
Odkud jste 
se teď vrá-
til?

Z  Ugandy. 
Chodili  jsme 
po  horách 
a taky pozoro-
vali gorily. 

Jak vás to napadlo?
Kamarádi  mi  dali  tip.  Lidi 

jezdí do Ugandy většinou 

kvůli gorilám a safari, ale my 
jsme tam jeli hlavně kvůli fan-
tastickému pohoří Ruwenzori. 
Skutečně se potvrdilo, že je 
to jeden z nejhezčích treků na 
světě. Vidět gorily zblízka byl 
také životní zážitek.
Tam jste jen chodili po 

horách?
To není „jen“. V Ruwen-

zori jsme absolvovali sed-
midenní trek včetně výstupu 
na třetí nejvyšší horu Afriky, 

Margheritu Peak (5109 m). 
Předtím jsme se aklimati-
zovali v pohoří Virunga na 
hranicích s Rwandou. Horské 
gorily  jsme  hledali  v  Národ-
ním parku Bwindi. Momentál-
ně jich žije na světě pouhých 
tři sta na hranicích Ugandy, 
Konga a Rwandy.
Jak jste hledali gorily?
Samozřejmě s průvodci. Bez 

nich se do národních parků 
vůbec nedostanete. Takhle 

funguje v Africe turistický 
byznys.
Našli jste je?
Gorily se povedly, akorát 

Evík si vzala růžové tričko, 
čímž zřejmě rozčílila vůdčího 
samce Silverbacka, takže jsme 
to měli dobrodružné. Dokonce 
se rozběhl, že nás ztrestá. 
Co jste u goril dělali?
V ceně výletu je hodina strá-

vená v jejich blízkosti. Není 
to zoologická, je to skuteč-

ně divoká příroda. Měli jsme 
zvědy, kteří hledali nocležiště 
goril. Kus jsme dojeli landro-
verem a pak jsme šli pralesem. 
Našli jsme je v nadmořské 
výšce cca 2500 metrů podle 
souřadnic.

Kolik lidí se jezdí dívat 
na gorily?

Společnost International Au-
tomotive Components (IAC), 
lídr na světovém automobilo-
vém trhu v oblasti výroby leh-
kých a nových materiálů pro 
interiérové   řešení, oficiálně 
otevřel své nejmodernější zaří-
zení v Přešticích v České repub-
lice. Nové centrum, které se 
zaměří na výrobu prémiových 
dveřních panelů, je již třetím 
počinem společnosti v Přešti-
cích. Firma počítá, že v rámci 

nového výrobního centra při-
nese k současným 1300 dalších 
více než 800 kvalifikovaných 
pracovních míst. Společnost 
IAC do nových prostor na výro-
bu dveřních panelů investovala 
přes 40 milionů dolarů (USD). 
Centrum pokrývá plochu více 
než 33 000 metrů čtverečních. 
„Jako největší zaměstnavatel 
v Přešticích je pro nás zásadní 
udržet si a přitahovat kvalifiko-
vané a talentované zaměstnan-

ce, jež jsou klíčem ke kvalitě, 
kterou nabízíme a kterou naši 
zákazníci očekávají,“ uvádí 
Jonas Nilsson, prezident IAC 
pro Evropu a dodává: „Akvi-
zice talentů je zásadním prv-
kem celé naší evropské výrobní 
strategie. Ta má za cíl upevňo-
vat pozici IAC jako prémiového 
dodavatele interiérů pro jedny 
z nejvíce inspirativních značek 
luxusních vozidel v Němec-
ku, Švédsku a Velké Británii.” 
Nový závod IAC Přeštice 2 
umožní společnosti nadále pod-
porovat své zákazníky v rámci 
regionu CEE s využitím silné 
pozitivní reputace zaměstnava-
tele, kterou firma získala díky 
komplexu Přeštice 1.  „Naše 
nové centrum v Přešticích 
odráží závazek společnosti 
– podporovat naše zákazní-

ky prémiovými interiérovými 
produkty, a to ať už jsou kde-
koliv na světě,” říká prezident 
a generální ředitel společnosti 
Robert „Steve“ Miller.  IAC 
je světovým lídrem v oblasti 
vstřikování plastů. Bezchybné 
uvedení programu na výrobu  
600 000 jednotek dveřních 
panelů za rok v novém areálu 

Přeštice 2 je pevným zákla-
dem pro další růst v regionu. 
Slavnostního zahájení, které 
se konalo 7. března 2018, se 
zúčastnilo vedení společnos-
ti IAC, zaměstnanci firmy, 
zástupci zákazníků a také regi-
onální orgány.             

Text a foto 
Milan Janoch
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S cestovatelem a mužem v domácnosti o gorilách, nesnadném putování po velehorách a o klidném životě na malém městě.

HLÁŠENÍ
MÍSTOSTAROSTY

OBSAH NOVIN:

Přeštická škola
– ukončení seriálu
                                  str. 6
Přeštičtí vodáci
na vlnách času
                                       str. 7

Sportovec roku 2017
Plzeň-jih              str. 8

Město Přeštice 
zve 

širokou veřejnost
na

Zastupitelstvo
města

Přeštice
dne 

19. 4. 2018
od 17.00 hodin

velký sál 
KKC Přeštice

Se zvědy za gorilami

IAC v Přešticích zahajuje výrobu prémiových dveří
pro světové automobilky

Turisté zachraňují gorily

Nejúspěšnější sportovci okresu Plzeň-jih se vyhlašovali v Přešticích. Na snímku stříbrná medailistka z Mistrovství Evropy v lovecké 
kombinaci Gabriela Štenglová z klubu Cinderella Dnešice. Po jejím boku nepřehlédnutelná Andrea Verešová, která předávala ceny 
společně s ředitelem školy Petrem Fornouzem a náměstskem hejtmana pro oblast školství, sportu a cestovního ruchu Jiřím Stručkem. 
Nejlepší sportovec roku se vyhlašoval poosmnácté a v Přešticích podruhé. Organizátoři se snaží, aby tato tradice ve městě zůstala 
i v příštích letech. Všechny vítěze najdete ve sportovní rubrice Přeštických novin.                                 Text (red), foto Milan Janoch

Upozorňuje
občany,

že splatnost 
místního

poplatku ze psů 
je 30. 4. 2018. 

Pokud již psa nemáte 
nebo došlo k jiné změně, 

informujte nás. 
Děkujeme. 

Tel. číslo 379 304 504 
nebo e-mail: 

kubenova@prestice-mesto.cz

Vážení čtenáři,
jak jde čas, učíme se lépe 

pohybovat v systému samo-
správy a práce s Městským úřa-
dem (byť samozřejmě je a vždy 
bude co zlepšovat). To má za 
následek například to, že se 
nám ve spolupráci právě s kole-
gy z MÚ daří připravovat více 
investic směřujících k rozvoji 
města. Letošní rok je výrazně 
hektičtější, než byly ty přede-
šlé. A to zcela pomíjím fakt, že 
je to rok komunálních voleb, 
což s sebou chtě nechtě přináší 
stres navíc. Snažíme se smys-
luplně koordinovat výkopové 
práce v ulicích, na něž bude 
v nejbližších letech tlak dale-
ko vyšší, než doposud. ČEZ 
má v plánu vyměnit vzdušné 
vedení za kabely pod zemí asi 
v deseti ulicích, T-Mobile chce 
přivést optickými kabely vyso-
korychlostní internet takřka do 
všech domácností v Přešticích 
(!), vodovody a kanalizace 
také potřebují obnovu (letos 
v plánu 3 ulice) a to nemluvím 
o dalších investicích, které jsou 
v plánu (nádražní dopravní uzel 
atd.). Věřte mi, že zařídit, aby 
se všude všechno kopalo najed-
nou a pak se do ulice alespoň 
10 let nemuselo vracet, je nad-
lidský úkol.

Dále se budu věnovat přede-
vším problematice regulační-
ho plánu (dále jen RP). Dne  
8. března schválilo zastupi-
telstvo města Regulační plán 
– rozvojová zóna Přeštice 
– Severní předměstí II. Mohlo 
by se zdát, že toto téma je zají-
mavé pouze pro ty, kteří bydlí 
poblíž anebo pro ty, kteří zde 
budou v budoucnu chtít byd-
let. Vzhledem k tomu, že nová 
výstavba rodinných a byto-
vých domů bude mít dopady 
na všechny a také proto, že se 
o tuto záležitost začalo zají-
mat dost lidí bydlících v nové 
zástavbě Severního předměstí, 
pokusím se na následujících 
řádcích problematiku přiblížit.

Nejdříve něco málo k vysvět-
lení pojmů a k historii. Územní 
plánování měst a obcí je realizo-
váno především pomocí územ-
ního plánu a reguluje výstavbu 
v celé obci (u nás včetně Sko-
čic, Žerovic a Zastávky. Novou 
výstavbu na ploše Severního 
předměstí pak dále upřesňuje 
RP, přičemž nesmí překročit 
limity  dané  plánem  územním. 
Donedávna platný RP byl 
vydán koncem roku 2004. Mezi 
lety 2005-2012 byl tento RP 
z různých důvodů několikrát 
změněn. Každá z těchto změn 
řešila nějakou potřebu města. 
Bohužel je ale také pravdou, 
že každá další změna vnesla 
do systému regulativů zmatek. 
Dělo se tak zejména proto, že 
po změně nebyl nikdy vydán 
(nebo alespoň vytvořen za 
účelem přehlednosti) jednotný 
dokument, kde by bylo možné 
najít vše potřebné. Výsledkem 
byl chaos postihující jak sta-
vebníky, tak stavební úřad. 

Pokračování na str. 8



Konflikt řidičů na Třídě  
1.  máje

Dne 25. 1. 2018 bylo na poli-
cii nahlášeno napadení řidiče 
vozidla škoda, řidičem jedou-
cím ve vozidle toyota. Pomocí 
MKDS bylo strážníky zjištěno, 
že během jízdy od Plzně došlo 
ke sporu mezi těmito řidiči, 
kteří zastavili v Přešticích na 
Tř. 1. máje před světelnou kři-
žovatkou s ul. Husova a zde 
došlo k napadení jednoho řidi-
če tím druhým. Řidič vozidla 
toyota udeřil řidiče vozidla 
škoda, který poté padá na sil-
nici mezi projíždějící vozidla 
a dochází k zápasu. Během 
tohoto došlo k zastavení pro-
vozu ve směru od Plzně. Po 
chvíli pachatel nasedá do své-
ho vozidla a odjíždí ve směru 
na Klatovy. Jako podezřelý 
pachatel byl zjištěn jednatři-
cetiletý řidič z Oseku, který je 
podezřelý ze spáchání trestné-
ho činu výtržnictví. Věc nadá-
le šetří Policie ČR.

Konflikt řidičů na Tř. 1. máje 

Úmyslné poškození 
zákazové značky na 
Masarykově náměstí – 
podezření z trestného 
činu

Dne 28. 1. 2018 po půlnoci 
byla strážníky zjištěna ulome-
ná  svislá  zákazová  dopravní 
značka na Masarykově nám. 
v Přešticích. Pomocí městské-
ho kamerového systému bylo 
zjištěno, že před půlnocí kolem 
značky procházeli dva muži. 
Jednoho z nich pravděpodobně 
značka učarovala, neboť k ní 
přistoupil, úmyslně ji vyvrátil 
z podstavce a položil na zem. 
Poté společně odešli k provo-
zovně Kebab. Jako pachatel byl 
zjištěn čtyřiatřicetiletý muž ze 
Starého Plzence. Věc byla pře-
dána Policii ČR pro podezření 
ze spáchání trestného činu – 
– Poškození a ohrožení provozu 
obecně prospěšného zařízení.

Ulomení zákazové značky na 
Masarykově náměstí.

Pomocí MKDS zjištěny 
důkazní prostředky pro-
ti pachatelům trestného 
činu výtržnictví

Dne 4. 2. 2018 byly pomocí 
MKDS zjištěny důkazní pro-
středky proti ženě a muži, kte-
ří v brzkých ranních hodinách 
fyzicky napadli nezávisle na 
sobě, v půlhodinovém inter-
valu, třiadvacetiletého muže 
z Přeštic před Přeštickou Sto-
dolou. Jednalo se o třiadvace-
tiletého muže a sedmadvaceti-
letou ženu žijící v Přešticích. 
Věc šetřena policisty pro trest-
ný čin výtržnictví.
Neoprávněné užívání 

komunikací V Háječku 
a Na Jordáně stavební 
firmou z Plzně

V měsíci únoru 2018 byla 
strážníky provedena kontro-

la zvláštního užívání místní 
komunikace ul. V Háječku 
a Na Jordáně v Přešticích, 
kde prováděla plzeňská fir-
ma výkopové práce na stavbě 
teplovodu. Od konce měsíce 
prosince 2017 však již žádné 
neprobíhaly a komunikace byly 
neoprávněně osazeny doprav-
ním značením, což ztěžovalo 
jízdu řidičů i pohyb chodců. 
Zvláštní užívání komunikací 
bylo povoleno MěÚ do 20. 1. 
2018 a firma tímto porušila 
podmínky  stanovené v  povo-
lení zvláštního užívání zákona 
o pozemních komunikacích 
a věc byla oznámena k vyřeše-
ní na správní orgán.
Bránění zaměstnanci 

sběrného dvora v pra-
covní činnosti

Dne 12. 2. 2018 po jedné 
hodině odpolední přijel do 
areálu sběrného dvora muž, 
který přivezl na přívěsném 
vozíku odpad. Obsluha dvo-
ra jej vyzvala, aby předložil 
doklad, že má trvalé bydliště 
v Přešticích, aby mohl odpad 
do kontejneru uložit zdarma. 
Toto muž odmítl a dále nechtěl 
pustit obsluhu z buňky sběrné-
ho dvora. Poté co mu obslu-
ha sdělila, že zavolá policii, 
tento odjel. Osmadvacetiletý 
muž z Přestavlk je podezřelý 
ze spáchání přestupku proti 
občanskému soužití a věc byla 
oznámena k vyřešení na správ-
ní orgán.
Poškození okapového 

svodu u rodinného domu 
v ul. Hlávkova

Dne 16. 2. 2018 bylo na MP 
nahlášeno poškození okapo-
vého svodu u rodinného domu 
v ul. Hlávkova v Přešticích. 
Pomocí městského kamero-
vého systému bylo zjištěno, 
že ul. Hlávkova šel dne 14. 2. 
2018 po třetí hodině ranní 
muž, který se nejdříve poku-
sil poškodit sloup veřejného  
osvětlení, a když se mu to 
nepodařilo, ukopl alespoň 
svod okapu u rodinného 
domu. Poškozené majitel-
ce domu vznikla škoda min. 
1000 korun. V pachateli byl 
strážníky zjištěn již známý tři-
atřicetiletý muž z Horšic, kte-
rý v měsíci lednu 2018 fyzicky 
napadl pracovnici Úřadu práce 
v Přešticích. Věc byla oznáme-
na pro podezření z přestupku 
proti majetku na správní orgán 
MěÚ v Přešticích.
Jen ve zkratce...

– 15. 2. ve večerních hodinách 
nalezen u řadových garáží 
v ul. K Cihelně ležící devět-
apadesátiletý muž zdržující se 
v Lužanech – probuzen, místo 
opustil
– 18. 2. po 2.00 hod. ranní 
asistence záchranné službě při 
ošetření muže v Přeštické Sto-
dole v ul. Nepomucká
– 20. 2. po 15.00 hod. řešen 
újezd vozu škoda po natanko-
vání PHM od čerpací stanice 
Ecco na Tř. 1. máje, pomocí 
MKDS zjištěny vpředu a vzadu 
různé RZ – předáno Policii ČR
– 19. a 28. 2. byly pomocí 
MKDS zajištěny pro Policii 
ČR důkazní prostředky ze 
třech dopravních nehod v uli-
cích Mlýnská, Rybova a na 
Masarykově nám., z toho dvě 
řidičky z místa ujely

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

Dokončení ze str. 1
V každé skupině může být 

osm lidí, a protože v národ-
ním parku Bwindi žije dvanáct 
gorilích tlup, tak to vychá-
zí na sto lidí denně. Ovšem 
jen v období sucha v lednu 
a únoru. Dohromady to může 
být tak šest tisíc lidí a je stále 
vyprodáno.
Kolik to stojí?
Celodenní výlet včetně vstu-

pů, dopravy, průvodců 600 
dolarů. Pikantní je, že setkání 
s gorilami není stoprocentně 
zaručené.
Má smysl pozorovat 

gorily? Není lepší je 
nechat na pokoji a ne-
otravovat?

Přijde mi, že tohle je hodně 
přírodní způsob. Myslím, že 
jsme je ani moc nerušili. Mlá-
ďata z tlupy přilezla až k nám. 
Samec má několik samic 
a hromadu dětí, je to hodně 
zajímavé.
Čili je to zblízka?
Teoreticky osm metrů maxi-

málně, ale opice přiskáče, 
očichá člověka a třeba i olíz-
ne ruku. Ale když se na nás 
rozběhl samec Silverback, tak 
jsme rychle ustupovali. 
Rádoby dobrodruzi ob-

jíždějí Amazonské pralesy 
a hledají kmen, který ještě 
nikdo nenašel, pak ho tam 
otravují, zanášejí nemoci 
a své úchylné civilizační 
návyky. S těmi gorilami to 
není podobné?

Já vám rozumím. Ale berte to 
tak, že ve Rwandě byla geno-
cida, Kongo válčilo s Ugandou 
a zbylo tam asi padesát goril. 
Ostatní vymřely v důsled-
ku války, hladu, lovu a vše-
ho možného. Pak tam zřídili 
národní park, kde se o gorily 
trochu starají a jejich počet 
roste. A turisté to platí. Ugandu 
pro turisty otevřeli v roce 2002 
v době, kdy tam byla prakticky 
úplně vyvražděna safari zvíře-
na a země byla totálně v kolap-
su. Vím, že se gorily bez naší 
pozornosti obejdou, ale na 
druhou stranu zvýšená peníze 
z turistiky umožnily záchra-
nu těchto kriticky ohrožených 
zvířat a jejich počet v posled-
ních letech roste.

Vy jste organizoval vý-
let do Ugandy?

Většinu výletů, čundrů či 
menších expedic organi-
zuji sám. Někam vyrazím 
s kamarády nebo horooddílem 
a potom, když nějakou oblast 
poznám, dělám i komerční 
zájezdy pro cestovku mého 
kamaráda (Extrem Tour), na-
příklad  Aconcaguu, Peru, Ve-
nezuelu, Írán a tak.

Takže jezdíte s kamarády?
V posledních letech už jez-

dím jen s kamarády, Uganda 
se lišila pouze tím, že jsem 
tam nikdy nebyl a spoustu věcí 
jsem řešil naslepo pouze podle 
knižních průvodců. Musím ale 
zaklepat, dopadlo to výborně.
Kolik stojí výlet do 

Ugandy?
Pokud chcete zažít všechny 

„bomby“, tedy gorily, šim-
panze, nejvyšší vrcholy, safa-
ri nebo plavbu po Bílém Nilu 
a jezerech, tak je to poměrně 
drahá záležitost. Všude se pla-
tí vstupy do národních parků, 
průvodci, nosiči, kuchaři, jídlo 
a podobně, takže pod sedmde-
sát tisíc to těžko pořídíte.
To utratíte za expedice 

dost peněz.
Jezdím takhle od roku 1970. 

Ne všechny „zájezdy“ byly 
takhle finančně náročné, řada 
akcí, hlavně na východ, byla 

„za hubičku“ a za některé 
expedice  jsem  dostal  zapla-
ceno. Zážitky z cest vám ale 
nikdo nevezme a stojí „za 
všechny prachy“. 
Co jste dělal v Íránu?
Čeští geofyzici jsou dobří 

v geofyzikálním měření vrtů, 
tak  jsme  vyhledávali  vodní 
zdroje. Voda je pro Írán klíčo-
vá, většina území je polopoušť. 
Strávil  jsem  tam  nezapome-
nutelné dva roky, většinou 
v nějakých zapadlých kon-
činách. Někdy to bylo drsné 
i dramatické, ale v zásadě 
krásné. Později jsem tam uspo-
řádal dva zájezdy, to jsme kro-
mě jiného vylezli i na nejvyšší 

horu Íránu na sopku Dama-
vand (5610 m). Všude, kam 
jsem pracovně jezdil, jsem 
koukal vylézt na nějaký kopec. 
Kvůli vodě jsem byl i v Iráku, 
na přehradě u Mosulu. 

To bylo po válce mezi 
Íránem a Irákem?

Naopak, během našeho 
pobytu právě válka vypukla, 
takže jsme museli před válkou 
utíkat. Irácký vůdce Husajn 
pořád říkal, že se nic neděje, 
že celý Irák je v bezpečí, ale 
ono se dělo. Létali nad námi 
Íránci, mohli si splést naše vrt-
né soupravy s děly.
Kde jste zažil bombar-

dování?
Na severu Iráku u Mosulu. 

Bombardovali kdeco, padalo 
to pár set metrů od nás, klid-
ně nás to mohlo trefit. Nako-
nec jsme ujížděli ve vlastních 
autech přes syrské pouště 
do Damašku, protože letadla 
z Bagdádu nelétala.
Kterých výstupů si nej-

víc ceníte?
Nejvýše jsem byl na Piku 

Lenina (7134 m) v Pamíru. 
Útočil jsem i na osmitisícov-
ku Čho Oju, bohužel kvůli 
angíně, kterou jsem chytil asi 
od tibetských pastevců jaků, 
jsem nevylezl. Velmi si cením 
výstupu na Huascarán, to bylo 
k 25. výročí tragické českoslo-
venské expedice z roku 1975. 
Jeden z nejnáročnějších výstu-

pů byl Carstensz Pyramid 
(5030 m) na Nové Guineji, 
což je nejvyšší vrchol Austrá-
lie a Oceánie. Evík tam vylez-
la jako první Češka. Třikrát 
jsem stál na nejvyšším vrcholu 
západní a jižní polokoule na 
Aconcagui.  
Překvapilo mě, že jste 

byl v Tibetu už v roce 
1988.

Byla to má nejdelší expedice, 
přes dva měsíce. Organizo-
val ji kamarád Martin Bursík 
(bývalý politik a ministr – 
pozn. redakce). Do Číny jsme 
se dostali přes Mongolsko, 
s problémy přejeli celý Tibet 
a bez povolení dokonce vylez-

li do západního sedla Mount 
Everestu (6030 m). Pak jsme 
načerno přešli do Nepálu a do 
Indie, celé to bylo dost dobro-
družné.
Jak se vám podařilo 

obelstít úřady?
Prošli jsme přes sedlo Lho 

La (5740 m) do Nepálu. Pak 
jsme ale měli problém z Nepá-
lu vycestovat do Indie, protože 
jsme neměli žádná razítka. Ale 
nakonec jsme to ukecali, tvrdi-
li jsme, že pohraničníci spali 
a my je nechtěli budit.

Ještě se zabýváte geo-
logií? 

Já mám oprávnění na hyd-
rogeologii a na geofyzikální 
měření. Takže sem tam nějaký 
posudek, ale výjimečně.  
Co děláte jiného?
Prakticky jsem muž v domác-

nosti (smích). Pomáhám man-
želce se zubařinou.
Neviděl jsem vás na 

plese města. Kde jste se 
potuloval?

Na  stará kolena  jsem  se  dal 
na skialpy a byl jsem s přeštic-
kou partou v Roháčích.
Odkdy s vámi jezdí na 

expedice Eva?
Seznámili jsme se na expedici 

v Indonésii v roce 1998. Takže 
od té doby, kromě období, kdy 
byli kluci malí.
Synové s vámi nejezdí?
Kluci na to pomalu dosahují, 

Honzík měl zájem, tak jsme 

slíbili, že příště už pojedeme. 
I když Evíkovi jsem řekl, že už 
asi nikam nepojedu.
Jak to tedy vyřešíte?
To ještě nevím (smích). 

Musím se přiznat, že jsem už 
pomalejší, letos mně to Evík 
už dávala☺. 
Ona už s vámi nechce jez-

dit, protože ji zdržujete?
To ne, ale dřív jsem na ní 

třeba trochu čekal, teď už ale 
ne. Na kole ji ještě dávám a na 
běžkách taky, ovšem v běhání 
a na horách už prohrávám. 

Vy máte doma dva 
nadějné sportovce, tře-
ba Honza byl teď druhý 
v hale na republice na 
1500 metrů. Kdybyste 
se dětem nevěnovali, 
dotáhli by to stejně dale-
ko?

Předseda olympijského vý-
boru nedávno řekl, že kdyby 
Ledeckou nepodporovali rodi-
če, tak není tam, kde je. Ať je 
trenér jakýkoliv, rodiče jsou 
klíčoví. Trénujeme je, hlavně 
Evík s nimi běhá několikrát 
týdně. 
Objíždíte se syny vše-

chny závody?
Ano. Je to jeden ze zajíma-

vých úkolů muže v domácnos-
ti…
Za kolik běžel 1500 

metrů na mistrovství re-
publiky?

Je mu čtrnáct a dal to za 4:24. 
Na kilometr má rekord 2:41. 
Rodiče mají často ten-

denci promítat do dětí 
svoje neuskutečněné 
sny, je to také váš pří-
pad?

Nemyslím. On začal běhat, 
já jsem ho v tom podporoval, 
taky jsem závodil. Jsme spor-
tovně založeni, baví nás to.  
Teď je největší organizátorka 
a prakticky i trenér Evík. Hlav-
ně jde o pravidelnost, zmátořit 
se a jít každý den běhat. 
Takže z něho chcete 

nebo nechcete mít 
vrcholového sportovce?

Až takhle jsme neuvažova-
li, musíme být při zemi. Příš-
tí rok půjde do dorostu a tam 
bude větší konkurence. Teď 
maká na tom, aby se dostal na 
sportovní gymnázium. Tam je 
poloprofesionální režim, vyu-
čování od sedmi a každý den 
dvakrát trénink na stadionu. 
Uvidíme. 
Jaké je to žít s o třicet 

let mladší ženou?
Jsou různé úhly pohledu. 

Když jsem si ji bral, bylo mi 
padesát pět a všichni mi závi-
děli. Po takových deseti letech 
mi gratulovali, protože větši-
nou tyhle experimenty brzy 
skončí. Mně osobně to přines-
lo druhý bohatší život.
Máte na to ve svém 

věku vychovávat malé 
děti?

Myslím si, že ano. Řeším 
jejich kroužky, učíme se, vždyť 
zeměpis a dějepis je moje par-
keta, sportujeme. Když se jich 
jednou ve škole ptali, co tatí-
nek, tak se chlubili, že bojo-
val ve druhé světové válce 
(smích).
Poběžíte 28. dubna 

Přeštickou desítku?
Když nebudu mít rýmičku, 

něco s kolenem nebo něco 
jiného, tak určitě. Je to hezký 
závod. Já to tady miluju, jak 
žiju mimo Prahu, tak mě to tu 
hrozně baví.

Ľubomír Smatana
reportér 

Českého rozhlasu
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Zážitky z cest stojí za všechny peníze Seznámení občanů 
s činností městské policie za měsíce 
LEDEN/ÚNOR 2018 
Tel. 725 726 549

Jak se dělají expedice

Bombardování

Život v Přešticích

O tréninku dětí



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

               matrika  MěÚ Přeštice

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

VÝROČÍ
(březen)

82 let 
Alena FOŘTOVÁ

Veronika ŠILHAVÁ
(Zastávka)

 Jan MRÁZ

81 let 
Marta SÝKOROVÁ

Josef ŠAŠEK

83 let 
Zdeněk VIKTORA

Slavomír HORA

Bohumil FAIT

Václav ČEJKA

Blahopřejeme
 k životním výročím.

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

84 let 
Věra JÁNSKÁ (Skočice)

 Jindřich PLOCAR

86 let 
Josef VELÍŠEK

Václav BOUŘIL

Jaroslav KŘEN

Josef HARMÁČEK

Josef FORNOUZ

87 let 
Jan KACEROVSKÝ

Marie MORÁVKOVÁ 
(Žerovice)

 Božena VAŇKOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavili

pan Karel ČERNÝ
paní Marta ŠRÁMKOVÁ

pan Josef DVOŘÁK
paní 

Jindřiška ČERMÁKOVÁ
pan Josef PEISKAR

2. polovina února
a 1. polovina března

ÚMRTÍ (únor)

Hana JANSKÁ
Marie PLATLOVÁ

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

(1951) 
(1935)

www.kzprestice.cz

SLEDUJTE 

www.facebook.com/kzprestice

88 let 
Marie HRUBÁ

Anna SOUKUPOVÁ

Bohumil SÝKORA

BLAHOPŘÁNÍ 
k 92. narozeninám

92. narozeniny oslavila

paní Irena BALOUNOVÁ

Anonymní příspěvky 
do Přeštických novin nelze otisknout!

Přeštická desítka
pro všechny nadšence

Poslední dubnovou sobotu 
(28. 4.) se koná první letošní 
pořádná akce, kdy si můžete 
protáhnout kostru! V 10.30 
hodin startuje Přeštická desít-
ka, nejlepší běžecký závod 
okresu, kterého se tradičně 
zúčastní přes stovku borců. 
Stejně jako vloni i letos pořa-
datelé zařadí kromě hlavního 
závodu na 10 kilometrů i Fit-
ness běh na 5 kilometrů a vel-
mi oblíbené dětské běhy.

„Trasu povedeme v mean-
drech Úhlavy a běžci budou 
mít několik kilometrů před 
sebou panorama našeho kos-
tela. To jim dodá sílu,“ usmí-
vá se Jan Karásek, který trať 
se svými kolegy z Běžeckého 
klubu Přeštice připravuje. Tra-
sa bude důkladně vyznačená, 
aby nikdo v nepřehledných 
úsecích nezabloudil, a vítězo-
vé se mohou těšit na skvělé 
ceny. „Dětští závodníci dosta-

nou na krk perníkovou medai-
li a závodit budou hned vedle 
loděnice,“ říká Eva Smata-
nová, která má dětské běhy 
na starost s Jardou Matasem. 
„Trasy a kategorie upřesníme 
na místě.“

Organizátoři slibují v cíli 
skvělé lahůdky, které pečou 
Pavla Adámková s Jarosla-
vou Sedláčkovou z Příchovic. 
Vloni se po nich jen zaprášilo 
a závodu dodaly domácí atmo-
sféru. Otevřený bude samo-
zřejmě i bufet a k dispozici je 
veškeré zázemí.

Do tréninku už se pustil 
i starosta Karel Naxera, který 
opět poběží hlavní závod, prý 
i s některými dalšími kolegy 
z radnice. Startovní listinu 
najdete na webu www.beh- 
prestice.cz, kde probíhá i regis-
trace.

Startovné online činí 100 
korun, děti neplatí.           (sat)

Středisko volného času
Slunečnice Přeštice připravuje

Pro zájemce o naše nedělní 
dílny bude 15. 4. 2018 při-
praveno tvořivé odpoledne 
na téma „Zážitková relaxač-
ní arteterapeutická technika 
s malováním“. Tato akce je 
pouze pro dospělé účastníky.

I duben bude ve znamení ná-
boru do letních příměstských 
táborů a do pobytového tábo-
ra Pravěk. Veškeré informace 
o táborech a volných místech 
získáte v našem zařízení SVČ 
Slunečnice Přeštice, p. o., Reb-
cova 499, Přeštice, tel. číslo 

379 304 910 nebo na e-mailu: 
svc.prestice@seznam.cz

Dále můžete navštívit naše 
webové stránky www.ddm- 
-prestice.cz, kde je přihláš-
ka na příměstský tábor ke 
stažení, a na náš facebooko-
vý profil Středisko volného 
času Slunečnice Přeštice,  
p. o., kde průběžně zveřejňu-
jeme aktuální dění ve Sluneč-
nici.

Za SVČ Slunečnice Přeštice
Hana Hasáková

pedagog volného času

1. 5. – MÁJOVÉ HRY
5. 5. – MÁJOVÉ OSLAVY 
– příjezd historického konvoje

Bohatý kulturní program!
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duben 2018
 2. 4. 2018 
Velikonoční mše
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: 
kostel sv. Ambrože, Vícov
Vstup: zdarma
 6. 4. 2018 
Přeštický rodák 
s tajemstvím
Přednáška Mgr. Šárky Velhar-
tické, Ph.D., která vystudovala 
klínopis a etnologii na FF UK 
v Praze a starověkou orienta-
listiku a archeologii Blízkého 
východu na Freie Universi-
tät v Berlíně, o OTAKARU 
METHODU PECHÁČKOVI, 
rodáku z Přeštic, žáku Bedři-
cha Hrozného a učiteli češtiny 
v Egyptě. 
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: 
konferenční sál KKC Přeštice
Vstupné: volné
 8. 4. 2018 
Nedělní posezení
s dechovkou – Babouci
Nedělní dostaveníčko, ten-
tokrát s nejstarší jihočeskou 
dechovou kapelou, s Babouky.
Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 150 Kč
 14. 4. 2018 
Jarní setkání turistů
Plzeňského kraje
KČT, odbor Úhlava, pořádá pě-
ší, vodácké a cyklistické Jarní 
setkání turistů Plzeňského kra-
je. Mimořádné otevření pamá-
tek – kostel Nanebevzetí Panny 
Marie, vícovský kostelík, hrad 
Skála – 700 let, zámek Přícho-
vice, zámek Lužany, borovská 
kaple. Pochod dostředný. Začá-
tek v 9.00 hodin, 13.00 – křest 
knihy, 16.00 – ukončení akce. 
Startovné se neplatí, propagač-
ní materiály regionu, pamět-
ní list, turistické vizitky, NS  
sv. Vojtěcha. Akce se uskuteč-
ní za podpory města Přeštice, 
OV KČT Plzeňského kraje, 
MAS Aktivios, Spolku pro 
záchranu historických pamá-
tek Přešticka.
Místo konání: 
Přeštice, u loděnice
Vstup: zdarma
 17. 4. 2018 
Tchýně na zabití
– divadelní představení
Hra, kterou napsal Jakub Zin-
dulka.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 290 Kč
 19. 4. 2018 
Čarodějnický učeň
– divadelní představení
Školní představení.

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

Přednáška:
Otakar Method Pecháček – přeštický rodák 
s tajemstvím.
Pátek 6. dubna od 18.00 hod., konferenční sál KKC 
Přeštice, vstup volný. Přednáší Mgr. Šárka Velhartická.
Přednáška je připravena ve spolupráci s KKC Přeštice.

FASCHING – masopust
v našem partnerském
městě NITTENAU

Starosta města Nittenau 
pan Karl Bley spolu s novým 
předsedou Spolku pro partner-
ství panem Hansem Heinem 
pozvali delegaci z Přeštic na 
zahájení masopustního veselí 
v Nittenau. Zvolili tento čas 
uvolněného veselí k projed-
nání příprav společných oslav 
25. výročí trvání našeho part-
nerství.

Vypravili jsme se pod vede-
ním našeho starosty pana Kar-
la Naxery a místostarosty pana 
Marka Krivdy 7. února do Nit-
tenau.  Po srdečném přijetí na 
radnici jsme byli vrženi přímo 
do středu masopustního vese-
lí.  Ženský výbor s 37letou 
tradicí každoročně zahajuje 
masopustní veselí celove-
černím kabaretním pořadem 
proloženým hudbou k tanci. 
Od roku 2009 se tato slavnost 
odehrává v nové víceúčelové 
Regentalhalle, letos za účas-
ti asi 600 lidí. Obdobné akce 
se v Nittenau konají pod hla-
vičkou několika spolků až do 
Popeleční středy.

Ve čtvrtek v 11 hodin a 11 
minut Ženský výbor, dopro-
vázený dětmi z mateřské 
školky, za bujarého veselí pře-
vzal od starosty symbolický 
klíč od města, a tím se vlády 
v Nittenau do Popeleční stře-
dy symbolicky ujímají blázni 
– Nären.

Tento den jsme již při snída-
ni začali předkládat návrhy na 
konání akcí k výročí čtvrtsto-
letí našeho partnerství. Zákla-
dem oslav budou již tradiční 
akce spolků, jak u nás, tak 
u německých přátel. Dostali 
jsme seznam dalších spolků 
z Nittenau, které mají zájem 
o navázání kontaktů se spolky 
u nás, popř. o prohloubení těch 
stávajících.

V Nittenau mají pro koordi-
naci těchto partnerských akti-
vit spolek s vlastním rozpoč-
tem, jenž čerpá finance mimo 
jiné i z rozpočtu města. Věřím, 
že můj optimismus očekávají-

cí založení obdobného spolku 
také u nás v Přešticích, bude 
v historicky krátké době reál-
nou skutečností. Rád podpo-
řím takovou aktivitu svou zku-
šeností a po návštěvě u našich 
přátel vím, že tak budou činit 
i představitelé našeho měs-
ta. Očekávám v této oblasti 
i významnou aktivitu opozič-
ních zastupitelů, neboť celá 
řada z nich již byla v nedávné 
minulosti ve vedoucích funk-
cích a partnerství s našimi 
blízkými sousedy zažila na 
vlastní kůži.

Uvědomme si, že přátelství 
sousedů v rámci Evropy je 
základem  mírového  rozvoje 
a prosperity všech v našem 
evropském domě. Na mno-
ha místech v Evropě vidím 
trvale vyvěšené hvězdné vlaj-
ky Evropské unie, a to i tam, 
kde dotace dosahují dale-
ko menších hodnot, než je 
tomu v našem případě. Naši 
rodiče (u někoho již praro-
diče) hleděli do budoucnosti 
s obavami o další vývoj a ve 
skrytu duše doufali, že již 
nikdy nebude válka. My dnes 
máme nejlepší předpoklady 
k tomu, abychom toto přání 
našich rodičů naplnili! A ještě 
k tomu máme životní úroveň, 
o jaké naši rodiče nesnili ani 
v nejskrytějším koutku svých 
skromných duší. Neukrývej-
me se s falešnou skromností 
za hujerské rádoby vlaste-
nectví, ale vyvěsme i u nás 
hvězdnou evropskou vlajku 
a buďme jejími hrdými nosi-
teli. Ano, každý z nás k tomu 
může skromně přispět! A to 
je hlavní smysl přátelství 
a Evropské unie.

Celou naši návštěvu prováze-
la nevídaná srdečnost, kterou 
jsme všichni cítili jako napl-
nění přátelských sousedských 
vztahů v Evropě.

Tlumočník delegace 
a zakládající člen partnerství                                                          

mezi Přešticemi a Nittenau 
Oldřich Váca

Jednoho dne do kraje až na 
konci světa, po dlouhé řece 
Minaj, připluje košík s malým 
chlapcem  jménem  Melori. 
V temném kraji plném růz-
ných skřetů, divokých vil 
a tajemných bytostí žijí ode-
dávna dvě čarodějnice… 
Euforie a Třeštice. Čarodějni-
ce se chlapce ujmou a vycho-
vají z něj malého čaroděje. 
Čas konání: 8.30 a 10.00 hod. 
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 60 Kč
 19. 4. 2018 
Šmoulové aneb
Zapomenutá vesnice
– filmová projekce
Čas konání: 13.30 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 40 Kč
 22. 4. 2018 
Den jógy
Marie Bradová, Daniela 
Košťálová, Filip Brož. Rezer-
vace, info – www.omis.yoga/ 
/denjogy, tel. 420 776 797 352, 
marie.bradova@gmail.com
Čas konání: 8.30 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 490 Kč – předprodej, 
600 Kč na místě
 22. 4. 2018 
9. pouť ke sv. Vojtěchu 
na Ticholovci
Je přislíbena účast plzeňské-
ho biskupa Tomáše Holuba. 
Odjezd autobusu na Ticholo-
vec (zajišťuje město Přeštice) 
je v 15.15 hodin od autobu-
sové zastávky na přeštickém 
náměstí. Odjezd zpět po skon-
čení poutě. Zvou obec Přícho-
vice a město Přeštice.
Čas konání: 16.00 hodin
Místo konání: 
Ticholovec u Příchovic
Vstup: zdarma
 23. 4. 2018 
Vernisáž k výstavě Moje 
nejoblíbenější zvířátko
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: 
malý sál KKC Přeštice
Vstup: zdarma
 28.-29. 4. 2018 
Výstava železničních
modelů a kolejišť
K vidění bude desítka funkč-
ních modelových kolejišť 
všech modelových velikostí, 
soukromé sbírky železničních 
modelů, lego vlaky a mnoho 
dalšího. 
Kontakt na pořadatele:
pepiknemecek@seznam.cz
tel. 777 270 730.
Otevírací doba:
sobota 10.00-17.00 hodin
neděle   9.00-16.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: dobrovolné

7. 4. SO: KLATOVY – 
LOMEC – NEZNAŠOVY
TRASA: Klatovy – přes Hůr-
ku do Beňov – Novákovi-
ce – Lomec – Loreta – nad 
Horní Lhotou – Černé Krávy 
– Neznašovy.
(13 km)
14. 4. SO: JARNÍ SETKÁ-
NÍ TURISTŮ PLZEŇSKÉ-
HO KRAJE – PŘEŠTICE
Trasy dle propozic pořadate-
lů.

21. 4. SO: VRCHOL VY-
SOKÉ
TRASA: Černice – Štěnovice 
– vrchol Vysoké – Čižice.
(14 km)
28. 4. SO: ŠPIČÁCKÉ SED-
LO – ZELENÁ LHOTA
TRASA: Špičák – Špičácké 
sedlo – pod pancířskou sjez-
dovkou – nad silnicí-rozcestí 
– Jižní Stráň za Hojsovkou 
– Zelená Lhota.
(14 km)

Obecní úřad Příchovice Vás zve na přednášku Libora Marka

HUSITÉ V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH
Přednáška s ukázkou husitských zbraní, přileb 

a dalších zajímavostí 
se koná v zasedací místnosti KD Příchovice

ve středu 11. dubna 2018 od 18.00 hodin.

POZVÁNKA

Výprava do Plzně
Jako už každým rokem, 

i letos jsme se s mladšími oddí-
ly vydali do Plzně na divadelní 
představení do divadla Alfa. 
Tentokrát to byly Příběhy vče-
lích medvídků v podání sou-
boru Krapet.

Představení doprovázely pís-
ničky známé z Večerníčků. Děti 
příběhy hned pohltily a proží-
valy dobrodružství s Čmeldou 
a Brundou. Nechyběl ani Puč-
meloud. Nakonec se všichni 
uložili k zimnímu spánku. My 
jsme ovšem spát nešli, všichni 
jsme se rychle přesunuli na tro-

lejbus, protože nás čekala ještě 
další část výpravy – návštěva 
plzeňského podzemí. Dostali 
jsme slušivé čepičky a přes ně 
helmy a s průvodcem se pono-
řili pod Plzeň. Dozvěděli jsme 
se zajímavé věci, viděli asi 15 
studen a velké kolo, které čer-
palo pitnou vodu do vodáren-
ské věže, odtud byla rozváděna 
do kašen ve městě. Vyprávě-
ní bylo zpestřeno legendami 
a pověstmi.

A pak už rychle na vlak 
a domů.

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

Program DOODPADU
Na přelomu února a března 

proběhl ve 2. až 5. třídách 
naší školy environmentální 
program „DOODPADU aneb 
Co do kanalizace nepatří“, 
který se zabývá problemati-
kou odpadních vod. Toale-
ta není odpadkový koš! I to 
je jedno z klíčových témat 
tohoto programu. Zástup-
kyně společnosti ČEVAK 
Mgr. Hana Svítilová přijela 
děti navštívit i s maskotem 
kocourkem AGIm. Svůj pro-
gram uvedla besedou o uklá-

dání odpadu, zdůraznila nut-
nost třídění. Poté děti plnily 
úkoly v pracovních sešitech, 
na připravených pokusech si 
ověřily poznatky o rozpouš-
tění různých materiálů (papír 
x vlhčený ubrousek) ve vodě. 
Lektorka prostřednictvím 
videoukázek žáky seznámi-
la s technologií čištění vody 
v čistírnách odpadních vod. 
Na závěr programu děti odmě-
nila drobnými dárky.

Třídní učitelky 3. ročníku
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Mgr. Svítilová názorně předvedla rozpouštění různých druhů 
papíru ve vodě.

Za svou práci byli žáci odměněni drobnými dárky.

Libor Marek vysvětluje zkoumání vědců, o které oko Jan Žižka 
opravdu přišel.

Husitskou výzbroj a výstroj si žáci mohli osahat i vyzkoušet.

Husité v západních Čechách
Ve dnech 5. a 6. března 2018 

proběhl v naší Základní ško-
le Josefa Hlávky v Přešticích 
pořad Husité v západních 
Čechách s historikem panem 
Liborem Markem. Zúčastnili 
se ho žáci čtvrtého a pátého 
ročníku. Tento interaktivní 
pořad provázel učivo vlastivě-
dy, poutavým způsobem před-
vedl dětem těžký život v této 
době. Pořad byl komponován 
jako dobrodružný příběh – 
– začal upálením mistra Jana 
Husa v Kostnici, pokračoval 
řadou historických okamži-
ků a známých postav a končil 
největšími bitvami kališníků. 
Žáci se seznámili s regionál-
ními zajímavostmi (například 
bitva u Domažlic, u Tachova, 
dobytí hradu Švihov, Rabí, 
první použití vozové hradby 
u Nekmíře), poslechli si husit-

ské pověsti a mimo jiné měli 
možnost na základě vědeckých 
poznatků odhalit, o které oko 
vlastně husitský vojevůdce Jan 
Žižka doopravdy přišel jako 
malý chlapec. Pan Libor Marek 
svým poutavým vyprávěním 
vysvětlil dětem klady i zápory 
husitských válek a pomohl jim 
vytvořit oboustranný náhled 
na husitskou tématiku. Největ-
ší zájem však u žáků vyvolala 
ukázka dobových zbraní, děv-
čata i chlapci si zbraně neje-
nom prohlédli, ale mohli je 
i potěžkat, porovnat a dokonce 
některé části výstroje i vyzkou-
šet. Chtěli bychom touto ces-
tou poděkovat panu Markovi 
za krásný pořad, milý přístup 
k dětem a za úsilí, které tomuto 
tématu věnoval.

Za kolektiv vyučujících
Mgr. H. Medková

Poděkování
Ráda bych prostřednictvím 

Přeštických novin poděko-
vala panu Ondřejovi Bruná-
tovi ml., který našel v úterý 
odpoledne 20. března 2018 
v Přešticích moji peněžen-
ku a neprodleně ji odnesl 

na oddělení Městské policie 
Přeštice, která mi peněženku 
doručila až domů.

Děkuji a jsem moc ráda, že 
jsou mezi námi ještě poctiví 
a hodní lidé. 

Marie Fornouzová

Rok 2017 u přeštických
zahrádkářů

Začátkem února 2018 hod-
notili zahrádkáři svoji činnost 
za rok 2017. Členská základna 
doznává postupné změny. Stá-
le jsou přijímáni noví členo-
vé, kteří omlazují náš spolek. 
Koncem roku měl 109 čle-
nů. Spolková činnost spočívá 
v pravidelném obohacování 
členů o nové poznatky v ochra-
ně rostlin, seznamování s no-
vými ekologickými přípravky 
na ošetření proti chorobám 
a škůdcům. K tomu přispívají 
odborné přednášky na člen-
ských schůzích, které jsou 4x 
ročně. Máme vlastní odborníky 
na pěstování a ošetřování ovoc-
ných stromů, zeleniny, citrusů 
a suchých plodů. Nejznámější 
je Pavel Diviš, který se svými 
poznatky vystupuje v plzeň-
ském rozhlase. Odborníkem na 
alpinky je Vladimír Matík, kte-
rý je spoluorganizátorem jarní 
a podzimní výstavy Alpinum 
klubu Plzeň v zahradě plzeňské-
ho gymnázia na Mikulášském 
náměstí. Pro poznávání zahrad-
ní techniky a nových výpěstků 
se zúčastňujeme odborných 
výstav autobusovými zájezdy. 
Jezdíme na jarní výstavu Hob-
by České Budějovice, na kvě-
tinovou výstavu v Čimelicích 
a podzimní výstavu Zahrada 
Čech v Litoměřicích, kde jsou 
soustředěny sazenice zeleniny 
a květin, ovocné stromky a pro-
středky pro jejich ochranu. Je 
zde i poradenská činnost odbor-
níků Českého zahrádkářského 
svazu. Na podzimní výstavě 
Zahrada Čech jsou vystaveny 
nejlepší výpěstky, jejich hod-
nocení provádí odborná porota.

Pro celou zahrádkářskou 
veřejnost pořádáme výstavy 
našich výpěstků a provádíme 
moštování ovoce. V minulém 
roce se však v našem regio-
nu urodilo málo ovoce, proto 
jsme výstavu nepořádali, ani 
jsme nemoštovali. Neproběh-
la  ani  krajská  mezinárodní 
výstava v Plzni, kterou nahra-
dila výstava v nové jízdárně 
tachovského zámku, za účasti 
bavorských zahrádkářů z regi-
onu Tischenreut.

Pro naše členy zajišťujeme 
sadbové brambory ve všech 
varných skupinách a odrůdách 
přímo od zemědělského vel-
koobchodu ze Šumavy, a to 
za zvýhodněnou cenu v 5kg 
balení.

Největší starostí byla pře-
stavba prodejny ovoce, zele-
niny a zahrádkářských potřeb 
v Rybově ulici. Svoji podnika-
telskou činnost ukončil Bořil 
a nám se nepodařilo sehnat 
někoho jiného k provozová-
ní stejné činnosti. Proto jsme 
prostory pronajali na kavárnu 
a kinotéku. Přestavba trvala 
dlouho, byla finančně náročná, 
aby byly splněny požadavky 
hygieny, hasičů a stavebních 
předpisů pro provoz restaurač-
ní činnosti. Máme radost, že se 
provoz úspěšně rozbíhá, záslu-
hou dobrých výrobků, příjem-
ného prostředí a milé obsluhy. 
Je zde možno posedět při kávě, 
zákuscích, chlebíčcích a víně. 
Lze si koupit výborné kolá-
če, preclíky a další pochutiny. 
Víno z moravských sklepů lze 
natočit podle potřeby do lahví, 
nebo koupit originál lahvové. 

O veškeré naší činnosti jsou 
členové informováni na člen-
ských schůzích a důležitá roz-
hodnutí usnesením schvalují.

Spolupracujeme s dalšími 
spolky v Přešticích i v celém 
regionu. Naši činnost podpo-
ruje město Přeštice dotací na 
spolkovou činnost, pronajmu-
tím sálu na výstavu a povole-
ním parkování před moštárnou 
v době moštování.

Pro rok 2018 počítáme jak 
s výstavou ovoce, tak s mošto-
váním, pokud bude úroda ovo-
ce. Bude i krajská mezinárod-
ní zahrádkářská výstava, pod 
patronací hejtmana Plzeňské-
ho kraje v KD Šeříkova v Plz-
ni na Slovanech v termínu 
12.-13. října 2018.

Zahrádkáři Přeštice děkují 
veřejnosti za podporu jejich 
činnosti a zájemce zvou do 
svých řad.

Ing. Jan Kovářík
předseda ZO
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Symboly obcí Přešticka – HORNÍ LUKAVICE
Tato obec, kterou již možná 

za pět nebo více let budeme 
objíždět při cestě do Plzně, 
má svoji historii od roku 1216, 
kdy zde vládl Štěpán z Luka-
vice. Ještě v roce 1379 byla 
vesnice rozdělena na tři části, 
které byly sloučeny koncem 
14. století v jednu ves, které 
vládli pánové z Hrádků.

Prvním majitelem z tohoto 
rodu byl Jan Lukava z Luka-
vic. Přeskočme století do sto-
letí osmnáctého, kdy panství 
hornolukavické koupil hrabě 
Schönborn. V Horní Lukavi-
ci byla tvrz, která byla již po 
roce 1614 opuštěna. Její stopy 
se zachovaly na zahradě domu 
č. p. 10.

Základem návrhů na obec-
ní symboly obce, které byly 

schváleny naším parlamen-
tem 17. února 2006, byla 
erbovní znamení domácích 
vladyk Lukavských z Hrádku 
– heroltská figura třikrát lome-
ného břevna. Hrabata z Morzi-
nu (majitel obce od roku 1688) 
– kvádrovaná hradba s cimbu-
řím (připomínka tvrze), červe-
ná trikolora se stříbrnou a zlatá 
lilie z druhého klenotu jejich 
erbu. Zelená barva symbolizu-
je zemědělský charakter obce 
a barvu lesů současnosti.

Znak
– v zele-
ném štítě 
zlatá  lilie 
převýšená 
stříbrným, 
pětkrát lo- 

                     meným břevnem.

Vlajka
– zelený list 
s bílým pět-
krát  lome-

ným pruhem vycházejícím ze 
čtvrté a páté jedenáctiny hor-
ního a dolního okraje listu. Ve 
vlající polovině listu žlutá lilie. 
Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Pozn. V roce 2016 vydala 
obec Horní Lukavice k 800. vý- 
ročí obce (1216) publikaci 800 
let Horní Lukavice (autorkou 
je Mgr. Eva Klepsová – Horo-
vá). Účelem bylo přiblížit dáv-
nou i nedávnou minulost obce. 
Kéž by takovou práci měla 
každá větší obec na Přešticku.

V roce 2015 měla Horní 
Lukavice 415 obyvatel, 190 
popisných čísel a výměru 732 
hektarů.                Ing. Jiří Běl

Přeštická škola od roku 1987

Ve školním roce 1987/88 sloužila 
budova dvěma ZŠ s celkovým 
počtem 1265 žáků a 64 pedagogic-
kých pracovníků. Obě školy měly 
po 21 třídách, umístěných kromě 
hlavní budovy v bývalé rolnické 
škole, mateřské škole, pionýr-
ských klubovnách, budově býva-
lého ONV. Přesto muselo být ještě 
v osmi třídách zavedeno směnné 
vyučování. K 1. září 1988/89 byly 
opět obě přeštické školy spoje-
ny. Dále pak podle novely z roku 
1995 školského zákona z roku 
1984 došlo k opětnému rozčlenění 
školní docházky na pětiletý první 
stupeň a čtyřletý druhý stupeň.

Konec roku 1989 a léta násle-
dující přinesla změny v mnoha 
oblastech našeho života. Nejvíta-
nější změnou a zadostiučiněním 
pro všechny, kteří kdy pracovali 
v přeštickém školství nebo byli 
jeho příznivci, byla změna vzta-
hu rozhodujících orgánů a jed-
notlivých osob k jeho potřebám. 
Vyjádřením tohoto vztahu bylo 
postavení velkolepé nové škol-
ní budovy pro druhý stupeň ZŠ. 
Budova školy v ulici Na Jordáně 
1146 byla otevřena 3. září 1996. 
Dovolím si připomenout zásluhy 
na postavení školy pana starosty 
města Přeštice Vladimíra Ben-
dy, i zásluhy na postavení školy 
v Rebcově ulici 386 pana ředi-

tele J. B. Rebce. K těmto dvěma 
pánům patří i pan ředitel Jan Kas-
tl, jehož sen a snaha o vybudování 
nové školy v Přešticích se splnil 
až po mnoha letech.

K 3. září 1996 se přestěhoval 
celý 2. stupeň ZŠ z Rebcovy uli-
ce do nového. Stávající budova 
v Rebcově ulici prošla generální 
opravou interiéru a následující-

ho školního roku 1997/98 byly 
zde soustředěny všechny třídy  
1. stupně. Z bývalé budovy ONV, 
ze „školičky“, z bývalé rolnické 
školy a mateřské školy v Dukelské 
ulici. Všechny místnosti a třídy 
byly postupně vybaveny novým 
školním nábytkem. Do učebny 
byly instalovány osobní počítače 
pro žáky, v provozu jsou interak-
tivní tabule. Škola průběžně dopl-
ňuje třídy i kabinety nejmoderněj-
šími pomůckami a potřebami pro 
žáky. Počínaje rokem 2004 po 
další dva roky o hlavních prázd-
ninách začala postupná výměna 
všech oken školní budovy v Reb-
cově ulici. V prvních letech po 
listopadu 1989 došlo k navázání 
partnerských vztahů mezi měs-
tem Přeštice a bavorským měs-
tem Nittenau. Také mezi oběma 
základními školami. Vzájemné 

přátelské školní kontakty se zača-
ly rozvíjet hned od dubna 1993.

Dalším partnerem přeštické ško-
ly se stala od října 2006 základní 
škola ve slovinském Kršku a part-
nerem Přeštic město Krško. Toto 
přátelství mezi našimi školami 
trvá díky oboustrannému zájmu 
dodnes.

Ve školním roce 2008/2009 
byla korunována úspěchem snaha 
města Přeštice o zřízení střední 
školy. Tímto rokem zde byla ote-
vřena pobočka Gymnázia Plzeň, 
Mikulášské náměstí. Bohužel od 
školního roku 2012/2013 byla 
pobočka pro nedostatečný počet 
studentů zrušena. 

V roce 2016 byly zbourány 
v Rebcově ulici nevyhovující 
šatny z roku 1977 a jako dárek 
ke 130. výročí existence budovy 
postaveny nové, moderní, vhod-
né pro žáky tohoto věku. Spolu 
se šatnami byl instalován i osob-
ní výtah a přistaveny další míst-
nosti.

Od 1. 9. 2012 nese škola čestný 
název po nejvýznamnějším přeš-
tickém rodákovi Základní škola 
Josefa Hlávky Přeštice.

Vážení čtenáři, toto je vše, co 
jsem Vám mohl na stránkách 
Přeštických novin sdělit. Vám, 
kteří jste četli moje povídání, 

děkuji za zájem a trpělivost. Ško-
le přeji za sebe i svoji učitelskou 
rodinu hodně úspěšných žáků 
a spokojených pedagogů.

Mgr. Karel Naxera
ředitel školy 1996-2008

POZVÁNKA
MAS Aktivios, z. s.,  zve rodičovskou veřejnost na besedu s odborníkem na prevenci 
rizikového chování Ing. Jiřím Šromem a diskuzi k možnostem využívání internetu pro 
vzdělávání dětí. Lektor Ing. Jiří Šrom ze společnosti ACET ČR, z. s., přednáší i na ně-
kterých základních školách v území na besedách primární prevence pro žáky škol.

Bolest jménem šikana
(+ kyberšikana)
V úterý 10. dubna 2018 od 16.30 hod. v malém sále KKC Přeštice
Masarykovo náměstí
Zveme všechny rodiče, kterým není jedno…, protože „klasická“ šikana většinou probíhala v uza-
vřeném kolektivu, v současné době šikaně napomáhají nové komunikační technologie: především 
internet a mobilní telefony. Tyto technologie potlačují hranice mezi školou a domovem…
(www.acet.cz)
Více informací u koordinátorky projektu Mgr. Martiny Hanzlíkové,  tel. 721 759 772 nebo na e-mailu 
info@mas-aktivios.cz 
Beseda včetně drobného občerstvení
je pro účastníky ZDARMA.
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Listování
dejinami PŘEŠTIC

Přeštičtí vodáci na vlnách času

K prvním průkopníkům vodác-
kého sportu u nás patřili Karel 
Bureš, Jan Kovářík, František 
Šlédr a Václav Mareš. Začína-
li společně v roce 1922 na malé 
loďce zvané maňásek, kterou 
později nahradila žebrová kánoe 
vlastní výroby. Byla to historicky 
první kánoe v Přešticích. Svým 
provedením a šesti metry délky 
sice připomínala spíše monstrum, 
přesto před devadesáti lety úspěš-
ně zdolala první dálkové jízdy: 
v roce 1927 z Přeštic do Roudni-
ce nad Labem (260 km za pět dní) 
a v roce 1928 z Českých Budějo-
vic do Hřenska (350 km za devět 
dní). O rok později se tato parta 
dvacetiletých mládenců rozešla.

Zásadní zlom v dějinách přeštic-
kého vodáctví přišel až s počát-
kem druhé světové války. Do té 
doby téměř neznámý sport zazna-
menal v Přešticích rychlý rozvoj, 
a to především díky zákazu zábav 
a oficiálních tělovýchovných 
organizací, který v protektorátě 
dopadal hlavně na mladou gene-
raci. Prvními přeštickými závod-
níky bylo duo Josef Kripner – 
– Václav Pytlík, které se 4. květ-
na 1941 zúčastnilo za Sokol Přeš-
tice (rozpuštěn byl až v říjnu toho 
roku) I. ročníku závodu Přeštice 
– Plzeň, pořádaného vodáky teh-
dy jediného západočeského klu-
bu Radbuza KČT Plzeň.

Dne 10. června 1941 byla 
v restauraci U Kripnerů založena 
Vodácká skupina Klubu českých 
turistů v Přešticích. Šlo o prv-
ní venkovský klub v západních 
Čechách. Pro pět kánoí, kterými 
disponoval, byla rok nato posta-
vena prostá dřevěná bouda na 
levém břehu Úhlavy nad jezem. 
Zde se začínající vodáci scháze-
li, trénovali a učili se stavět lodě. 
V roce 1942 založili svůj vlastní 
rychlostní, ale i propagační závod 
Švihov – Přeštice.

Původní vodácký azyl přestal 
brzy stačit. Po zákazu Sokola 

nastal velký příliv nových členů, 
kteří do Vodácké skupiny přistu-
povali i se svými loděmi. Jejich 

počet tak vzrostl na sedmadvacet. 
V roce 1943 se proto stará loděni-
ce přestěhovala na nové stanoviš-
tě, na někdejší hřiště Lyžařského 
klubu u řeky za Brankou. V are-
álu přibyla k původní úschovně 
lodí ještě jedna menší, dále se 
postavily kabiny a umělý násep 
pro lukostřelbu.

V roce 1944 bylo přeštických 
vodáků již téměř 140 a zúčastnili 
se celkem 14 závodů. Třetí ročník 
závodu Švihov – Přeštice se již 
jel o dvě putovní ceny – sošky od 
akademického sochaře Stanislava 
Kukrála, věnované městem Přeš-
tice. V tomto závodě startovala 
třetina vodáckých klubů z Čech 
a Moravy. Chloubou pořadatelů 
byla účast našich olympioniků 
z OH v Berlíně 1936. Putovní 
cenu vyhráli domácí.

Po válce bylo náhle všech-
no jinak. Sokol obnovil činnost 
a někdejší členové se do něho 
hojně vraceli. Zůstalo jen asi tři-
cet skalních členů, včetně něko-
lika nadějných dorostenců. A aby 
toho nebylo málo, v únoru 1946 

vyhořela velká loděnice s loděmi 
a většinou kabin. Neštěstí Přeš-
tických vyvolalo vlnu solidarity 
v celé tuzemské vodácké obci. 
Za narychlo sehnané finance 
a vyplacenou pojistku byl v Holý-
šově zakoupen dřevěný lágrový 
barák po Němcích a přestěhován 
do Přeštic. Na stavbě pracovali 
s maximálním úsilím jak členo-
vé Vodácké skupiny s rodinnými 
příslušníky, tak místní řemeslní-
ci, a dokonce, se svolením okres-
ního soudu, i vězni z místní věz-
nice. Provoz v obnovené loděnici 
byl sice slavnostně zahájen již  
6. července téhož roku, ale za 
cenu značného zadlužení vodáků, 
kvůli kterému musela být na čas 
utlumena sportovní činnost.

Nová organizační struktura 
poválečné sjednocené tělovýcho-
vy počítala se začleněním vodá-
ků a loděnice nejprve do Sokola, 
později do TJ Přeštice. V letech 
1949-1959 docházelo ke střídá-
ní generací. Noví zájemci při-
cházeli a zase odcházeli, a stále 
častěji se mezi nimi objevovaly 
ženy. Ze staré gardy zůstával jen 
Josef Kripner, který byl vpravdě 
hnacím motorem oddílu a jeho 
osobní nasazení a víra v mladé 
lidi  mnohokrát  zachránily  oddíl 
před zánikem.

Období mezi roky 1960-1980 
by se dalo charakterizovat jako 
vzkříšení bývalé slávy. Činnost 
oddílu se rozdělila do tří vodác-
kých specializací – závodní 
(rychlostní), slalomové a turistic-
ké. Největší úspěchy zaznamenali 
„rychlíři“. Někteří si vyjezdili 1. 
výkonnostní třídy, další dosáhli 
na mistrovské výkonnostní tří-
dy, dva z nich přešli do Středis-
ka vrcholového sportu v Praze. 
V žebříčku všech 34 vodáckých 
oddílů, soupeřících v rychlostní 
kanoistice, si Přeštice udržova-
ly velmi dobrou pozici. Přeštičtí 
závodníci a závodnice sbírali oce-
nění na nejprestižnějších závo-
dech v tuzemsku a reprezentanti, 
jako např. Jiří Louda, patnáctiná-
sobný mistr republiky, nebo Jit-
ka Mašátová, i v zahraničí. Tyto 
úspěchy byly výsledkem výborné 
práce s mládeží, tvrdé tréninkové 
dřiny a kolektivního ducha, který 

v partě panoval. Za zmínku stojí 
i to, že téměř vše si vodáci, stej-
ně jako jejich předváleční před-
chůdci, financovali sami, stavbu 
a dopravu lodí na závody nevy-
jímaje. V letech 1985–1988 byla 
svépomocně provedena zděná 
přístavba loděnice na KáČéTé, 
při níž bylo odpracováno 1600 
dobrovolných brigádnických 
hodin.

Velkou organizační změnou 
bylo osamostatnění vodních 
turistů a jejich začlenění do 
odboru turistiky TJ Přeštice. Na 
přelomu 70. a 80. let začal oddíl 
vodní turistiky TJ Přeštice spolu-
pracovat s pionýrským kroužkem 
vodní turistiky při Městském 
domu pionýrů a mládeže. Tento 
kroužek postupně vychoval pro 
Turistický oddíl mládeže (TOM), 
založený v r. 1985 při odboru 
turistiky TJ Přeštice, řadu nových 
adeptů vodáctví.

V roce 1989 přešel TOM za 
lepšími podmínkami do nově 
založeného vodáckého Klubu 
českých turistů. Dnes má KČT, 
odbor Úhlava, 45 členů. Vedle 
oddílu dospělých byl v roce 2010 
založen, po zrušení vodáckého 
kroužku při DDM Přeštice, nový 
oddíl TOM 20902 Úhlava. V sou-
časné době má 26 mládežníků 
včetně 4 instruktorek. Oba tyto 
oddíly se věnují převážně vodác-
ké turistice a snaží se u nejmladší 
generace zachovat a dále rozvíjet 
bohatou tradici přeštických vodá-
ků. Při TJ Přeštice jsou stále čilí 
vodní turisté, naproti tomu for-
málně stále ještě existující oddíl 
rychlostní  kanoistiky  postrádá 
aktivní členy. 

V roce 2015 byla na KáČéTé 
stržena památná loděnice z roku 
1946 a vystřídal ji moderní vol-
nočasový areál s vodáckým záze-
mím a přilehlými sportovišti. 
Dořešen byl i majetkový převod 
pozemku na město Přeštice, které 
se o celý projekt zasloužilo. Po 
mnoha desítkách let se  tak napl-
nil dávný sen Josefa Kripnera 
o vybudování koupaliště s přileh-
lým sportovním stadionem.

Pro zájemce o podrobnější 
dějiny vodáckého sportu v Přeš-
ticích  vychází  letos  ve  vydava-
telství APEX – ART Plzeň kni-
ha „V ruce pádlo, v srdci řeku“. 
Přináší nejen souvislý výklad his-
torie přeštických vodáků a jejich 
loděnice, ale i vzpomínky mnoha 
pamětníků.

Věra Kokošková

Vodácký pravěk

Bývalá sláva se vrací

Loděnice v novém
a první rozmach

Poválečný odliv

Vodácký sport má v Přešticích bohatou tradici. V dnešním Listování vám přiblížíme alespoň 
stručnou historii přeštických vodáků a jejich loděnice.

První loděnice nad jezem

Válečné počátky

Ztráta samostatnosti

Vodní turisté

Přeštické vodáctví dnes

V novém

Nová kniha



Vyhlašování nejlepších spor-
tovců okresu Plzeň-jih má za 
sebou již osmnáctiletou hos-
torii. A podruhé se tato akce 
konala v sále přeštického Kul-
turního a komunitního centra. 
V úvodu všechny sportovce 
přivítal starosta Karel Naxera 
a mimo poděkování za předve-
dené výkony jim popřál i mno-
ho úspěchů v dalších letech 
závodnické kariéry.

A samozřejmě mezi oceně-
nými byli i zástupci Přeštic. 
Hned v prvé kategorii vystou-
pili na pódium „domácí“. Cenu 
pro nejlepší žákovský kolektiv 
převzaly mistryně republiky, 
starší žačky národní házené. Po 
chvíli je napodobili muži téhož 
oddílu, také mistři republiky, 
kteří byli vyhodnoceni jako 
nejlepší kolektiv dospělých.

Důležitá je i práce trenérů, 
bez nich by mnohé sportovní 
výkony nebyly. Z přeštických 
byli oceněni dva trenéři fotbalu, 
Pavel Dobrý a František Bou-
chal. K nim se připojil trenér 
národní házené m. n. h. Vác-
lav Brada, který muže minu-
lou sezonu dovedl až k titulu 
mistra ligy. Nedílnou součástí 
všech utkání jsou i rozhod-
čí. Pro cenu si přišel fotbalo-
vý „sudí“ Lukáš Langmajer 
a ligovou národní házenou již 
téměř dvacet let pískající m. n. 
h. Stanislav Zadražil.

Další vyhlašovanou kategorií 
byl „Mimořádný výkon roku“. 
Pro cenu si přišla m. n. h. Soňa 
Zadražilová, brankářka prvoli-
gového celku žen národní házené 
a fotbalista Ivan Blahoudek, člen 
přeštického divizního celku.

Úspěšná atletka, členka AŠK 
ZŠ Josefa Hlávky, Barba-
ra Píchalová získala ocenění 
v kategorii „Starostův pohár“. 
Cenu pro vítěze kategorie 
„Sportovní hvězda čtenářů 
Plzeňského deníku“ získal fot-
balista mladšího dorostu TJ 
Přeštice Martin Hejduk. Kate-
gorii „Masters“ vyhrála stará 
garda fotbalistů přeštického 
oddílu, přeborník okresu Plzeň- 
-jih.

Vyvrcholením celého podve-
čera bylo ocenění nejlepších 

jednotlivců. A všechny ceny 
vlastně zůstaly „doma“. Mezi 
žáky zvítězil atlet, člen  ŠAK 
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice, Jan 
Pergler, v kategorii dorostu 
byla vyhlášena jako nejlep-
ší Kristýna Burlová – členka 
oddílu cyklistiky TJ Přeštice, 
několikanásobná medailistka 
z MR jak na dráze, tak na sil-
nici. A ani cena pro nejlepšího 
dospělého „neskončila“ dale-
ko. Získala ji členka střelecké-
ho klubu Cinderella Dnešice 
Michaela Štenglová, stříbrná 
medailistka z Mistrovství Evro-
py v lovecké kombinaci.  (šat)
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Ocenění pro sportovce, trenéry
a rozhodčí

Vrchol sezóny oddílu lyžování

Sborník Pod Zelenou Horou se mění 
V obsahu letošního jarního 

čísla naleznou čtenáři komen-
tovaný objev historika Micha-
la Tejčka, týkající se přeštické 
školy v době baroka. Listiny 
z farního archivu z poloviny 
18. století přinášejí představy 
faráře a ekonomického správce 
kladrubského majetku v Přeš-
ticích Mikuláše Sextettera 
o školním a vyučovacím řádu. 
Ačkoliv nevíme, zda byly tyto 
normativy realizovány, jsou 
cenným a zajímavým vhledem 
do života tehdejšího školství.

Naši spolupracovníci ze Stát-
ního oblastního archivu v Plz-
ni, pracoviště Klášter, si ten-
tokrát do sborníku připravili 
stať, nazvanou „Karel Škoda 
a správa velkostatku Žinkovy 
na přelomu válečných let 1915 
a 1916“. Na základě historic-
kých dokumentů se z ní vyno-

řují svědectví o tom, jak těžké 
bylo ve válečných letech udržet 
provoz prosperujícího velko-
statku, který hlavně zásoboval 
dělníky ve Škodových závo-
dech v Plzni. Na jeden z nej-
větších pohřbů v naší zemi ješ-
tě v rámci Rakousko-Uherska, 
na pohřeb přeštického rodáka 
Josefa Hlávky, zavzpomínala 
u příležitosti 110. výročí jeho 
úmrtí vedoucí Domu historie 
Přešticka Drahomíra Valento-
vá. Historie kostelních zvonů 
byla pohnutá všude, ať se jed-
nalo o malé obce či větší měs-
ta. Důkazem toho je příspěvek 
Aleny Vlčkové o štěnovických 
zvonech. A konečně dvě náro-
dopisně laděné statě se zaobí-
rají nadcházející dobou veli-
konoční, s konkrétními popisy 
místních zvyků na Chválenic-
ku a Měčínsku.

Po dvaceti letech (či zno-
vuobnovení) své existence 
prochází vlastivědný sborník 
„Pod Zelenou Horou“ v roce 
2018 modernizací. Se změnou 
dodavatele grafického zpra-
cování a tisku se dočkal nové 
obálky, barevné obrazové pří-
lohy a rozšíření obsahu o dal-
ší čtyři strany. Vylepšení se 
ovšem promítá do i vyšší ceny 
za číslo (40 Kč), přičemž roční 
předplatné činí (200 Kč). Přes-
to doufáme, že nám naši věrní 
čtenáři zachovají i nadále pří-
zeň.

A případné nové zájemce 
o spolupráci se sborníkem 
upozorňujeme na Pokyny pro 
autory, které naleznou v sekci 
Pod Zelenou Horou na webo-
vých stránkách Kulturního 
a komunitního centra Přeštice.

Věra Kokošková

Pokračování ze str. 1
S cílem udělat pořádek a sjed-

notit systém regulativů roz-
hodlo v roce 2012 zastupitel-
stvo města o pořízení nového 
RP. Když jsem koncem roku 
2014 dostal pořízení územního 
i regulačního plánu na starost, 
ležely přede mnou oba tyto 
dokumenty rozdělané. Z logi-
ky věci bylo nejdříve potřeba 
dát  dohromady  územní  plán. 
Ten jsme schválily v březnu 
2016. Následně jsem se pustil 
do plánu regulačního. Dalším 
důležitým faktem je, že rozpra-
covaný RP byl ve fázi, kdy bylo 
zformulováno zadání a proběh-
lo také veřejné projednání (byť 
bez většího zájmu občanů). Ze 
zákona je zadání k vypracová-
ní RP závazné a směrodatné, 
takže výsledek se od něj nesmí 
příliš odchýlit. V rámci dokon-
čení RP jsme tedy nemohli 
dělat žádné větší změny a ty, 
jež jsme provedli, jsme museli 
konzultovat s úřadem. Za řeč 
přitom stojí snad jen tři změ-
ny – změna koncepce páteřní 
komunikace K4 ze stavby na 
navážce s gravitačním odka-
nalizováním dešťových vod na 
výstavbu na terénu s kanalizací 
tlakovou, změna určení jed-
noho pozemku ze zařízení pro 
seniory na výstavbu RD (k zaří-
zení pro seniory byl v prosinci 
2013 zakoupen areál bývalého 
ZD Kbel u kostela) a zvýšení 

přípustné podlažnosti ze 3 na 4 
patra u jedné ze dvou zón pro 
bytovky. Před schvalováním 
RP byla podána jedna námitka, 
kdy podatel nesouhlasil s mož-
ným zvýšením budoucích byto-
vých domů. Vzhledem k tomu, 
že nic nenasvědčovalo tomu, 
že by téma rezonovalo v širším 
měřítku a město nový RP potře-
buje, navrhl jsem zastupitelstvu 
jeho námitku zamítnout. Ještě 
před březnovým zasedáním 
zastupitelstva jsme obdrželi 
petici podepsanou 65 obyva-
teli Luční ulice, z nichž nema-
lá část na zastupitelstvo také 
dorazila. Petice ve stručnosti 
k výšce bytových domů přida-
la ještě stížnost na zmenšení 
plochy pro sport a upozornění 
na nepřesné zanesení hranice 
stoleté vody v RP. Tak, jako 
jsem učinil na zastupitelstvu, 
dovolím si i zde tato tři témata 
komentovat. Zvýšení přípustné 
podlažnosti bytových domů 
jsem navrhl, protože ekonomi-
ka výstavby celé obytné zóny 
(nejen plochy bytových domů) 
je hodně napjatá. Veškerá nutná 
infrastruktura (včetně přeložek 
atd.) je odhadována na 150 
milionů. Když toto číslo vydě-
líme metry obytných ploch, 
vychází to již teď na cca 800 
Kč nákladů na čtvereční metr, 
což je zkrátka velmi vysoké 
číslo, které s dalším postupem 
ještě poroste (další náklady na 

zařízení veřejných prostranství 
atd.). Cílem tedy bylo eko-
nomiku věci alespoň trochu 
vylepšit (náklady rozdělit mezi 
více „plátců“). Stejný cíl sledo-
valo zmenšení budoucí spor-
tovní plochy, přičemž toto bylo 
provedeno projektantem s tím, 
že jsme stále v rámci legislati-
vou daných poměrů veřejných 
ploch na plochy zastavěné. Při-
znávám, že vzhledem k malému 
využívání stávajících veřejných 
sportovních ploch jsem tuto 
věc nedocenil. Nepřesnost ve 
vyznačení hranice stoleté vody 
je pak spíše formální zádrhel, 
který již řešíme s projektan-
tem (je to jeho zodpovědnost). 
Každopádně by to nemělo mít 
žádné větší dopady, protože 
zasahování do zaplavovaných 
území řeší v následném pro-
cesu územní řízení. Diskuse 
k RP byla vypjatá. Přítom-
ní petenti požadovali shodit 
návrh nového RP ze stolu, já 
a většina zastupitelů jsme trva-
li na tom, že jej město potřebu-
je. Konkrétně jde o to, že bez 
nového RP by nebyla možná 
výstavba v souladu s potřeba-
mi města ani na pozemcích, 
které již město prodalo nebo je 
výstavba pod smlouvou. Dále 
by nebylo možné postoupit 
v jednání s investory, jež by 
případně byli schopni do pro-
jektu vstoupit. 

Dokončení na str. 10

HLÁŠENÍ  MÍSTOSTAROSTY

Poslední víkend v únoru 
vyvrcholila lyžařská sezóna 
Oddílu lyžování TJ Přeštice 
závody v areálu Zadov. Všich-
ni účastníci lyžařských kurzů 
byli rozděleni do jednotlivých 
kategorií a čekal je dvoukolový 
závod ve slalomu. Počasí bylo 
od rána opravdu zimní, teplota 
byla kolem -10 stupňů, ale jas-
ná obloha předzvěstovala krás-
né počasí. Dopolední trénink 
naznačoval první favority jed-
notlivých kategorií. Postupně 
se také zvětšoval počet diváků, 
kteří se přijeli na závody podí-
vat. Před startem závodů byla 

trať lemována rodiči a všemi, 
kteří přijeli fandit.

Výborně připravená trať 
s několika technickými 

pasážemi přivítala první nej-
mladší závodníky. Postupně 
odjely všechny kategorie prv-
ní kolo, ve druhém kole se 
bojovalo o poznání odvážněji. 
A vítězové? Kromě nejlepších 
třech vyhráli všichni, kteří se 
s  tratí  vyrovnali  a  dokázali 
využít svých nově nabitých 
dovedností. Vše podtrhlo 
krásné slunečné počasí. Lepší 
závěr sezóny jsme si nemohli 
přát.

Lyžníci, skol příští sezónu!

Mgr. Petr Fornouz
předseda oddílu lyžování



Již dva roky se členové Spol-
ku pro záchranu historických 
památek Přešticka snaží obrátit 
pozornost veřejnosti k nejstar-
ší části hřbitova v Přešticích, 
jako významnému kulturnímu 
dědictví města. Kromě adopce 
ohrožených hrobů se rozhod-
li pojmout tento prostor jako 
netradiční galerii.

V loňském roce se zasa-
dili  o  pozastavení  likvidace 
nejstarších hrobů s cennými 
náhrobky, které již ztratily 
své majitele. Zorganizovali tři 
veřejné komentované prohlíd-
ky, které zájemce provedly po 
místech posledního odpočinku 
osobností, které se nějakým 
způsobem zapsaly do historie 
města. A 29. 10. 2017 se zde 
konala vernisáž první, „dušič-
kové“, výstavy klatovské 
výtvarnice a přeštické rodačky 
Jaroslavy Papežové „Zahrada 
času“.

Druhá z výstav pod širým 
nebem, zahájená vernisáží dne 
16. 3. 2018, chce připomenout 
110. výročí úmrtí „bohatý-
ra ducha a práce“, největší-
ho přeštického rodáka Josefa 

Hlávky. Celkem 15 panelů při 
hlavní hřbitovní cestě přibližu-
je prostřednictvím unikátních, 
dosud nezveřejněných foto-
grafií dva dny velkolepých 
pohřebních slavností v Praze, 
Lužanech a Přešticích 15.-16. 
března 1908.

Na realizaci akce se podílely 
vedle Domu historie Přešticka 
také ZŠ Josefa Hlávky v Přeš-
ticích a Nadace Nadání Josefa, 
Marie a Zdeňky Hlávkových 
v Praze. Tato výstava potrvá 
až do 31. srpna tohoto roku.

Věra Kokošková

Hřbitov jako galerie
pod širým nebem
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Veřejná diskuze k prodeji 
městských rozvojových
pozemků

Vážený pane starosto, na mé 
zcela konkrétní dotazy, které 
se týkají pro město nevýhod-
ných prodejů celkem 19 ha 
městských pozemků ve třech 
rozvojových lokalitách (Obyt-
ná zóna Svatoplukova, lokalita 
Nepomucká, průmyslová zóna 
ve směru na Skočice), jste kon-
krétně neodpověděl ani v břez-
nových Přeštických novinách 
(PN). Připomenu Vám jen dva 
z těchto dotazů:

Proč město vrací z prodejní 
ceny pozemků zpět společ-
nosti AREA group s. r. o. 12 
mil. Kč, když AREA u soudu 
vyčíslila, že do úpravy těchto 
pozemků v rozvojové lokalitě 
Nepomucká fakticky investo-
vala pouze 3 360 637,80 Kč?

Proč město prodává spo-
lečnosti AREA group s. r. o. 
pozemky v Obytné zóně Sva-
toplukova určené pro výstav-
bu rodinných domů za cenu 
300 Kč/m2 plus DPH, když 
občanům obdobné pozemky 
prodává za cenu 1 170 Kč 
plus DPH?

Stále obhajujete „výhodnost“ 
prodejů rozvojových pozemků 
města příjmem několika desí-
tek miliónů korun do budoucí-
ho rozpočtu města, a tvrzením, 
že svým konáním napravujete 
chyby způsobené minulými 
vedeními města, zejména pak 
mým jako bývalého starosty. 
Z čeho usuzujete, že jste 19 ha 
rozvojových pozemků prodali 
a především využili výhod-
ně (pro město) jsem se dosud 
nedozvěděl. Stejně tak, jaké 
konkrétní naše (mé) chyby 

z minulosti jste tímto způso-
bem museli napravovat. Minu-
lost s přítomností mísíte právě 
tak, jak se vám to hodí.

Je zřejmé, že problematika 
prodeje 19 ha pozemků v roz-
vojových zónách města je 
složitá, letitá a rozsáhlá, pro-
to ji není možné dostatečně 
vysvětlit několika články v PN. 
V březnovém sloupku staros-
ty jste, cituji Vás, „všechny 
opětovně ubezpečil, že se celé 
problematice a hlavně jejímu 
objasnění budete i nadále věno-
vat na stránkách PN a na slíbe-
ném veřejném jednání, o které 
pan Antonín Kmoch tak stojí“. 
Jsme tedy ve shodě, že v této 
věci přeštická veřejnost jasno 
nemá. Měli bychom jí proto 
poskytnout potřebné faktické 
informace, aby si o výhod-
nosti či nevýhodnosti prodeje 
a využití těchto pozemků udě-
lala svůj vlastní úsudek.

K tomu můžeme a chce-
me přispět oba již zmíněnou 
veřejnou diskuzí s občany na 
toto téma, ke které jsem jim 
a Vám k dispozici. Zároveň si 
Vás dovoluji požádat, abyste 
ve své kompetenci k této pro-
blematice otevřel samostatné 
diskuzní téma na webu města, 
čímž byste rozšířil prostor pro 
možnou diskuzi a argumen-
taci nejen mezi námi dvěma, 
ale i mezi občany, kterým je 
vyjasnění našich rozdílných 
postojů k prodeji výše uvede-
ných rozvojových pozemků 
města určeno především.

Antonín Kmoch
člen ZM Přeštice

Poznámka zastupitele
k březnovému konání
zastupitelstva

Spolek pro záchranu 
historických památek Přešticka

Dne 16. února 2018 se usku-
tečnila členská schůze našeho 
spolku, na níž se hodnotil uply-
nulý rok a tvořil plán a rozpočet 
na rok letošní. V loňském roce 
se podařilo realizovat tři vyře-
závací brigády na hradě Skála, 
přičemž nám na poslední z nich 
výrazně pomohli hráči geo-
cachingu pod vedením Adama 
Haunera. V červenci spolek 
vydal  pohlednice  renovované-
ho pomníku přeštických prasat, 
dále obrázek ozdobného rámu 
obrazu Panny Marie Přeštické 
a svatý obrázek Přeštické Divo-
tvůrkyně. Uskutečnili jsme 
tři přednášky a jednu archeo-
logickou vycházku. Dvakrát 
jsme pomáhali archeologům 
s povrchovým sběrem archeo-
logických artefaktů. Na přeš-
tickém hřbitově jsme pořádali 
dvě komentované prohlídky 
a výstavu obrazů Jarky Papežo-
vé pod širým nebem. Naši prů-
vodci se v přeštickém a vícov-
ském kostele věnovali celkem 
364 návštěvníkům. Jsme spolek 
nevelký, takže nás potěší každý 
zájem o aktivní pomoc v naší 
činnosti. V loňském roce jsme 
přijali 4 nové členy.

Naše činnost se neobejde bez 
finančních prostředků a my 
jsme vděčni za každý finan-
ční příspěvek, který podpoří 
naši činnost v oblasti záchrany 
a péče o památky a propagace 
přeštické historie a osobnos-
tí. Rád bych proto touto ces-
tou poděkoval MANŽELŮM 
IVANĚ A JAROSLAVOVI 
VOLFOVÝM z Přeštic, kteří 
nám na konci loňského roku 
poskytli štědrý finanční dar.

Hlavním tématem činnosti 
v tomto roce je hrad Skála, kte-
rý v letošním roce slaví 700 let 
od první písemné zmínky. Jsou 
přichystány středověké slav-

nosti, které se uskuteční přímo 
na hradě 9. června. Na 24. a 25. 
září je naplánována odbor-
ná konference ke Skále. Před 
vydáním je vystřihovací model 
hradu a rádi bychom mladší 
veřejnosti nabídli i kreslený 
komiks s tématem skalských 
pověstí. V prodeji už jsou turis-
tické známky, nálepky a díky 
kolegovi Balounovi i vizitky 
hradu. Od září do listopadu se 
rovněž uskuteční Skále věno-
vaná výstava v Domě historie 
Přešticka. Z ostatní plánované 
činnosti zmíním osazení infor-
mačních tabulí na významné 
přeštické stavby, návštěvu 
židovských památek Přešticka 
či výstavu děl Jarky Papežové, 
věnovanou přeštickému rodá-
kovi Louisi Křikavovi.

V loňském roce jsme žádali 
přeštickou veřejnost o pomoc 
při shánění fotografií a informa-
cí o pamětním křížku U Švihlů 
V Háječku. Nakonec se k nám 
díky Michalu Švihlovi dosta-
la historicky cenná fotografie 
původního křížku z roku 1870. 
Fotografii, pořízenou v roce 
1973, poskytla Zdeňka Hrdon-
ková. Oběma děkujeme.

Michal Tejček
www.spolek-prestice.cz

Křížek V Háječku (U Švihlů). 
Foto Zdeňka Hrdonková, 1973.

Postřehy jednoho „imigranta“
(reakce na únorová „fakta“ zastupitele za KSČM 
Frouze, strana 9 – PN březen 2018)

Shodou příznivých okolností 
jsem se stal manželem vnučky 
jednoho přeštického rodáka, 
typografa a zakladatele národ-
ní házené v Přešticích. Po jeho 
úmrtí jsme se ženou opravili 
zděděný domek z roku 1912 
a v Přešticích žijeme a užívá-
me důchod.

Líbí se nám tady. Máme dob-
ré sousedy, zelenou zahrád-
ku a blízko na tenis. Už delší 
dobu máme možnost sledovat 
proměny města. Mnohé se 
nám zamlouvají, jak ty staveb-
ní, tak mezilidské.

Líbí se mi, že se lidé zdraví, 
aniž by se osobně znali. Zdra-
ví i malé děti. Rozpačitý jsem 
z rozpínání Přeštic do okolní 
krajiny vilovou zástavbou.

Vůbec se mi nelíbí „Jiný 
pohled na Únor 1948“ z pera 
zastupitele Frouze (PN březen 
2018).

Účelová směsice pravd, polo-
pravd, lží a útoků, tak typická 
pro argumentaci, vábení a sli-
by komunistů.

Pobuřující nejsou tolik fakta, 
ani „fakta“, ale hlavně jejich 
interpretace a vývody.

Veškerá relativizace vývo-
je po „Únoru 1948“ (vždyť 
všechno nebylo tak špatné) 
není namístě.

Dnešní pamětníci byli teh-
dy mladí, a to se vše hod-
notí trochu jinak. Pan Frouz 
byl mladičký i v roce 1968 
(pamatujete?). Bystře se ori-
entoval a vstoupil do KSČ. 

S rolí a posláním ÚSTR se 
vypořádal vpravdě stranicky. 
Jeho interpretaci pokládám za 
nebetyčnou drzost zneužíva-
jící svobodu slova, o které se 
nám do roku 1989 (až na půl-
rok 1968) nemohlo ani zdát.

Kdyby to mělo smysl, položil 
bych panu Frouzovi pár otá-
zek. Snad jedna za všechny. 
Co panu Frouzovi říká např. 
Zákon o protiprávnosti komu-
nistického režimu a odporu 
proti němu (č. 198/1993 Sb.)? 
Ano, režim od 25. února 1948 
do 17. listopadu 1989 byl zlo-
činný, nelegitimní a zavržení-
hodný.

Jsem rád, že pan Frouz není 
mým zastupitelem. Suverén-
ní a arogantní odsudek role 
ÚSTR a „výklad“ přechodu 
k socialismu v jeho podání je 
odpudivým příkladem mani-
pulace.

Soudě z aktivit občanů mapo-
vaných v Přeštických novi-
nách, nemám obavy o smě-
řování a rozvoj města snad 
i pomocí moudrého, čestného 
a nezištného postupu staros-
ty a zastupitelů, kteří budou 
mít na paměti blaho občanů 
a nepodlehnou žabomyším 
válkám.

Snažím se nezapomínat. 
Paměť a poučení z historie, 
s kritickým pohledem do 
vlastních řad, zvedá morálku. 
Nebuďme lhostejní, blíží se 
komunální volby.

PhDr. Ladislav Růžička

Jiný pohled na Únor 1948
podle Mgr. Frouze – jako PŠM

Reaguji na článek Mgr. Frou-
ze, který vyšel v březnovém 
vydání PN. Nemyslím si, že by 
článek Jakuba Šloufa z únoro-
vého vydání PN překrucoval 
fakta. Naopak Mgr. Frouz se 
projevuje jako zkušený agitátor 
nedávné historie. Nabyl jsem 
dojmu, jako bych se na chvíli 
ocitl v letech 1986 až 1988, kdy 
jsem v rámci vojenské základní 
služby absolvoval pravidelně 
tzv. školení PŠM (pro mladší: 
politické školení mužstva), kte-
ré probíhalo ve stejných inten-
cích, tj. speciálně vyškolený 
důstojník Československé lido-
vé armády tak dlouho opako-
val „historická fakta“, až tomu 
někteří z nás začali věřit (v hor-
ším případě) nebo si mysleli své 
o něčem (v lepším případě). Je 
to srovnatelné s argumentací 
jednoho dnešního politika, kte-
rý stále dokola prohlašuje: „je 
to účelovka, je to účelovka, je 
to účelovka“, až tomu polovina 
národa začíná věřit.

Na celý článek ani není mož-
né zde v poskytnutém prostoru 
reagovat, zaměřím se proto jen 
na „ústavnost“ tehdejšího pro-
cesu. Fakta jsou daná: ke dni 
25. 2. 1948 podalo demisi cel-
kem 14 ministrů (ke 12 minis-
trům se připojili Fr. Tymeš 
a V. Majer za soc. demokracii), 
což je nadpoloviční většina ze 
26členné vlády. Povinností pre-
zidenta Beneše bylo tedy roz-

pustit vládu jako celek, odvolat 
ji a buď pověřit Klementa Gott- 
walda jako předsedu největší 
strany podle výsledku posled-
ních voleb, aby s ostatními 
stranami  vyjednával  o  vytvo-
ření nové vlády, anebo vypsat 
nové volby. Bohužel prezident 
Beneš podlehl nátlaku K. G., 
když zcela jistě čelil vyhrůž-
kám občanskou válkou. Je 
třeba také zmínit např. násilné 
obsazení sekretariátu sociální 
demokracie a následně Lido-
vého domu 25. 2. 1948, stejně 
tak „dobrovolné“ sloučení soc. 
demokracie do KSČ a násled-
né perzekuce těch členů soc. 
demokracie, kteří se dobro-
volně diktátu nepodvolili. Ani 
poměrné zastoupení jednot-
livých stran neodpovídalo po 
doplnění vlády výsledkům 
posledních voleb, když KSČ 
se zvýšil počet ministrů z 9 
na 13, nestraníkům ze 2 na 3 
(z toho jeden byl Ludvík Svo-
boda), u soc. demokracie ze  
3 na 4. U ostatních stran se 
počet ministrů snížil: u Nár. 
socialistů ze 4 na 2, u Slov. 
demokratů ze 4 na 1, u Lidov-
ců ze 4 na 2. S ohledem na výše 
uvedená fakta lze podle mého 
názoru nazvat převzetí moci 
komunisty státním převratem, 
aniž by tak došlo k překruco-
vání historie.

Jaroslav Majer
zastupitel za ČSSD

Na ZM 8. 3. 2018 se kromě 
jiného  projednával  a  schvalo-
val regulační plán (RP). Jeho 
nejvýznamnější změnou je 
změna na stavby čtyřpodlaž-
ních objektů bez omezené výš-
ky a uspořádání s významným 
zásahem do klidové zóny měs-
ta v blízkosti ulice Luční.

Jsem přesvědčen, že se nejed-
nalo o dobré rozhodnutí.

A proč:
– navržený a schválený RP je 
pod silným vlivem developerů. 
Čemuž odpovídá v budouc-
nu vysoká míra zastavěnosti, 
domy se 4 NP nemající stano-
venou výšku atd.
– jednání s developery bylo ješ-
tě před schválením RP
– z jednání s developery vyply-
nulo, že se cena infrastruktury 
nacenila na hodnotu 150 mil. 
Kč – je to vlastně jakýsi nástřel, 
který je brán jako závazný 
a tomu se vše přizpůsobuje. 
Pokud na ZM byl vznesen 
dotaz na jména developerů, tak 
jméno jednoho z developerů 
bylo raději zapomenuto. Jak 
smutné
– vypořádání a zamítnutí 
námitky JUDr. Balouna k RP 
bylo účelné
– komise koncepce a rozvoje 
vůbec neprojednala tento plán. 
Tento plán jí nebyl předsedou 
komise ani předložen. Neho-
dilo by se, aby tato komise RP 
neschválila. Není to tak dávno, 
kdy nám tito samí lidé tvrdili, 
jak nebudou nic skrývat. Nyní 

se řídí naopak praktickou radou 
MUDr. Plzáka – zatloukat, za-
tloukat, ještě jednou zatloukat.

V každém vydání Přeštických 
novin se dozvíme, jaký horo-
skop na nás čeká, ale aby nás 
radnice upozornila, jak důležitý 
dokument se má schvalovat, 
tak to raději ne. Byl sice na 
úřední desce zveřejněn, je to 
ale v dnešní době dostatečně 
podaná informace. A výmluva, 
dělalo se na tom cca 6 let, tak se 
to musí schválit. Docela smut-
né zdůvodnění.

Město tu nestojí jen na jed-
no volební období, natož na 
přání developerů. Developery 
samozřejmě zajímá zejména 
zisk z této investice. Rozhod-
ně ne, co se s tím stane. A jestli 
z toho vzniknou ubytovny už 
nikdo nezvrátí.

Měli bychom si vážit naše-
ho města. Rozhodně bychom 
také neměli zapomenout. 
Pozemky na ceně neztrácí. 
Tak proč tak nutně tlačit na 
schválení nového regulačního 
plánu. A z jednání ZM skoro 
vyplynulo – hlavně pozemky 
urychleně prodat. Nejlépe do 
voleb.

Škoda, že protipovodňové 
opatření, které považuji pro 
město za daleko důležitější, se 
ve  velké tichosti  shodilo  pod 
stůl. Že by se to také projed-
nalo s developerem „Neptu-
nem“.

Ing. Petr Walta
zastupitel
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Letos 11. 3. 2018 to bylo 110 
let, co zemřel v 8.00 hodin ráno 
přeštický rodák Josef Hlávka. 
ZŠ Přeštice, Dům historie Přeš-
ticka a Nadace Nadání Josefa, 
Marie a Zdeňky Hlávkových 
společně uspořádaly na přeš-
tickém hřbitově unikátní výsta-
vu fotografií z pohřbů Josefa 
Hlávky v Praze, Lužanech 
a Přešticích ve dnech 15. a 16. 
3. 1908.

Výstava potrvá do 31. 8. 2018.
Ing. Jiří Běl

Poslední snímek přeštických otužilců před pádem do ledové tříš-
tě. Z gesta Jana Rajčoka je zřejmé, že už cítí jemné chvění pod 
zadnicí, i když to může v někom vyvolat dojem, že diriguje žac-
tvo. Chvění přerostlo v prasknutí a trojice se poroučela pod led. 
Jan Linhart duchapřítomně udržel ruku nad hladinou a Přeštic-
ké noviny si dočetl u kamen. Petr Rajchart ovšem skončil offline 
a s jeho notebookem si hraje místní nutrie Káča.

Dokončení ze str. 8
Neschválit RP by totiž zna-

menalo zpoždění minimálně 
v řádu měsíců, což považuji 
za nešťastné. Nakonec jsme 
společně dospěli k názoru, že 
zvýšení podlažnosti bytovek 
a zmenšení plochy pro spor-
tovní vyžití není pro budou-
cí výstavbu vyloženě nutné. 
Vzhledem k okolnostem tedy 
zastupitelstvo RP schválilo 
a přijalo dodatečné usnesení, 
jímž se zavazuje provést změ-
nu RP spočívající minimálně 
v opětovném snížení podlaž-
nosti bytových domů a ve zvět-
šení plochy pro sport před pro-
dejem těchto ploch. Petentům 
jsme tedy zajistili přesně to, oč 
žádali. Dále si dovolím ozřej-
mit, proč vlastně město potře-
buje další obytnou výstavbu. 
Obecně lze konstatovat, že 
zájem o výstavbu bydlení 
v Přešticích je docela velký 
a žádné připravené pozem-
ky zde již nejsou. Jde nám 
ale především o to, že pokud 
se nepokusíme co nejrychleji 
srovnat krok se stále rostoucí 
poptávkou zdejších zaměst-
navatelů (především IACG) 
po pracovní síle, mohlo by se 
snadno stát, že sem bude tato 
pracovní síla dovezena. A to 
si z pochopitelných důvodů 
nikdo z nás nepřeje. Stranou 
nechávám další efekty rostou-
cího počtu obyvatel, jako více 
peněz pro město na údržbu 
a rozvoj, větší vytížení stáva-
jících služeb, více příležitostí 
pro další drobné podnikání 
atd. Na zastupitelstvu z obe-
censtva zazněla také obava, že 
v zónách výstavby bytovek si 
někdo postaví ubytovny pro 
agenturní pracovníky. K tomu 
uvádím, že výstavba ubytoven 
není přípustná ani v zónách 
budoucí zástavby, ani ve stá-
vající zástavbě Přeštic, Skočic, 
Žerovic nebo Zastávky. Závě-
rem okomentuji ještě teatrální 

odchod zastupitele Walty před 
koncem březnového zastu-
pitelstva s tím, že se nehodlá 
účastnit toho, jak město zapro-
dáváme developerům (je to 
zjevně jeho nové téma). Zde je 
třeba jasně říci, že bez jednání 
s developery bychom neměli 
ani rámcovou představu o tom, 
co nás s výstavbou celé obytné 
zóny čeká. Nevěděli bychom, 
zda  to  ekonomicky  vychá-
zí dobře, nebo je to napjaté, 
takže je vhodné pokusit se 
dílčími opatřeními ekonomiku 
vylepšit (například zvýšením 
podlažnosti). Představa, že by 
město celý projekt zvládlo rea-
lizovat vlastními silami (jak 
finančně tak personálně) v při-
jatelném čase je pak vyloženě 
z říše snů. A nebyl bych to já, 
kdybych se alespoň stručně 
nevyjádřil k obvinění pana 
Walty v minulém čísle, že jsem 
zastavil (nebo jinak zpackal) 
přípravu protipovodňových 
opatření. Sice se budu opako-
vat, ale nevadí. Příprava tohoto 
projektu se zastavila kvůli jas-
nému a písemnému vyjádření 
dvou vlastníků pozemků (bez 
nichž ochrannou zeď nejde 
postavit), že s tímto projektem 
nesouhlasí a potřebné části 
pozemků neprodají. Je pravda, 
že ministerstvu zemědělství 
už docela dlouho dlužím uza-
vření celé věci tím, že obejdu 
všechny vlastníky potřebných 
pozemků, aby si mohli to tabu-
lek zapsat přesná čísla (kolik je 
pro a kolik proti). Na výsledku 
ale tento krok nezmění zho-
la nic. Dokud nebudeme jako 
společnost schopni řešit tako-
vé případy po sousedsku, pří-
padně v zastupitelstvu nepře-
váží zastánci vyvlastňování 
(bez záruky na úspěch), nic se 
na tom nezmění.

Marek Krivda
místostarosta města Přeštice

(neprošlo korekturou)

HLÁŠENÍ  MÍSTOSTAROSTY

Týden bezpečnosti a mobility
23. 4. od 13.30 hodin – ŠD ZŠ Přeštice, Rebcova ul.
Sebeobrana, ochrana svého zdraví
Fyzický klubový trénink
Lektor: Karel Fojtík – RuKa JUDO Dobřany
24. 4. od 9.00 do 15.00 hodin – Masarykovo náměstí
Simulátor nárazu, stánek BESIPU, vědomostní 
a dovednostní úkoly
25. 4. od 10.00 hodin – Mateřské školy v Přešticích
Hravé dopoledne s prvky bezpečnosti a ochrany zdraví
,,Rozhýbejte se pohybem“
Lektor: Karel Fojtík – RuKa JUDO Dobřany

Horoskopy
PODLE IvanY ReginY SádlovÉ DUBEN
BERAN
Jarní  únava  vás  zasáhne 

plnou silou. Zpomalte a odpo-
čívejte, nesnažte se s ní za kaž-
dou cenu bojovat. Jste opravdu 
oslabení a jediné, čeho byste 
dosáhli, by byly úrazy. Takže 
pozor na sportovní aktivity!

BÝK
Ukažte okolí svou jedineč-

nost. I když se často snažíte 
splynout s davem, protože je 
to nejjednodušší způsob, jak 
se vyhnout problémům, v dub-
nu toto překonejte. Ukažte, že 
máte originální nápady a oso-
bitý talent. Pokud to uděláte, 
rozhodně to přinese úspěch do 
vašich životů.

BLÍŽENCI
I když jsou vaše diplomatic-

ké schopnosti vyhlášené širo-
ko daleko, v dubnu si dávejte 
pozor, abyste se nedopustili 
nějaké boty. Svojí prostoře-
kostí si můžete uříznout pěk-
nou ostudu. Týká se to hlavně 
pracovní oblasti. Takže pokud 
budete chtít svému kolegovi 
něco vytknout, dobře zvažte, 
jak mu to řeknete.

RAK
Smůla, která se vám už del-

ší dobu lepí na paty, ve vás 
v dubnu bude vyvolávat až 
agresivní pocity. Nesvalujte 
však veškerou vinu na druhé 
a nesnažte se někoho potres-
tat. Přiznejte svou chybu, 
pokud nějakou uděláte a smiř-
te se s tím, že vám osud prostě 
nemusí být vždy šťastně naklo-
něn. Relaxujte v přírodě.

LEV
Čeká vás vyrovnané obdo-

bí. Budete pozorní a v práci 
i v osobním životě efektivně 
vyřešíte vše, co bude zapotře-
bí. Pozor na problémy v oblas-
ti dolních končetin – křečové 
žíly, plísně, třepení nehtů 
– dopřejte svým nohám zvýše-
nou péči.

PANNA
Duben je pro vás ideálním 

měsícem k revizi vašich přání. 
Nyní je pro vás důležité oddělit 
povrchní a krátkodobé touhy 
od skutečných hodnot, které 
vás učiní šťastnými dlouhodo-
bě. Je opravdu ta dovolená tak 
strašně důležitá nebo je přece 

jenom důležitější láska vašich 
protějšků?

VÁHY
V dubnu vás může potkat 

romantický, milostný vztah, 
ale předem upozorňuji, že 
nebude mít dlouhého trvání. 
I přes to, si ho užívejte. Dodá 
vám sebevědomí a spoustu 
energie do dalších měsíců.

ŠTÍR
Váš partnerský vztah možná 

dospěl do úrovně, kdy vzniklé 
problémy už nejdou napravit 
a vy uvažujete o jeho ukonče-
ní. Nedělejte zbrklé rozhodnu-
tí. Udělejte si v klidu inventuru 
vašeho vztahu. Ujasněte si, co 
je v něm dobře, co naopak špat-
ně a až následně se rozhodněte, 
zda ještě stojí za to na něm 
pracovat nebo zda už to nemá 
smysl a vy chcete jít dál.

STŘELEC
Vaše mysl bude mnohem 

aktivnější než v uplynulém 
období. Nové nápady, nové 
projekty, úspěšné dokonče-
ní projektů rozpracovaných. 
Možnost postoupit výš na 
kariérním žebříčku. Pokud 
uvažujete o změně práce, 
duben je ideální měsíc.

KOZOROH
Neignorujte příznaky zdra-

votních problémů a snažte se 
zbavit špatných návyků, které 
mohou mít dlouhodobě špat-
ný vliv na vaše zdraví. Zdraví 
máte jen jedno a zpět už vám 
ho nikdo nevrátí…

VODNÁŘ
Na začátku dubna vám přijde 

do života překážka v podo-
bě nutnosti vyjít s povahově 
odlišnými jedinci. Nevdávej-
te se hned, zkuste najít cestu, 
jak společně komunikovat. 
Důležité pro vás je uvědo-
mit si, že váš pohled či názor 
nemusí být vždy ten jediný 
správný.

RYBY
Je možné, že budete muset 

udělat velmi důležité rozhod-
nutí, které vám ovlivní celý 
zbytek roku. Pokud si sami 
nebudete jisti, klidně se poraď-
te s odborníkem. Pomůže 
i názor dobrého přítele. Pama-
tujte na pořekadlo „Dvakrát 
měř, jednou řež“.
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Ani v Oplotě se nezastavil čas
V letošním roce to bude již 

50 let, co se dala dohromady 
parta házenkářů, která chtěla 
něco dokázat, a povedlo se! 
Z oplotské slavné party, která 
se během tří let dostala z nej-
nižší soutěže až do II. ligy, 
se stal kolektiv, který se sešel 
i po letech, aby zavzpomínal 

na sportovní zážitky v národní 
házené. Také se vzpomínalo na 
kamarády, kteří již nejsou mezi 
námi – Josef Hrdonka, Vlas-
timil Černý. Všem bývalým 
hráčům přejeme pevné zdraví, 
štěstí a pohodu v osobním živo-
tě. Těšíme se na další setkání.

Jan Štengl   

Stojící zleva – Jan Černý, Josef Voller, Bohuslav Jeslínek, Josef 
Řežábek, Josef Rada, Jan Štengl. Sedící zleva – Jan Baumrukr, 
Václav Štych, Jaroslav Šlais, Josef Levora.

Poznámka ke slovu
soudruha Mgr. Frouze

Bez velkého překvapení jsem 
si přečetl jeho článek v 03/2018 
čísle PN. Jako zastupitel za 
KSČ mě utvrdil v tom, že se 
tato strana nezměnila a nějaká 
písmena v jejím názvu na tom 
nic nezmění. Opět používání 
pravdy, polopravd a lží tak, 
jak se to učil. Protože však 
tyto noviny čtou mladší lidé, 
kteří v té době ještě nebyli na 
světě, nebo ještě hůř, ti starší, 
co už na to zapomněli, tak si to 
připomeňme. Začíná to osvo-
bozením republiky. Současně 
s Rudou armádou na naše úze-
mí přišly jednotky Smerš, kte-
ré zatýkaly naše občany, kteří 
mohli být nebezpečím pro další 
plánovaný vývoj. Na Sloven-
sku to bylo asi 10 000 občanů 
a v Čechách asi 1000 obča-
nů. Byli odvlečeni do gulagů. 
Mnozí se nevrátili. Některým 
to bylo umožněno až po roce 
1989. Komunistické vlády 
o jejich návrat nestály. A byli 
to občané naší republiky.

Pravdou je, že únor 1948 byl 
legendárním převzetím moci 
komunisty. Připravovali se na 
něj pečlivě dlouho předtím. 
Pomocí „akčních výborů“ 
vyčistili různé úřady, instituce 
a podniky od lidí, kteří nesou-
hlasili s komunisty. Potom 
ovládli  sjezd  závodních  rad. 
A bylo připraveno převzetí 
moci.  Ministr  vnitra  Nosek 
vyměnil na všech vedoucích 
postech  na  tomto  silovém 
ministerstvu lidi s jiným názo-
rem za komunisty. Na protest 
odstoupilo 12 ministrů. Sou-
druh Mgr. Má pravdu, že nedo-
šlo ke střelbě, a zmlácení cca 
5000 studentů před Hradem 
podle jeho názoru nebylo nási-
lím. Asi ano, podle toho, co se 
dělo potom. Jen několik dní 
po převzetí moci byl zřejmě 
zavražděn ministr Jan Masa-
ryk. Byl pro ně nebezpečný 
jako velký demokrat. Potom 
už to šlo podle připraveného 
scénáře. Kdo měl jiný názor, 
musel opustit své zaměstnání. 
Zrušen Sokol, Junák a další 
organizace. Za jiný názor bylo 
v politických procesech odsou-
zeno 250 000 lidí, z toho jich 
prošlo lágry (vzor – sovětské 
gulagy) 70 000. Při otrocké 

práci zahynulo 4500 až 7000 
muklů (muž určený k likvida-
ci). Nestáli lágrovým strážím 
ani za přesnější evidenci.

Popraveno bylo 241 politic-
kých vězňů. Naprosto nelid-
ské, nemorální a zavrženíhod-
né bylo ponechání bez péče 43 
dětí narozených politickým, 
a tím jejich usmrcení. Jejich 
pomníčky jsou dnes v Praze na 
hřbitově v Ďáblicích. Součas-
ně celý stát oplotili ostnatým 
drátem, elektrickým plotem 
a minovými poli. Na hrani-
ci bylo zastřeleno 174 lidí 
a v drátech bylo usmrceno 88 
lidí. Opravdu té krve nebyla 
ani kapka. Na všechno se stály 
fronty. Studenti byli vyhazo-
váni ze škol a dalším nebylo 
studium umožněno. Kádrové 
důvody. Volně cestovat? Ani 
náhodou. Na vše dohlížela 
všudypřítomná STB, ovšem 
i pozorné oko „uličních výbo-
rů“ strany. Jen z plzeňského 
kraje bylo v akci K násil-
ně vystěhováno 142 rolníků 
s rodinami. Rolníky, kteří po 
generace žili s přírodou a po-
dle toho hospodařili, nahradila 
strana v družstvech odborníky 
se správným světonázorem. 
Podle sovětského vzoru se roz-
oraly meze, zrušily remízky, 
vysoušely mokřady a melioro-
valo se kde co. Výsledek: eroze 
půdy a nedostatek spodní vody. 
Z polí zmizela drobná zvěř. 
Viděl někdo koroptev nebo 
slyšel v poli čiřikat křepelku? 
Všechny tyto škody by rodná 
strana měla uhradit. Nestarala 
se o znárodněné nemovitosti 
„s péčí řádného hospodáře“. 
Navíc „vytunelovala“ nerost-
né bohatství pro výrobu jader-
ných zbraní. Nesmíme zapo-
menout. Buďme tedy vděčni za 
existenci „Ústavu pro studium 
totalitních režimů“ a dík panu 
PhDr. Šloufovi, Ph.D., za jeho 
přednášku.

V. J. Šlédr
Zdroje: 
www.totalita.cz
http://www.army.cz/
http://www.radio.cz/cz
kniha Únosy československých 
občanů do Sovětského svazu 
v letech 1945-1955, autor Vla-
dimír Bystrov

V ruce pádlo, v srdci řeku
Dobrému nápadu je třeba dát 

čas, aby uzrál. Ale někdy se 
i dobrý nápad rodí tak dlouho, 
až je skoro pozdě. Dá se říci, že 
to platí také o publikaci, která 
právě vyšla. Nese stejný název 
jako tento článek. A vysvětlu-
jící podtitul – O přeštických 
vodácích.

Když mne před čtyřmi roky 
oslovila hospodářka TOM 
Úhlava paní Dagmar Švihlová, 
zda bych neměla chuť zpraco-
vat historii začátků vodáckého 
sportu v Přešticích a vyzpoví-
dat za tím účelem pamětníky, 
zaujalo mne to. Nejen proto, 
že má rodina měla vždy k vodě 
blízko, s lidmi si ráda povídám. 
Navíc jsem dostala k dispozici 
něco, čím se může pochlubit 
málokterá obec či město. Čtyři 
velmi podrobně a pečlivě vede-
né kroniky Vodácké skupiny 
Přeštice od r. 1939 do r. 1946. 
Obsahují popisy každoročního 
dění, fotografie, výsledkové 
listiny, výstřižky z dobového 
tisku, vtipné karikatury. Hlav-
ně však jména těch, kterých 
se vše týkalo. Podle nich se 
dalo vyhledávat ty, kteří ještě 
žili, kteří mohli kronikářské 
záznamy ještě doplnit o vlastní 
zážitky, anebo mne odkázat na 
další zdroje. K mé velké lítos-
ti se však lidé, kteří se o tuto 
sportovní tradici v Přešticích 
nejvíce zasloužili, už odebrali 
tam, odkud není návratu; jako 
nestor všech vodáků v celém 
kraji Josef Kripner, či stejně 
vodě oddaný Karel Zahradil 
z Horušan. Přesto jejich stopy 
byly a jsou nesmazatelné.

Myslím, že nezasvěcení čte-
náři, stejně jako zprvu já sama, 
užasnou, když zjistí, že vodác-
ké Přeštice bývaly v rámci 
celých Čech pojmem. Patřily 
především k průkopníkům 
kanoistiky. Během půlstoletí 
atakovaly ve výkonnostních 
žebříčcích absolutní špičku, 
a to ve dvou vlnách. Do roku 
1945 byla Vodácká skupina 
KČT Přeštice v západních 
Čechách jediným venkovským 
klubem, který, mimo to, že své 
odchovance vysílal na nejpres-
tižnější republikové závody, 
pořádal také nejdelší vodácký 
závod protektorátu Přeštice – 
Plzeň. Startovali v něm i vítě-
zové OH v Berlíně 1936 (C2 
10 km) Václav Mottl se Zdeň-
kem Škrdlantem. A obdobná 
situace nastala v 60. letech  
20. století, kdy nesla ovoce 
systematická práce s mládeží 
na úseku rychlostní kanoistiky, 
díky níž Přeštičtí bodovali jak 
na mistrovstvích republiky, tak 
v mezinárodních závodech.

Téměř stostránková publika-
ce „V ruce pádlo, v srdci řeku“ 
je rozdělena do několika samo-
statných bloků, prokládaných 
bohatým obrazovým doprovo-
dem. Po úvodu následuje chro-
nologický vývoj činnosti vodá-

ků v našem městě a kapitoly 
o loděnici a o lodích, s nimiž 
se jezdilo. Stěžejní část pak 
tvoří 60 medailonků jednotli-
vých členů původních i sou-
časných vodáckých oddílů. 
První medailonek s pamětní-
kem (roč. 1934) vznikl v roce 
2013 a několik posledních, 
se současníky, je datováno 
rokem 2017. Bylo to takzvaně 
„v hodině dvanácté“, protože 
než byla publikace kompletně 
připravena k vydání, deset nej-
starších „zpovídaných“ zemře-
lo.

Při zpracování 31 medailon-
ků nejstarších pamětníků jsem 
měla to štěstí hovořit z očí do 
očí s pouhými pěti, u zbývají-
cích jmen jsem mohla dohledá-
vat pouze příbuzné. Ti mnohdy 
neměli ani tušení o někdejších 
sportovních aktivitách svých 
rodičů. Devětadvacet medai-
lonků ve druhé, mladší části, 
se už dávalo dohromady o ně-
co  snáze.  Teprve  po  získání 
medailonků se tvořily spojova-
cí texty a prováděl výběr foto-
grafií do doprovodné ilustrační 
části.

Ráda bych požádala o pocho-
pení ty bývalé vodáky, kteří 
se v obsahu publikace nena-
leznou. Některé se dohledat 
nedařilo, a pak opravdu nebylo 
možné zařadit do obsahu jmé-
na a osudy úplně všech. Před-
nost dostali ti, jejichž závod-
nická či funkcionářská činnost 
znamenala pro oddíl určitý 
posun vpřed. Těm, které jsme 
oslovili, a nebyli téměř nikdy 
odmítnuti, děkujeme za vstříc-
nost a ochotu podělit se o své 
vzpomínky a vyhledat vzácné 
rodinné fotografie. Bez nich 
by publikace nikdy nevznikla.

Za možnost realizace pub-
likace vděčíme dotačnímu 
programu „Podpora literární 
tvorby a publikační činnosti“, 
vypsanému Plzeňským krajem 
pro rok 2017. Byť jsme pro 
značný počet žadatelů neuspěli 
v plné výši, o chybějící finanč-
ní prostředky se postarali lidé, 
kteří se stále cítí být součástí 
přeštické vodácké tradice, a to 
včetně dvou firem. I jim patří 
velké poděkování.

A konečně bych chtěla se 
smutkem v srdci připomenout 
toho, kdo se rád, ba s nadše-
ním, ujal nejdůležitější role 
editora, pana Františka Spur-
ného, v jehož vydavatelství 
APEX – ART Plzeň naše dílko 
vychází. Stačil pouze perfektně 
připravit grafickou sazbu, jako 
by tušil, že mu už mnoho času 
nezbývá. Zemřel nečekaně  
3. 2. 2018. Čest jeho památce!

Pozvání k nahlédnutí do živo-
ta přeštických vodáků v podo-
bě představované knížky je 
adresováno nejen těm, kteří 
mají k vodě stále blízko, ale 
všem, kdož se zajímají o míst-
ní historii.     Věra Kokošková

POZOR! 
Všechny, kdož do publikace nějakým způsobem 

přispěli (osobní výpovědí, písemnými vzpomín-
kami či poskytnutím fotografií), srdečně zveme 
na její křest, který se uskuteční v rámci Jarního 
setkání turistů v Přešticích dne 14. dubna 2018  
ve 13.00 hodin v prostorách loděnice v Přešticích.

Bližší informace na www.kct-uhlava.com

Anonymní příspěvky 
do Přeštických novin nelze otisknout!

Odpověď na článek V. Frouze: 
Jiný pohled na Únor 1948

Vážený pane Vladimíre 
Frouzi, šíření pomluv nepatří 
právě k nejlepším mravům. 
Pokud se rozhodnete veřejně 
kritizovat něčí činnost, měl 
byste projevit alespoň elemen-
tární snahu opatřit si věrohod-
né informace. V textu o únoru 
1948 otištěném v Přeštických 
novinách č. 03/2018 zpochyb-
ňujete vědeckost mé práce 
a oprávněnost užívání aka-
demických titulů. Tvrdíte, že 
jsem měl prý získat titul Ph.D. 
za údajně zpolitizované tex-
ty o „totalitě“ vypracované 
v Ústavu pro studium tota-
litních režimů. Nestydíte se 
podobné lži pronášet, ačko-
li jste prokazatelně žádnou 
z mých kvalifikačních prací 
nikdy nečetl. Není totiž prav-
dou, že bych získal jakýkoli 
ze svých titulů v Ústavu pro 
studium totalitních režimů, 
oba doktoráty jsou z Filozo-
fické fakulty Univerzity Kar-
lovy. Zmiňovaný ústav ostat-
ně vůbec žádné tituly neudílí 
a neudílel. Zcela nepravdivé je 
rovněž tvrzení, že se mé kva-
lifikační texty zabývaly téma-
tem „totality“. Ve své diser-
tační práci se naopak proti 
konceptu totalitarismu výslov-
ně vymezuji. Věděl byste to, 
pokud byste její knižní vydání 
alespoň prolistoval.

Zcela neinformovaná je 
rovněž Vaše představa, že  
v Ústavu pro studium totalit-
ních režimů pracují pouze lidé 
neschopní jiného než černo-
bílého čtení historie. Ústav 
se od svého vzniku postupně 
transformoval v instituci fun-
gující dnes podle obvyklých 
akademických standardů, sou-
časné vedení garantuje bada-
telskou svobodu i pluralitu 
názorů. Nevědomky se tak při 
posuzování dnešních historiků 
sám dopouštíte stejně zaslepe-

ného škatulkování, jaké spat-
řujete v činnosti dřívější zakla-
datelské garnitury ÚSTR. Já 
umím ve svých odborných 
textech mezi členy KSČ roz-
lišovat, nepotírám lidskou 
individualitu v zájmu žádných 
ideologických schémat. Otáz-
ka zní: dokážete také Vy roz-
lišovat mezi historiky?

Z výše uvedených důvodů 
tvoří většinu Vašeho textu 
zbytečná polemika s názory, 
které nezastávám. Bez komen-
táře nemohu nechat pouze Vaši 
tezi o únoru 1948 coby údajně 
„demokratickém a ústavním“ 
přechodu k „socialismu“. 
Komunistická strana se tehdy 
opírala jak o podporu výrazné 
části veřejnosti, tak o nelegální 
a násilné praktiky proti opozi-
ci. Četné doklady o nezákon-
ném postupu akčních výborů 
naleznete v každém okresním 
archivu. Pokusím se jejich 
fungování přiblížit Vaší rea-
litě: Patrně byste neoznačil 
za „demokratické a ústavní“, 
kdyby zítra jiná politická stra-
na svolala na náměstí v Přeš-
ticích manifestaci svých příz-
nivců a pak Vám oznámila, že 
z vůle „lidu“ již nejste členem 
zastupitelstva, nesmíte nadále 
vyvíjet žádnou veřejnou čin-
nost  ani  vykonávat své povo-
lání. Jaký počet demonstrantů 
na náměstí byste považoval 
za dostačující k „legalizaci“ 
podobných kroků? Odpovím 
za Vás: Žádný. Míra demo-
kracie se totiž neměří diktá-
tem nejhlasitější skupiny, ale 
ochranou práv menšin. A prá-
vě takovými nedemokratický-
mi prostředky prováděnými na 
všech úrovních veřejné správy 
si komunistická strana během 
únorové  vládní  krize  v  roce 
1948 vymohla změnu složení 
vlády.

Jakub Šlouf
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Mladší žáci „B“ přivezli
bronz ze Štěnovic

Fotbalový halový turnaj mlá-
deže ve Štěnovicích se jako 
každoročně hrál na tři kola 
– dvě kvalifikační a jedno 
finálové. Turnaje se zúčastnilo 
celkem 16 týmů z Plzeňska. 

První kvalifikační kolo jsme 
si zahráli 16. 12. 2016. Los nás 
zařadil do odpolední skupiny 
společně s týmy Rapidu 06, 
Bolevce, s Letnou, Kamenným 
Újezdem, Chrástem, Košutkou 
a Slovanem.  V tomto kole 
jsme 4x zvítězili a 3x prohráli. 
Góly stříleli hráči Adam Čon-
ka, Honzík Frančík, Filip Fořt, 
Andrej Král a Matěj Hodan.  
Po prvním kvalifikačním kole 
jsme se umístili ve skupině 
na 4. místě s počtem 12 bodů 
a skórem 11:6. 

Výsledky 1. kola: Přeštice 
– Rapid 2:1, Přeštice – Let-
ná 2:0, Přeštice – Kamenný 
Újezd 3:0, Přeštice – Košutka 
4:0, Přeštice – Bolevec 0:2, 
Přeštice – Slovan 0:1, Přeštice 
– Chrást 1:2.  

Do druhého kola, které se 
hrálo 13. 1. 2018, jsme nastu-
povali s tím, že se musíme 
umístit co nejlépe a probojovat 
se do velkého finále o medai-
le. Hráli jsme opět v odpoled-
ní skupině společně s týmy 
Vejprnic, Kozolup, Dobřan, 
Chrástu, Rapidu 06, s Letnou 
a Smíchovem. Ale jak už to 
bývá, když se hodně snažíte, 
tak to většinou nevyjde. Kluci 
vybojovali 1 výhru, 4 remí-
zy a 2x prohráli. Góly stříleli 
Filip Vácha, Honzík Chadt, 
Lukáš Fabián a Honzík Fran-
čík. Ve druhém kvalifikačním 
kole jsme se ve skupině umís-
tili na 6. místě se 7 body a skó-
rem 8:11.  

Výsledky 2. kola: Přeštice 
– Chrást 3:2, Přeštice – Vej-
prnice 1:1, Přeštice – Kozo-
lupy 1:1, Přeštice – Dobřany 
1:1, Přeštice – Rapid 06 2:2, 
Přeštice – Letná 0:1, Přeštice 
– Smíchov 0:3.

S napětím jsme sledovali, 
zda jsme se probojovali mezi 
nejlepších 8 týmů. Po sečtení 
všech výsledků ranní i odpo-
lední skupiny z obou kvalifi-
kačních kol jsme se umístili na 
8. místě s 19 body a skórem 
25:17. Kluci, rodiče i trenéři 
byli nadšení, v týmu vypuk-
la ohromná euforie: „Jsme 
tam, jsme ve VELKÉM FINÁ- 
LE!“☺  

Velké finále se hrálo v neděli 
4. 2. 2018 odpoledne. Našimi 
soupeři se staly týmy FC Vik-
toria Plzeň 06, Dobřany, Slo-
van, Bolevec, Tlučná, Rapid 
06 a Chrást. Kluci bojovali, 
poslouchali rady trenérů... Ve 
finálovém kole byli jediným 
týmem, který Viktorce vstřelil 
branku a skoro celé utkání vedl. 
Viktorka vyrovnala pár minut 
před koncem utkání. Po tomto 
neskutečném utkání kluci vědě-
li, že si medaili za výkon na 
turnaji zaslouží a bez ní domů 
jet nechtějí. Ve velkém finále 
jsme 3 utkání vyhráli a 4 utkání 
remizovali. Góly stříleli Andrej 
Král, Honzík Chadt, Lukáš 
Fabián. Po sečtení výsledků 
jsme si s počtem 13 bodů a skó-
rem 5:1 došli pro bronzové 
medaile. Na druhém místě se se 
stejným počtem bodů, ale lep-
ším skórem umístil tým Tlučné 
a vítězem celého turnaje se stal 
tým FC Viktoria Plzeň.

Výsledky velkého finále: 
Přeštice – Rapid 06 1:0, Přeš-
tice – Chrást 1:0, Přeštice – 
Bolevec 2:0, Přeštice – Dobřa-
ny 0:0, Přeštice – Tlučná 0:0, 
Přeštice – Slovan 0:0, Přeštice 
– Viktoria 06 1:1.

Tímto chci poděkovat všem 
hráčům za skvělé výkony, 
rodičům za podporu a tre-
nérům Františkovi Královi 
a Jakubovi Beštovi za přípra-
vu, rady a v neposlední řadě 
i za přístup k hráčům. Díky 
moc vám všem!

Zdeňka Frančíková

Horní řada zleva: František Král (trenér), Zdeňka Frančíková 
(vedoucí), Andrej Král, Jan Chadt, David Švajcr, Matěj Bab-
ka, Jakub Bešta (trenér). Spodní řada zleva: Jiří Štěpán, Lukáš 
Fabián, Jan Frančík, Adam Čonka, Matěj Hodan, Filip Fořt. 
Ležící zleva: Filip Vácha, Jonáš Fleisig.

Český pohár v eskymování
Dne 25. 2. 2017 uspořádaly 

vodácké spolky KČT Úhlava 
a TOM Úhlava již 7. ročník 
závodu v eskymáckých obra-
tech v rámci celorepublikové-
ho Českého poháru na bazénu 
SK Radbuza v Plzni. Klání 
se zúčastnilo 32 soutěžících 
z plzeňského a karlovarského 
kraje v různých kategoriích 
podle věku a typu lodě. Sou-
těž se skládala ze dvou disci-
plín v eskymování na čas na 
vymezené trati a v eskymování 
na počet obratů za 30 vteřin. 
Nejvíce eskymáckých obratů 
se objevilo ve dvou kategori-
ích. V K1 – ženském kajaku 15 

obratů a v kategorii C1 – singl 
kánoe také 15 obratů. Což je již 
na hranicích možností. Za náš 
oddíl se umístil na druhém mís-
tě v kategorii K1 muži Pavel 
Beneš, dále Bára Doležalová 
vybojovala třetí místo v K1 
ženy a krásným překvapením 
bylo první místo naší závodni-
ce Jany Romové v kategorii K1 
dorostenky. Všem blahopřeje-
me a držíme palce v Brně na 
celorepublikovém kole. 

Výsledky a odkaz na fotogra-
fie najdete na našich webových  
stránkách: www.kct-uhlava.com 

Dagmar Švihlová
KČT Úhlava a TOM Úhlava   

90 let oddílu národní házené TJ Přeštice

Mezizemská utkání 
ČECHY – MORAVA

Počátek května a tedy svátek 
národní  házené  mezizemská 
utkání Čechy – Morava, se 
nezadržitelně blíží. Tak dnes 
jen základní informace o pro-
gramu.

V sobotu odpoledne se kona-
jí přípravné zápasy, nejprve 
proti domácím ženám nastou-
pí ženy Moravy (14.30 hod.) 
a pak se střetnou domácí muži 
také s výběrem Moravy (16.00 
hod.). Neděle bude již patřit 
mezizemským utkáním. Po 
zahájení v 9.00 hod. nastoupí 
proti sobě v 9.30 hod. výbě-
ry žen Čechy – Morava a od 
11.30 hod. se představí muži 
Čech proti hostům z Moravy.

Tato utkání jsou každoroč-
ně největší a nejvýznamnější 
sportovně společenskou akcí 
tohoto sportu, seznamme se 
tedy s několika zajímavými 
fakty, které by měly být pří-
padnému návštěvníku známy.

„Česká“, v sedmdesátých 
létech minulého století pře-
jmenovaná „národní“ házená 
vznikla jako samostatný národ-
ní sport v květnu roku 1905. 
Zhruba patnáct let procházela 
svým přirozeným sportov-
ním vývojem, co do pravidel 
a ustanovení, ale i organizační 
strukturou, vznikem župních 
soutěží a dalších aktivit v pro-
pagaci  tohoto  mladého kolek-
tivního sportu. První zmín-
ka o vzájemných utkáních 
jakýchsi vybraných hráček 
reprezentujících družstva Čech 
a Moravy se datuje v roce 1923 
jako příprava na mezinárod-
ní utkání s družstvy Francie, 
Jugoslávie a Rumunska. Muži 
se oficiálně se zahraničními 
družstvy nestřetávali a snad 
proto reprezentační výběry 
vznikaly náhodně a vždy při 
příležitosti tehdy často pořá-
daných celonárodních oslav 
(všesokolské slety a význam-
né republikové dny). První 
mezizemské utkání mužů se 
odehrálo v Praze v roce 1926 
s vítězstvím družstva Čech 5:1 
před návštěvou 12 000 diváků. 
V podstatě až do roku 1936 se 
tato reprezentační utkání hrála 
nepravidelně a jen velmi zřídka 
společně jako dvojzápas. Tepr-
ve od roku 1942 došlo ze stra-
ny představitelů tohoto sportu 
k ujednocení a reprezentační 
celky obou pohlaví se střetáva-
ly každoročně pravidelně.

A nyní také trochu statistiky. 
Zpočátku se více dařilo Mora-
vě, v posledních letech je na 
„bitevním poli“  úspěšnější 
český lev než moravská orlice. 
I celkové skóre vyznívá pro 
Čechy, mezi muži 48:20 pro 
Čechy při  sedmi remízách, 
u žen je skóre vyrovnanější 
37:29 a osm nerozhodných 
výsledků. přestože má národní 
házená v Přešticích již deva-
desátiletou tradici, utkání Če- 

chy – Morava se v Přešticích 
nekonala. Pouze v roce 1994 
sehrály samostatné utkání 
Čechy – Morava ženy.

Desetitisícové návštěvy jsou 
minulostí (1941 Praha 16 000 
diváků, 1954 Gotwaldov dva-
náct a půl tisíce), při dobrém 
počasí se v současnosti ná-
vštěvnost pohybuje v rozmezí 
800 až tisíc diváků.  

Velice často na soupiskách 
těchto utkání byla i přeštická 
jména, hráči a hráčky našeho 
oddílu vždy patřili mezi nej-
lepší aktéry utkání. Za celek 
mužů Čech v různých obdobích 
nastoupili – zasloužilý mistr 
sportu Josef Kohout, mistr 
sportu Antonín Kožíšek, z. m. s. 
František Bouda, m. s. Petr 
Malý, m. s. Jiří Sýkora, m. s. 
Josef Pěchouček, mistr národ-
ní házené Karel Švarc, m. n. h. 
Jaroslav Levora, m. n. h. Milan 
Fornouz, m. n. h. Jan Adámek, 
m. n. h. Pavel Ausberger, m. n. h.  
Václav Brada, Milan Brabe-
nec, Václav Voráček, Rudolf 
Lang, Tomáš Chmelík, Matěj 
Gruszka, Kamil Šelep, Pavel 
Kydlíček, Ondřej Hošťálek. 
„Raritou“ je m. n. h. Stanislav 
Zadražil, který reprezentoval 
jak Moravu, tak Čechy. I mezi 
ženami je jedna „obojživelni-
ce“ – m. n. h. Jitka Krocová 
před svatbou oblékala dres 
Moravy, m. n. h. Romana Jab-
bourová, m. n. h. Šárka Brado-
vá, m. n. h. Helena Klinerová, 
m. n. h. Zdeňka Kriegerová,  
m. n. h. Lenka Mrnková, m. n. h. 
Veronika Voláková, m. n. h. 
Soňa Zadražilová, m. n. h. Jit-
ka Kalčíková, m. n. h. Pavla 
Adámková, Eva Tušková, Šár-
ka Květoňová, Hanka Horá-
ková, Jana Langmajerová, 
Hana Černá, Hana Adámková, 
Miroslava Kalčíková, Pavlína 
Stehlíková, Petra Kripnerová, 
Lenka Špongrová, Kristýna 
a Eliška Vizingrovy.

Z členů oddílu se „rekru-
tovali“ i trenéři reprezentač-
ních celků. Karel Tušek vedl 
družstvo žen v letech 1984 
až 1996, po něm je převzal 
m. n. h. Jan Adámek (1996- 
-2010). Družstvo mužů tréno-
val m. n. h. Stanislav Zadražil  
(1994-2005), po něm přeštic-
ký odchovanec m. n. h. Pavel 
Ausberger (2006-2013), nyní 
je od roku 2014 vede m. n. h. 
Václav Brada.

Svazový i přeštický archiv 
„skrývají“ mnoho dalších 
zajímavostí z akce, která zhru-
ba za měsíc napíše další kapi-
tolu. Zda pro družstva Čech 
úspěšnou, o tom se přijďte 
přesvědčit sami. Přijměte tím-
to srdečné pozvání do házen-
kářského areálu a pomozte na 
reprezentační akci vytvořit 
opravdovou reprezentační 
atmosféru.

(šat)   


