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• na území města bylo zjištěno: 1x vyvrácená 
dopr. značka v ul. Nepomucká – předáno MěÚ, 
1x v nočních hod. otevřená vrata garáže u domu 
v ul. Na Borech – upozorněn majitel, poskytnu-
ta pomoc občanům: zajištění narušených objek-
tů v ul. Dukelská a Tř. 1. máje, vystrašenému 
mladíkovi, který měl podezření, že jej někdo 
sleduje a chce jej okrást – nepotvrdilo se, pomoc 
záchranné službě: při hledání dopr. nehody v ul. 
Hlávkova, starší řidič měl při řízení srdeční pří-
hodu a ženě trpící Alzheimerovou chorobou 
v záchvatu v ul. Mlýnská – oba převezeni ZZS 
do nemocnice, nalezeno: 1x svazek klíčů v ul. 
Nepomucká, 1x RZ v ul. Polní, 1x injekční stří-
kačka v parku Kosmonautů – vše předáno na 
MěÚ a ZZS, do záchytné stanice předáno: 2x 
feny německého ovčáka, 1x štěně – fena černé-
ho křížence, foto na internetu: http://www.pres-
tice-mesto.cz/samosprava/informace-z-radnice/
ztraty-a-nalezy
• zabezpečení akce města: vynášení Moreny 
z města
• výjezdy na narušení veřejného pořádku: dne  
2. 3. odpoledne na místní mladíky kouřící za 
garáží v ul. Karlova, dne 21. 3. v 0.46 h na ruše-
ní nočního klidu hlasitou hudbou z garáže v ul. 
K Viaduktu, v 18.55 h na podnapilého muže na 
Tř. 1. máje, ve 20.01 h na mladíky vzbuzující 

veřejné pohoršení u večerky v ul. Husova, ve 
20.11 h na podnapilého mladíka padajícího do 
vozovky ul. Hlávkova a ve 21.18 h na opilého 
křičícího mladíka v ul. Červenkova, dne 27. 3. 
v 15.45 h na skup. mladíků vzbuzující veřejné 
pohoršení v ul. Husova – vše řešeno na místě 
v blokovém řízení. Dne 8. a 9. 3. v nočních 
hodinách 2x na rušení nočního klidu v baru 
Baroko, dne 11. 3. ve 14.25 h na muže z uby-
tovny ze Žerovic, který obtěžoval obsluhu baru 
v ul. Rybova, dne 16. 3. po 1.00 h na rušení 
nočního klidu u Přeštické Stodoly a znečištění 
chodníku zvratky v ul. Krátká – vše předáno na 
správní orgán. Dne 20. 3. v 16.35 h na obnažu-
jící se ženu důchodového věku v Městském 
parku a dne 29. 3. ve 3.57 h na podnapilého 
osmatřicetiletého muže ze Skočic, který v baru 
Niki rozbil výlohu provozovny a poté byl pře-
vezen na záchytnou stanici – vše předáno na 
místě policii 
• městským kamerovým systémem byli zachyce-
ni podezřelí: řidič jedoucí pod vlivem alkoholu 
v ul. V Háječku, krádeže vloupáním do poklad-
ničky v provozovně na Tř. 1. máje, pohyb chod-
ců ohrožujících provoz na Tř. 1. máje, mladíka 
poškozujícího fasády domů a veřejné osvětlení 
na Masarykově nám., mladíky ničící odpadko-
vé koše v Městském parku, 4x znečištění komu-

nikace opilci v ul. Krátká, 2x porušení zavírací 
doby na Tř. 1. máje, poškození laviček v parku 
na Tř. 1. máje, krádež vozidla v ul. Hlávkova 
– vše předáno k vyřešení správnímu orgánu, 
policii nebo řešeno na místě v blokovém řízení 
• v měsíci březnu byli zjištěni dva řidiči, kteří 
byli předáni policii pro podezření ze spáchání 
trestného činu ohrožení pod vlivem návykové 
látky a 1x přestupku – jízda pod vlivem návy-
kové látky. Dne 1. 3. ve 2.45 h bylo zastaveno 
v ul. V Háječku neosvětlené vozidlo ford devět-
advacetiletého muže od Letin, kterému bylo 
naměřeno 2,77 promile a dne 15. 3. ve 3.35 h 
kontrolováno vozidlo škoda dvaapadesátileté-
ho řidiče z Dolců, kterému bylo naměřeno 1,24 
promile. Dne 6. 3. ve 22.45 h projel řidič vozi-
dla mercedes světelnou křižovatku z ul. Palac-
kého na červenou a pokračoval na Masarykovo 
nám., kde byl zastaven hlídkou MP. Jelikož se 
muž odmítl podrobit dechové zkoušce i sdělit 
svoji totožnost, byla na místo přivolána hlídka 
Policie ČR, které byl na místě předán. Jelikož  
dvaatřicetiletý řidič z Dolní Lukavice oslovo-
val hlídku MP nevhodnými výrazy a znečistil 
veřejné prostranství, byly tyto přestupky ozná-
meny k vyřízení na správní orgán. 
Provedeny akce: 2x ve spolupráci s policií zamě-
řené na požívání alkoholu a omamných látek při 

řízení vozidel a držení omamných látek. Během 
akcí byli zjištěni 3 řidiči pod vlivem alkoholu,  
1 pod vlivem omamných látek a 3 mladíci, u kte-
rých byla zjištěna v držení omamná látka. Dále 
v sedmi provozovnách ve spolupráci s živnosten-
ským úřadem zaměřeny na podávání kolkovaných 
alkohol. nápojů a samotné označení provozoven. 
• Dne 2. 3. ve večerních hodinách spolupraco-
vala hlídka MP s policií při krádeži pokladničky 
s fin. hotovostí  ze zdi herny Route 66 a poté 
ve 4.40 h, kdy bylo v ul. Hlávkova nalezeno 
nastartované odcizené vozidlo peugeot. Pomocí 
kamerového systému byli zjištěni jako pacha-
telé dva mladíci z Přeštic, sedmadvacetiletý 
a jedenadvacetiletý, kteří byli podezřelí ze spá-
chání trestného činu krádeže a nedovolené uží-
vání cizí věci. Oba již zahřívají, nejen za tyto 
činy, lavice vazební věznice.
• Dne 16. 3. v 0.43 h byla kamerovým systé-
mem zachycena skupinka místních mladíků, 
kteří v Městském parku utrhali odpadkové koše 
a povalili několik kontejnerů na odpad. Ihned 
po činu byli zadrženi hlídkou MP, zjištěna ško-
da na majetku města a věc oznámena k vyřízení 
na správní orgán.

• Dne 25. 3. v 15.43 h byla hlídkou MP zadrže-
na v prodejně KIK jednadvacetiletá dívka 
z Čížkova, která se odtud pokusila odcizit 
oděvy. Jelikož byla za tuto činnost trestá-
na opakovaně, byla na místě předána poli-
cii pro podezření z trestného činu krádeže.                                                                            
• Perlička na závěr: dne 16. 3. byla nalezena 
vyvrácená dopravní značka Řadící pruhy v ul. 
Nepomucká. Kontrolou kamerového systému 
chtěli strážníci zjistit siláka, který ji vyvrátil. 
Čekalo je však velké překvapení, protože zjisti-
li, že v 6.11 h ji nevyvrátil silný výtržník… ale 
SILNÝ VÍTR.                      Bc. Pavel Hošťálek

        vedoucí strážník MP Přeštice
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Informace Městského úřadu

Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc březen 2014  725 726 549

Kriminalisté zadrželi a obvinili 
šest pachatelů

Kriminalisté z 1. oddělení obecní kriminali-
ty z Územního odboru Plzeň-venkov zadrželi 
a následně sdělili obvinění z trestných činů 
nedovolená výroba a jiné nakládání s omam-
nými látkami a jedy skupině šesti osob, která 
na Přešticku a v okolí vyráběla a distribuovala 
omamné a psychotropní látky, a to konkrétně 
marihuanu a pervitin. Jedná se o tři ženy ve 
věku 22, 28, 34 let a o tři muže ve věku 26, 
33 a 34 let. Tyto osoby sice nebyly organizo-
vány, ale její jednotliví členové byli osobně 
provázáni. Kriminalisté šetřením zjistili, že tito 
obvinění prodávali nebo poskytovali omam-
né a psychotropní látky nejen v Přešticích, ale 
i v Dobřanech a Holýšově. Zadržením těchto 
osob, které proběhlo postupně v měsících led-

nu, únoru a březnu tohoto roku, vyvrcholilo 
více než půlroční šetření a dokumentování 
protiprávní činnosti kriminalistů ve spoluprá-
ci s jednotlivými obvodními odděleními. Dále 
se v únoru tohoto roku v souvislosti s výrobou 
omamných a psychotropních látek podařilo 
kriminalistům odhalit pěstírnu konopí a při-
pravovanou velkovarnu pervitinu. V pěti pří-
padech hrozí obviněným trest odnětí svobody 
na jeden rok až pět let a v jednom případě hro-
zí obviněnému trest odnětí svobody na osm až 
dvanáct let. Kriminalisté ve spolupráci s poli-
cisty z jednotlivých obvodních oddělení nadále 
intenzivně pokračují v odhalování tohoto dru-
hu trestné činnosti.      nprap. Ing. Jan Koželuh

Policie ČR

Zelená škola
Základní škola Josefa Hlávky 

v Přešticích pokračuje v budo-
vání školního arboreta v rámci projektu ZELENÁ  
ŠKOLA, na jehož realizaci poskytl grant Revolvin-
gový fond Ministerstva životního prostředí České 
republiky a spolufinancuje ho město Přeštice jako zři-
zovatel Základní školy Josefa Hlávky v Přešticích. 

S budováním arboreta se započalo v březnu 2013 
a v průběhu května 2014 bude dokončeno. Podařilo 
se nám spolu s žáky vytvořit pěknou skalku a osá-
zet ji řadou rostlin. Popisky pro skalku zhotovili 
žáci naší školy v rámci pracovních činností s pa-
nem učitelem Mgr. Markem Kindlem. Poděkování 
patří též žákům 1. stupně naší školy, kteří navště-
vují keramický kroužek. Pod vedením pí učitelek  
Mgr. Heleny Medkové a Mgr. Pavlíny Čapkové 
vytvořili hezké popisky na záhonky s bylinkami, 
okrasnými rostlinami a ovocnými keři.

S listnatými a jehličnatými dřevinami se budou 
moci žáci prakticky seznamovat v běžné výuce, a to 
díky nástěnné tabuli s ukázkami jednotlivých dře-
vin. Poznají tak strukturu a barvu dřeva, tvary šišek, 
odhadnou stáří dřevin pomocí letokruhů, pokusí se 
vyvodit způsob rozšiřování semen,  nakreslí si vět-
vičky s listy atd. Pracovní listy vytvořené k tomuto 
stanovišti skrývají ještě spoustu dalších úkolů pro 
naše zvídavé žáky... 

 V neposlední řadě čeká na návštěvníky arboreta 
geologická sekce, kde uvidí různé druhy hornin – od 
žuly, čedič, břidlici až po vzácný výlevný tepelský 
trachyt, mandlovcový melafyr nebo olivinický čedič. 
I k tomuto stanovišti dostanou žáci pracovní listy 
s nejrůznějšími teoretickými, ale i praktickými úkoly.

Poděkování právem patří všem sponzorům za 
poskytnutí vzorků hornin – firmě Bögl & Krýsl, 
konkrétně p. Koutenkovi, dále p. Perglerovi, p. 
Graubnerovi a p. Křížovi. Panu Vošahlíkovi děku-

jeme nejen za dovoz vzorků hornin a zkameně-
lého dřeva, ale zejména za jeho cenné rady, které 
nám poskytl při budování arboreta. Panu učiteli  
Mgr. Václavu Kašparovi děkuji za technickou pod-
poru při realizaci celého arboreta.

 Na své si přijdou i milovníci bylinek, drobného 
ovoce a okrasných rostlin. Jako první vykvetl na 
skalce koniklec. To vše na Vás čeká v naší ZELE-
NÉ ŠKOLE.                                         

Na slavnostní otevření se budeme moci těšit 
v měsíci červnu. Obyvatelé Přešticka budou infor-
mováni prostřednictvím Přeštických novin i na 
webových stránkách naší školy. 

Mgr. Lenka Křížová
učitelka ZŠ Josefa Hlávky PřešticeVolby do Evropského parlamentu

V letošním roce se ve dnech 23. a 24. května 
budou konat volby do Evropského parlamentu. 
Volební okrsky a volební místnosti v Přešticích, 
Skočicích, Zastávce a Žerovicích zůstávají od 
posledních voleb nezměněny. 

Voliči, kteří se v tomto termínu nemohou dosta-
vit k volbám v okrsku, ve kterém jsou zapsáni ve 
stálém seznamu voličů, mohou písemně  požádat 
o vydání voličského průkazu. Žádost musí být 
doručena nejpozději 8. května do 16 hodin. Volič-

ský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakém-
koli volebním okrsku na území České republiky.     

Jako při každých volbách, může volič, kte-
rý se zejména ze zdravotních důvodů nemůže 
dostavit do volební místnosti, požádat do  
22. května městský úřad a ve dnech voleb okrs-
kovou volební komisi o hlasování mimo volební 
místnost v rámci příslušného volebního okrsku. 

Eva Česáková
tajemnice MěÚ Přeštice



PŘEŠTICKÉ NOVINY                                                                                       KVĚTEN      3

VÝROČÍ (duben)

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví 
a pohody do dalších let.

Blahopřejeme k životním výročím.

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

ÚMRTÍ (březen)

Josef MALÁT              
Anna RAMPICHOVÁ             
Marie MLYNÁŘÍKOVÁ          
Milan ŠETEK 
Zdeňka VLACHOVÁ
Zdeňka TUČKOVÁ
Vlasta HORSKÁ 
Marta HARMÁČKOVÁ        

(1942)
(1930)
(1937)
(1964)
(1955)
(1943)
(1928)
(1936)

86 let 
František JANOUŠEK

87 let 
Jaroslav KOUBA

Společenská kronika

82 let 
Květoslava GREGOVSKÁ

Miroslav OSLADIL

84 let 
Jarmila HRUBÁ

Julie OLŠBAUROVÁ
Jaroslava ŠMUCLEROVÁ

88 let 
Radimír VRBATA

Květuše KLESOVÁ

Zlatá svatba

81 let 
Jaroslava BEZDĚKOVÁ

Václav BĚL
Jiřina MAŠKOVÁ

89 let 
Jan HRUBÝ

matrika MěÚ Přeštice

80. narozeniny pana 
Jindřicha Plocara

Dne 30. března oslavil své 80. narozeniny náš 
spoluobčan, pan 

Jindřich Plocar
z Přeštic, manžel bývalé dlouholeté učitelky 

MŠ Dukelská paní Jarmily Plocarové. Osla-
vence osobně navštívil místostarosta a jménem 
vedení města mu předal dárkový balíček s kvě-
tinou a propagační materiály města. Panu Plo-
carovi popřál do dalších let především pevné 
zdraví, mnoho radosti, štěstí a spokojenosti.

80. narozeniny pana 
Adolfa Fritsche

Dalším oslavencem 80. narozenin byl dne  
6. dubna pan 

Adolf Fritsch 
z Přeštic. U příležitosti jeho jubilejních nar-

ozenin mu byl předán místostarostou dárkový 
balíček s květinou a propagačními materiály 
města. Pan Fritsch je velice skromný a slušný 
člověk. Umí moc hezky vyprávět – s místosta-
rostou se podělil o mnohé vzpomínky ze svého 
života – s úctou a láskou vzpomínal na svoji 
manželku (byla zaměstnána v MŠ Dukelská 
jako kuchařka), která již bohužel několik let 
není mezi námi. Též vzpomínal na dobu, kdy 
ještě pracoval – na své kolegy, spolupracovní-
ky. Rovněž hovořil o svém dlouholetém člen-
ství v přeštické zahrádkářské organizaci.

 Pan Fritsch má velice rád svoji dceru a její 
rodinu. Však oni si svého tatínka a dědečka 
také velice váží a pan Fritsch se tedy nemusí 
cítit sám.

Obzvláště velikou radost mu dělá vnučka, 
která studuje vysokou školu.

Vážený pane Fritschi, ještě jednou hodně zdra-
ví, radosti, štěstí a spokojenosti do dalších let.

Blahopřání k 91. narozeninám

Dne 20. dubna oslavil 91. narozeniny pan 

Václav Strejc
z Vícova u Přeštic. K tomuto úctyhodnému životnímu jubileu předal pro pana Strejce místosta-

rosta města jeho rodině dárkový balíček s květinou a blahopřáním.  

Blahopřání k 92. narozeninám

Pan Václav Šlais
oslavil dne 31. března své úctyhodné 92. narozeniny. Od ledna letošního roku již nebydlí v Přeš-

ticích, ale přestěhoval se do Domova klidného stáří v Žinkovech. Zde také váženého oslaven-
ce při příležitosti jeho úctyhodných narozenin navštívil místostarosta města Přeštice Mgr. Jan 
Königsmark a za zřizovatele žinkovského Domova klidného stáří člen Rady Plzeňského kraje pro 
oblast sociálních věcí, pan Mgr. Zdeněk Honz. Panu Šlaisovi předali květiny s dárkovým balíčkem 
a zároveň mu popřáli do dalších let především pevné zdraví, hodně radosti, spokojenosti a stále tak 
dobrou mysl jako dosud. K blahopřání se připojila i nově jmenovaná ředitelka tohoto domova.

 Pan Šlais je skutečně úžasný vypravěč. Však toho ve svém životě zažil více než dost. Do detailu 
si stále pamatuje těžké časy, kdy byl v roce 1942 nuceně nasazen na práci do Německa. A takových 
lidí, jako je pan Šlais bychom si skutečně měli velice vážit, udělat si čas a zaposlouchat se do jejich 
osobních vzpomínek z válečných let. Kdo jiný nám může toto období nejlépe přiblížit, než ten, 
kdo jej prožil. Pan Šlais se právě ve svém novém domově chystá pro ostatní obyvatele Domova 
klidného stáří i pro občany Žinkov pohovořit – zavzpomínat na tyto časy.

Myslím, že by bylo skutečně velice přínosné 
a žádoucí, aby si jeho vzpomínky na opravdu 
nelehké časy při nuceném nasazení v Němec-
ku poslechli i žáci vyšších ročníků ZŠ. Vždyť 
takovýchto pamětníků je třeba si vážit, obzvláš-
tě jedná-li se o dlouholetého občana našeho 
města. Vhodnou příležitostí k tomu bude příští 
rok 2015, ve kterém uplyne již 70 let od konce  
2. světové války.

Vážený pane Šlaisi, ještě jednou do dalších 
let hlavně pevné zdraví a ať se Vám ve Vašem 
novém domově líbí.
 Za sebe i za mnoho dalších přeštických občanů 

 Mgr. Jan Königsmark, místostarosta.

Dne 28. března uplynulo již 50 let od chvíle, kdy si řekli své ANO manželé 

Václav a Růžena Maškovi 

z Přeštic. Váženým manželům přišel osobně poblahopřát k jejich významnému životnímu jubi-
leu místostarosta a jménem vedení města jim předal dárkový balíček a květinu. Do dalších spo-
lečných let popřál manželům Maškovým hlavně pevné zdraví, hodně radosti, spokojenosti, lásky 
a vzájemné opory jeden o druhého.

Zemřel pan Vojtěch Pluhař

V úterý dne 6. dubna zemřel po krátké nemoci ve věku 95 let pan 

Vojtěch Pluhař. 

Byl nejstarším občanem Skočic, ale i Přeštic, jejichž jednou z městských částí Skočice jsou.
V březnových PN jsme si mohli přečíst příspěvek o oslavě 95. narozenin pana Vojtěcha Pluha-

ře, které oslavil 1. února tohoto roku společně se svojí rodinou a starostou města Přeštice panem  
Mgr. Antonínem Kmochem. V té době byl ještě plný optimismu a chuti do života, což bylo vidět 
i otištěných fotografiích. Ani se tomu tedy nechce věřit,  že již není mezi námi.

Celé rodině pana Vojtěcha Pluhaře projevujeme hlubokou a upřímnou soustrast.
Za vedení města Přeštice Mgr. Jan Königsmark, místostarosta a kronikář  

Okénko do Nittenau – Karl Bley
opět starostou Nittenau

Nittenau, naše partnerské město, vede i nadále 
sociální demokrat. Pan Karl Bley zvítězil se zis-
kem 52,53 % hlasů nad dalšími třemi kandidáty.

V okamžiku, co se na obrazovkách na radni-
ci v Nittenau ukázaly dne 16. března předběžné 
výsledky voleb, stačilo pár vteřin a na radnici pro-
pukl jásot. Karl Bley (SPD) se stal staronovým 
starostou v Nittenau. Pan starosta povede město 
už třetí funkční období. Po zveřejnění výsledků 
pan starosta poděkoval voličům za důvěru, kte-
rou mu svou volbou vyjádřili. Následovalo objetí 
s manželkou, gratulace od členů rodiny, přátel, 
stranických kolegů a protikandidátů. Na dalších 
místech skončili Tina Schmidt (CSU) s 23,9 pro-
centy, Benjamin Boml (Svobodní voliči) s 20,5 
procenty a Elizabeth Bauer s 3,1 procenty. 

 Pan Karl Bley řekl, že po vyhlášení předběž-
ných výsledků cítil velkou radost, protože výsle-
dek byl pro něj příznivý hned v prvním kole. 
„Výsledek je důkazem důvěry občanů za moji 
dosavadní práci,“ řekl doslova. 

 Poté, co tajemník úřadu v Nittenau pan Jakob 
Rester krátce před devatenáctou hodinou před-
běžný výsledek volby starosty oznámil, dotázal se 
pana K. Bleye, zda se opět ujme úřadu starosty. 
Pan Bley s viditelným dojetím odpověděl, že zvo-
lení přijímá a poděkoval občanům a soupeřům za 
věcně vedený volební souboj.

V předběžných propočtech dosahoval pan  
K. Bley stále dobrých 52 procent. Strana zelených 
byla od počátku z bojů o dobré umístění vyřaze-

na. Kandidát Svobodných voličů Benjamin Boml 
zvítězil pouze ve volebním okrsku svého byd-
liště Hof am Regen. Jedenatřicetiletý kandidát 
tam obdržel 77 hlasů, pan K. Bley jen 53 hlasů. 
Policistka Tina Schmidt nedokázala úřadujícího 
starostu porazit v žádném ze čtrnácti volebních 
okrsků.

 Partnerské město Přeštice si dovoluje panu 
starostovi Bleyovi popřát, aby se mu i v tomto 
volebním období dařilo úspěšně plnit svá předvo-
lební předsevzetí a aby pod jeho vedením město 
Nittenau i nadále „vzkvétalo“. A my Přeštičtí se 
opět těšíme na vzájemnou spolupráci obou našich 
měst.            Mgr. Jan Königsmark, místostarosta  
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Změna programu vyhrazena!

Kultura a umění

květen 2014 
l 1. 5. 2014 Májové skautské hry
K tanci i k poslechu zahraje kapela Sešlost 
wjekem. 
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: Masarykovo náměstí
Pořadatel: skautské středisko Dr. Bečváře Přeš-
tice

l 1. 5. 2014 Májové oslavy – Dechový orchestr 
ZUŠ Přeštice, Dechový orchestr ZUŠ Čes-
ký Krumlov, Dechový orchestr Rožmitál pod 
Třemšínem, mažoretky při ZUŠ Přeštice
Čas konání: 13.30 hodin
Místo konání: Masarykovo náměstí
Pořadatel: město Přeštice

l 3. 5. 2014  Filmový klub „Záhada hlavolamu“
finálový díl – rozuzlení a překvapení pro diváky
Čas konání: od 19.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC 
Vstupné: zdarma

l 3. 5. 2014 Vystoupení Kapely 35. plzeňské-
ho pěšího pluku Foligno
Čas konání: 12.30 hodin

Příjezd historických vozidel – klub 3. armá-
dy Plzeň
Čas konání: 12.50 hodin
Místo konání: Masarykovo náměstí
Pořadatel: město Přeštice 

l 4. 5. 2014 – 5. pouť ke sv. Vojtěchovi
Čas konání: 16.00 hodin
Místo konání: Ticholovec
Pořadatel: město Přeštice
l 6. 5. 2014 Koncert maminkám 
– Hlásek, Minihlásek 
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: ZUŠ Přeštice
Předprodej: TIC Přeštice
Vstupné: 50 Kč
l 7. 5. 2014 Oběti protektorátu v Dobřanech 
a v Chlumčanech
Promítání dokumentárního filmu, beseda se  
St. Dvořákem. 
Čas konání: 17.30 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: SPZHP Přeštice

l 11. 5. 2014 Talent cup Mikroregionu
Přešticko
Místo konání: Dolce
Pořadatel: COPR Přeštice

l 11. 5. 2014 Talent cup Mikroregionu 
Přešticko
Místo konání: Řenče
Pořadatel: COPR Přeštice
l 13. 5. 2014 Chemie v domácnosti 
– přednáška 
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: konferenční sál KKC
Pořadatel: KČT a TOM Úhlava
l 15. 5. 2014 Koncert pěveckého sboru 
Skalka – Zamilované písničky
Čas konání: 17.00 hodin
Koncert pěveckého sboru Skalka při ZŠ Josefa 
Hlávky Přeštice.
Místo konání: aula ZŠ Josefa Hlávky
Pořadatel: ZŠ J. Hlávky Přeštice
l 18. 5. 2014 Zítra se bude (nejen) tančit všu-
de aneb Pohybové odpoledne pro děti, dámy 
i pány 

Připravujeme v KKC

DŮM HISTORIE
PŘEŠTICKA

l 26. 3.-18. 5. 2014 Výstava – Můj méďa 
(výstava medvídků ze soukromé sbírky)
Místo konání: DHP – přízemí
Pořadatel: DHP
l 26. 3.-18. 5. 2014 Výstava – Krása a tajem-
ství mikrosvětů (prolínání vědecké a vý- 
tvarné fotografie v tvorbě Františka Weydy)
Místo konání: DHP – podkroví
Pořadatel: DHP

6. 6. 2014 od 17.00 hodin – Rozjezdy pro 
dětské hvězdy – finálový večer, moderátor  
P. Martiňák, hudba Heidi Janků
13. 6. 2014 od 19.00 hodin – Rangers 
a Carmina (koncert)
12. 7. 2014 od 14.00 hodin – Letní slavnosti  
s Rádiem Blaník, Masarykovo náměstí

Nejlepší vošouch Skočice 2014
V sobotu 29. března 2014 proběhl v obci 

Skočice v restauraci U Petra již sedmý ročník 
soutěže a zábavného večera Nejlepší vošouch. 
Organizátorem byl Osadní výbor Skočice.

Do soutěže bylo občany předáno celkem  
11 vzorků vošouchů. Všichni přítomní pak 
ochutnávali jednotlivé vzorky. Každý mohl 
udělit jen jeden hlas vošouchu, který mu nejví-
ce zachutnal.

Po chvilce koštování byla soutěž uzavřena 
a sečteny hlasy u jednotlivých vzorků vošou-
chů. A jaký že byl výsledek?
– na 3. místě se umístil pan Josef Jarolím ze 
Skočic
– na 2. místě se umístila paní Petra Eisnerová 
ze Skočic

– na 1. místě se umístil pan Josef Lískovský 
z Horušan.

Po celý večer až do ranních nedělních hodin 
vyhrávala k tanci a poslechu skupina Démant 
Karel Bezvoda a Alice Babková.

Osadní výbor děkuje všem partnerům a bezpo-
chyby i přítomným za udržení krásné atmosféry 
v obci a těší se na další ročník tohoto soutěžního 
a zábavného večera. Největší dík patří Řeznictví 
a uzenářství Gruszka Přeštice, které dodalo krás-
né ceny pro výherce.

Nutno ještě dodat, že tato akce se dostává do 
velkého zájmu veřejnosti v celém regionu, čemuž 
jistě pomůžou i novináři, kteří naši akci navštívili 
a velmi kladně hodnotili.                Ondřej Živný

OV Skočice

Hudba nové doby – skutečná 
hudební lahůdka

Hru na dutou větev Ondřeje Smeykala 
– předního hráče na domorodý nástroj didge-
ridoo, který přijal naše pozvání, jste si moh-
li vychutnat v předvečer prvního jarního dne 
v čajovně Sedmé nebe v Přešticích. Ondřej 
Smeykal je jedním z nejlepších nepůvodních 
hráčů na světě na tento netradiční dechový 
nástroj,  který pochází původně z Austrálie. Na 
didgeridoo je možné zahrát jak meditační melo-
die určené k relaxaci či k léčivé muzikoterapii 
nebo lze navodit rytmickými zvuky až taneč-
ní atmosféru. Největší zajímavostí je, že jde 
o obyčejnou termity vyhlodanou eukalyptovou 
větev, na kterou začal hrávat australský kmen 
Nomádů, který tak doprovázel tanečníky a zpě-
váky a v dnešní době hravě zvládne nahradit  
i hned několik hudebních nástrojů. Jednoduchost 

a výjimečnost didgerida tak začínají využívat  
i ostatní hudebníci, kterým tak odpadá tahání se 
s obvykle těžkými nástroji.

Hravé mládí versus klidné stáří
Den byl jako malovaný, slunce se dralo do 

oken a bylo slyšet štěbetání nejen ptáčků, ale 
i dětských hlásků z MŠ Dukelská. Byl 27. bře-
zen, den, kdy se děti z naší MŠ chystaly spolu 
se svými učitelkami na návštěvu za seniory do 
pečovatelské služby v našem městě. Děti chtěly 
babičkám a dědečkům připomenout, že se pří-
roda probudila ze svého zimního spánku a je 
připravena v plné síle přivítat jaro, které vlévá 
do žil sílu nejen malým, ale zejména těm star-
ším. Děti s sebou přinesly optimistickou náladu, 
které se někdy nedostává. Snažily se rozveselit 
babičky a dědečky pestrým pásmem písniček, 
roztomilých básniček a radost ze života a z po-
hybu také předvedly děti z aerobiku.

Poté se naši nejmenší rozběhli mezi poslu-
chače, povídali si s nimi a babičky a dědečko-
vé se rádi pochlubili svými byty a vypravovali 
dětem, jak se jim zde žije a jak tráví svůj volný 
čas. Spokojenost byla vidět nejen na tvářích 
dětí, které zprvu měly trému, ale hlavně ve tvá-
řích a očích našich starších. Dětem se povedlo 
spojit most mezi mládím a stářím, předat kou-
sek své energie, svého dětství i jarního sluníčka 
ze svých srdíček. Rozcházeli jsme se s úsměvy 
na rtech a slibem opětovného shledání spolu se 
sladkou odměnou, která se dětem už rozplývala 
v ústech.

Kolektiv MŠ Dukelská

2. 5. PÁ: Z TRPIST DO STRAHOVA
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plzně, z Plzně 8.35 do 
Pňovan, z Pňovan 9.07 do Trpist (9.19). Zpět ze 
Strahova 16.27 do Pňovan, z Pňovan 16.58 do 
Plzně, z Plzně 18.12 do Přeštic.
TRASA: Trpisty ČD – Mydlovary – Šipín 
– Dudákovský mlýn – zřícenina Gutštejn 
– Strahov
(16 km vede V. Borovcová)
9. 5. PÁ: PŘEŠTICE – MERKLÍN
Odchod od nádraží 8.45 hod. Zpět autobusem  
z Merklína 15.50 do Přeštic.
TRASA: Přeštice – Žerovice – Oplot – Soběku-
ry – Zemětice – Bijadla – Merklín 
(14 km vede V. Čermák)
16. 5. PÁ: ŠVIHOV – CHUDENICE    
Vlakem z Přeštic 8.43 do Švihova. Zpět z Chu-
denic autobusem 15.45 do Klatov, z Klatov 
16.15 do Přeštic.
TRASA: Švihov – Chlumská – Chudenice 

– Bolfánek – Kvapilovo jezírko – Americká 
zahrada – Lázeň – Chudenice
(14  km vede S. Sýkora)   
24. 5. SO: PO STOPÁCH PALACKÉHO           
Vlakem z Přeštic 8.43 do Dehtína (9.06). Zpět 
ze Švihova 14.58 (16.15) do Přeštic.
TRASA: Točník – Otín – Předslav – Těšnice 
– Kamýk – Švihov                                   
(12,5 km vede F. Vokáč)
31. 5. SO: ŽELEZNÁ  RUDA – ŠPIČÁK
Vlakem z Přeštic 7.29 do Železné Rudy. Zpět 
ze Špičáku 15.42 (17.44) do Přeštic.
TRASA: Železná Ruda – Kašparův pomník 
– Čertovo jezero – Rozvodská cesta – Špičácké 
sedlo – Špičák
(12 km vede M. Pojarová)
SCHŮZE  VE  VELKÉ  KLUBOVNĚ  
HOTELU  SPORT ve čtvrtek 22. května 
2014 v 17.00 hod.

Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání: Masarykovo náměstí
Pořadatel: Taneční studio Hely H. Hodanová, 
KKC Přeštice

l 20.-21. 5. 2014 O režné nitce
– divadelní představení dramatického kroužku
Čas konání: 8.30 a 10.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: ZŠ J. Hlávky Přeštice

l 20. 5. 2014 O režné nitce
– divadelní představení dramatického kroužku
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: ZŠ J. Hlávky Přeštice

l 23. 5. 2014 Noc kostelů
Večer plný zábavy, překvapení a dobrodružství 
jak pro malé, tak velké návštěvníky. Táborák, 
vuřty zajištěny, opékačky s sebou.
Vystoupení dětského pěveckého sboru Skaláček 
a vokálně-instrumentálního souboru Karmína.
Čas konání: 20.00 hodin
Místo konání: kostel sv. Ambrože Vícov
Pořadatel: město Přeštice, KKC Přeštice

l 24. 5.-29. 6. 2014 Výstava – Ptám se, ptám 
se, pampeliško 
Výtvarné práce žáků ZUŠ  Přeštice na téma flóra. 
Místo konání: DHP – přízemí
Pořadatel: DHP

l 26. 5. 2014 Zrada – divadelní představení
V hlavních rolích Jan Potměšil, Jitka Nerudo-
vá, Adrian Jastraban, režie Filip Nuckolls. Hra 
klasika anglického dramatu o tajemství z dávné 
minulosti. Když se sejdou tři lidé, jeden vždy 
přebývá… Jak to vlastně tenkrát bylo?!
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Předprodej: TIC Přeštice
Vstupné: 250 Kč

l 27. 5. 2014 Osobnosti Přešticka na slovíčko
Hosté zatím v utajení…
Místo konání: malý sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: dobrovolné

l 31. 5. 2014 Talent cup Mikroregionu
Přešticko
Místo konání: Přeštice PRIOR
Pořadatel: COPR Přeštice

Státní svátek oslavíme procházkou
Na druhý květnový státní svátek kulturní 

komise obce Dolní Lukavice připravila turis-
tickou procházku Za krásami lesa Hajska.  
Vyrazíme v 8.30 hodin od kostela sv. Petra 
a Pavla na návsi v Dolní Lukavici, odkud po 
asfaltce mírně vystoupáme do obce Krasavce 
a dále polní a lesní cestou až k vysílači. Poté 
se dáme lesem směrem k obci Snopoušovy, 

kde na nás bude čekat příjemné občerstvení 
v hostinci pana Hronka. Opečeme si buřty 
v altánu před hostincem. Trasa je vhodná 
i pro rodiče s dětmi, je cca 13 km dlouhá.

Zveme všechny turisty i „neturisty“, milovní-
ky krásné přírody a výhledů do kraje.

Mgr. Eva Klepsová
kulturní komise OÚ Dolní Lukavice
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Život v Přešticích – III.
V minulých padesáti pěti číslech Přeštických novin jste viděli na tomto místě vždy porovnávací 

fotografie z Přeštic, na kterých jste si mohli prohlédnout, jak se naše město změnilo. Od před-
minulého čísla vám ukazujeme na reklamách obchodníků a živnostníků z doby 1. republiky (mezi  
1. a 2. světovou válkou) život v Přešticích.                                                                     Ing. Jiří Běl

Noc s Andersenem opět po roce
V pořadí čtrnáctá akce k podpoře dětského 

čtení proběhla současně na mnoha místech Čech, 
Moravy, Slovenska, Polska, Slovinska, Ruska 
a Českých škol bez hranic. V naší knihovně 
letos nocovalo 13 dětí a 2 knihovnice. Sešli jsme 
se v pátek 4. dubna v 17 hodin. Seznámili jsme 
se, popovídali jsme si o H. Ch. Andersenovi, 
jeho pohádkách. Plynule jsme navázali na pat-
rona letošní NsA – komisaře Vrťapku (spisova-
tel Petr Morkes). S Vrťapkou jsme luštili, řešili 
záhady. Navštívili jsme Dům historie Přešticka, 
kde nás paní Radka Süssová provedla výstavou 
Můj méďa. Moc se nám všichni méďové líbili, 
děti byly nadšené z prohlídky i z plnění úko-
lů ve skupinkách. Vítězilo medvědí lovení ryb. 
Objevili jsme též vystavené knihy o medvědech 
z naší knihovny. Paní Süssové moc děkujeme, 
že se nám v pátek večer věnovala a na závěr 
naší návštěvy jsme 
se společně vyfotili. 
Následovala večeře 
– opékání vuřtů v are-
álu sokolovny. Děku-
jeme panu Hasákovi 
za vzornou přípravu 
ohně a opékaček. Po 
návratu do knihov-
ny následovala dru-
há část s komisařem 
Vrťapkou – luštění, 
pátrání, dopadení 
pachatele. Asi nej-
větším zážitkem bylo 
noční putování ztem-
nělou knihovnou. 
Úkolem bylo najít 
věci, které do skladu 

knih nepatří. Pomáhala baterka a ti méně otrlí 
pátrali ve dvojici. Protože všem notně vyhládlo, 
následovalo opět posilnění. K tomu nám zazpí-
vali lichožrouti (Pavel Šrut). A opět luštěníčko. 
Četli jsme si z poslední knihy Petra Morke-
se Komisař Vrťapka a tajemství mahárádžova 
vejce. To ale již někteří spáči začali odpadá-
vat, takže si do pelíšků zalezli všichni. Někdo 
s knížkou, někdo se ještě díval na pohádku. Ve 
dvě hodiny už všichni odfukovali. Ráno jsme 
se nasnídali, dojedli pečené dobrůtky od mami-
nek (děkujeme – moc nezbylo), sbalili, rozdali 
diplomy, dárečky, někdo si ještě maloval, četl, 
větší nadšenci si půjčovali knihy domů a už 
zvonila první maminka. Doufám, že si to všich-
ni užili a těšíme se na příští NOC!

Mgr. Jindřiška Červená
MK Přeštice

Přišly i dvaadevadesátileté
První dubnovou sobotu 5. 4. 2014 odpo-

ledne se opět konalo setkání starších seniorů 
v Základní škole Josefa Hlávky v Přešticích, 
na které členové Farní charity osobně pozvali 
v Přešticích, Skočicích, Žerovicích, Příchovi-
cích, Lužanech a Nezdicích s pomocí starostů 
na 260 seniorů.

V programu promluvil ředitel Diecézní charity 
Plzeň pan Ing. Jiří Lodr o charitní pomoci lidem 
bez domova, lidem zadluženým, lidem v těžké 
životní situaci a o další činnosti. Starosta města 
Přeštice pan Mgr. Antonín Kmoch a místostaros-
ta pan Mgr. Jan Königsmark hovořili o zakoupe-
ném objektu bývalého zemědělského družstva, 
který by měl být po rekonstrukci využit seniory, 
o návštěvě přeštických občanů v Domově klid-
ného stáří v Žinkovech a o kulturních akcích 
ve městě, týkajících se seniorů. Ředitelka KKC 
Přeštice paní Mgr. Martina Míšková seznámila 
přítomné s kulturními akcemi ve městě a dále 
s připravovanou brožurou „Rádce seniora“, kte-
rá bude velmi užitečným pomocníkem nejen pro 
seniory. Publikace vyjde v průběhu měsíce květ-
na a v červnových Přeštických novinách budou 
bližší informace o tomto projektu.

Paní Marie Sedláčková promluvila o čin-
nosti Farní charity Přeštice a nabídla seniorům 
návštěvu Poradny pro osoby se zdravotním 

postižením a seniory, kterou zajišťuje Centrum 
pro zdravotně postižené Plzeňského kraje a je 
financována Farní charitou Přeštice z Tříkrá-
lové sbírky. Poradní dny v roce 2014: 23. 4., 
21. 5., 18. 6., 17. 9., 15. 10. a 19. 11. v Kultur-
ním a komunitním centru Přeštice, Masarykovo 
náměstí 311 (vchod z Jungmannovy ulice).

Následovalo vystoupení žáků Základní umě-
lecké školy Přeštice, zpívali pánové Václav Reit-
spies a Tomáš Hrubý, na akordeon hráli Pavel 
Kučera, David Šícho a bratři Tomáš a Jan Hru-
bých samostatně a též ve dvojicích. Na klávesy 
doprovázela paní uč. Marta Čermáková, která 
program připravila. K volné zábavě a pohoštění 
připraveným členkami a příznivci Farní charity 
Přeštice hrál na akordeon pan Petr Blažek.

Farní charita děkuje panu řediteli ZUŠ Přešti-
ce, žákům a jejich rodičům za krásné vystoupe-
ní, které se velmi líbilo a panu řediteli Základní 
školy Josefa Hlávky Přeštice za poskytnutí pro-
stor na setkání. 

Senioři si mohli popovídat se spolužáky 
a přáteli, doufáme, že se jim program líbil. 
Členové Farní charity Přeštice jim přejí pevné 
zdraví, hodně radosti a štěstí, životního optimis-
mu a spokojenosti.

Marie Sedláčková
Farní charita Přeštice

Poděkování přeštickým hasičům
Snad každý chlapec alespoň někdy na chvilku 

zatoužil být hrdinou. V pohádkách i akčních fil-
mech můžeme vídat statečné muže, kteří nasa-
zují svůj život pro záchranu druhých. Můžeme 
být právem hrdí, že přesně takové hrdiny máme 
v našem městě. Každý den se musejí vypořádá-
vat s nelehkými úkoly.

Právě proto jsme byli ve školní družině mile 
překvapeni, když jsme obdrželi pozvání od 
Hasičského záchranného sboru v Přešticích. 
Děti se na návštěvu velmi těšily a měly proč. 
Pro naše zvídavá dítka měli hasiči připraveno 
mnoho zajímavých věcí. Naši hrdinové se k tak-
to početné návštěvě postavili opravdu statečně 
a připravili nám zábavný a poučný program. 
Nejprve pan Jiří Černý dětem předvedl hasič-
ské zásahové vozidlo včetně celkového vybave-
ní, bez něhož se hasiči neobejdou. Děti si také 
mohly prohlédnout a vyzkoušet část hasičské 
výzbroje, např. proudnice, různé nářadí a nůžky 
používané k vyprošťování lidí z aut.

Na závěr besedy jsme měli možnost vidět 
slaňování z věže. Všichni sledovali, jak rychle 
se hasiči dokážou dostat dolů. Dokonce jeden 
z chlapců poznal na vlastní kůži, jaké to je. 
Pan Miloslav Polívka během chvilky v okně 

budovy bleskurychle zajistil chlapce k sobě 
a po laně jej bezpečně dostal na zem. Byl to 
pro všechny nezapomenutelný zážitek. Prá-
ce těchto odvážných mužů nasazujících své 
životy pro záchranu druhých je nutné si vážit. 
Jsme rádi, že i takové město jako jsou Přešti-
ce, se může pochlubit hasičským záchranným 
sborem.

I přes velmi početnou skupinu dětí byli páni 
hasiči velmi milí a trpěliví. Všechny zvídavé 
dotazy ochotně zodpověděli. Tímto bychom 
chtěli ještě jednou poděkovat pánům Milosla-
vu Polívkovi, Karlu Kalčíkovi a Jiřímu Černé-
mu, kteří se nám v plném nasazení věnovali.

Kolektiv dětí a vychovatelek ze školní družiny 
při Základní škole Josefa Hlávky v Přešticích



Výsledková listina
1. kategorie MŠ 
  1. místo Vojtěch Weber MŠ Oplot
  2. místo Lea Benedeková MŠ Štěnovice
  3. místo Johana Kučerová MŠ Řenče
  4. místo Matěj Kaufner MŠ Merklín
  5. místo Michaela Kučerová MŠ Řenče
  6. místo Aneta Kubešová MŠ Štěnovice
  7. místo MŠ Přeštice Gagarinova „Kočičí rodina“
  8. místo Veronika Kopecká MŠ Štěnovice
  9. místo Jakub Vodička MŠ Přeštice Dukelská
10. místo Tereza Červená MŠ Štěnovice
Zvláštní cena 
Petr Mareš MŠ Přeštice Dukelská 
2. kategorie 6-8 let
  1. místo Helena Martincová
      výtvarný kroužek DDM Přeštice
  2. místo Radek a Vojtěch Dvořákovi
      DDM Přeštice
  3. místo Štěpán Menšík 
      ZŠ a MŠ Kunčice pod Ondřejníkem
  4. místo Nela Čížková ŠD Přeštice
  5. místo Eliška Bauerová
      ZŠ a MŠ Dolní Lukavice
  6. místo Olinka Strejcová ŠD Přeštice

  7. místo Lucie Radová ZŠ J. Hlávky Přeštice
  8. místo Alžběta Mikulecká 
      ZŠ J. Hlávky Přeštice
  9. místo Kateřina Kahounová
      ZŠ J. Hlávky Přeštice
10. místo Natálka Kaslová ZŠ a MŠ Horšice

Zvláštní cena
Terezka Vondrovicová ZŠ a MŠ Horšice

3. kategorie 9-11 let
  1. místo Valentýna Pörnerová
      ZŠ a MŠ Dolní Lukavice
  2. místo Denisa Kučerová
      ZŠ J. Hlávky Přeštice
  3. místo Jana Chu Dinhová
      ZŠ J. Hlávky Přeštice
  4. místo Kateřina Třísková
      ZŠ J. Hlávky Přeštice
  5. místo Ondra Hlavatý ZŠ a MŠ Švihov
  6. místo Karolína Klesová ZŠ a MŠ Švihov
  7. místo Filip Hurt ZŠ J. Hlávky Přeštice
  8. místo Martina Motlíková DDM Přeštice
  9. místo Zuzana Hašková ZŠ a MŠ Švihov
10. místo Michaela Kokošková
      ZŠ J. Hlávky Přeštice

Zvláštní cena
Kolekce prací malovaných pastelem 
– ZŠ a MŠ Dolní Lukavice
Zbyněk Pavlátka, Tomáš Šíma, Michaela Šislo-
vá, Adéla Nová, David Šícho, Alena Cejnaro-
vá a Martina Přibáňová, Nela Krsová, Tereza 
Rotenbornová, Jan Peťak 
4. kategorie ZŠ speciální Merklín
2. kategorie
1. místo Adriana Weinfurtová
2. místo Ondra Malík
3. místo Bára J.
3. kategorie
1. místo Anita Lacková
2. místo Kryštof Vlasák
3. místo Radek Kofroň
Zvláštní cena
Lucka Ryšavá, Filip Brand, Václav Berka, 
Tomáš Sokol

Soutěže se zúčastnilo 16 škol a školských 
zařízení. Na základě propagace přinesly děti 
výkresy i z domova a také se zúčastnily děti ze 
škol mimo náš region. Celkem bylo zasláno 365 
prací.                                        Blanka Zezulová

ředitelka DDM Přeštice
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Výtvarná soutěž Moje nejmilejší zvířátko 2014

Děti z mikroškolky na výpravě za zajíčkem
V dubnu jsme se s dětmi z mikroškolky při-

pravovali na oslavu Velikonoc. Zasadili jsme 
osení a když pěkně vyrostlo, udělali jsme do 
něj zápich s malovaným vajíčkem. Také jsme 
se naučili pěknou koledu pro zajíčka. V týd-
nu před Velikonocemi jsme pak s dětmi byli 
na velké výpravě za zajíčkem. Šli jsme podle 
barevných pentliček a po cestě děti plnily růz-
né úkoly.  Skládaly obrázková papírová vejce, 
zpívaly jarní písničky,  přenášely vajíčka do 
košíčku a nakonec došlo i na koledu pro zajíč-
ka, který na děti čekal na konci cesty. Vyšupal 
všechny pomlázkou, aby byly zdravé a pak jim 
rozdal koledu. Dětem se vycházka moc líbila 
a ani trochu jarního deštíku nám nezkazilo dob-
rou náladu.                               Jindra Skuhrová

vedoucí vychovatelka



Hra klasika anglického dramatu o tajem-
ství z dávné minulosti. Když se sejdou tři 
lidé, jeden vždy přebývá… Jak to vlastně 
tenkrát bylo?!

Nechte se na jeden večer uzavřít v Pinterově 
světě, kde každý má svou verzi skutečnosti, kde 
se věci, které se třeba vůbec nestaly, odehráva-
jí, když na ně vzpomínáte, kde i čas je velmi 
relativní pojem a kde všichni něco vědí, jen to 
nemusí být vždy to stejné. Nebo ne?

Hrají: Jan Potměšil, Jitka Nerudová, Adrian 
Jastraban / Režie: Filip Nuckolls

Horold Pinta, David Baron – že vám tato 
jména nic neříkají? Tak vězte, že pod oběma 
se skrývá právě jeden z nejlepších anglických 
dramatiků, nositel Nobelovy ceny za literaturu, 
dramatik, básník, herec, režisér a také politický 
aktivista HAROLD PINTER.

Tvorba tohoto londýnského rodáka je hlav-
ně v počátcích ovlivněna absurdním divadlem 
a divadlem krutosti Antoina Artauda. Postupně 
ukrývá krutost stále více do spodu, všichni ji ale 
mají v sobě stále přítomnou, každého pozna-
menala. Ač bývá často řazen mezi autory vlny 

absurdního divadla, on sám tuto škatulku odmítá: „Pro mne tento termín nic neznamená. Nikdy 
jsem nevěděl, co se tím myslí.“ Hodně jej ovlivnil Beckett, ale stejně i Joyce, Kafka a hlavně 
Shakespeare. Kromě divadelních her psal rovněž i rozhlasové a televizní hry i filmové scénáře.
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Oslava 25. výročí založení 
profesionálních hasičů v Přešticích

Dne 25. dubna 2014 od 9 hodin ráno na Masa-
rykově náměstí proběhla oslava výročí 25 let od 
založení požární stanice s profesionální jednot-
kou v Přešticích. 

Veřejnost sledovala ukázky speciálního vyso-
kotlakého hasicího zařízení Cobra, vyproštění 
zraněné osoby z havarovaného vozidla a ukázka 
lezecké skupiny a hasičů – leteckých záchranářů 
včetně záchrany osob pomocí vrtulníku.   (red)

Foto Mgr. Jan Königsmark

Znovuotev ení svatebního 
salonu v P ešticích!

V KV TNU SLEVA 20% NA ZAP J ENÍ SVATEBNÍCH ŠAT !!!

ZRADA / Harold Pinter
26. 5. 2014 od 19.00 hodin – velký sál KKC
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Skauti na Tanečku
Celostřediskovou výpravu jsme uskutečni-

li v neděli 30. 3. 2014. Ráno jsme odjeli vla-
kem do Borov, kde se děti samy rozdělily do 
pěti skupinek a vymyslely si názvy. Pak jsme 
pokračovali podél řeky k Nezdicím. Na břehu 
jsme si všimli okusů od bobra – je vidět, že se 
jim na Úhlavě asi docela daří.

Ještě před vesnicí čekal děti první úkol, 
ten prověřil jejich znalosti o České republice 
a o skautech.  Další kroky už mířily k Lužan-
ské hoře – lidově zvané Taneček. Než jsme 
se ovšem vnořili do lesa, skupinky si zkusily 
orientaci s mapou a buzolou. Na vrcholu kopce 
u altánku byl čas na další z úkolů, odpočinek, 
sváču, čtení pověsti a její ověřování doslova na 
vlastní ucho.

No a teď už jsme měli před sebou jen kle-
sání po louce, kde bylo třeba trochu zapojit 
hlavu při luštění šifer a dál pak pohodlná les-
ní cesta na Březník, kterou lemovaly obrázky 
dopravních značek – ty bylo samozřejmě nut-

no správně pojmenovat. Několika světluškám 
se na základně našich příchovických bratrů 
a sester podařilo skoro samostatně rozdělat 
oheň, takže mohlo začít letošní první opékání 
buřtíků. 

Po zahnání „strašlivého“ hladu, čekaly děti 
další výzvy – podaří se jim nalézt ukrytou 
věc s pomocí GPS souřadnic? Dokáží správně 
a rychle ošetřit svého kamaráda, který si odřel 
loket, pořezal prst, vymkl kotník, popálil ruku 
a ještě si stačil udělat puchýř na patě?  Na závěr 
vyhodnocení – diplomky za nejlepší skupinku 
si vysloužili Mrňouskové, kteří si je přebrali 
náležitě hrdě – pak společné foto a návrat do 
Přeštic. 

Když se všech 26 štěbetajících dětí rozuteklo 
do náručí rodičů a na náměstí se rozhostilo ticho, 
podívali jsme se na sebe s ostatními vedoucími, 
že by to chtělo tuhle výpravu v nezvykle teplém 
a slunečném dni nějak zakončit… a šli jsme na 
zmrzlinu.                                                  Jájina

Ošetřování puchýře. Luštění šifer.

Štafetové závody. Pověst o Tanečku je třeba na vlastní uši ověřit.

Skupinové foto.

Dvě třetiny zájemců uspějí
V polovině dubna se po celý den v přeštické 

mateřské škole v Dukelské ulici tvořila fronta-
rodičů, kteří přišli přihlásit své dítě k docházce 
do školky. Občanský průkaz, rodný list dítě-
te, ostatní potřebné doklady, k tomu základní 
informace o dalším průběhu podává ředitelka 
Jitka Erbenová, vše běží jak na drátku. „Přichá-
zejí rodiče nejen z Přeštic či blízkého okolí, ale 
třeba i maminka z Nebílovského Borku, protože 
pracuje v Přešticích,“ stíhá během zápisů infor-
movat.

Je jedna hodina odpoledne a do kolonky žádos-
tí zapisují učitelky další a další děti, již několik 
desítek, a to do konce zápisu ještě chybějí tři 
hodiny. A fronta také nekončila. Při čekání se 
rodiče mohli seznámit s životem v MŠ prostřed-
nictvím fotografií, děti si prohlédly třídy a také 
nechyběly hračky a pastelky, takže čas pomalu, 
ale přece jen trochu ubíhal.

Pátého května budou vyvěšeny seznamy při-
jatých dětí. „Počítáme, že přijmeme do první 
třídy v září tak padesát šest, padesát sedm dětí. 
Číslo nelze přesně stanovit, záleží také kolik 
se jich ještě vrátí po zápisu do první třídy, 
když jejich nástup nedoporučí pedagogicko-

psychologická 
poradna. Zapsat 
své dítě při-
šlo dvaasedm-
desát rodičů. 
Tak je jasné, 
že  odmítnutých 
bude minimálně 
pětadvacet, ale 
bohužel školka 
není nafuko-
vací,“ se smut-
ným úsměvem 
zakončuje ředi-
telka.

                (šat)

Při čekání na zápis do školky se děti zabavily 
malováním a dalšími hrami.

Vlastní zápis trval jen několik minut, ale pak 
nastaly dva nekonečné týdny čekání zda právě 
jejich dítě bude přijato.

Některé děti od mámy ne-
odešly, zatímco jiné se hned 
věnovaly hračkám – „a ty, 
mámo, mě nech zapsat...“

10 problémů našeho města 
v roce 2014

 Výsledky veřejného fóra
ověřené anketou

Následující problémy byly vybrány 
účastníky veřejného fóra  Zdravého 
města Přeštice dne 11. března 2014. 
V navazující anketě bylo odevzdá-
no celkem 1977 anketních lístků. 
Uvedený počet hlasů je součet hla-
sů z veřejného fóra a z odevzdaných 
anketních lístků.

Radě města bude komisí zdravého 
města předložen celý soubor dalších  
problémů uvedených v anketě k roz-
hodnutí o způsobu a termínu řešení.

Eva Česáková
koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice



Dne 1. dubna oslavil 80. narozeniny náš spoluobčan, pan

Josef Bošek
z Přeštic. Své významné životní jubileum slavil v jedné z přeštických restaurací, společně s celou 

svojí rodinou. Pan Bošek je vdovec, ale díky svým třem dcerám se nemusí cítit osamělý, jsou mu 
i se svými rodinami každodenní oporou.

Pan Bošek je vášnivý rybář a tak byl svými nejbližšími mile překvapen dortem, který byl ve 
tvaru sumce. Vypadal tak věrohodně, že v první chvíli se každému z přítomných až zatajil dech, 
zda se skutečně nejedná o sumce živého.

Za vedení města přišli váženému oslavenci poblahopřát starosta Mgr. Antonín Kmoch a mís-
tostarosta Mgr. Jan Königsmark. Byly mu předány dárkový balíček, květina a propagační materiály 
našeho města. Byla to velice hezká a srdečná oslava a všem bylo pospolu moc pěkně. Všichni měli 
radost, že se jejich tatínek a dědeček těší dobrému zdraví.

Vážený pane Bošku, jménem vedení města Přeštice, přijměte ještě jednou upřímné blahopřání 
k Vašim osmdesátinám. Přejeme Vám hodně zdraví, radosti a spokojenosti do dalších let. Ať Vám ten 
Váš celoživotní koníček – rybaření – přináší stále jen chvíle plné pohody a radosti z dobrých úlovků. 
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80. narozeniny pana Josefa Boška

Uctění památky J. J. Ryby

Na našeho slavného přeštického rodáka Jakuba Jana Rybu jsme nezapomněli ani tento rok. 
U příležitosti 199. výročí Rybova úmrtí se konal pietní vzpomínkový akt u jeho pomníčku pod 
naším krásným barokním kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

 Za vedení města se zúčastnil jeho místostarosta a dále děti z prvního stupně ze školní družiny 
společně s jejich vedoucí vychovatelkou.

 Pan Ing. Jiří Běl, přeštický fotograf, dokumentátor a propagátor významných událostí a osob-
ností, přítomným dětem moc hezky a přiměřeně jejich věku vysvětlil, kdo vlastně náš přeštický 
rodák J. J. Ryba byl.  K pomníčku byla položena květina a zapáleny svíce.

 Přiložené fotografie pana Ing. Jiřího Běla nejlépe přiblíží atmosféru této vzpomínkové akce.  Za 
umožnění jejich otištění děkujeme.                                         Mgr. Jan Königsmark, místostarosta

Blahopřání k 90. narozeninám

Významného životního jubilea, 90. narozenin, se dožila dne 13. dubna paní 
Marie Němcová

z Přeštic. Oslava jejích narozenin se konala v nedalekých Dnešicích, společně s celou její 
početnou rodinou. Za vedení města Přeštice přijeli vážené paní Němcové poblahopřát starosta  
Mgr. Antonín Kmoch a místostarosta Mgr. Jan Königsmark. Oslavenkyni předali dárkový balíček, 
květiny a knihu Divotvůrkyně Přeštická – 300 let obrazu a poutí. Z této knihy měla paní Němco-
vá opravdu velikou radost. Nad jejími stránkami milá oslavenkyně zavzpomínala na časy svého 
mládí, např. na pana katechetu Štucbarta, který ji učil náboženství, na paní učitelku Jůzlovou (také 
na bývalého ředitele přeštické školy pana Stodolovského), na zázračný obraz, který býval umístěn 
na domě bývalé Perly a na procesí, která s tímto obrazem souvisela. Rovněž vzpomínala na svého 
manžela, který již bohužel mnoho let není mezi námi. Paní Němcová se těší dobrému zdraví, je 
plná elánu a optimismu do života, paměť jí slouží na výbornou. Všichni přítomní mohli vidět, jakou 
je stále vynikající tanečnicí. Bez muziky by se přece taková mimořádná oslava neobešla.

 Vážená paní Němcová, ještě jednou přijměte od vedení města upřímné blahopřání k Vašemu 
významnému jubileu. Do dalších let Vám přejeme především pevné zdraví, štěstí, radost a spoko-
jenost, ať jste stále duchem tak mladá jako dosud, buďte šťastná v kruhu své milující rodiny, ať se 
můžete jak jen to jde těšit se svými pravnoučátky, které máte tolik ráda a kteří jsou pro Vás tím 
největším potěšením. A za rok opět na viděnou.

Pan Ing. Mirija Francouz oslavil 75. narozeniny

Dne 13. dubna oslavil své půlkulaté 75. narozeniny vážený pan
Ing. Mirija Francouz

z Přeštic, kurátor Českobratrské církve evangelické v Přešticích a též náměstek Západočeského 
seniorátu v Plzni, který zahrnuje evangelické sbory v celých západních Čechách.

Pan Ing. Francouz je synem uznávaného a respektovaného přeštického evangelického faráře 
pana Josefa Francouze a Anežky Francouzové, laskavé paní učitelky. Jeho bratr, pan Pavel Fran-
couz, který již bohužel není mezi námi, byl významným pedagogem, spisovatelem, televizním 
dramaturgem a scénáristou.

K narozeninám pana Francouze mu byl místostarostou předán dárkový balíček s přáním pev-
ného zdraví, spokojenosti a radosti do dalších let. Vedení města Přeštice panu Francouzovi velice 
děkuje za jeho práci pro přeštický evangelický 
sbor. Zde si ho všichni nesmírně váží a jsou si 
vědomi jeho velkého přínosu pro jejich sbor.

 Pan Ing. Francouz se pravidelně každý rok 
společně s evangelickým farářem p. Janem 
Satkem zúčastňuje již tradičního setkání na 
přeštické radnici, při kterém seznamují vedení 
města s činností sboru za uplynulé období. Při-
ložená fotografie zachycuje právě jedno z těch-
to milých setkání.

Přiložená fotografie pana Ing. Jiřího Běla nejlépe přiblíží atmosféru této vzpomínkové akce. Za 
umožnění jejího otištění děkujeme.



V neděli velikonoční mohli návštěvníci Domu 
historie Přešticka zhlédnout pohádku v podání 
Přeštických ochotníků. Přeštičtí ochotníci je 
občanské sdružení, které má jako svou hlavní 
činnost právě ochotnické divadlo. Ačkoliv naše 
sdružení ještě neoslavilo ani první narozeniny, 
máme už spoustu plánů do budoucna. V sou-
časné době fungují tedy v Přešticích hned dvě 
ochotnická divadla. 

Pohádka, kterou jsme na vystoupení v muzeu 
připravili, byla hlavně o lásce, lakotě, ale také 
o velikonočních zvycích. Kulisy zapůjčené od 
Divadelního spolku Úhlavan dokreslily krásně 
scénu a díky kulise mlýnu na Úhlavě měly opět 
návaznost na Přešticko. Pohádka byla sehrána 
celkem šestkrát. Dle ohlasů věříme, že divadlo 
se návštěvníkům líbilo a děkujeme za jejich pří-
zeň a podporu. Zároveň bychom rádi poděkova-
li i Domu historie Přešticka za to, že nám bylo 
umožněno v prostorách muzea hrát. Doufáme, 
že tato spolupráce nebyla poslední.

Nejbližší akcí je pro naše sdružení Dětský 
den, na který se připravujeme do Chlumčan 

a Soběkur. Najít nás můžete i na Face- 
booku, kde o našich aktivitách pravidelně 
informujeme.

Kristýna Regnerová
Přeštičtí ochotníci, o. s.
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Dne 26. 2. 2014 odchycen pes zlatého retrív-
ra, stáří kolem 6 let, na krku měl černý látkový 
obojek, odchycen v Přešticích, v Husově ul., 
před Stavebninami Karpem. Umístěn v městské 
záchytné stanici v Přešticích, ul. V Háječku.

Oznámení o nalezených pejscích

V ul. U Trati v Přešticích byla dne 10. 4. 2014 
po 6. hod. nalezena fenka, kříženec, černé bar-
vy s bílou náprsenkou, stáří cca šest měsíců, na 
krku měla látkový obojek s bílozeleným vodít-
kem, nejevila žádné známky týrání ani zraně-
ní. Byla umístěna do městské záchytné stanice 
v Přešticích, ul. V Háječku.

Pár poznámek na okraj
Po přečtení posledních dubnových PN mně 

to nedalo, abych se nevyjádřil k článku pana  
J. N. Mrkvičky o přeštických prasatech. Pana 
Mrkvičky si nesmírně vážím pro to, co po revo-
luci pro město udělal a nadále dělá. Nechci 
s ním polemizovat o přeštickém černostraka-
tém. Musím jej však poopravit v tom, že nikdy, 
opakuji NIKDY se o přeštickém praseti nemlu-
vilo jako o přeštíkovi. Tenhle opravdu nehezký 
výraz je dokonce urážlivý k naší odrůdě vyni-
kajícího plemene původního vyšlechtěného 
prasete. Myslím, že si jej vymyslel televizní 
moderátor, když se natáčel pořad o přeštickém 
černostrakatém. Ptal jsem se lidí, kteří se kolem 
tohoto plemene pohybovali a ještě žijí, a oprav-
du nikdo si nepamatuje, že by někdo přeštické 
černostrakaté prase nazýval „přeštík“. Můj otec 
byl velikým propagátorem chovu přeštického 
černostrakatého a neslyšel jsem, že by jej tak-
to někdy nazýval. Tak tedy, pane Mrkvičko, 
v žádném případě černostrakatý „přeštík“, ale 
přeštické černostrakaté prase. Možná by nikomu 
ani nechutnala pražská šunka z našeho prasete 
(prase musí mít do 80 kg), která prý je nejlepší  
právě z našeho černostrakatého prasátka, kdyby 
jej někdo hanlivě nazýval přeštík. Jinak malou 
poznámku – umístění sochy je na celkem dob-
rém místě, tabulka s historií sochy by tam měla 
být. Možná, že by stálo za úvahu občas tu sochu 
půjčit do Prahy a střídavě ji umístit před Parla-
ment a nebo Senát a střídat to s umístěním před 
Strakovou akademií. Ne, že bych tam úřadují-
cí úředníky považoval za prasata, ale bohužel 
někdy se tak chovají!!!

Když už jsem v tom, tak bych také rád dopl-
nil do článku o panu učiteli Bastlovi, že to byl 
velký přítel sportu a zvláště přeštického fotbalu.
Byl to veliký fanda a nechyběl snad na žádném 
domácím zápase. Spolu s panem Krsem to byli 
zažraní návštěvníci stadionu Na Bořích. Pan 
učitel také ovládal mariáš, jehož byl velmi dob-
rým hráčem.

Vždy mě pobaví čtení o místní městské policii 
– MPP. Všechny ty zákroky, události a příběhy. 
Snad je všem jasné, že MPP je ve městě potřeb-
ná, ale určitě ne v kanceláři, nýbrž ve městě 
v ulicích!!! Podivuji se nad tím, že neslouží 
v noci, to je přece období, kdy se páchají zloči-
ny a ne ve dne!!! Již jsem o tom psal, ale takové 
články nečtou asi ti, co toto mají na starosti!!! 
Nevím, k čemu jsou 2 strážníci dopoledne na 
náměstí, když se dočteme, že v noci ve městě 
se krade a loupí a kriminalita rapidně stoupá. 
Snad by se těch 1,5 mil. někde dalo ušetřit, aby 
strážníci mohli chodit na obchůzky i v noci, 

vždyť majetek našich obyvatel za to stojí. Kdysi 
jsem se zde ptal, jestli se vyhodnocují záběry 
z kamer umístěných na křižovatkách. Zvláš-
tě té u Spoláku, tam jezdí tolik řidičů z kopce 
na červenou, že by se možná na ty strážníky za 
rok vybralo. Bohužel toto si v hodnocení MPP 
nepřečteme.

Také jsem už psal o tom, že budou městu 
„strašně“ chybět 2 miliony z herních automa-
tů.Tehdy jsem chtěl, aby se tyto peníze použí-
valy na čištění kanálů. Nyní, když do města 
jezdí čistící auto na kanály firmy Čevak, už by 
se konečně toto zlo mělo z městských hospod 
odstranit.  Že hospody mohou žít i bez auto-
matů dokazují restaurace Sport, U Koťátek, 
U Zlaté Husy, Kosina, bývalý hotel na náměstí, 
Spolák. Nerad bych na někoho zapomněl. Jiná 
města v ČR se už tohoto zla dokázala zbavit.
Na nějakém zasedání zastupitelé odhlasovali, 
že od 1. ledna 2014 se všechny automaty zruší, 
ale nějak mi uniklo, že toto usnesení neplatí 
a neplní se. Snad by za to stálo, aby třeba pan 
starosta nám toto ve svém pravidelném sloup-
ku objasnil.

Jinak mě hodně pobavila fotka mého kama-
ráda emeritního primáře Ríšy Hájka s paní 
učitelkou Naxerovou. Ta byla taková hodná, 
že na ni žáci vzpomínají dodnes. Zato si asi 
málokdo vzpomene třeba na s. Kobzovou nebo 
i na jiné, kteří se více než učení žáků věnovali 
třeba vyřvávání na tribuně na 1. máje. Vzpomí-
nám také na pana učitele Bálka a jeho skleničky 
s kytičkami na chodbách. Kdo se je naučil roze-
znávat, měl u něj vystaráno. Také vzpomínám 
na jeho odpověď na mou otázku, jestli to není 
zatěžké vozit basu na kole po okolních vesni-
cích. Řekl: „To víš, Slavomíre, že to není nic 
jednoduchého, zvláště po zábavě zpět v noci 
domů, ale když brnknu, tak si řeknu – zas koru-
na, brnknu – zas koruna a ono to lépe utíká.“ 
Také se mi linou vzpomínky na pana učitele 
Vacka, roztržitého, ale naučil, pokud mu na to 
ovšem ta naše banda dala čas a prostor. Nezapo-
menu, jak jednomu spolužákovi zabavil dřevěný 
kolt a velice opatrně s ním utíkal do ředitelny, 
snad aby nevystřelil. Nebo když přišel s každou 
botou jinou. Co jsme se ho my, grázlové, natrá-
pili, ale on nás s klidem usměrňoval, místo aby 
nás seřezal. Kde jsou ty časy. Nyní, když vidím 
a čtu,  komu chodí pan místostarosta gratulovat 
a hlavně kolik je jim let, tak si člověk musí chtě 
nechtě říci, jak ten čas letí a často si při čtení 
PN uvědomíte, jak se nám, ale i Vám ostatním 
život krátí!!!

Slavomír Vácha

Dne 7. 3. 2014 v 9.00 hod. v ul. Nepomucká v Přešticích u bývalé skládky „Prior“ byly odchyceny 
dvě feny německého ovčáka (jedna pásově rezavá a druhá černá s pálením), stáří kolem 3 let, bez oboj-
ků. Umístěny v městské záchytné stanici v Přešticích, ul. V Háječku.

KKC vyhlašuje soutěž

„O nejhezčí 
vyzdobenou terasu,

balkon či jiný
venkovní prostor“
V období od 1. 5. do 31. 8. 2014
lze zasílat či donést do redakce 

Přeštických novin fotografie 
a přihlásit se do soutěže.
Turistické informační centrum 
Masarykovo náměstí Přeštice

Výroční schůze 
Osady Šeříků

V sobotu dne 19. dubna se od 9.30 hod. kona-
la v hotelu Sport výroční členská schůze Osady 
Šeříků.

Šerif této osady, pan Jaroslav Šmat, zhodnotil 
uplynulý loňský rok 2013, ve kterém se poda-
řilo zrealizovat mnohé pro zvelebení jejich osa-
dy. Podrobněji ve své zprávě pohovořil o ces-
tách v osadě a o všem, co v této záležitosti již 
bylo vyjednáno a uděláno. Společně budou pro 
zvelebení osady pokračovat i v letošním roce. 

Pan Jaroslav Šmat zavzpomínal na jejich loň-
skou pouť, která se opravdu vydařila. Podařilo 
se mu domluvit zapůjčení stanů a lavic od města 
Přeštice, za což městu velice poděkoval a dodal, 
že totéž má domluveno i pro letošní rok. Dále 
poděkoval všem, kteří se organizačně podíleli 
na přípravě loňské pouti i táborového ohně.

Hovořil též o tanečním večeru na konci sezó-
ny, která se rovněž velice vydařila. Hojná účast 
na této akci pana šerifa mile překvapila.

Závěrem své zprávy, z důvodu, že osadník 
pan Lašek požádal o ukončení svého působení 
v osadním výboru, mu pan šerif poděkoval za 
jeho dlouholetou práci ve výboru a při všech 
akcích a dodal, že v následující diskusi oče-
kává návrhy koho dosadit na uvolněné místo 
do osadního výboru. Toto zůstalo víceméně 
otevřené, ale navržen byl aktivní osadník pan 
Karel Štych.

Na závěr popřál šerif, pan Jaroslav Šmat, 
všem osadníkům mnoho pěstitelských úspěchů 
a hodně elánu při akcích na Osadě Šeříků.

Mgr. Jan Königsmark, místostarosta  

Nová společnost mladých lidí – Přeštičtí 
ochotníci – sehrála šest představení s veliko-
nočním příběhem o velikonoční neděli v Domě 
historie Přešticka.                  Foto Ing. Jiří Běl

Velikonoce v Domě historie Přešticka

Tel.: 777 930 603. (Přeštice a blízké okolí)

Zábavné odpoledne 
v přírodě

Farní charita Přeštice zve všechny dobrovolní-
ky z řad dětí, mládeže a dospělých, kteří koledo-
vali a pomáhali s Tříkrálovou sbírkou, na odpo-
ledne plné zábavy, které se koná v sobotu 17. 5. 
2014 od 14.30 hodin v Přešticích v Hlávkově 
ulici na farní zahradě. Na programu budou hry, 
soutěže a blbnutí s nářadím v přírodě zakončené 
táborákem s opékáním vuřtů.

Za Farní charitu Přeštice
Marie Sedláčková

koordinátorka TS na Přešticku

www.kzprestice.cz
Sledujte 

První fotografie přihlášené do soutěže:
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Mladší přípravka B

Vpředu ležící: Jonáš Fleisig. V další řadě sedící zleva: Filip Vácha, Adam Čonka, Honzík 
Frančík, David Bezděk, David Švajcr. V horní řadě stojící zleva: Ondra Havíř, Matěj Hodan, 
Jiřík Štěpán, Michal Švábik, Filip Fořt, Honzík Kříž.

Mladší žáci

Horní řada zleva: Václav Klokan – trenér, Lukáš Klokan, Michal Knopf, Matyáš Jánský, 
Radek Kubeš, Václav Křeš, Jan Peťak, Daniel Mertl, Radek Kubeš st. – vedoucí mužstva, 
Václav Fořt – asistent trenéra.

Dolní řada zleva: Marek Stehlík, Daniel Horák, Jakub Fořt, Jakub Hrubý, Tadeáš Mertl, 
Jakub Valenta, Šimon Mertl.

Program mužstev TJ Přeštice – květen
A muži – Krajský přebor
NE    4. 5. 2014  17.00  Rokycany B – Přeštice
SO  10. 5. 2014  17.00  Přeštice – Chotíkov
SO  17. 5. 2014  17.00  Bolevec – Přeštice
SO  24. 5. 2014  17.00  Přeštice – Vejprnice
SO  31. 5. 2014  17.00  Stod – Přeštice

B muži – I. B třída
NE    4. 5. 2014  10.15
Přeštice B – Horažďovice B
NE  11. 5. 2014  15.00  Žichovice – Přeštice B
NE  18. 5. 2014  10.15
Přeštice B – St. Plzenec
NE  25. 5. 2014  17.00  Rapid B – Přeštice B

Dorost – Krajský přebor
SO    3. 5. 2014  10.00
Přeštice (SD) – Horažďovice
SO  10. 5. 2014  10.00 + 12.15
Rokycany – Přeštice (SD + MD)
SO  17. 5. 2014  10.00
Přeštice (SD) – Kralovice
NE  25. 5. 2014  10.00  Stříbro – Přeštice (SD)
SO  31. 5. 2014  10.00 + 12.15
Přeštice (SD + MD) – SŠ Plzeň

Žáci – Krajský přebor
NE    4. 5. 2014  15.15 + 17.00
SK ZČE Plzeň – Přeštice (SŽ + MŽ)
NE  11. 5. 2014  10.00 + 11.45
Přeštice (SŽ + MŽ) – Tachov
SO  17. 5. 2014  10.00 + 11.45
Domažlice – Přeštice (SŽ + MŽ)
NE  25. 5. 2014  10.00 + 11.45
Přeštice (SŽ + MŽ) – Košutka Plzeň

Přípravky – přebor Plzeň-město
ČT    1. 5. 2014  16.30
Přeštice B (SP) – M. Touškov

ČT    1. 5. 2014  16.30
Lhota – Přeštice B (MP)
PÁ    2. 5. 2014  16.30
Přeštice A (MP) – SK Plzeň B
ST    7. 5. 2014  17.00
Blovice – Přeštice B (SP)
ST    7. 5. 2014  16.30
Rapid Plzeň – Přeštice A (MP)
ST    7. 5. 2014  16.30
Přeštice B (MP) – Letná Plzeň
PÁ    9. 5. 2014  16.30
Přeštice A (SP) – Viktoria Plzeň F
ST  14. 5. 2014  16.30
Chrást – Přeštice B (MP)
ČT  15. 5. 2014  16.00
Košutka – Přeštice A (MP)
ČT  15. 5. 2014  16.30
Přeštice B (SP) – SK Plzeň A
ČT  15. 5. 2014  16.00
Košutka – Přeštice A (SP)
ČT  22. 5. 2014  16.30
Chotíkov – Přeštice A (MP)
ČT  22. 5. 2014  16.30
Přeštice B (MP) – Prazdroj Plzeň
PÁ  23. 5. 2014  16.30
Přeštice A (SP) – Město Touškov
PÁ  23. 5. 2014  17.00
Černice – Přeštice B (SP)
PO  26. 5. 2014  16.00
SK Plzeň C – Přeštice B (MP)
ST  28. 5. 2014  17.00
SK Plzeň A – Přeštice A (SP)
ČT  29. 5. 2014  16.30
Přeštice B (SP) – SK Plzeň B
PÁ  30. 5. 2014  16.30
Přeštice A (MP) – Smíchov Plzeň

Výsledky A muži Přeštice
22. 3. 2014 Příkosice – Přeštice  0:3 (0:2)
branky: Havlíček 2x, Vacík PK
Sestava: Rojík J. – Uruba O., Kováč M., Grusz-
ka J., Bešta M., Bouc M., Zdeněk M., Trdlička 
P. (Lecjaks V.), Vacík M. (Mrázek F.), Lambor 
P. (Švarc M.), Havlíček O. (Bešta P.)
29. 3. 2014 Přeštice – Domažlice 1:0 (1:0)
branka: Vacík
Sestava: Rojík J. – Gruszka J., Uzlík V., Kováč 
M., Bešta M., Bouc M., Zdeněk M., Trdlič-
ka P., Vacík M. (66‘ Gerstner J.), Lambor P.  
(61‘ Bešta P.), Havlíček O. (90‘ Mrázek F.)

5. 4. 2014 Horažďovice – A-tým 1:1 (0:0)
PK 5:4, branka: Vacík 
Sestava: Růžička L. – Gruszka J., Duchek J., 
Kováč M., Bešta M. (71‘ Uruba O.), Bouc M., 
Zdeněk M., Trdlička P., Vacík M. (76‘ Mrázek 
F.), Bešta P., Havlíček O. 
12. 4. 2014 Přeštice – Rapid Plzeň 2:0 (0:0)
branky: Havlíček, Bešta P.
Sestava: Růžička – Gruszka, Uzlík, Kováč,  
Bešta M. (Uruba) – Vacík (Mrázek),                                                                                           
Duchek, Zdeněk, Bouc – Trdlička (Havlíček), 
Bešta P.

Výsledky mužstev TJ Přeštice
B muži – I. B třída
NE 23. 3. 2014 Přeštice B – Strážov 3:1 (1:0)
branky: Švarc, Lecjaks, Haimrle
Sestava: Kašpar – Benedikt, Vizingr, Fornouz, 
Bešta M. – Kastner, Haimrle, Šobr, Lecjaks 
– Švarc, Bešta P.
Střídali: Pap, Bešta J., Čížek
SO 29. 3. 2014 Měčín – Přeštice B 3:1 (1:0)
branka: Šobr
Sestava: Kašpar – Bešta J., Fornouz, Vizingr, 
Pap – Lecjaks, Čížek, Haimrle, Viktora – Šobr, 
Švarc
Střídal: Tykvart
NE 6. 4. 2014 Přeštice B – St. Smolivec 2:2 
(1:0), PK 4:3, branky: Lecjaks, Kastner
SO 12. 4. 2014 Dl. Ves – Přeštice B 4:1 (2:0)
branka: Viktora
Sestava: Kašpar – Tykvart, Švarc, Bešta J., For-
nouz – Viktora, Haimrle, Lecjaks, Pap – Bene-
dikt, Šobr
Střídal: Vizingr
Dorost – Krajský přebor
SO 22. 3. 2014 Přeštice (SD) – Sušice 1:0 (1:0)
branka: Kastner
Sestava: Lang – Urban, Vizingr, Ornet, Jáchim 
– Přibáň, Kastner, Skála, Jeslínek L. – Jeslínek 
M., Baranec
Střídali: Míka, Kuneš, L. Jelínek
SO 22. 3. 2014 Přeštice (MD) – Sušice 3:0 (3:0)
branky: Mencl 2x, Baranec
Sestava: Jelínek – Vlk, Šteffl, Jáchim, Škala 
– Ornet, Kuneš, Petrželka, Mencl – Baranec, 
Kulhánek
Střídali: Míka, Lang, Bešta, Bluďovský, Frý-
bert, Škopek
NE 30. 3. 2014 ZČE Plzeň – Přeštice (MD) 2:1  
(1:0), branka: Kohout
Sestava: Lang – Vlk, Jáchim, Ornet, Škála 
– Petrželka, Mencl, Kulhánek, Míka – Aizner, 
Kuneš
Střídali: Kohout, Jelínek, Bešta, Lang
NE  30. 3. 2014 ZČE Plzeň – Přeštice (SD) 1:3  
(0:2), branky: Kastner 2x, Gruszka
Sestava: Fuchs – Urban, Vizingr, Vlk, Ornet 
– Přibáň, Kastner, Skála, Jeslínek L. – Jeslínek 
M., Gruszka
Střídal: Mika
SO 5. 4. 2014 Přeštice (SD) – Vejprnice  0:3 
(0:1)
Přeštice (MD)  – Vejprnice 1:5 (1:2)
branka: Kuneš
SO 12. 4. 2014 Tachov – Přeštice  (SD) 0:2 
(0:1), branky: Jeslínek M., Vizingr
Sestava: Fuchs – Jeslínek L.,Vlk, Přibáň, Ornet 
– Vizingr, Jeslínek M., Jáchim, Kastner – Ská-
la, Urban
Střídal: Krajdl
SO 12. 4. 2014 Bělá n. R. – Přeštice (MD) 
3:11 (1:7), branky: Škala, Kuneš, Bluďovský 
2x, Bešta 2x, Petrželka 2x, Kohout 2x, Aizner, 
vlastní
Sestava: Jelínek – Šteffl, Mencl, Škala, Kuneš 

– Lang, Bluďovský, Bešta, Petrželka – Kulhá-
nek, Kohout
Střídal: Aizner
Žáci – Krajský přebor
NE 23. 3. 2014 Sušice – Přeštice (SŽ) 3:1 (1:0)
branka: Frýbert
Sušice – Přeštice (MŽ) 1:5 (0:2)
branky: Kubeš 2x, Hejhal, Klokan, Horák
NE 30. 3. 2014 Přeštice (SŽ) – Vejprnice 5:2 
(5:0)
branky: Frýbert 2x, Aizner, Reitspies, Šteffl
Přeštice (MŽ) – Vejprnice 3:6 (2:1)
branky: Kubeš, Mertl Š., Valenta
SO 5. 4. 2014 Senco – Přeštice (SŽ) 1:2 (1:0)
branky: Aizner 2x
Senco – Přeštice (MŽ) 9:6 (3:4)
branky: Kubeš 2x,Valenta 2x, Jánský, Křeš   
NE 13. 4. 2014 Přeštice (SŽ) – Horažďovice 8:0 
(4:0)
branky: Bluďovský 3x, Reitspies 2x, Lang, Šes-
ták, Šteffl
Přeštice (MŽ) – Horažďovice 12:1 (3:1)
branky: Jánský 3x, Klokan 2x, Křeš 2x, Mertl 
Š. 2x, Mertl T., Kubeš, Fořt
Přípravky – přebor Plzeň-město
PO 17. 3. 2014 Senco B – Přeštice A (SP) 4:4  
(1:2)
branky: Křenek, Kokoška, Němec, Procházka
ČT 20. 3. 2014 Přeštice B (SP) – Prazdroj Plzeň 
8:0 (4:0)
branky: Šindelář 3x, Mertl T. 2x, Brant D. 2x, 
Kocourek
PO 24. 3. 2014 Senco B – Přeštice B (SP) 1:7  
(0:3)
branky: Šindelář 2x, Blaha 2x, Mertl T., Brant 
D., Štěpánek
PÁ 28. 3. 2014 Přeštice A (SP) – Senco A 2:9 
(0:5)
branka: Hajšman
ÚT 1. 4. 2014 Chrást – Přeštice A (SP) 4:1 
(2:1) 
branky: Hajšman
ST 2. 4. 2014 M.Touškov – Přeštice B (MP)  
1:14 (0:7)
branky: Frančík 7x, Bezděk 3x, Havíř 2x, 
Švábik 2x
ČT 3. 4. 2014 Přeštice B (SP) – Viktoria Plzeň  
F 7:4 (4:2)
branky: Šindelář  2x, Blaha 2x, Brant D., Ště-
pánek, Kuneš
PÁ 4. 4. 2014 Přeštice A (MP) – Kohouti Roky-
cany A 7:7 (5:4)
branky: Němec 3x, Šára, Tolar, Pilný, Reit-
spies
ČT 10. 4. 2014 Zruč – Přeštice A (MP) 2:23 
(1:18)
branky: Němec 11x, Šára 5x, Tolar 5x, Štauber, 
Štěrba 
PÁ 11. 4. 2014 Přeštice A (SP) – Blovice 2:0 
(1:0)
branky: Trachta, Němec

Martin Knopf
fotbalový oddíl TJ Přeštice



Papua – Nová Guinea se řadí spolu s Austrálií, 
Indonésií a Novým Zélandem mezi největší stá-
ty Oceánie. O krásách i zvláštnostech této exo-
tické země přišel 3. dubna přednášet pan Perg-
ler žákům Základní školy Josefa Hlávky. Děti 
měly možnost dozvědět se spoustu informací 

nejen o přírodě a životě domorodců na Papue, 
ale i o náročné cestě expedice na vrchol nejvyš-
ší hory ostrova Nová Guinea Mount Carstensz, 
jíž se pan Pergler s manželkou zúčastnili v září 
roku 2013.

Každý snímek z prezentace i filmu dokazoval, 
o jak unikátní zemi se jedná. Hned z první foto-
grafie tamějších obyvatel žáci poznali, že název 
země Papua, což přeloženo do češtiny znamená 
kudrnatí lidé, je naprosto výstižný. Pan Pergler 
dětem vylíčil celý průběh cesty skupiny, jejich 
putování skrz deštný prales, kdy museli přechá-
zet řeky přes klády a primitivní mosty a kdy 
při každém kroku zdolávali obrovské množství 
bahna, ve kterém domorodí nosiči zavazadel 
kráčeli zcela bosi a do nějž byli všichni večer 
nuceni rozložit své stany, aby mohli v pralese 
přenocovat. Popsal husí kůži nahánějící situace, 
kdy procházeli vesnicemi a Papuánci si je pro-
hlíželi s luky a šípy v rukou a nebylo jisté, zda 
je nechají pokračovat dál v cestě. Obdiv u žáků 
si cestovatelé získali i fyzicky velice náročným 
výstupem na vrchol 4884 metrů vysoké hory 
Mount Carstensz.

Snad nejvíce z vypravování pana Perglera 
žáky zaujaly postřehy vztahující se k životu 
domorodců. Děti se např. dozvěděly, že pra-
předci Papuánců byli lidojedi, někteří domo-

rodci už nosí běžné oblečení, zatímco jiní chodí 
stále ještě nazí (muži pouze s tradičními kote-
kami na penisech), muži a ženy žijí ve vesnič-
kách v oddělených chatrčích, nosiči zavazadel 
turistů jsou většinou ženy, muži obchod pouze 
dojednávají, pokud Papuánci zemře někdo blíz-
ký, uřízne si některý člen rodiny jeden článek 
svého prstu.

Na závěr bychom chtěli jménem žáků i učite-
lů panu Perglerovi za jeho poutavou přednášku 
poděkovat. A připojujeme několik reakcí žáků: 
„Moc se mi přednáška líbila a děkuji panu Perg-
lerovi za krásnou prezentaci a obrázky.“ „Bylo 
to krásné, závidím těm, co tam byli.“ „Musím 
přiznat, že se mi to líbilo a chtěla bych tam jet 
také.“ „Chtěla bych moc poděkovat panu Perg-
lerovi za to, že jsem se mohla dozvědět něco víc 
o kultuře jiných národů.“

Mgr. Ivana Boulová
zástupkyně ředitele

ZŠ Josefa Hlávky Přeštice
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31. ročník Memoriálu 
Milana Brabence – turnaj mužů

V sobotu 5. 4. 2014 uspořádal oddíl národ-
ní házené tradiční jarní turnaj mužů Memoriál 
Milana Brabence. Letos pozvání přijala družstva 
Ejpovic, Kyšic a hrály i oba naše mužské celky. 
Turnaj slouží jako příprava na jarní část sezony. 
A navíc se letos vydařilo pěkné počasí. Hrálo se 
2x 20 minut každý s každým.

Turnaj odřídila dvojice prvoligových rozhod-
čích pánové Václav Slavík z Nýřan a Lukáš 
Zimmermann z Plzně.
Výsledky:
Přeštice A: - Ejpovice 14:6 (10:1), - Kyšice 
16:13 (8:5), - Přeštice B 16:14 (8:7)
Přeštice B: - Kyšice 14:13 (9:6), - Ejpovice 
11:8 (8:2)
Kyšice - Ejpovice 14:14 (6:8)

Turnaj vyhrálo přeštické ligové áčko před 
domácí zálohou a třetí skončily Kyšice na vzá-
jemné skóre s Ejpovicemi. V přeštickém béč-
kovém útoku se pro nedostatek lidí vystřídala 
i většina opor ligového družstva.

Sestava Přeštice A:
brankáři: T. Chmelík, G. Kováč 
obrana: K. Zeman, T. Hajžman, O. Šik (4 bran-
ky), T. Mrskoš 
útok: R. Lang (8), K. Šelep (14), T. Urban (8), 
P. Kydlíček (12) 

Sestava Přeštice B: 
brankář: P. Touš
obrana: F. Albl, J. Kraus, L. Němeček,
M. Rybár
útok: K. Tušek, V. Jeslínek 

Členové přípravky TJ Přeštice na turnaji národní házené v Litohlavech
Stojící zleva: Radim Stehlík, Jan Treml, Lenka Sýkorová, trenér m.n.h. Stanislav Zad-
ražil, Karolína Sedláčková, Evelína Sedláčková, Michaela Živná, Jan Kubeš, trenér Matěj  
Gruszka, Jan Pogadl, Jan Hranáč, Jakub Brada. V pokleku zleva: Kateřina Havlíčková, Nela 
Kokošková, Petra Kováříková, Regína Waltová. Ležící zleva: Michaela Kokošková, Michaela 
Jelínková.
V bílých dresech je vítězné družstvo chlapců. V červených dresech jsou děvčata A, která obsa-
dila 3. místo. Ve žlutých dresech jsou děvčata B, která obsadila 4. místo.

NEJEN

Papua – Nová Guinea

Foto MUDr. Eva Perglerová, Pavel Volf
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Po letech obnovená tradice
Po několika letech byla v Přešticích obnove-

na tradice vyhodnocování nejlepších sportovců. 
Pod patronací města Přeštice je připravilo místní 
Kulturní a komunitní centrum. Na jeviště býva-
lého kina postupně před zaplněný sál vystupo-
vali všichni nominovaní, aby nejlepší jak mezi 
jednotlivci, tak kolektivy, převzali ocenění.

Kolektivy opanovali národní házenkáři. 
Vítězkami se staly mladší žačky, mistryně 
republiky za loňský rok, v dorostu si pro cenu 
přišly dorostenky, které vybojovaly na Pohá-
ru ČR stříbrné medaile. A následně do třetice  
kategorii dospělých vyhrály ženy oddílu národ-
ní házené, vítězky dlouhodobé soutěže a držitel-
ky stříbrných prvoligových medailí. Hegemonii 
národní házené narušilo družstvo starších žáků 
ZŠ Přeštice, vítězové krajského kola fotbalové-
ho poháru Cola-Cola.

V kategorii mladších žáků se vítězem stal 
sportovní gymnasta Sokola Přeštice Aleš 

Trachta, přeborník České obce sokolské ve 
sportovní gymnastice, atletice a plavání. 
O kategorii výše zvítězil Václav Květoň, 
rovněž úspěšný sportovní gymnasta. Zbylé 
dvě kategorie zase patřily národní házené. 
Jako nejlepší dorostenka byla oceněna Adé-
la Moravcová, vyhodnocená jako nejlepší 
brankářka na Poháru ČR. Mezi dospělými 
si pro cenu přišla útočnice a několikaná-
sobná reprezentantka v družstvu Čech Jitka 
Živná.

Skvrnou celé akce byl její závěr. Místo 
slibované hudební skupiny nastoupil dýdžej 
a velkým množstvím decibelů, při kterých 
nebylo slyšet vlastní slovo, vyděsil a vyhnal 
téměř všechny návštěvníky.

Fotografie ze slavnostního vyhlášení 
uveřejníme v červnovém čísle Přeštických 
novin.

                                 (šat)

Děvčata přivezla pohár za první místo
Přeštické mladší žačky zvítězily v oblast-

ním finále zimního halového poháru národní 
házené. Pak opanovaly i republikové finá-
le, nepoznaly porážku a postupně zvítězily 
nad Litvínovem 9:4, Mostem 11:4, Bako-
vem 12:5 a doslova rozdrtily Ostopovice 
11:1, Studénku 12:0 a Krčín 17:2. Získaly 
bez ztráty bodu  první místo a domů odvezly 
pohár za vítězství v Zimním halovém mis-
trovství ČR. 

Pořadí:  1.  Přeštice, 2.  Litvínov, 3.  Most,  
4.  Krčín, 5. Studénka, 6. Ostopovice, 7. Bakov.

Průběh turnaje přibližuje trenérka m.n.h. 
Romana Jabbourová. 

„V každém utkání jsme od první minuty šly 
za vítězstvím. Pouze s Mostem jsme asi dvacet 
vteřin prohrávaly 0:1. Nejtěžší soupeřky byly 
litvínovské žačky, ale i tady jsme zvítězily, 
i přes vyloučenou hráčku na pět minut. To při 
dvacetiminutovém utkání je docela dlouho.  Nic 
nás prostě nezastavilo.“

Tři zápasy téměř s nulou. Hra byla založená 
na obraně a brankářce?

„Není to úplně pravda. Zadní řady opravdu 
hrály výborně, brankářka vše jistila. V průmě-
ru nedostaly ani tři branky na zápas. Útok ale 
nezaostával, nastřílel téměř dvakrát více branek 

než druhý celek (72 branek Přeštice, 42 Litví-
nov). Takže i tady jsme hrály prim.“

Přesto mezi nejlepšími střelkyněmi přeštická 
chybí?

„To je jasné. Ostatní družstva hrála na jednu 
jedinou střelkyni. Jen příklad, Krčín nastřílel cel-
kem 35 branek, jejich nejlepší sama dvacet pět. 
My jsme měly střelbu rozloženou na více hráček, 
proto nás také soupeřky velice těžko bránily.“

Další vyhodnocení již přeštické žačky ovlád-
ly. Nejlepší brankářkou byla vyhlášena Julie 
Hrbáčková, mezi třemi nejlepšími obránkyněmi 
byly dokonce dvě přeštické, zvítězila Lucie Řez-
níčková a třetí skončila Martina Kamenová, 
druhou nejlepší útočnicí byla Kamila Tušková.

„Musím potvrdit, že holky předváděly celko-
vě výbornou hru a několikrát jim diváci zatles-
kali. A také, až na jedinou výjimku, hrály velmi 
disciplinovaně a poslouchaly všechno, co jsme 
jim řekly. Musím pochválit úplně všechny.“

Skončil zimní pohár, jarní odvety začínají 
v polovině dubna. Jaké jsou cíle?

„Cíl máme daný – zvítězit v oblasti jako loni, 
tím se kvalifikovat na mistrovství republiky. 
A tam… Ale přání se přece nemají říkat, aby se 
splnila. Prostě budeme dělat vše pro co nejlepší 
výsledek.“                                                   (šat)

Vítězky Zimního halového poháru ČR – mladší žačky TJ Přeštice.
Stojící: Tereza Hodanová, vedoucí Kristýna Vizingrová, Lucka Řezníčková, Martina Kamenová, 

Kamila Tremlová, trenérka m.n.h. Romana Jabbourová, Pavlína Sedláčková. Klečící: Klára Ausberge-
rová, Kamila Tušková, Adéla Schejbalová, Veronika Dobrá. Ležící: Míša Trávová, Julie Hrbáčková.

Přípravný turnaj žen v Plzni-Bolevci
V neděli 23. 3. 2014 se konal přípravný tur-

naj žen na Finále ČP v nafukovací hale v Plz-
ni-Bolevci. Turnaje se zúčastnila prvoligová 
družstva Sokola Tymákov, Sokola Dobruška, 
TJ Přeštice (účastníci finále ČP 2014), TJ Pří-
chovice a TJ Šroubárna Žatec. Hrálo se 2x20 
minut každý s každým.

Výsledky turnaje:
Tymákov - Dobruška 21:19, - Přeštice 18:10, 
- Příchovice 21:13, - Žatec 14:11
Dobruška - Přeštice 15:6, - Příchovice 18:18,  
- Žatec 19:10
Přeštice - Příchovice 16:10, - Žatec 18:10
Příchovice - Žatec 12:9

Tabulka turnaje:
1. S. Tymákov 74:53 – 8 bodů, 2. S. Dobruš-
ka 71:55 – 5 b., 3. TJ Přeštice 50:53 – 4 b., 
4. TJ Příchovice 53:64 – 3 b., 5. TJ Šr. Žatec 
40:63 – 0 b.

Sestava Přeštic:
brankářky: S. Zadražilová, A. Moravcová
obrana: H. Horáková, V. Skálová, K. Vizingro-
vá, E. Vizingrová, P. Červená
útok: E. Krouparová (5 branek), A. Bradová 
(12), T. Kaslová (7), J. Živná (13), V. Voláková 
(6), N. Červená (6)

Hodnocení trenéra m.n.h. Stanislava 
Zadražila: V turnaji jsme ani v jenom utkání 
nenastoupili kompletní v útoku. To jsme ale 
věděli předem. K tomu vedly studijní povinnosti 
Jitky Živné a Nikol Červené a Veronika Voláko-
vá ještě nezvládne při mateřských povinnostech 
odehrát celý, takto náročný, turnaj. K tomu se 
ještě nešťastně zranila v utkání s Tymákovem 
kapitánka Eva Krouparová. Nyní si všichni 
přejeme, aby se dala během týdne do pořádku 
a mohla nastoupit ve finále ČP v Pustějově. 
Turnaj nám ukázal dobré okamžiky, ale i špat-
né, které je třeba co nejrychleji odstranit.

Chlapci přípravky národní házené 
zvítězili v Litohlavech

V sobotu 12. 4. 2014 se konal první jarní tur-
naj na venkovním hřišti pro nejmladší kategorii 
národní házené přípravky. Turnaje se zúčastni-
lo 10 družstev, které byly rozděleny do dvou 
skupin. Hrálo se 1x12 min. ve skupinách každý 
s každým a následně o umístění.
Skupina A: Sokol Kyšice A, Sokol Kyšice B,  
TJ Přeštice dívky A, TJ Přeštice hoši, TJ Lito-
hlavy dívky
Skupina B: TJ Litohlavy hoši, TJ Božkov,  
TJ Přeštice dívky B, Sokol Blovice, Sokol Ště-
novice

Sestavy družstev Přeštic:
TJ Přeštice dívky B:
brankářka: Jelínková M.
hráčky v poli: Kokošková M. (13 branek), Hav-
líčková K. (1), Waltová R. (6), Kokošková N. 
(1), Kováříková P.
trenér: m.n.h. Zadražil S.
TJ Přeštice dívky A:
brankářka: Sedláčková K.
hráčky v poli: Sedláčková E. (5 branek), Kuče-
rová D. (11), Živná M. (9),  Sýkorová L. (1)
trenérka: Krouparová E.
TJ Přeštice hoši:
brankář: zde se vystřídali Stehlík, Pogadl, 
Hranáč
hráči v poli: Brada J. (14 branek), Stehlík R. 
(14), Pogadl J. (2), Treml J. (2), Kubeš J (6), 
Hranáč J. (2)
trenér: Gruszka M. 

Výsledky přeštických družstev ve skupi-
nách:

TJ Přeštice hoši - Litohlavy dívky 10:5, 
- Kyšice A 5:5, - Kyšice B 8:0, - TJ Přeštice 
dívky A 7:4

TJ Přeštice dívky A - Kyšice B 5:0, - Lito-
hlavy dívky 9:1, - Kyšice A 5:3

TJ Přeštice dívky B - Blovice 4:1, - Litohla-
vy hoši 2:7, - Božkov 4:2, - Štěnovice 10:1

Pořadí ve skupině A:
1. TJ Přeštice hoši 30:14 – 7 bodů, 2. TJ Přeš-
tice dívky A 23:11 – 6 b., 3. Kyšice A  24:16 –  
5 b., 4. Litohlavy dívky 19:29 – 2 b., 5. Kyšice 
B 3:29 – 0 b.

Pořadí ve skupině B:
1. Litohlavy hoši 36:8 – 8 b., 2. TJ Přeštice 
dívky B 20:11 – 6 b., 3. Božkov 19:13 – 4 b.,  
4. Blovice 7:21 – 1 b., 5. Štěnovice 9:40 – 1 b.

Utkání o umístění v turnaji:
o 9. místo
Sokol Kyšice B - Sokol Štěnovice 8:2
o 7. místo
TJ Litohlavy dívky - Sokol Blovice 11:3

o 5. místo
Sokol Kyšice A - TJ Božkov 5:3
o 3. místo
TJ Přeštice dívky A - TJ Přeštice dívky B 3:1
Finále
TJ Přeštice hoši - TJ Litohlavy hoši 14:11
po prodloužení (8:8)  

Hodnocení turnaje trenérem m.n.h. Sta-
nislavem Zadražilem: Naše družstva nebyla 
tentokrát kompletní. Nejvíce bylo oslabeno 
družstvo dívek B, přesto podalo svůj zatím nej-
lepší výsledek a umístění na 2. místě ve sku-
pině bylo překvapením a i v boji o konečné 3. 
místo bylo rovnocenným soupeřem našemu 
áčku dívek. Áčko dívek obsadilo bronzovou 
příčku a předvádělo kvalitní výkony. Chlapci 
opět potvrdili svoji sílu a zaváhali pouze ve 
skupině s Kyšicemi A (5:5), ale jejich finálový 
výkon s domácími chlapci, který byl vyvrchole-
ním turnaje, byl perfektní. Utkání po 12 minu-
tách skončilo 8:8, ale šestiminutové nastavení 
zvládli lépe naši hoši a vyhráli ho 5:3 a tím 
celý turnaj. U chlapců potěšilo herní zlepšení 
u J. Kubeše.   

Změny začátků utkání 1. ligy žen 
a mužů v národní házené
ženy:                    TJ Přeštice - TJ Příchovice neděle   8. 6. 2014 v 16.00 hod.
  TJ Přeštice - Sokol Dobruška sobota 14. 6. 2014 v 15.00 hod.
  TJ Přeštice - Sokol Krčín  neděle 15. 6. 2014 v 10.00 hod. 
muži:  TJ Přeštice - 1. NH Brno  sobota 14. 6. 2014 v 16.30 hod. 
  TJ Přeštice - Sokol Krčín  neděle 15. 6. 2014 v 11.30 hod.

Bezpečné léto
– bezpečná dovolená

přednáška

Termín konání: 
11. 6. 2014 od 17.00 hodin

konferenční sál KKC
vstup zdarma
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Otevírání řeky Úhlavy 
Teplé počasí přilákalo první dubnovou sobo-

tu nejen většinu členů vodáckých oddílů TOM 
a KČT Úhlava, ale také širokou veřejnost, aby 
společně slavnostně zahájili vodáckou sezonu 
na Úhlavě v Přešticích. Přesto, že z loděnice 
byly vyndány všechny lodě, i tak se musely 
vytvořit vícečlenné posádky, aby se všichni 
zúčastnění mohli vůbec nalodit. Tradičním dře-
věným klíčem byla poté odemčena řeka a všem 
vodákům bylo popřáno, aby měli dobrou sezonu 
a aby vody v této sezoně bylo akorát, ani málo, 
ani moc. Po sborovém zvolání AHOJ vyjely 
posádky proti proudu řeky do blízkých Přícho-

vic a pak zpět k přeštické loděnici. Po návratu 
se na ohni ještě dopékalo jehňátko, takže se čas 
využil na soutěže a hry pro děti a pro sveze-
ní veřejnosti na lodích. Děti si napřed zahrály 
klasické míčové hry a po rozdělení do družstev 
mezi sebou soutěžily ve vodáckých soutěžích, 
např. běh s pádlem, tahání házečky na čas, šta-
fetové válení sudů atd. Po skončení soutěží si 
účastníci opekli na ohni vuřty, snědlo se jeh-
ňátko a posedělo do ranních hodin s kytarami 
u táboráku.

Hana Žambůrková
TOM a KČT Úhlava

TALENT CUP 2014 Mikroregionu Přešticko
Cyklistický oddíl přeštického regionu 

– COPR TJ Přeštice svoji snahu zaměřuje na 
vyhledávání a výchovu mládeže k všestranné 
sportovní činnosti, převážně však na výchovu 
mladých cyklistů. Proto v letošním roce vzniká 
nový seriál pro všechny cyklistické naděje do 
16 let s názvem TALENT CUP 2014 MIKRO-
REGIONU PŘEŠTICKO s velkou podporou 
našeho Mikroregionu Přešticko. Podařilo se 
sestavit seriál 11 závodů nejen v obcích regionu. 
Základní informace k seriálu naleznete na strán-
kách www.copr.cz, ve Všeobecných pravidlech 
a  podrobnější informace pak získáte v Propozi-
cích k jednotlivým závodům. Pro všechny děti 
je možnost přihlásit se na www.copr.cz on-line 

nejen na celý seriál, ale vybrat si i jednotlivé 
závody. Pro nejlepší závodníky v jednotlivých 
kategoriích budou připraveny speciální medaile 
a všichni účastníci budou zařazeni do losování 
o věcné ceny.                                Josef Hrádek

COPR Přeštice

Přebor župy šumavské 
v gymnastice, šplhu a plavání

O březnových sobotách se konal krajský pře-
bor župy šumavské v Klatovech ve sportovní 
gymnastice a v plavání. V letošním roce se ho 
zúčastnilo 12 chlapců z Přeštic ve třech katego-
riích. V gymnastickém pětiboji (hrazda, kruhy, 
prostná, přeskok a bradla – pouze starší žáci) 
podali výborné sportovní výkony a získali tato 
umístění:
Mladší žáci I 
1. místo Michal Pergler
2. místo Pavel Vacek
Mladší žáci II
1. místo Aleš Trachta 
2. místo Jiří Štengl
3. místo Jan Pergler a Jan Roháč
Starší žáci IV 
1. místo Václav Květoň
Zvlášť bodovanou disciplínou všestrannosti je 
šplh:
Mladší žáci I 
1. místo Michal Pergler
2. místo Pavel Vacek

Mladší žáci II
1. místo Aleš Trachta 
2. místo Jiří Štengl
3. místo Jan Roháč
Starší žáci IV 
2. místo Václav Květoň
V plavání se umístili žáci takto:
Mladší žáci I 
2. místo Jan Suchý
3. místo Daniel Voříšek
Mladší žáci II
1. místo Aleš Trachta 
3. místo Jaroslav Sedláček
Starší žáci IV 
1. místo Václav Květoň
Štafeta TJ Sokol Přeštice se umístila na  
1. místě – Trachta, Gemerský, Sedláček, 
Suchý.

bratr Josef Hrabě
oddíl všestrannosti TJ Sokol Přeštice

Foto Naďa Květoňová a Eva Perglerová

Shora zleva: J. Pergler, P. Gemerský,  
J. Roháč, A. Trachta, V. Květoň, M. Pergler,  
P. Vacek, J. Štengl, trenéři: J. Hrabě a J. Korec.

Zleva: V. Květoň, trenéři: J. Korec, J. Hrabě, 
D. Voříšek, P. Gemerský, J. Sedláček, A. Trach-
ta, J. Suchý a T. Fořt.


