný 
seminář, kterým je zakončen 
každý semestr studia. Ten-
tokrát jsme přijali pozvání 
do Boru u Tachova do nád-
herných zámeckých prostor. 
Borský zámek prochází už 
několik let kompletní rekon-
strukcí a stal se od roku 2003 
vyhledávaným turistickým 
místem. Během téměř dvou-
hodinového semináře, který 
probíhal v nově rekonstru-
ovaném a skutečně repre-
zentativním zámeckém sálu, 
zhodnotila Ing. Klára Neho-
dová z Provozně ekonomické 
fakulty ČZU v Praze ukonče-
ný studijní semestr, ve kte-
rém studovalo více než 3000 
seniorů z celé republiky. 
Přímo na semináři bylo pří-
tomno necelých 160 studen-
tů z celkem 8 středisek (Bor 
u Tachova, Nezdice, Přeš-
tice, Chanovice, Sedlčany, 
Klatovy, Votice a Loučim).  
Následovala krátká kulturní 
vložka, po které byly předá-
ny pamětní listy pro úspěš-
né studenty a byl vyhlášen 
nejdříve narozený přítomný 
student/studentka a těmi byli: 
pan Josef Šobr a paní Anna 
Kaslová, oba z Přeštic! Gra-
tulujeme a zároveň skládáme 
obdiv, že i ve vyšším věku 
máte, paní Kaslová a pane 
Šobre, stále chuť a elán se 
dále vzdělávat a setkávat se 
s ostatními. Přeštice vůbec 
tento den sklízely vavříny… 
Nepovinnou součástí studia 

je vypracování eseje na právě 
studované téma. Mezi tři nej-
lepší eseje z celé republiky se 
v letním semestru 2015 řadí 
též esej Baroko dokončené 
po 220 letech od paní Věry 
Kokoškové z Přeštic, která 
byla na zámku oceněna a my 
Vám zde přinášíme jen úry-
vek z více než dvoustránko-
vé eseje o přeštickém kostele 
a paní Kokoškové též blaho-
přejeme!

„Aniž si to možná uvědomu-
jeme, narodili jsme se a žijeme 
v krásné a starobylé barokní 
krajině jižního Plzeňska. Vždyť 
teprve baroko začalo kráš-
lit vrchy a návrší sakrálními 
stavbami, zasazovat do teré-
nu sochy světců, křížky a boží 
muka, lemovat tradiční cesty 
alejemi stromů a poutní stez-
ky kapličkami. Také prakticky 
u všech venkovských zámečků 
v našem okolí nalézáme typic-
ké rysy barokního stylu, ať již 
šlo o novostavby či úpravy 
starších objektů. A jako šperk, 
zářící do daleka, vyniká mezi 

nimi národní kulturní památka 
– chrám Nanebevzetí Panny 
Marie v Přešticích…“

(Věra Kokošková, 2015)
V odpoledních hodinách 

jsme pak navštívili kostel  
sv. Mikuláše a loretu z roku  
1668, která byla poničena 
na konci 2. světové války 
a po roce 1989 byla postupně 
obnovována. Nyní se zde opět 
konají poutě k borské černé 
madoně. Závěr dne patřil pro-
hlídce samotného borského 
zámku s výstupem do válcové 
věže a po 117 schodech i na 
její ochoz, který slouží jako 
rozhledna. S krásnými zážit-
ky a dobrou náladou jsme se 
vraceli domů. Já přeji všem 
slunečné léto a těším se opět 
začátkem  října na viděnou ve 
„školních lavicích“, kdy nás 
čekají tato témata: v Přešticích 
Umění rané renesance v Itálii 
a v Nezdicích Potraviny a spo-
třebitel.

Mgr. Martina Hanzlíková 
(za KS Přeštice a KS Nezdice)

Projektová manažerka 



Jak dlouho pracujete 
v DDM a jak dlouho ve 
funkci ředitelky?

V DDM v Přešticích pracuji 
od roku 1990, kdy jsem vyhrá-
la konkurz na nového ředitele.
Mohla byste našim 

čtenářům přiblížit Vaši 
funkci, co vlastně dělá-
te, čím se zabýváte, jaké 
máte úkoly?

Práce ředitele v DDM je vel-
mi rozmanitá. Pracuji s kolek-

tivem našich interních i exter-
ních zaměstnanců. Aktivně 
spolupracuji s MŠ, ZŠ a ŠD 
v celém regionu. Podílím se 
nebo sama organizuji různé 
akce, výtvarné soutěže nebo 
výukové programy. Také sama 
vedu několik kroužků. Zajišťu-
ji provoz naší malé ZOO. Mojí 
srdeční záležitostí je spoluprá-
ce se sdružením Nedoklubko 
Mámy pro mámy, s Dětskou 
hematoonkologií v Moto-
le a organizací slabozrakých 
SONS.
Kolik má DDM zaměst-

nanců?
V DDM pracují 4 interní 

zaměstnanci a 4 externí.
Jakou provozní dobu 

má DDM?
Dveře našeho domečku jsou 

otevřeny od osmé hodiny ran-
ní až do pozdních odpoled-
ních hodin, a to podle daného 
rozvrhu. Také bývá otevřeno 
i o víkendech – v době pořá-
dání různých akcí pro děti 
i dospělé.
Kolik nabízí DDM krouž-

ků a jaké?
Počet kroužků se každý rok 

mění a to podle zájmu dětí 
a jejich rodičů. V letošním 
školním roce děti navštěvova-
ly celkem 36 kroužků. Mezi 

velmi oblíbené kroužky patří 
Chovatel, Vaření Labužník, 
Vědátoři, Jazykové kroužky, 
Redakce, Počítače, Chceš být 
jak modelka, Výtvarné, Malý 
kutílek, Modelář, Klub dětí, 
Stolní tenis. Vedle krouž-
ků celoročně nabízíme pří-
ležitostné akce a spontánní 
činnosti, kterých se zúčastňuje 
hodně dětí. V kroužku Beruš-
ka mohou děti trávit volný čas 
při čekání na autobus nebo 
na jiné aktivity. Začátkem 

prázdnin odjíždíme na tábor 
do Svržna, kde na děti čeká 
pestrý program. Od 24. 8. do 
28. 8. proběhne v DDM pří-
městský tábor s všeobecným 
zaměřením, ve kterém je ješ-
tě několik volných míst a je 
možno se  přihlásit. Připravu-
jeme také vícedenní soustře-
dění kroužků, pro které často 
využíváme prostory našeho 
domečku. Další naší činnos-
tí jsou účasti dětí na různých 
soutěžích. Jsou to například 
výtvarné soutěže, soutěž 
o Nejlepší školní časopis, kde 
jsme se umístili na druhém 
místě v kraji. Čerstvou vzpo-
mínku máme na soutěž Coo-
linaření s Albertem, kde jsme 
se probojovali až do národ-
ního kola do Prahy. Děláme 
i různé metodické programy 
pro dospělé.
Kolik máte v DDM zví-

řátek?
V naší malé ZOO si můžete 

prohlédnout spoustu zvířátek 
– opičku Zuzanku (makak 
kápový), morčata Pepu 
a Rozetku, křečky syrské, 
křečíky džungarské, osmáky 
degu, činčily, rybičky, raky, 

užovku korálovku, králíč-
ky, pakobylky, gekončíky, 
čipmanky Žanetku a Alvina, 
chameleona Fredyho, šneky 
africké, miniprasátko Beruš-
ku, andulku, holuby, slepice 
a křepelku. Počet zvířátek se 
mění podle nově narozených. 
Děti se během celého roku 
seznamují se životem zví-
řátek. Úzce spolupracujeme 
s Českým svazem chovatelů 
v Přešticích, zúčastňujeme se 
jejich výstav, kde se děti pre-
zentují se svými zvířátky.
Co Vás těší na Vaší práci 

a co naopak považujete 
za její stinnou stránku?

 Vždy jsem se chtěla věnovat 
pedagogické činnosti a proto 
mě velmi naplňuje práce s dět-
mi v kroužcích. Sledovat jejich 
touhu po poznání a navazovat 
na znalosti získané ve ško-
le. Nejeden kroužek přispěl 
dětem k volbě jejich budou-
cího povolání (např. gastro-
nomie, veterinář, aranžérství 
apod.). Často se stává, že se za 
mnou zastaví a vzpomínají na 
dobu strávenou v DDM. Vel-
kou část mé pracovní aktivity 
zabírá administrativní činnost, 
která se postupem času hodně 
navýšila.
Kdo a kdy se na DDM 

může obrátit?

Je místem, kde se scházejí 
nadšenci bez rozdílu věku. Je 
centrem dobré zábavy, ale také 
poučení, vzdělávání či rozví-
jení zájmů. Ať už se zajímáte 
o počítače, malování nebo tře-
ba zvířátka, ať jste mladí nebo 
pokročilejšího věku, vždycky 
si pro sebe v domečku něco 
najdete. Kdy? Každý den po 
celý rok.

Jak vidíte vývoj DDM 
za posledních 10 let?

Za posledních deset let se 
navýšil počet zájemců o naši 
činnost. Nabídka se rozšířila 
o výukové programy s různou 
tématikou pro MŠ, ZŠ, ŠD 
nejen z Přeštic, ale i z okol-
ních vesnic. Výtvarná soutěž 
„Moje nejoblíbenější zvířátko“ 
se stala tradicí našeho zařízení 
a pravidelně se jí zúčastňu-
je velké množství školských 
zařízení. Navázání spolupráce 
s Dětskou hematoonkologií 
v Motole, sdružením Nedo-
klubko nebo organizací SONS 
prohlubuje a učí děti empatii 
a spolupráci při tvorbě drob-
ných radostí těm, kteří to 
potřebují. Při této činnosti nám 
pomáhají i přeštické seniorky 
a my jim na oplátku umožňu-
jeme výtvarné aktivity. Poda-
řilo se nám dokončit rekon-
strukci hospodářských budov 
na zahradě.
Jaké máte koníčky 

a kde nejraději trávíte 
svůj volný čas?

 Mezi mé zájmy patří příro-
da, která se prolíná mou pra-
cí. Také se ráda věnuji vaře-
ní a různým ručním pracím 
a výtvarným technikám. Nej-
raději trávím volný čas, kte-
rého moc nemám, s rodinou 
a vnoučaty.
Co se Vám ve měs-

tě nejvíc líbí, kam ráda 
chodíte?

Protože většinu času trávím 
v zaměstnání, tak na návště-
vu přeštických zajímavostí mi 

moc času nezbývá. Z Přeštic mě 
již od mládí upoutávala krásná 
budova kostela Nanebevzetí 
Panny Marie. Sledování její 
rekonstrukce mě velmi potě-

šilo. Spolu s rodiči jsem kos-
tel navštěvovala o nedělních 
mších a proto i dnes, pokud 
mám čas, si cestu do kostela 
ráda najdu.

Máte nějaké oblíbené 
rčení, přísloví, citát nebo 
aforismus?

 Kdo si hraje, nezlobí.
Text a foto Milan Janoch
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Otázky pro ředitelku DDM Přeštice Blanku Zezulovou

DDM navštěvují děti
od 3 let až po seniory 

O prázdninách
organizujeme letní
a příměstské tábory

Nabízíme Vám novou rubriku 
věnovanou památkám v našem 
okolí. V několika následují-
cích číslech Vám představí-
me místa, která mohou být 
zajímavým nápadem na výlet. 
Navíc díky své blízkosti neza-
tíží Vaši peněženku. Naším 
cílem je podat Vám informa-
ce o místních památkách. Na 
Vás pak bude udělat si pěkné 
odpoledne a na některé z nich 
vyrazit.

První námi navštívená památ-
ka leží zhruba 10 km od Přeš-
tic směrem na Klatovy. Cesta 
autobusem nás vyjde zhruba 
na 20 Kč. Na místě jsme do 
15 minut. Název získalo toto 
městečko podle toho, že zde 
v táhlém údolí švihaly větry. 
Pro ty, kteří ještě netuší, řeč je 
o Švihově.  Nás bude zajímat 
především jeho hlavní domi-
nanta – vodní hrad. 

Poprosila jsem kastelána 
pana Lukáše Bojčuka aby mi 
věnoval několik minut a při-
blížil mi historii hradu i jeho 
kulturní nabídku. Jsem velmi 
ráda, že mi vyšel vstříc, za což 
mu tímto děkuji. 

Jen krátce nastiňme historii 
hradu. Více se samozřejmě 
dozvíte při prohlídce, tak aby-
chom neprozradili vše. První 
zmínky o švihovském panství 
se pojí s rokem 1194, kdy bylo 
v držení rodu Držkrajů. Nej-
významnějšími majiteli úze-
mí dnešního Švihova se však 
na počátku 14. století stávají 
Rýzmberkové. Zakládají měs-
tečko a z důvodu správy pan-
ství staví novou stavbu, dávají 
tím základy pozdějšího hradu. 
Ten nechává na konci 15. sto-
letí zbudovat Půta Švihovský 
z rodu Rýzmberků. Smělé 
stavební plány však Rýzmber-
ky zadlužily a tak jsou nuce-
ni panství roku 1548 prodat. 
Nový majitel, Heralt Kavka 

z Říčan a na Štěkni, hrad upra-
vuje v renesančním duchu. 
Na konci 16. století se švi-
hovský hrad dostává do rukou 
rodu Černínů z Chudenic, 
v jejichž vlastnictví je až do 
roku 1945. Ti jej také zachrání 
před úplnou demolicí, o které 
po skončení třicetileté války 
z taktických důvodů rozhodl 
císař Ferdinand III. Měl oba-
vy, aby se nestal útočištěm 
nepřátel. Za dobu jejich vlast-
nictví se však funkce hradu 
mění z reprezentativního sídla 
v hospodářský objekt. V jeho 
prostorách bylo uskladněno 
obilí. Chátral. Po Černínech 
se dostává do správy Národ-
ní kulturní komise, která se 
zasloužila o jeho rekonstrukci. 
Dnes je hrad v rukou Národ-
ního památkového ústavu a je 
veřejně přístupný.

Jedno březnové páteční odpo-
ledne jsem věnovala návštěvě 
této památky. Vodní hrad leží 
nedaleko náměstí a místní rad-
nice. Pokud pojedete autem, 
pak Vás potěší, že místa na 
parkování je zde dost. Bránu 
mi otevírá usměvavý pan Boj-
čuk, který je místním kastelá-
nem již téměř 10 let. Bránou 
vcházíme na upravené nádvo-
ří, v březnu ještě bez turistů. 
I přes chladné a pochmurné 
počasí hrad působí pohádko-
vě. Ještě aby ne, vždyť se zde 
již několik pohádek točilo. Od 
známé pohádky Tři oříšky pro 

Popelku, po film Šašek a krá-
lovna či pohádku Tři životy. 
Pan Bojčuk prozradil novinku, 
která se zde točila a nedávno se 
vysílala na našich televizních 
obrazovkách. Jedná se o histo-
rický film Jan Hus. Dozvídám 
se také, že architektura hradu 
znamená jakýsi přechod mezi 
hradem a zámkem, Švihov je 
údajně posledním postaveným 
hradem u nás a ve své době 
působil velmi moderně. 

Dozvídám se rovněž o mož-
nosti prohlídek. K dispozici 
jsou dva prohlídkové okruhy. 
Okruh „Hrad“ nabízí návštěvu 
jeho interiéru. Zde se podívá-
me mimo jiné do ložnice hrad-
ní paní, hradní kaple, taneč-
ního sálu či zbrojnice. Druhý 
okruh nazvaný „Kuchyně“ nás 
zavede do prostorů dříve urče-
ných sloužícím. Pokud se roz-
hodneme pro tento okruh, pak 
navštívíme například strážnici, 
kuchyni či hejtmanskou kan-
celář. Prohlídka obou okruhů 
vyjde na 150 korun. Samo-
zřejmě slevu mají děti, studen-
ti, senioři či osoby postižené. 
Po dokončení rekonstrukce 
vstupní věže je rovněž naplá-
nované otevření třetí prohlíd-
kové trasy. 

Návštěvní sezona už začala 
v dubnu. Hrad bude přístupný 
až do října. Od května do září 
je otevřen od úterý do neděle 
a ve svátky. V dubnu a říjnu je 

možné hrad navštívit o víken-
dech a ve svátky. Kromě čes-
kého výkladu je po dohodě 
možno zajistit i prohlídku 
komentovanou v cizím jazyce. 
Problémem nejsou ani noční 
nebo mimořádné prohlídky. 

Hrad však neláká jen na běž-
né prohlídky. Každoročně je 
dějištěm mnoha akcí, o nichž 
mi pan Bojčuk rovněž pově-
děl. Jmenujme v červnu pravi-
delně konaný festival decho-
vých orchestrů a pohybových 
skupin známý pod názvem 
Švihovské hudební léto. Mezi 
pravidelné akce patří také let-
ní kulturní festival České hra-
dy, který se letos bude konat 
31. 7. a 1. 8. V ceně vstupen-
ky na tuto akci je prohlídka 
hradu. Na začátku prázdnin 
se koná dobývání hradu, čas-
té jsou také speciální dětské 
prohlídky či výstavy. Na léto 
se pak připravuje akce spoje-
ná s ukázkou stavebních pra-
cí na hradě, která nám nechá 
nahlédnout do procesu jeho 
oprav. 

Areál dále nabízí základní 
občerstvení v hradní krčmě. 
Mnohé z nás určitě naláká 
možnost dát si zde klobásu či 
vychlazené pivo. Vyzkoušet si 
můžete lukostřelbu, pro spor-
tovce je zde možnost zapůjče-

ní jízdních kol. Na projížďku 
můžete vyrazit například na 
26 km dlouhou naučnou stez-
ku kolem Švihova, která na 
dvaceti zastávkách přibližuje 
historii města a jeho přírodní 
i kulturní bohatství. Nejen pro 
romantické duše je v letních 
měsících možno zapůjčit si 
loďku a obeplout hrad. Když 
budete mít štěstí, zahlédnete 
u břehu nutrie ohlodávající 
větvičky, stejně jako se poštěs-
tilo mně. Zvláště pro děti ale 
zmiňme ještě další lákadlo 
hradu. Přímo na nádvoří totiž 
žijí roztomilá zvířátka. A tak 
si zde můžete pohladit ovci, 
beránka nebo kočku. Zamilo-
vaní se mohou nechat oddat 
v místní kapli.

A na co ještě hrad láká své 
návštěvníky? Na závěr našeho 
rozhovoru jsem se pana Bojču-
ka zeptala na zásadní věc, a to, 
zda na hradě straší. Odpověď 
mne nepřekvapila. Dle tradi-
ce zde po nocích chodí černá 
paní, které se říká Bohunka. 
Přes den se mění v černou 
kočku. Tolik o švihovském 
vodním hradě. Kdo chce vědět 
víc, může se podívat na stránky 
www. hradsvihov.cz. A samo-
zřejmě si jej můžete přijet sami 
prohlédnout.

Tak neseďte doma a vyražte 
s rodinou na výlet!

Hana Komiňová
dopisovatelka PN

ŠVIHOV

Zajišťuji chod DDM

Jsem roupovský patriot
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Běh míru
Dne 22. května jsme se zú-

častnili celosvětového Mírové-
ho běhu Peace of run (nejdelší 
štafetový běh s hořící pochod-
ní putující od země k zemi), 
který založil atlet, duchovní 
mistr a učitel Sri Chinmoy 
s posláním překonávat kultur-
ní a náboženské hranice mezi 
jednotlivými národy, lidmi 
nebo hranice v nás samých. 
Je inspirací k hledání toho, co 
nás spojuje, co ve skutečnosti 
vyjadřuje slovo „mír” a jak jej 
může každý z nás v běžném 
životě naplňovat. Mezinárod-
ní tým běžců ji nese a předá-
vá všem, kteří se chtějí k této 
myšlence připojit. Tentokrát 
i město Přeštice mělo tu čest, 
že trasa vedla i přes ně a lidé se 
tak mohli připojit a běžet s tou-
to vizí a dotknout se mírové 
pochodně. Na atletickém stadi-
onu ZŠ Josefa Hlávky v Přeš-

ticích nás přivítaly nejen děti, 
ale i starosta města a za celou 
školu převzal pochodeň ředi-
tel školy. Pro některé studen-
ty bylo 400metrové kolečko 
málo, proto s námi běželi až 
k amfiteátru, kde nám zahrál 
dechový kvintet z místní 
ZUŠ. Starosta města Karel 
Naxera obdržel pamětní list 
a ocenil naši snahu vlídnými 
a povzbudivými slovy. Jakož-
to sportovec tělem i duší 

s úsměvem přiznal, že by nej-
raději vyměnil sako za trenky 
a běžel s námi. Poté běžecký 
tým pokračoval a běžel v čele 
s námi přes náměstí a Bran-
kou k řece směr Příchovice. 
Měli jsme tu čest provést tým 
Přešticemi držíce mírovou 
pochodeň a v Příchovicích 
jsme ji opět předali a zamá-
vali jim na další šťastné kilo-
metry.                   

  Štěpánka a Jiří Lexovi

Besedy se spisovatelkou
Ve středu 10. června se 

v dětském oddělení Městské 
knihovny Přeštice uskutečnily 
dvě besedy pro mateřské školy 
– MŠ Příchovice a MŠ Gaga-
rinova (třída předškoláčků). 
Pozvání k nám přijala paní spi-
sovatelka Jitka Vítová, autorka 
pohádkových knih pro děti. Do 

Přeštic přijela se svojí první 
knihou „O Květušce a tesaří-
kovi“. Děti si poslechly ukáz-
ky z této knížky, dozvěděly se 
mnoho zajímavého nejen z říše 
hmyzu, ale také o tom, jak 
například vznikaly ilustrace, 
obálka knihy, proč se holčička 
nejmenuje Klárka, ale Květuš-

ka atd. Dětem se kniha, hlavní 
hrdinové i jejich kamarádi moc 
líbili. Besedy byly zorganizová-
ny knihovnou dle nabídky ředi-
telky nakladatelství Thovt paní 
Radany Sedláčkové. Děkuji 
všem za příjemné dopoledne. 

Mgr. Jindřiška Červená
MK Přeštice

Žáci poznávali práci složek IZS
Branný den pro žáky 6. až 

8. tříd ZŠ Josefa Hlávky při-
pravili členové přeštického 
KVZ v prostorách své střel-
nice. Letos to byl již III. roč-
ník. Skládal se ze dvou částí. 
V první soutěžili žáci ve střel-
bě z malorážky a v hodu gra-
nátem na cíl, odměnou pro nej-
lepší byla možnost si vystřelit 
ze samopalu. Druhá část byla 
spíše poznávací, vzdělávací. 
Na místě byly přítomny jed-
notlivé složky IZS. Záchraná-
ři ukazovali způsob záchrany 
života, pod odborným dohle-
dem si žáci mohli vyzkoušet, 
jak správně provádět resus-
citaci. Policie ČR předvedla 
zásahové vozidlo pro kontroly 
na silnici i klasický hlídkový 
vůz, ke slovu přišla ukázkově 
i ona „proslulá klepeta“. Hod-
ně zajímavé bylo stanoviště 
hasičů s jejich vyprošťovací 
technikou používanou třeba při 
haváriích aut. Zaujala i ukázka 
použití vodního děla. „A stej-
ně velkou část z nich nejvíce 
zajímal guláš z polní kuchy-
ně,“ povzdechl si bezpečnost-
ní ředitel Karol Polák. Ten pro 
účastníky branného dne uvařili 
členové přeštického sdružení 
Sešlost Guláš Open.         (šat)

Předvádění práce s vyprošťovacími hydraulickými nůžkami.

Dechový orchestr ZUŠ Přeštice 
na oslavě v Nittenau

V sobotu 30. května odjel 
dechový orchestr ZUŠ Přešti-
ce pod vedením jejího dirigen-
ta Dušana Rady a uměleckého 
vedoucího Ladislava Chadta 
k našim přátelům do Nittenau. 
Městská kapela Stadtkapelle 
Nittenau slavila výročí 225 
let dechové hudby v Nittenau. 
K této oslavě byly pozvány též 
dechovka z Bubachu „Blas-
musik Bubach“ a dechovka 
z Neukirchenu „Neukirchner 
Blasmusik“. K těmto zku-
šeným orchestrům se přidal 
i dětský dechový orchestr ze 
slavícího Nittenau. 

Hned po příjezdu jsme byli 
přivítáni hlavním organizáto-
rem a kapelníkem v jedné osobě  
„starým“ hudebním kamará-
dem Thomasem Maibauerem. 
Čestnému vedoucímu dechov-
ky a jednomu ze zakladatelů 
přátelských vztahů mezi naši-
mi městy Ewaldu Tonollovi 
v účasti zabránila nemoc. Aby-
chom neměli starost co, kdy, 
kde a jak, byla nám přidělena 
sympatická průvodkyně.

Na úvod se všechny účinku-
jící dechovky v Regentalhalle 
posilnily a když se počasí na 
základě „objednávky“ defi-

nitivně umoudřilo, vykročila 
každá dechovka na své výchozí 
místo k hvězdicovému pocho-
du. Za hudebního doprovodu 
postupně vpochodovaly na 
Kostelní náměstí, kde je víta-
li občané Nittenau v krojích 
nejrůznějších místních spol-
ků. Zde se postupně vystřídali 
vedoucí orchestrů v dirigování 
společně zahraných skladeb 
a na závěr devadesát muzi-
kantů zahrálo bavorskou hym-
nu a Das Lied der Deutschen 
– německou hymnu.

Po celou dobu koncertu nad 
náměstím kroužili čápi, zcela 
jistě byli „nosiči“ přátelských 
vztahů.

Opět za doprovodu dechovek 
všichni z Kostelního náměstí 
vpochodovali do  Regentalhal-
le, kde se uskutečnil slavnostní 
koncert. Naše dechovka, jak je 
u ní ostatně dobrým zvykem, 
zde vynikla perfekcionaliz-
mem a hudební všestranností. 
Skvěle zahrála jak klasickou 
dechovku, lidovky s výteč-
ným zpěvem Štěpána Mráze 
a Karly Marcelové, tak i big 
band a variaci melodií sku-
piny ABBA. Škoda jen, že 
místní zvukař nebyl na takové 

profesionální úrovni! Přesto 
posluchači náš orchestr odmě-
nili obrovským potleskem a 
ovacemi – zkrátka „standing 
ovations“!!! 

Když jde spřáteleným Nit-
tenau dechovka ruku v ruce 
s vyhlášenou pohostinností již 
225 let, jistě nikoho nepřekva-
pí, že nás naši přátelé po celý 
večer příkladně zásobovali 
talony na občerstvení. A tak 
máme co oplatit!

Na závěr podotknu, že celá 
oslava v Regentalhalle byla 
samozřejmě nekuřácká. To je 
dnes v Německu samozřej-
mostí! A samozřejmostí je tam 
i účast všech 29 místních spol-
ků a sdružení, tedy všech obča-
nů v čele se starostou Karlem 
Bleyem, radními a též poslan-
cem Bavorského Landtagu. 
Jsem optimista a věřím, že toto 
si u nás uvědomíme a spolko-
vý život posuneme na zákla-
dě těchto zkušeností alespoň 
o stupínek výše. To znamená, 
že si v obci nekonkurujeme, 
ale podpoříme jeden druhého. 
To je totiž cesta do Evropy!

Děkuji, že jsem se mohl 
zúčastnit.            

Oldřich Váca

Vyzkoušení policejních „klepet“ na vlastní kůži.

To, že správně provedená 
resuscitace není nic lehkého, 
k tomu nácvik nanečisto.
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pro děti ve věku 10-15 let z Přeštic a okolí

Denně od 8.00 do 16.00 hodin

Cena 1100 Kč (zahrnuje program vč. vstupného
do muzeí, pojištění, oběd a pitný režim)

Termín 17.-21. srpna 2015 v budově KKC Přeštice

Kontakt a bližší informace:
Mgr. Martina Hanzlíková

tel. 721 759 772
e-mail: info@mas-aktivios.cz

www.mas-aktivios.cz

Otevíráme poklady venkova

aneb Netradiční setkání mladých historiků

Letní animační soustředění

Další vzpomínky na světovou válku
Byl březen, jaro pokračovalo 

v léto a za chvíli to byl rok od 
našeho zajetí. Opravdu nebýt 
takové dálky domů, připadal 
jsem si jako v ráji. Pracovalo 
se sice celý den i v sobotu, ale 
neděle jsme měli někdy volné, 
protože jsme se střídali, pokud 
se nesklízela úroda. Turek 
však měl vše dobře spočítané, 
takže se zelenina vlastně sklí-
zela od dubna do září. Sezóna 
zde byla posunutá, je to více na 
východ než doma. Přece však 
bylo něco volna a toho jsme 
využívali k projížďkám na 
koních. Příhoda s vozhřivkou 
byla již zapomenuta, měl jsem 
opět svého koníka, ale už jsem 
mu nedal žádné jméno. Také 
později jsem neměl rád, když 
zvířata měla jméno a pak byl 
veliký smutek, když se musela 
utratit nebo zabít ke snědku. 
Při těchto projížďkách jsme 
se seznamovali s domorodci. 
Líbila se nám zvláště děv-
čata, protože některé Rusky 
byly krásné. Byly přece stejně 
jako my slovanského původu. 
Ně-které by s námi rády koke-
tovaly, ale přece jenom jsme 
byli zajatci. Nechodily nijak 
zvlášť upravené, byla válka. 
V lágru jsme vyfasovali nové 
ošacení, protože jsme dosta-
li vyhubováno, že chodíme 
oblečení jako šašci. Vysvětli-
li jsme proč, ale nebylo nám 
moc věřeno. Turek Ozaban do 
lágru moc nejezdil, tak jsme 
byli za pitomce my. Vojenský 
mundůr byl sice starší, ale peč-
livě jsme si jej vyspravovali 
a hlavně často prali. Mýdlo se 
na statku vařilo, bylo jej tedy 
dosti. Při výletech, ale i v práci 
jsme se s Rusy stýkali, vyprá-
věli nám, že Češi a Moraváci 
bojují proti rakouskému císaři 
v řadách České družiny. Ta 

byla součástí ruské armády. 
Vznikla již před válkou  ve 
Varšavě a sdružovala je v boji 
proti Rakousku-Uhersku. Bylo 
to velmi nebezpečné, protože 
zajetí se rovnalo oběšení. 
Velkou pozornost jsme tomu 
zatím nevěnovali. Jednou 
jsme byli povoláni do lágru, 
měli jsme obavy, aby nás ještě 
vrátili. K našemu překvape-
ní jsme dostali žold, sice ne 
za celý rok zajetí, ale dostali. 
Dostali jsme jej v kopějkách, 
ale i to bylo dobré. Mohli jsme 
si koupit cukr, čokoládu, rum. 
Ne že bychom holdovali alko-
holu, ale při střevních potížích 
byl dobrý. Také jsme fasovali 
cigarety, ty jsem však směnil 
s kuřáky. V lágru nás čekalo 
překvapení, byli jsme všich-
ni kompletně oholeni dohola, 
protože někteří lenoši, kteří se 
nemyli, měli vši. Bránili jsme 
se, nebylo nám to nic platné, 
prostě všichni. Připadali jsme 
si jako zbavení mužské okra-
sy, protože Rusandy se nám 
pak smály. Horší věc byla, že 
musela odjet z lágru část zajat-
ců. Jeli na Kyjev a na rumun-
ské hranice. Nevěděli jsme, co 
by bylo lepší – jet blíže domů 
nebo zůstat? Nás šest zůstalo. 
Poprosili jsme Turka, aby se 
za nás přimluvil. Rozhodlo, 
že jsme obstojně mluvili rusky 
a bylo na nás spolehnutí v prá-
ci. Turek ztratil slovo a tak 
jsme to oslavili. Ne v lágru, 
tam by nás asi ztloukli, ale 
na statku. Turek byl rád, že 
zůstáváme, nerad by si zvy-
kal na jiné, zejména nás dvou 
si vážil, protože jsme ovládali 
parní stroj. Jeho důvěra v nás 
se mu vyplatila, protože do 
poloprázdného lágru přišli 
zajatí Poláci a Maďaři. Pokud 
by Turek neměl nás, musel 

by najímat domorodé muží-
ky, ti však byli líní a ještě by 
je musel platit. My jsme byli 
zadarmo, jen za stravu.

Jak později vyprávěli v lág-
ru, Poláci hned začali krást vše 
co se dalo a proto kluci museli 
dokonce stavět hlídky, když šli 
do práce. Maďaři zase drželi 
spolu a pořád vyhledávali spo-
ry, protože nad námi byli nad-
řazeni. To už byla taková jejich 
povaha. Ještě v zákopech se 
nad nás povyšovali a byli to 
největší práskači. Poláci byli 
také první, kteří z lágru utekli. 
Byli  čtyři a byl z toho velký 
poprask. Samozřejmě, že to 
odnesli všichni zajatci včet-
ně nás. Museli jsme se častě-
ji hlásit a ve statku se častěji 
objevovali hlídky. Dva Poláky 
chytili za pár dní a na místě 
je pověsili. Kam zmizeli dal-
ší se nedozvěděli. Poláci byli 
dobrodruzi a tak každou chvíli 
někdo utekl. Kam prchali jsme 
nechápali, hrozila za to smrt.

Psal  jsem  často  domů, vět-
šinou lístky, dopisy podléha-
ly cenzuře. Dopisy z domo-
va chodily pravidelně. Také 
balíčky chodily, bylo to však 
takové symbolické, protože 
jsme vše měli a psal jsem, ať si 
vše nechají, že mám dost, ale 
znáte maminky. Tajně jsem 
plakal radostí a doufal, že se 
ještě setkáme. Psal jsem také 
bratrovi Stanislavovi, ten byl 
také zajatcem v Rusku. Byl 
u Kyjeva, ale měl se bídně, 
psal, že mají často hlad. Ani 
jsem mu nepsal, jak se mám já, 
nechtěl jsem v něm vzbuzovat 
nějaké vášně ohledně jídla. Byl 
v zajetí tři měsíce a už je vagó-
novali a přes Kyjev a Pastov 
jeli na rumunské hranice. V té 
době válčilo Rumunsko pro-
ti Rakousku a oni měli jít do 

boje proti Rakušákům. Naštěs-
tí k tomu nedošlo. Zablokovali 
se někde u rumunských hranic 
a postavili si lágr sami. Záso-
bování tam však vázlo, tak na 
tom byli všelijak.

Léto utíkalo celodenní prací 
a než jsme se nadáli, tak nastá-
vala sklizeň a to se všichni 
točili. Nám u mašiny práce 
pomalu končila a tak jsme se 
zašívali, kde se dalo. Turek 
nás chtěl převézt přes Volhu, 
protože na druhé straně měl 
plantáže s bavlnou. Bylo to 
daleko na východ a velení lág-
ru mu to nepovolilo. Bylo to 
k naší radosti, tam bylo vedro 
a nejistá budoucnost. Trochu 
jsme si odpočinuli, ale nedalo 
nám to a pomáhali jsme i na 
polích. Uvědomovali jsme si, 
že „panská láska po zajících 
skáče“ a návrat do lágru by byl 
tím, co jsme nejméně chtěli.

S koncem léta však přichá-
zelo sychravé počasí a to se 
mi začínaly „ozývat“ bolesti 
nohou. Měl jsem je poškozené 
od doby v zákopech v Hali-
či. Byli jsme dlouho v záko-
pech plných vody, takže jsme 
prakticky pořád byli v mokru. 
Dostal jsem nějakou plíseň do 
holení na nohou a vypadalo to 
bledě. Felčar nevěděl, co s tím, 
vyděsil mě, když řekl, že bych 
také mohl o nohy přijít!!! V 18 
letech? Nohy více a více hni-
ly, masti nepomáhaly, až jeden 
Čech mi poradil: když nechceš 
přijít o packy, já Ti pomohu.
Chtěl jsem vědět jak, ale nic 
neprozradil. Jen mi zařídil, že 
se spolu setkáme, až budeme 
mít oba po službě a nebudeme 
mít ani pohotovost. Kdybych 
tak věděl, co mě čeká!!!

Pokračování příště.
Volně a do dnešní češtiny

přepsal Slavomír Vácha

Učitel, který si neumí hrát, by neměl učit            
Výtvarné obory základních 

uměleckých škol byly celo-
státně založeny v roce 1965. 
Tehdy se jmenovaly Lidové 
školy umění. Často nás házeli 
do jednoho pytle se zájmový-
mi kroužky, přestože VO LŠU 
(dnes ZUŠ) znamená systema-
tické studium pro talentované 
děti. První cyklus zahrnuje  
1.-8. třídu, druhý cyklus je 
od 8. třídy výše. První dva 
roky fungují jako přípravka, 
v níž by měly děti pod odbor-
ným vedením získávat kromě 
základního teoretického pře-
hledu i praktické zvládnutí 
výtvarných technik. Děti jsou 
zároveň připravovány přijmout 
někdy i docela náročná díla na 
výstavách, v galeriích, a to vše 
postupně, nenásilně, formou 
hry. Patří sem také vycházky 
za sochou, za krásnou stav-
bou, za uměleckým řemes-
lem, za památkami. A naopak, 
závěrečné vysvědčení se stává 
doporučením k přijímacím 
řízením do oborů s výtvarnými 
znalostmi souvisejícími.

Jako učitelka mám vždy 
radost, když se po letech setká-
vám s bývalými žáky, kteří 
znalosti, získané na VO ZUŠ, 
mohou využívat ve své profe-
si. Ale i když se naši absolven-
ti nevěnují přímo výtvarné čin-
nosti, v každém z nich zůstane 
kus tvořivého myšlení, na 

výstavách patří mezi „zasvě-
cené“, v obchodech se z nich 
stávají zákazníci s vybraným 
vkusem a s nároky, které 
sem patří, mnozí z nich jsou 
schopni zkrášlit si domov bez 
nákladných výdajů, případně 
se dál ve volném čase věno-
vat dobrému a ušlechtilému 
koníčku. Čím dříve se výtvar-
ný zájem dětí podchytí vhod-
nými podněty, tím lépe. Ze 
zkušenosti mohu říci, že nej-
lepší vztah mezi učitelem a žá-
kem vznikl tam, kde dítko bylo 
podchyceno už v předškolním 
věku. V nedávné minulosti 
nás, výtvarných pedagogů, 
kteří se věnovali předškolá-
kům, bylo málo. Patřím mezi 
ty učitele, kteří to s nimi zku-
sili a uvízli. V červnu 1995  
absolvovali žáci, kteří u nás 
právě takto začínali. V posled-
ních letech v Přešticích jsme 
však předškoláky neměli; byli 
jsme vyrozuměni, že bychom 
tím narušovali práci místních 
mateřských škol.

Každá škola má své spe-
cifikum. Přeštický VO ZUŠ 
využíval zajímavého okolí 
bohatého přírodou i odkazy 
minulosti. Musela jsem pro své 
povolání hořet jako pochodeň, 
jestliže jsem výuku nastavo-
vala o volných sobotách turis-
tickými a výtvarnými výlety 
zároveň. Jednou jsme zavítali 

do lužanského plenéru, jindy 
zajeli do Klatov, kde se pří-
mo na náměstí dají vyučovat 
jednotlivá slohová období 
v architektuře. Spojili jsme to 
s návštěvou výstavy U Bílého 
jednorožce či s areálem hradu, 
zámku a galerie v Klenové. 
Blízkost Dolní Lukavice býva-
la pro nás rovněž inspirativní. 
Dokonce nám zde na zámku 
byla, poprvé v dějinách přeštic-
kého výtvarného oboru, dána 
možnost důstojně nainstalovat 
práce žáků do rozměrných vit-
rín. Navíc v sousedství muzea 
J. Haydna a celostátní Dětské 
galerie s obrázky dětí snad 
z celého světa. Ono není třeba 
vyjíždět za poklady daleko. 
Právě výše zmíněnými výlety 
s dětmi jsme dokazovali, že je 
možné hledat a nalézat hned za 
humny... 

„Radujte se, Přeštice, uvidíte 
biskupa!“ zněl návrh vítacího 
nápisu před řadou let, kdy ješ-
tě do zdejšího chrámu jezdili 
biskupové. „Raduj se, bisku-
pe, uvidíš Přeštice!“ vyšlo prý 
zpod štětce tehdejšího tvůrce 
vítacího transparentu k nemalé-
mu potěšení hodnostáře samot-
ného. Kdykoliv jsem vyhlížela 
z vlaku tehdy ještě ploché věže 
chrámu, a nebylo mi právě do 
zpěvu, připomínala jsem si 
k obveselení tuhle zapomenu-
tou historku, s tím rozdílem, že 

místo biskupa jsem dosazovala 
kantorku umělecké školy. Pak 
byly věže opředené sítí lešení 
(dodělávalo se to, co dělníci 
Kiliána Ignáce nestačili), ale 
děti tu byly pořád upřímné, 
a tudíž i fajn, a v našem případě 
s nimi i jejich rodičové. A dal-
ším plusem byla skutečnost, že 
odtud jsme měli k Šumavě blíž. 
Nejdřív na běžky a pak třeba 
na „hyjtu“ k dobrým a moud-
rým bytostem, které k Šumavě 
odedávna patřily. Chodili jsme 
za nimi s rancem na zádech 
a v dobrých botách. 

Zalistuji v adresáři těch jedi-
nečných postav: manželé Hof-
manovi v chalupě na Dílech 
nad Postřekovem. Opředli 
svoje kraslice „straky“ tou nej-
jemnější krajkou voskové bati-
ky, tolik podobné paličkované 
krajce sousedky tety Buršíkojc. 
Škoda, že od jejich odchodu 
už nikdo nedocílil té jemnosti 
a bohatosti původních lidových 
vzorů! Někdy jsme při našich 
potulkách uhnuli víc k jiho-
české oblasti, kde už čekala 
otevřená vrata mohutné stodoly 
dřevořezbáře Václava Kašpara. 
Bývalo tam dobře utajené dře-
věné muzeum, od prvních řez-
bářských pokusů malého Vaší-
ka před více jak půlstoletím, 
až po současné vyzrálé práce. 
Bývalo, než pěšinka přes louky 
k opuštěným místům zarostla. 

A jako u Hofmanů, tak i u řez-
báře se nám dostalo instruktáže, 
někdy i náčiní. Holubí peříč-
ka ke zdobení kraslic, dlátka 
a nožíky pro lipové špalíky. 
Také keramické dílny byly na 
dosah. Dodnes se točí svícny 
a džbánky na hrnčířském kru-
hu u Štěpánků v Horní Luka-
vici nebo u Širokých v Lubech 
u Klatov. I tady jsme si pose-
děli, rovnou za otáčejícím se 
kruhem. Další hrnčířský kruh 
se hbitě otáčel v Klatovech 
a na něm půvabné figurky 
pana Gustava Fifky, který nás 
pokaždé vlídně přijal, byť měl 
práce nad hlavu. V čase bílého 
martinského koně jsme mezi 
koulováním stačili vymést díl-
nu pana Maška ve Skašově. 
Z ranců na zádech nám pak 
vyčuhovaly „pěkně traslova-
ný hračky – panny, koně, ba 
i ptáčky“, vítaného zpestření 
mikulášských či vánočních 
nadílek. Nejlákavější z našich 
cest se ovšem odehrávala na 
jaře, kdy se s písničkou na rtech 
chodilo za kovářem, včelařem 
a lidovým sběratelem panem 
Václavem Votavou do Předsla-
vi. Do Švihova vlakem a pak 
pěšky. Plných deset let. Potom, 
v jednom smutném předjaří, 
jsme šli za kovářem už jenom 
my, dospělí. Stoupali jsme do 
mírného návrší, jakoby z Lado-
vých pohlednic. Kostelík se 

hřbitůvkem kolem. Bělaly se tu 
trsy sněženek. Cestou jsme si 
vyprávěli, jaká je to škoda, že 
žádné z plzeňských masmédií 
nereagovalo na naše podně-
ty směřující k tomu, aby byl 
natočen dokumentární záznam 
o těchto vzácných a nenápad-
ných lidech, rozptýlených po 
západočeském venkově. Psali 
jsme: Pospěšte si, jde tu o vyšší 
věk! Nikdo nám neodpověděl. 
A stalo se, čeho jsme se obáva-
li. Unikátní sbírka pana Votavy 
přišla vniveč. Zůstala jen vzpo-
mínka na oázu krásy, klidu, 
pohody a všeho zdravého, co 
v lidech přetrvává navěky.

V srpnu 1995 jsem se s Přeš-
ticemi po dvanácti letech roz-
loučila. Z vláčku byly vidět 
nyní již vznosné barokní věže 
chrámu městečka v Pošumaví. 
Tenkrát jsem se poprvé z toho 
pohledu radovat nemohla.

Eva Pilátová
Rok trvalo, než do Přeštic 

dorazila zpráva o skonu býva-
lé učitelky VO ZUŠ Přeštice  
Evy Pilátové (*10. 2. 1939 
–  25. 6. 2014). V Přešticích 
působila od září 1984 do červ-
na 1996. Nepochybuji o tom, 
že se zapsala do srdíček desí-
tek svých žáků. O tom, jak 
měla svoji práci ráda, svěd-
čí její nedatovaná rukopisná 
vzpomínka.

Věra Kokošková 
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Neprefere-
ruji žádný 
druh dovole-
né. Letošní 
d o v o l e n o u 
jsem zatím 
neřešil.

Jakému druhu dovolené dáváte přednost
a kde budete trávit tu letošní?  

Mgr. Antonín
Kmoch

Jaroslav Majer

Jiří Hlavín

Mgr. Vladimír 
Frouz

Marek Krivda

Mgr. Petr 
Fornouz

Doc. Ing. Jan 
Horejc, PhD.

MUDr. Ivana
Froňková

Josef Falout

MUDr. Richard 
Hájek

Ing. Jiří Lucák

Dušan Rada

Mgr. Karel 
Naxera

Obecně vza-
to mám rád 
spíše lidi, než 
místa nebo 
nějaké pro-
středí. Ideální 

dovolená je pro mě kdekoliv, 
kde je aspoň trochu příjem-
ně a kde se mohu věnovat 
ženě a dětem a kolem jsou 
přátelé. Letošní dovolená je 
zatím nejasná. Jestli pojedeme 

Ing. Petr Walta

Jana Tykvartová

Př ípadnou 
d o v o l e n o u 
budu trávit 
s rodinou 
opravdovým 
„lenošením“. 

Rád bych vyrazil na nějakou 
přehradní nádrž a klidně pod 
stan. Vše ale ovlivňuje  poptáv-
ka po mých službách. Zatím to 
však vypadá, že volno budu 
muset odsunout na později…

Lidé mají v letních  měsí-
cích  naplánovány rekonstruk-
ce bytů či chalup, kde po tom 
všem přichází na řadu malo-
vání a natírání. Připouštím, 
když to okolnosti dovolí, že si 
prodloužím některý z víkendů 
o pátek nebo pondělí a vyrazím 
někam s manželkou a dětmi.

Přeji všem krásné léto, teplé 
moře a rybníky, co nejméně 
kolon na dálnicích a hlavně 
šťastný návrat domů se spous-
tou fotek a zážitků!

Zatím ter-
mín dovolené 
naplánovaný 
nemám, neboť 
v obou budo-
vách školy 

se budou realizovat rozsáhlé 
rekonstrukce. Část dovolené 
strávím na vodě na některé 
z českých řek.

Jelikož mám 
p o v o l á n í , 
které poměr-
ně značně 
devastuje můj 
p o h y b o v ý 

aparát, dávám o dovolené před-
nost odpočinku a nicnedělání. 
Proto alespoň část dovolené 
ráda trávím na pláži, nejlépe  se 
zásobou knih, na které během 
roku nemám moc času. Ale 
taky ráda poznávám nové země 
a hlavně si ráda dělám vlastní 
úsudek o životě lidí v té které 
zemi. Na to jsou pro mě ide-
ální různé fakultativní zájezdy 
nebo zapůjčení auta a cestování 
podle bedekru. Do vzdálených 
mimoevropských destinací ale 
vždy využívám služeb cestov-
ních kanceláří, protože mi to 
přijde bezpečnější. Letos jedu 
na „plážovou dovolenou“ do 
Itálie. Pak Šumava, houby, 
sekání trávy kolem chaty atd.

P r o t o ž e 
v Přešticích 
stále nemáme 
koupa l i š t ě , 
strávím dovo-
lenou s přáteli 

u Balatonu a v termálních láz-
ních v Maďarsku. Další týden 
navštívím kamaráda na chatě  
v Pavlovicích. Zbývající část 
dovolené budu doma zvelebo-
vat zahradu a věnovat se svým 
koníčkům.

Chtěl bych popřát příjemné 
prožití prázdnin i všem obča-
nům.

Do uzávěr-
ky vydání 
neodpověděl.

Každoročně 
vyjíždím ve 
druhé polo-
vině srpna 
na 14 dnů ke 
Středozemní-

mu moři. Tyto pobyty využí-
vám intenzivně ke třem věcem: 
slunce, koupání a vzduch 
mne zbaví různých drobných 
neduhů a dobijí moje „život-
ní baterky“ energií alespoň 
na příští půlrok. Dále aktivně 
poznávám život, přírodu a kul-
turu v daném místě a jeho oko-
lí (vč. výletů, různých akcí či 
testování místní gastronomie 
a nápojů apod.). V neposlední 
řadě slouží tato dovolená jako 
jedno ze dvou mých ročních 
„čtecích období“ (tím druhým 
jsou Vánoce), kdy osvobozuji 
(bohužel jen na ty dva týdny!) 
svoji hlavu od úředních zpráv, 
studia nejrůznějších poznatků 
a jiných „nezbytných“ infor-
mací a s gustem se vrhám na 
svých osm (dlouho pečlivě 
vybíraných) pětisetstránko-
vých knih různých žánrů. Tak-
to se – doufám – osvěžím na 
těle i na duchu i letos. Kde kon-
krétně to bude tradičně zatím 
nevím, při zakoupení dovo-
lené mám sice určité tipy, ale 
obvykle využívám režimu „last 
minute“ a nechám se případně 
i překvapit. Vloni jsem takto 
poznával ostrov Maltu (a stálo 
to za to!), věřím, že i letos to 
bude překvapení příjemné!

Moje dovo-
lená není 
veřejně dů-
ležité téma, 
ke kterému se 
mám a chci 

v PN jako zastupitel vyjadřo-
vat.

k moři, bude to kvůli dětem 
a spíš někam na sever. Pol-
sko nebo možná Německo. 
Nemáme s manželkou v obli-
bě vedra, nevydržíme ležet 
na pláži a jsme spokojení 
suchozemci, takže dovolená 
u moře pro nás není sama 
o sobě ničím lákavá. Snad 
jedině kuchyní.

T e p l o 
a moře, to 
je pro nás ta 
práva dovo-
lená. Pořád-
ně  se vyhřát 

v písku, nechat se nadnášet 
ve slané vodě, zaplavat si, za- 
šnorchlovat, dopřávat si výle-
ty do okolí. Takže v červnu 
týden Algarve – Portugalsko 
a týden v srpnu Primorsko 
– Bulharsko. 

Další část dovolené trávíme 
na chatě na Zbirožském poto-
ce, kde trávíme také téměř 
všechny víkendy od jara do 
podzimu, která je spíše pra-
covní – dříví, tráva, zahrádka 
atd. Pro nás bytovkáře je to 
ale zábava. Jak říkáme, kam 
se člověk podívá, všude je 
příležitost pohybu. Po takové 
dovolené se už těšíme zpět do 
práce (zaměstnání). 

Vzh ledem 
k sedavému 
z a m ě s t n á -
ní a minimu 
pohybu v pře-
vážné části 

roku se o dovolené snažím 
trochu rozpohybovat. Proto 
nejčastěji trávím dovolenou 
společně s rodinou na horách, 
a to nejlépe pěšmo. Mojí 
srdeční záležitostí je Šuma-
va a navazující pohoří. Vloni 
jsme poprvé navštívili Novo-
hradské hory a protože jsme 
zdaleka nestačili navštívit 
všechny pahorky a rozhledny, 
předpokládám, že letos vyra-
zíme do této oblasti znova. 
Tomu, kdo nechce potkávat 
hordy turistů a cyklistů, mohu 
vřele doporučit.

D á v á m 
v ý h r a d n ě 
p ř e d n o s t 
d o v o l e n é 
s rodinou. 
Máme dva 

dospívající synky a vážíme si 
s manželkou čím dál více času, 
který jsou „ochotni“ s námi 
trávit. Zaměření dovolených 
bývá různé – od pobytových 
až k poznávacím. Obě varian-
ty mají své výhody i nevýho-
dy. Nijak to ale neovlivňuje 
radost ze společně strávené-
ho času a mnoha zážitků. Ty 
jsou veskrze veselé. Letos 
ještě nevíme, kam vyrazíme. 
Je to ale úplně jedno. Moc se 
těším.

P r e f e r u j i 
s rodinou 
aktivní druh 
d o v o l e n é , 
každým ro- 
kem na ho-

rách. Pěší turistika a cyklotu-
ristika patří k mým nejoblí-
benějším způsobům, jak trávit 
dovolenou. Tak tomu bude 
i v letošním roce.

Určitě dá-
vám přednost 
d o v o l e n é 
společné – 
s rodinou. Tu 
letošní bude-

me trávit v přírodě, na kolech 
a na výletech. Všem čtenářům 
přeji krásné léto!

Dovolenou 
považuji za 
ryze osob-
ní (rodinné) 
zážitky. Před-
pokládám, že 

informace o naší dovolené ne-
jsou natolik důležitým téma-
tem, kterým by se měl plnit 
prostor Přeštických novin. 
Prostor Přeštických novin 
by měly zaplňovat daleko 
důležitější témata, mj.: 
– noční práce na stavbě CT 
Parku a s tím spojený hluk 
ze stavební činnosti – proč 
i přes opakující se stížnosti 
není už zjednána náprava
– dopravní řešení včetně 
napojení CT Parku na silnici 
I/27 – proč doposud nejsou 

zahájeny práce na projekto-
vém řešení a kdo bude hradit 
náklady na realizaci
A jistě se najdou i jiná důleži-
tá a v současné době aktuál-
nější...

Rozhodně bych ale rád chtěl 
všem popřát krásné prožití 
léta, načerpání sil a optimis-
mu.  Pokud se někdo chystá 
cestovat na dovolenou, přeji 
pohodu na dovolené a šťastný 
návrat z ní.

Skauti a skautky z celého kraje 
se sešli v Přešticích

Cílem takzvaného Svojsíko-
va závodu, pojmenovaného po 
zakladateli československého 
skautingu, je především uplat-
nění skautských dovedností 
v opravdovém světě a podpo-
ra spolupráce v týmu. Pořádá-
ní krajského kola v Plzeňském 
kraji se zhostil tým ze skaut-
ských středisek z Příchovic, 
Přeštic, Dnešic a Dobřan pod 
vedením vedoucího závodu 
Tomáše Chmelíka. 

V pátek 5. 6. se do přeštické 
ZŠ sjelo 140 skautů a skautek 
z celého kraje. Celý závod 
se nesl v duchu starověkého 
Říma a byl slavnostně zahá-
jen v amfiteátru školy samot-
ným Caesarem, který přijel na 
svém černém hřebci. Pak už 
následovala první část závodu 
nazvaná „Chléb a hry“, ve kte-
ré si každá družina pro ostatní 
připravila nějakou aktivitu či 
hru. Aktivity byly velmi růz-
norodé od běhání na bungee 
lanu po kosmetický salon. 
Aktivity si soutěžící hodnotili 
navzájem.

Samotný závod začal v sobo-
tu ráno hromadným startem 
od přeštické ZŠ a končil na 
tábořišti příchovických skau-
tů Drnovka u Merklína. Ces-
tu družiny plánovaly samy, 
obdržely pouze mapu s vyzna-
čenými stanovišti, na kterých 
sbíraly další body do celko-
vého hodnocení. Hned první 
důkladně prověřilo spolupráci 
družin. Úkolem bylo postavit 
stany pro družinu, přičemž 
všichni členové až na jedno-
ho, který jim dával pokyny, 
měli zavázané oči. Dále je na 
trase čekaly například lanové 
překážky či vyhledávání infor-
mací. Dvacetikilometrovou 
trasu se i v tropickém horku 
všem družinám podařilo zdo-
lat do časového limitu a na 
tábořišti je čekal zasloužený 
odpočinek a program, který 

si každý vybral – rukodělky, 
deskové hry, sauna či spor-
tovní aktivity. Po večeři byla 
připravena čajovna, zpívání 
u ohně a promítání filmu. Ti 
nejotrlejší ještě vyrazili na 
noční hru.

Nedělní poslední část závo-
du prověřila individuální 
schopnosti členů družiny. 
Celkem bylo připraveno deset 
stanovišť zaměřených na 
různé znalosti a dovednosti, 
přičemž každý člen druži-
ny si zvolil, v čem je dobrý. 
Technicky nadaní jedinci 

šroubovali aku šroubovákem, 
sportovci stříleli z luku, řeč-
níci zamířili na stanoviště 
rétorika. V 11.00 hod.  bylo 
dobojováno a po výborném 
obědě nás čekal slavnostní 
nástup. Výsledky byly velmi 
vyrovnané, z našeho okresu 
si nejlépe vedly skautky z Pří-
chovic, které vybojovaly třetí 
místo. Děkujeme za podporu 
městu Přeštice, ZŠ Přeštice za 
poskytnutí prostor a všem dal-
ším, kteří nám pomohli závod 
připravit a realizovat.

Josef Volf

www.kzprestice.cz

SLEDUJTE 

www.facebook.com/kzprestice
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Dne 15. prosince 2015 od 19.00 hodin – Vánoční koncert Václava Neckáře s kapelou Bacily

„Kampa, kampa…?“  Směr Praha – Museum Kampa!
…přesně takhle jsme odpoví-

daly páteční horké dopoledne  
12. června, když jsme spěcha-
ly na autobus, který vypravilo 
KKC Přeštice za finanční pod-
pory města Přeštice.  Ředitelka 
KKC Přeštice Martina Míško-
vá, a spolu s ní téměř padesát-
ka účastníků zájezdu, přijala 
pozvání paní Medy Mládkové  
a JUDr. Jiřího Pospíšila do 
muzea na pražské Kampě.  Pro-
hlídku jsme začali výstavou 
věnovanou českým večerníč-
kům a skutečně bylo nač vzpo-
mínat… Rákosníček, Rumcajs 

se svou loupežnickou rodi-
nou, Štaflík a Špagetka a další 
a další. Poté jsme se usadili ve 
vstupním sále a v doprovodu 
pana Pospíšila už vchází stále 
elegantní paní Meda, připrave-
na na zvídavé dotazy z Přeštic 
a že přišly i takové „trochu na 
tělo“, například: Jaký vztah má 
paní Meda s Eliškou Haškovou-
Coolidge?  Po krátké a zajímavé 
besedě již následovala samotná 
prohlídka výstavních prostor 
muzea, kde jsou vystavena díla 
ze sbírky moderního středoev-
ropského umění Jana a Medy 

Mládkových. My tak mohli za 
odborného výkladu kurátorky 

výstavy obdivovat díla české-
ho malíře a grafika světového 
významu, jednoho ze zaklada-
telů moderního abstraktního 
malířství Františka Kupky. Naši 
pozornost si právem zasloužila 
i socha českého kubistického 
sochaře Otto Gutfreunda. Plni 
dojmů jsme se vraceli zpátky do 
Přeštic a nyní chceme touto ces-
tou poděkovat Martině Míškové 
za organizaci tohoto zájezdu.

Mgr. Martina Hanzlíková 
a Lenka Řezanková z Přeštic

Ve středu 24. června přijal starosta města Mgr. Karel Naxera a místostarosta Marek Krivda úspěšné sportovce ZŠ Josefa Hláv-
ky z Poháru rozhlasu a z Letních olympijských her dětí a mládeže. Zároveň přijal i děti z DDM, které postoupily do národního 
kola kuchařské soutěže. Poblahopřál všem k jejich vynikajícím výkonům a poděkoval za vzornou reprezentaci Přeštic.

Zleva dole: Magdaléna Ovsíková, Jan Štych, Filip Pittr, Jan Pergler, Tereza Zemanová.
Uprostřed: Kristýna Burlová, Barbara Píchalová, Kateřina Burianová, Kateřina Křenková, Michaela Trávová, Veronika Dob-

rá, Iveta Krýslová, Klára Ausbergrová, Lucie Vacíková.
Vzadu: místostarosta města Marek Krivda, starosta města Mgr. Karel Naxera, ředitelka DDM Blanka Zezulová, vedoucí odboru 

školství MěÚ Mgr. Dana Hanušová, ředitel ZŠ Josefa Hlávky Mgr. Petr Fornouz.                                               Foto Josef Kubát

Pasování prvňáčků na čtenáře          
Ve čtvrtek 4. června Měst-

ská knihovna Přeštice ve 
spolupráci se Základní ško-
lou Josefa Hlávky Přeštice 
připravila pro 101 prvňáč-
ků slavnostní vstup do velké 
rodiny čtenářů. Tato akce se 
v obřadní síni městské radni-
ce konala již popáté. Pozvání 
přijali zástupci Základní školy 
J.Hlávky pan ředitel Mgr. Petr 
Fornouz a zástupkyně I. stup-
ně Mgr. Pavlína Křenová. Tak 
jako v pohádkách po bitvě král 
pasuje statečné hrdiny na rytí-
ře, tak byli v tento den pasová-
ni stateční prvňáčkové na rytí-
ře a rytířky řádu čtenářského za 
to, že úspěšně zdolali a zkrotili 
písmenka. V úvodu nám krás-
ně zazpívaly děti pod vede-
ním paní učitelky Malečkové 
ze Základní umělecké školy 
Přeštice. Po tomto příjemném 
zpestření k dětem promluvil 
pan starosta Mgr. Karel Naxe-
ra. Poté všichni prvňáčkové ve 
stoje vyslechli slib rytíře řádu 

čtenářského o tom, jak by se 
měli ke knihám chovat a spo-
lečným „slibuji“ jej stvrdili. 
Pak už následovalo samotné 
pasování. Prvňáčkové jednot-
livě předstupovali před pana 
starostu, který je mečem paso-
val na čtenáře, pan ředitel jim 
předával pamětní list na tento 
den a od vedoucí knihovny 
paní Věnceslavy Dražkové 
obdrželi poukaz na roční regis-
traci v knihovně zdarma, kni-
hu od Jiřího Žáčka a drobné 
dárky. Na závěr se ještě každá 
třída společně vyfotila. Foto-
grafie z celé akce si mohou 
rodiče prohlédnout a vybrat ve 
fotoateliéru pana Josefa Kubá-
ta. Některé fotografie budou 
vystaveny v knihovně. Děku-
jeme všem, kteří nám s letoš-
ním pasováním prvňáčků na 
čtenáře pomáhali a těšíme se 
v knihovně na nové malé čte-
náře.

Mgr. Jindřiška Červená
MK Přeštice

Foto Josef Kubát

Show STIHL TIMBERSPORTS series
Odpoledne plné zážitků dětem 

ze školní družiny zajistila a zor-
ganizovala zastupitelka paní 
Jana Tykvartová, které bych 
touto cestou ráda poděkovala. 
Dřevorubecká show byla velmi 

úspěšnou tečkou za akcemi pro 
žáky školní družiny v letošním 
školním roce. Ukázky několi-
ka disciplín z tohoto moderní-
ho adrenalinového sportu nám 
předvedli pan Jan Kamír, člen 

národního týmu a držitel titulu 
mistr Evropy družstev se svým 
kolegou Martinem Kalinou. 
Celou show moderoval pan 
Josef Klásek Levora. Všem 
ještě jednou děkujeme za úžas-
nou podívanou. Děti zaujaly 
i netradiční soutěže a závěreč-
ná autogramiáda závodníků na 

odštípané kusy dřeva.  Těšíme 
se na další akci STIHL TIM-
BERSPORTS SERIES, možná 
i na přeštickém náměstí.

Všem dětem přeji prázdniny 
plné sluníčka, zážitků a odpo-
činku!

Helena Macháčková
vedoucí vychovatelka ŠD  

JAKO Z DIKOBRAZU

Foto Josef Kubát

Dne 11. června 2015 byla Husova ulice zasypána neuvěřitelně 
silnou vrstvou obilí. Že by snad nácvik na žně? Vskutku asi velmi 
předčasně. (red)
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Sezona 2014-2015 
mužstva TJ Přeštice
A muži – krajský přebor
6. místo Přeštice          30    14    3    13    56:44        46

Po podzimu, kdy mužstvo bylo se 17 body ve spodní části 
tabulky se na jaře probudilo a se ziskem 29 bodů se posunulo 
do klidných míst tabulky. Ve většině jarních utkání jsme byli 
vždy lepším celkem a doplatili jsme na malé proměňování šancí. 
K oporám mužstva patřili Duchek, Blahoudek, Šambergr,Vacík 
a nejlepší střelec mužstva Pavel Bešta – 19 branek.
B muži – I. B. třída
5. místo Přeštice B       24     7     9     8    29:40        35

B muži pod vedením hrajícího trenéra Tomáše Benedikta před-
váděli celou sezonu vyrovnané výkony.
Starší a mladší dorost – krajský přebor

Po zimní výměně trenérů se oba dorosty výkonnostně zlepšily 
a předváděly na jaře velmi kvalitní hru.

Po rozdělení mužstev do skupin jsme hráli ve skupině o udržení 
a obě mužstva skončila na 4. místě se ziskem 20 bodů starší 
dorost a 17 bodů mladší dorost.
Starší a mladší žáci krajský přebor
3. Přeštice                     30   23     3     4     110:38     75
4. Přeštice                     30   17     7     6     103:79     60

Velká radost z výkonů starších a mladších žáků. Obě mužstva 
hrála o přední příčky tabulky a předváděla výbornou hru. U star-
ších žáků jsme dokonce po výsledcích na hřišti skončili na prv-
ním místě, ale kvůli kontumacím, které proběhly, jsme skončili 
na 3. místě. Velké díky patří  trenérům – Pavel Dobrý a Vašek 
Klokan – kteří výkonnostně posunuli obě mužstva a patříme 
v této kategorii k nejlepším mužstvům v kraji. 

Starší přípravky – městský přebor Plzeň-město
Obě starší přípravky A + B postoupily po podzimu do finálové 

skupiny, kde se umístily na 6. a 7. místě. V mužstvech je velmi 
mnoho perspektivních hráčů.
Mladší přípravky – městský přebor Plzeň-město a jih

V této katagorii máme též dvě mužstva. Mladší přípravka A roč-
ník 2006 hrála přebor Plzeň-město a mladší přípravka B ročník 
2007-2008 přebor Plzeň-jih. U této kategorie je vidět zlepšení 
každý týden a výsledky nejsou na prvním místě.

Martin Knopf
fotbalový oddíl TJ Přeštice

Turisté sobě aneb Historie vodáctví 
a loděnice v Přešticích

Vodáctví v Přešticích začíná 
rokem 1926, kdy si učňové 
Šlédr, Kovářík a student Bureš 
postavili první kanoi. Poprvé 
na ní vypluli do Plzně za velké 
vody, hned v Lukavici se pře-
vrátili a museli se vrátit domů. 
O rok později se spustili po 
proudu Úhlavy až do Vltavy 
u Mělníka. Ujeli 238 kilometrů 
za pět dnů. V roce 1928 splu-
li Vltavu a Labe z Českých 
Budějovic až do Hřenska, což 
nepochybně vzbudilo zájem 
přeštické veřejnosti o nový 
druh sportu. Vodácká skupina 
při odboru KČT byla založe-
na v roce 1941, pár měsíců po 
prvních závodech z Přeštic do 
Plzně. Členové KČT odhla-
sovali, že vodákům zapůjčí 
peníze na stavbu loděnice. 
První valná hromada se konala  
23. března 1942. Pokladník 
podal zprávu o příjmu 1900 
korun, který tvořila půjčka 
1675 korun od KČT a 225 
korun příspěvky členů. Prv-
ní loděnici pro osmnáct lodí 
vybudovali vodáci na levém 
břehu Úhlavy u jezu. V tom 
roce uspořádali i druhý roč-
ník závodu Přeštice – Plzeň 
a první ročník závodu Švihov 
– Přeštice.

Za války bylo v oddíle přes 
sto vodáků a loděnice u jezu 
začala být malá. Vodáci hle-
dali nové místo a volba pad-
la na pravý břeh U Branky. 
Vodáci získali pozemek zdar-
ma, loděnici rozdělili na dvě 
části a pomocí válečků ji tam 
přemístili přes jez. Stěna lodě-
nice sloužila lukostřelcům pro 
umístění terčů.   Kolem objek-
tu postavili turisté a vodáci 
hradbu a od té doby se tradu-
je název hřiště s loděnicemi 
KČT. Počátek roku 1946 byl 
ale pro vodáky kritický. Dne  
17. února shořela loděnice  
a 23 lodí. Zbyla jen menší 
loděnice na druhé straně hřiště 
s osmi kajaky.

Týden po požáru se sešla 
valná hromada a rozhod-
la postavit novou loděnici. 
Z pojistky a půjček zakoupili 
vodáci v Holýšově dřevěný 
barák, který původně sloužil 
jako bydlení pro vězně pracov-
ního tábora. Při stavbě loděnice 
se vyčlenily dvě místnosti pro 
hospodu, která ale byla otevře-
na jen krátce. Začátkem pade-
sátých let se do loděnice na tři 
roky nastěhovali modeláři ze 
sladovny, to už ale pod hlavič-
kou Svazarmu. Pak vyrostly 

na hřišti mantinely, hokejisté 
začali využívat v zimě loděnici 
a nastává útlum vodáctví. V roce 
1961 se ale opět konal vodácký 
závod Švihov – Přeštice a to 
za účasti budoucí olympionič-
ky R. Novotné z Blovic. To už 
si uměli vodáci postavit nové 
kanoe potažené plátnem s prys-
kyřicí. V roce 1963 si vyrobi-
li i první laminátovou. Tehdy 
také Povodí Vltavy opravilo 
břeh, zpevnily ho dubové kůly. 
V roce 1965 vodáci svépomo-
cí vybudovali u řeky betonové 
a kovové schody, které sloužily 
do roku 2013.

V roce 1966 se do loděni-
ce přestěhovali vzpěrači ze 
sokolovny a vodáci se rozdě-
lili na dva oddíly, Kanoistiku 

a Vodní turistiku. V roce 1973 
si oddíl Kanoistiky přistavěl 
na konci loděnice šatnu, spr-
chy a venkovní toalety. V roce 
1977 přistavěli vzpěrači v akci 
„Z“ za pomoci TJ Přeštice šat-
nu a klubovnu. 

Od roku 1979 vlastnil oddíl 
Vodní turistiky skříňový 
náklaďák Praga RN a velký 
vlek. Ten bylo potřeba garážo-
vat a tak oddíl Vodní turistiky 
s pomocí TJ přistavěl zděnou 
loděnici s garáží. Loděnice tak 
sloužily přeštickým sportov-
cům plných 73 let.

Podle podkladů, 
pamětníků a vlastních 

zkušeností sepsal vodák 
Václav Čermák 

(redakčně zkráceno). 

Stěhování do většíhoKrkolomné začátky

Poděkování od vodáckého 
oddílu TOM Úhlava 
za uskladnění lodí

Děkujeme tímto paní Luká-
šové a paní Sýkorové za jejich 
vstřícnost a zapůjčení garáže 
pro uskladnění lodí našeho 
dětského vodáckého oddílu od 
března do června 2015. Díky 
jejich nezištné pomoci jsme 
nebyli nuceni připravovat pro 
děti náhradní program, ale 
mohli jsme strávit naše pra-
videlné čtvrteční schůzky na 

řece při pádlování. Nemalý dík 
také patří Stavebnímu bytové-
mu družstvu Plzeň-jih se síd-
lem v Přešticích za zapůjčení 
skladu, kde jsme mohli zcela 
zdarma uschovat veškeré naše 
vodácké vybavení.

Hana Žambůrková 
a Dagmar Švihlová 

a všechny vodácké děti
 z TOM Úhlava

Medailová žeň
Dvě medaile o předposledním červnovém víkendu vybojovala 

družstva přeštického oddílu národní házené. Ženy uzavřely sezo-
nu vítězstvím 16:11 nad mistrem z Tymákova a po posledním 
hvizdu byly dekorovány bronzovými medailemi. K tomu mají 
nejlepší ligovou obranu.

Starší žačky bojovaly na Mistrovství republiky v Krčíně. Nepo-
znaly hořkost porážky a po třídenních bojích se jim na krku hou-
paly zlaté medaile. K tomu přivezly i řadu ocenění pro hráčky na 
jednotlivých postech.                                                             (šat)

Příjemné a slunečné léto přeje tým TS HELY!

Přeštické prase se opět chová i blízko Přeštic, devět selat 
chová soukromý chovatel ve Skašově. Foto z počátku května.

Foto a text Ing. J. Běl



Ve čtvrtek  18. 6. 
2015   odpoledne  
se žačky oddílu  
Aerobiku  vyda-

ly hledat stříbrný poklad. Šly 
podle mapy  s  pečetí,  kterou  
jim připravily žačky oddílu 
Všestrannost. Cestou hledaly  
jednotlivé  indicie k pokla-
du. Ten byl ukrytý u kapličky  
u sv. Anny v Příchovicích. 
Tam jsme rozdělaly oheň, 

opekly buřty a snědly poklad. 
Počasí bylo všelijaké, ale 
nezmokly jsme. Výlet kon-
čil u kašny v Přešticích před  
20. hodinou. Některým už 
hodně bolely nožičky.

Přeji všem za celý výbor TJ 
Sokol Přeštice příjemně prožité 
prázdniny a těším se opět na 
setkání v září v sokolovně.

sestra Jitka Malátová
TJ Sokol Přeštice
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Sokolové v Brně a Plzni
V pátek 5. června 

2015 odpoledne 
jsme vyjeli auto-
busem  směr Brno. 

První červnový víkend se zde 
sešlo 3400 sokolů z celé repub-
liky, aby předvedli 14 skladeb. 
Slunečné počasí nás prová-
zelo po celou dobu zkoušek, 
vystoupení i doprovodných 
akcí. Sobotní výlet parníkem 
po přehradě na hrad  Veveří 
a večerní ohňostroj  byly pří-
jemným zpestřením cvičebního 
maratonu. 

Přeštičtí sokolové pro Brno 
nacvičili dvě skladby. Sedm 
mužů skladbu Sportuj s námi 
a čtrnáct žen novou skladbu 
od Jariny Žitné – Koncert (viz 
foto).

Poslední červnový víkend 
se konaly Plzeňské slavnosti  
pohybu. V pátek 26. 6. po slav-
nostním zahájení v amfiteátru 
na Lochotíně, následoval kon-
cert Evy Urbanové a Miroslava 
Dvorského. V sobotu od časné-
ho rána probíhaly na zimním 
stadionu zkoušky a generálky, 
aby se hlavní večerní program  
deseti hromadných skladeb 
a jedné skladby zaměřené na 
sporty vydařil. V Plzni jsme 

zacvičili tři skladby: dvě stej-
né jako v Brně, které nacvičila 
sestra Marie  Korcová, a sklad-
bu Co všechno přines čas, kte-
rou pod vedením sestry Anny 
Kolenové nacvičilo osmnáct 
cvičenek.

I v Plzni probíhal bohatý 
doprovodný program na náměs-
tí Republiky. V sobotu přehlíd-
ka pohybových skladeb, v nedě-
li cvičení pro veřejnost a v 10 
hodin odtud startoval cyklovýlet 
na Chlum a Radyni. Na Tyršově 
mostě v Doudlevcích byla slav-
nostně odhalena znovuobnove-
ná deska Miroslava Tyrše.

Myslím, že měsíc červen byl 
hezkým zakončením celého cvi-
čebního roku.

sestra Jitka Malátová
Sokol Přeštice

Přivezli si bronz 
ze Starého Plzence

V sobotu 16. května se 
minižáci přeštického fotbalo-
vého klubu zúčastnili 13. roč-
níku turnaje Radyňský pohár 
ve Starém Plzenci. Celkem zde 
bylo 8 mužstev rozdělených do 
2 skupin, skupiny A a skupiny 
B. Přeštičtí minižáci hráli ve 
skupině B, kde se 2 vítězný-
mi zápasy a 1 remízou dosáhli 
krásného skóre 12:2 a postou-
pili tak do boje o medaile. I pře-
sto, že byli na hřišti jednoznač-
ně nejlepším týmem ze všech, 
štěstí přálo o malinko méně, 
než si všichni přáli a důležitý 
zápas s Černicemi o postup do 
finále skončil výhrou Černic 
1:0. Minižáci sehráli poté zápas 
s domácím mužstvem o třetí 
místo. Hráli perfektně a zvítě-
zili zaslouženě 3:1. Domů si 
tak přivezli bronzové medai-

le a pohár za krásné 3. místo. 
Minižákům i jejich trenérům 
tak patří velká gratulace.

Sestava: 
Pilný Roman, Kříž Jakub, 

Havíř Ondřej, Vácha Filip, 
Bezděk David, Němec Vít, 
Frančík Jan, Čonka Adam, 
Šára Jan, Štauber Daniel

Celkový počet vstřelených 
gólů: Němec Vít 6, Čonka 
Adam 5, Šára Jan 3, Vácha 
Filip 1.

Výsledky zápasů:
sk. B   Přeštice – Spoje Plzeň 2:1 
(Němec 2); Starý Plzenec „B“ 
– Přeštice 0:9 (Němec 4, Čon-
ka 3, Šára 1, Vácha 1); Přeštice 
– Žákava 1:1 (Čonka 1)

Boje o medaile:
Černice – Přeštice 1:0; Přeštice 
– Starý Plzenec „A“ 3:1 (Šára 
2, Čonka 1).

Turnaj mladších přípravek 
– Přeštice 7. 6. 2015

Deset mužstev okresu Plzeň- 
-jih se zúčastnilo turnaje mlad-
ších přípravek v Přešticích. 
Naše mužstvo se neztratilo 
a umístilo se na 3. místě.

Nejlepší hráč:
Brož Petr – TJ Přeštice
Nejlepší střelec:
Fabián Lukáš – TJ Přeštice
Zápasy ve skupině:

Přeštice MPB – Vstiš 7:0

Branky: Brož 2x, Kříž 3x, 
Fabián 2x
Přeštice MPB – Dvorec 2:2
Branky: Fabián 2x
Přeštice MPB – Nepomuk 4:2
Branky: Fabián 3x, Záhořík 1x

Zápas o 3. místo:
Přeštice MPB – Stod 1:1
Branka: Voráček
Penalty: 2:1
Branky: Voráček, Záhořík

Úspěšní malí sportovci
Jarní sportovní sezonu jsme 

na 1. stupni ZŠ J. Hlávky Přeš-
tice začali úspěšnými turna-
ji ve vybíjené. Okresní kolo 
smíšených družstev ve Stodě   
15. 4. 2015 vyhráli naši chlap-
ci 4.-5. tříd, děvčata zvítězila 
ve své kategorii 28. 4. 2015 
v Chlumčanech. Obě družstva 
postoupila do krajského kola, 
které se konalo v Tachově  
18. 5. Tady jsme obsadili  
4. místo v kategorii smíšené, 
dívky opět vyhrály a vybojova-
ly tak postup do republikové-
ho finále, které se uskutečnilo  
1. a 2. 6. 2015 v Pecce u Nové 
Paky v Královéhradeckém 
kraji. V konkurenci 16 týmů 
z celé ČR jsme obstáli a vybo-
jovali 10. místo, přičemž jsme 
porazili takové celky jako jsou 
Praha, Ostrava, Kroměříž.

 Další sportovní akcí byl Atle-
tický trojboj dne 28. 5., který 
naše škola pořádá pro celý 
okres. I tady jsme opět obsa-

dili přední příčky a v kategorii 
mladších žáků – tj. 2.-3. třída 
– vybojovali 1. a 3. místo ze  
14 družstev a v kategorii star-
ších – tj. 4.-5. třída – 2. a 6. mís-
to ze 16 zúčastněných týmů.

 Novinkou byla letos soutěž 
Štafetový pohár, který  pořá-
dala naše škola ve spolupráci 
s atletickým svazem. Okres-
ní kolo se uskutečnilo 29. 4. 
a krajské kolo 14. 5. Po výhře 
v okrese naše družstvo postou-
pilo do kraje a tady v silné kon-
kurenci 18 škol obsadilo krásné  
6. místo.

 Je vidět, že naši malí spor-
tovci výborně reprezentují 
přeštickou školu a svými skvě-
lými výkony ukazují, že sportu 
dávají přednost před leností či 
sezením u televize nebo počí-
tače.

Za to jim patří velký dík 
a gratulace.

Mgr. Martina Fornouzová
uč. 1. st. ZŠ Přeštice

Zleva stojící dívky: Lenka Sýkorová, Míša Kokošková, Aneta 
Bělová, Ella Romová, Katka Levorová, Helča Voráčková, Katka 
Třísková, sedící: Míša Živná, Míša Chocová, Adéla Buberlová, 
Denisa Kučerová, Verča Routová – účastnice republikového 
finále ve vybíjené.

Zakončení cvičebního roku – žačky
oddíl Aerobik a Všestrannost

Žák TJ Sokol Přeštice 
– přeborník ČR České obce 
sokolské ve všestrannosti!  

Žáci z oddílu 
všestrannosti TJ 
Sokol Přeštice byli 
opět nominováni 

v letošním roce župou šumav-
skou na Přebor ČOS mladších 
a starších žáků ve všestrannosti 
do Brna a Prahy. Sokolská vše-
strannost zahrnuje tyto spor-
tovní disciplíny: plavání, šplh, 
gymnastika (hrazda, kruhy, pře-
skok, prostná, bradla) a atletika 
(sprint, skok daleký, hod míč-
kem, dlouhý běh), vlastně tako-
vý „desetiboj“. První víkend 
v červnu patřil přeboru ČR ČOS 
v sokolské všestrannosti mladší-
ho žactva, který se konal v Brně. 
Župu šumavskou reprezentovali 

2 žáci z TJ Sokol Přeštice – Aleš 
Trachta a Pavel Gemerský. Po-
dle svých výkonů získali skvělá 
umístění. Aleš Trachta získal ve 
všestrannosti celkové 1. místo, 
a tím se stal přeborníkem ČOS.

V kategorii starších žáků na 
Přeboru ČOS v Praze 12.-14. 
června 2015 ve všestrannosti 
reprezentovali TJ Sokol Přeš-
tice Matěj Košař, Jiří Štengl 
a Václav Květoň (10. místo). 
Gratulujeme cvičencům a těší-
me se ze sportovních výkonů 
a z každého úspěchu našich cvi-
čenců z oddílu všestrannosti. 

sestra Naďa Květoňová
oddíl všestrannosti 

TJ Sokol Přeštice 

Vítězové soutěže BOAS – branný závod zručnosti 2015 kona-
ného dne 20. 6. 2015 v Přešticích.   Text a foto Milan Janoch

Dne 26. května 2015 proběhl v Přešticích den náboru –“Můj první gól“. Přes nepřízeň počasí se akce zúčastnilo kolem 120 dětí ze škol a školek z Přeštic a okolí.                Text a foto Martin Knopf

Text a foto Zdeňka Frančíková


