
Jak jste se 
dostala do 
s p e c i á l n í 
školy?

To jsem 
neměla vůbec 

v plánu. Chtěla jsem dělat to, 
co moje maminka, učit hudeb-
ku. Osud tomu ale chtěl jinak, 
a náhodou jsem se dostala 

do Merklína. Maminka mojí 
kamarádky tam dělala ředitel-
ku, sháněli vychovatelku, tak 
jsem to prostě zkusila a od té 
doby jsem tady.
Věděla jste, do čeho 

jdete?
Vůbec ne. Nikdy předtím 

jsem se nesetkala s lidmi 
s postižením a byl to pro mě 
zásadní zážitek. To jsem ješ-
tě nestudovala pedagogickou 

fakultu, měla jsem jen gymná-
zium a odstrašující představu, 
že bych měla jít někam do fab-
riky. Tak jsem si řekla, že to 
zkusím, byla to práce s dětmi 
a začalo mě to bavit.
Vy jste se bála fabriky?
Ano, tam bych v životě 

nešla. Já jsem po gymná-
ziu začala studovat češtinu 
a hudebku, pak jsem ale otě-
hotněla, vdala jsem se a po 

mateřské jsem nastoupila na 
dálkové studium.
Vy jste v Merklíně 

v podstatě začínala od 
píky. Co je lepší?

To se tak nedá říct, protože 
mě bavila práce s dětmi, i jsem 
měla dlouho svoji třídu. Výho-
da ale je, že jsem prošla veške-
rými pozicemi, takže vím, co 
to obnáší. My jsme ale malá 
škola, takže se k dětem vra-

cím neustále, zpívám s nimi 
a dělám různé věci. Jinak ale 
jako ředitelka jednám s rodiči, 
sháním sponzory, organizuji 
výlety, školy v přírodě, starám 
se o to, aby byli všichni spo-
kojeni.
Je to těžké shánět 

sponzory?
Teď je to hodně těžké, dříve 

byly firmy vstřícnější. 

Cesta ze Skočic do Lužan 
vede pod rybníkem a částečně 
vytváří jeho hráz. Kdyby tohle 
bobři věděli, možná by si našli 
jiné místo k životu. Ovšem jako 
hlodavce je nezajímá lidské 
pinožení, a proto budovali svoji 
noru na nejvhodnějším místě, 
kudy odtéká z rybníka voda do 
potoka. Stará asfaltová cesta se 
nakonec propadla, majitelům 
rybníka – Klatovskému rybář-
ství – došla trpělivost a požáda-
li o odstřel. „Krajský úřad nás 
pozval na jednání jako dotče-
nou obec a překvapilo mě, jak 
to šlo rychle,“ říká místosta-
rosta Přeštic a obyvatel Skočic 
Marek Krivda. „Povolení při-
šlo poštou za tři dny.“

Povolení k odstřelu, odchytu, 
plašení bobra i bourání bobřích 
hrází vydal Krajský úřad na pět 
let. Bobr evropský je ale chrá-
něný jako silně ohrožený druh, 
a tak útok na něj je zapovězený 
v době hájení od 1. května do 
15. července. To samice rodí 
a vyvádějí mláďata. U skočic-
kého rybníka nežije pouze jed-
no zvíře, bobři jsou tam podle 
Marka Krivdy tři nebo čtyři. 
„V noci je vídám často plavat, 
ve dne jsou zalezlí.“ Správa 
a údržba silnic Plzeňského kra-
je zničenou cestu, která je pro 
dopravu uzavřená, a její okolí 
sice opraví, nikdo ale neví kdy. 
Několik výtečníků odstranilo 
dopravní značky „slepá uli-

ce“ a dál projíždělo do Lužan, 
takže silničáři navezli na cestu 
dvě hromady štěrku a provoz 
definitivně zastavili.

Bobři se ve Skočicích usadili 
zhruba před třemi lety, zřejmě 
přišli potokem z Úhlavy a zdat-
ně okusují stromy kolem celé-
ho rybníka. Samotná Úhlava 
je také plná bobrů, i když jsou 
díky svému životnímu režimu 
málo vidět. Stanislav Duchek 
z Povodí Vltavy si jejich počet 
netroufne odhadnout. „Obsa-
dili celé teritorium řeky a tím 
pádem musejí migrovat dál do 
menších toků.“ Bobr sice ško-
dí na porostu, správce Úhlavy 
Duchek to ale řeší tím, že vysa-
zuje na březích víc dřevin.

Mezi lidmi se často šíří 
nesmyslné legendy o tom, 
jak bobr na někoho zaútočil 
nebo dokonce pokousal. Stát 
se ale může všechno, zvlášť 
když jsou lidé schopní strkat 
do bobřích nor své údy. Bobr 
evropský váží až třicet kilogra-

mů. Do Česka se po přechod-
ném vyhubení začal vracet 
z Rakouska ve druhé polovi-
ně osmdesátých let 20. stole-
tí. Dnes žije na celém území 
republiky, počty se odhadují 
na 3800 jedinců. Žádné přiro-
zené nepřátele v přírodě bobr 
nemá. Jeho jediným nepříte-
lem je člověk.                  (red)
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Tři dny bobra

Strach z fabriky

Bobři ukázali zuby ve Skočicích
Jen co se bobrům podařilo podrýt cestu na cestě ze Skočic do Lužan, už jim to úředníci spočítali. Povolili jejich 

odstřel a likvidaci sídelní nory. Lovci ovšem musejí bobry polapit do konce dubna, od května začíná pravidelné 
sezónní hájení tohoto zavalitého hlodavce s placatým ocasem.

Budou malí bobříci?

Obsazená Úhlava

Jediný nepřítel

Vážení občané,
čtete nyní květnové vydání 

Přeštických novin a počítám- 
-li dobře, je to pravděpodob-
ně můj devátý sloupek. K ně-
čemu se vám musím přiznat. 
Tento i mnohé předešlé píši na 
poslední chvíli a opakovaně 
tím dělám vrásky vydavateli. 
Snad mi opět odpustí. Osobně 
si to omlouvám tím, že nej-
zazší termín využívám proto, 
abych mohl psát o aktuálních 
skutečnostech.

Využiji této příležitosti i ny-
ní a dotknu se událostí, kte-
ré hýbou radnicí a mnohými 
z vás. Jedná se o stažení a ome-
zení témat na diskuzi, která je 
na webových stránkách města. 
Tato diskuze je registrovaná 
a přispívat do ní může každý, 
kdo se neschovává za anony-
mitu a otevřeně se vyjadřu-
je k různým věcem, pokládá 
dotazy a čerpá zde informace. 
Je to po těchto novinách, měst-
ské vývěsce nebo i zasedání 
zastupitelstva jeden ze zdrojů 
informací. Právě o informa-
cích je můj sloupek. Vrátím 
se k tématu a vysvětlím, co 
se stalo. Již mnoho měsíců se 
zabýváme vážnou věcí, která 
spočívá v narovnání vztahů 
s developerem, který je účast-
níkem dvou soudních sporů 
vedených s městem. To je také 
často publikovaným tématem 
v mnoha médiích, webovou 
diskuzi nevyjímaje. A právě 
tyto okolnosti způsobily dile-
ma, které vyústilo v můj krok 
dočasně nepřipouštět příspěv-
ky, které se tím zabývají. Za to 
jsem sklidil kritiku minimálně 
od třech spoluobčanů. Přestože 
se celý rok snažíme o smír, 
dokud ho nebude dosaženo, 
stále je třeba mít na paměti, že 
takřka cokoliv může mít vliv 
na rozhodování soudu. A já si 
v tomto případě samozřejmě 
přeji, aby jeho případný výrok 
způsobil městu co nejmenší 
újmu. Transparentnost versus 
taktika a strategie. Na jedné 
straně zcela oprávněný a legi-
timní požadavek občanů města 
na informace, na straně dru-
hé riziko maření snah našich 
právních zástupců, kteří pra-
cují ve prospěch všech přeštic-
kých občanů.

Přeji si, aby byla tato schi-
zofrenie brzo za námi, aby-
chom spolu mohli diskutovat 
o čemkoliv, co vás zajímá a co 
kdokoliv může číst. A vy roz-
zlobení to ještě chvíli vydržte 
nebo přijďte za mnou do úřadu 
a já vám své důvody osobně 
vysvětlím.

Přeji vám všem krásný máj. 
A užijte si pouť.

Mgr. Karel Naxera
starosta

Na Úhlavě jako přehradě. Neobvyklou atrakci připravil návštěvníkům přeštické loděnice provozovatel kiosku Marek Hojka. Jeho 
přátelé postavili na břeh Úhlavy naviják a na prkně jezdili od můstku proti proudu tzv. wakeboarding. V létě se připravuje akce ve 
větším stylu.                                                                                                                                                                Foto Milan Janoch

Ivana Froňková 
opouští zastupitelstvo

Vážení spoluobčané,
některé okolnosti mě 

donutily přehodnotit mé 
životní priority a po delším 
zvažování jsem se rozhodla 
podat 25. 4. 2016 rezignaci 

na funkci zastupitelky 
města Přeštice.

Omlouvám se tímto voličům 
Volby pro Přeštice a všem, 

kteří mě podporovali.
 Věřím, že můj nástupce 

ve funkci zastupitele 
bude mít pro tuto činnost 
více energie a schopností, 

než mám nyní já.
Celému zastupitelstvu 

a vedení města přeji hodně 
úspěchů v další práci 

ve prospěch našeho města.
MUDr. Ivana Froňková 

Z volebních výsledků vyplývá, 
že prvním náhradníkem hnutí 

Volba pro Přeštice 
je paní Eva Česáková.

...město Přeštice slaví 790 let od první zmínky



Chůze podnapilého 
mladistvého na červe-
nou v ul. Rybova

Dne 18. 3. 2016 ve 23.36 
hod. prováděla hlídka městské 
policie dohled nad veřejným 
pořádkem v Přešticích v pro-
storu křižovatky ulic Nepo-
mucká, Rybova, Tř. 1. máje 
s úmyslem na uvedené křižo-
vatce odbočit vlevo do Rybo-
vy ul. V této době bylo na 
uvedené křižovatce v provozu 
tříbarevné světelné signalizač-
ní zařízení. Vzhledem k tomu, 
že při příjezdu k uvedené kři-
žovatce svítil na semaforech 
pro směr jízdy do Rybovy ul. 
světelný signál „Volno“, odbo-
čoval řidič služebního vozidla 
MP do Rybovy ul. na světelný 
signál „Volno“, na semafo-
rech na přechodu pro chodce 
přes vozovku Rybovy ul. svítil 
signál pro chodce se zname-
ním „Stůj“. V okamžiku, kdy 
služební vozidlo najelo do kři-
žovatky a provádělo odbočo-
vací manévr, vstoupil na pře-
chodu pro chodce do vozovky 
mladík a začal ji přecházet. 
Řidič služebního vozidla MP 
musel uprostřed křižovatky 
náhle zastavit, aby nedošlo 
ke střetu s chodcem. V chod-
ci byl zjištěn sedmnáctiletý 
mladistvý z Příchovic, který 
nesrozumitelně komunikoval 
s hlídkou, z jeho dechu byl 
silně cítit zápach po alkoholu 
a těžko udržoval rovnováhu. 
Dechovou zkouškou na alko-
hol bylo zjištěno 2,1 promile 
alkoholu v dechu. Vzhledem 
ke skutečnosti, že mladistvý 
pod vlivem alkoholu nekon-
troloval své chování a ohrožo-
val svůj život, byl předán do 
péče matky. O věci byl infor-
mován odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví a přestupek byl 
oznámen k vyřízení na správní 
odbor.
Kouřící dítě v Měst-

ském parku
Dne 20. 3. 2016 ve 14.56 

hod. prováděla hlídka městské 
policie dohled nad veřejným 
pořádkem v Městském parku, 
kde v prostoru dětského hřiš-
tě u horolezecké stěny spatři-
la nezletilého chlapce, který 
kouřil cigaretu. Vzhledem 
k jeho věku zde bylo důvod-
né podezření, že mu cigaretu 
někdo musel podat či prodat. 
Při kontrole bylo zjištěno, že 
nezletilému podal cigaretu 
jeho zletilý bratr, oba z Přeštic, 
který je tímto podezřelý z pře-
stupku na úseku ochrany před 
alkoholismem a jinými toxiko-
maniemi, neboť podal a umož-
nil užití tabákového výrobku 
osobě mladší 18 let. O věci byl 
informován odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví v Přešti-
cích a přestupek byl oznámen 
k vyřízení na správní odbor.
Zjištění pachatele 

poškozené skleněné 
výplně ve vstupní chod-
bě Modrého domu“

Dne 25. 3. 2016 bylo MP 
telefonicky oznámeno, že 
v Modrém domě v Palackého 
ul. někdo rozbil okno. Na místě 
bylo strážníky zjištěno, že došlo 
k rozbití skleněné výplně ve 
vstupní chodbě domu. Prove-
deným šetřením bylo zjištěno, 
že k poškození skleněné výpl-
ně došlo v odpoledních hodi-
nách dvacetiletým mladíkem 
z Přeštic, který zde byl navští-
vit svého kamaráda a nepohod-
li se. Podezřelý mladík způso-
bil městu Přeštice škodu min.  
1000 Kč a byl oznámen k vyří-
zení na správní odbor.
Jízda pod vlivem alko-

holu na Tř. 1. máje
Dne 28. 3. 2016 v 02.48 hod. 

při hlídkové činnosti na Masa-
rykově náměstí v Přešticích 
spatřila hlídka projíždět po 
silnici I/27 směrem na Plzeň 
vozidlo škoda, na kterém 
nesvítilo zadní světlo. Jelikož 
byl řidič podezřelý z přestup-
ku a byla ohrožena bezpečnost 
silničního provozu, rozhodla se 
hlídka uvedené vozidlo zasta-
vit a na tuto skutečnost řidiče 
upozornit. Tento byl hlídkou 
zastaven v Přešticích na Tř.  
1. máje a upozorněn na závadu 
na vozidle. Jelikož při kontrole 
byl z dechu čtyřiadvacetiletého 
řidiče z Kolovče cítit alkohol 
a řidič požívání alkoholu před 
jízdou přiznal, byla na místě 
provedena dechová zkouška 
s naměřenou hodnotou 0,714 
promile. alkoholu v dechu řidi-
če. Řidič byl na vlastní žádost 
převezen na odběr krve a věc 
byla oznámena k vyřízení na 
správní odbor.
Nepravdivé obvinění 

strážníků plnících úkoly 
údajně pod vlivem alko-
holu

Dne 28. 3. 2016 v 15.10 hod. 
prováděli strážníci v součin-
nosti s Policií ČR preventivní 
měření rychlosti v Přešticích, 
ulici Nepomucká. Měře-
ným úsekem u ZŠ projíždělo 
vozidlo značky Land Rover 
rychlostí 64 km/h, které bylo 
hlídkou MP zastaveno v téže 
ulici. Jako podezřelý byl zjiš-
těn jednatřicetiletý řidič z Plz-
ně, který s bodovaným pře-
stupkem nesouhlasil a začal 
strážníky obviňovat, že jsou 
pod vlivem alkoholu. Toto 
bylo vyvráceno dechovou 
zkouškou provedenou hlíd-
kou Policie ČR, která byla 
přivolána na místo. Řidič byl  
správnímu orgánu oznámen 
nejen pro překročení nejvyš-
ší povolené rychlosti v obci, 
ale i pro narušení občanského 
soužití nepravdivým obvině-
ním z přestupku.
Měsíc březen, měsíc 

odchytu psů
V měsíci březnu bylo pro-

vedeno 11 výjezdů na volně 
pobíhající psy a z toho jich bylo 
7 odchyceno! Pejskaři, zabez-
pečte si řádně své miláčky, 
nejen že zbytečně platíte pokuty 
za porušení zákona, ale ve měs-
tě může dojít snadněji k jejich 
zranění, případně usmrcení.
UPOZORNĚNÍ!
Výdej reflexních prvků 

pro seniory na služebně 
městské policie v Přešti-
cích trvá i v měsíci květ-
nu 2016, přijďte, ať jste 
všichni vidět.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

Pokračování ze str. 1
Možná těch neziskových orga-
nizací nebylo tolik, dneska je 
jich spousta a nikdo neví, kte-
ré jsou dobré. Teď máme spíše 
stálé sponzory, příznivce školy, 
kterým bych ráda poděkovala.
Podle čeho si rodi-

če školy vybírají, podle 
vzdálenosti?

Ne, podle kvality a já si mys-
lím, že dnes je kvalita u nás 
jednoznačně na vysoké úrov-
ni. Za tím si stojím, protože 
nás vyhledávají rodiče z celé-
ho Plzeňského kraje a jezdí 
sem děti i z Plzně. Takže my 
zajišťujeme doprovod dětí 
z Plzně do Merklína a odpo-
ledne zase zpátky. Přechází 
k nám hodně dětí s autismem 
ze speciální školy z Plzně.
Vy je vozíte vlastním 

autobusem?
Jezdí běžným linkovým 

autobusem a naše asistentky 
dělají doprovod. Asistentky 
jsou z Merklína a je to součást 
jejich pracovní náplně. Ráno 
jedou do Plzně, pracovní doba 
jim začíná, když nastoupí do 
autobusu a dělají doprovod 
dětí v autobusu. Škola začíná 
v 8.50 hod., takže to stíhají. 
Další děti vozí do školy mik-
robusy nebo rodiče vlastními 
auty. Od sedmi hodin máme 
družinu.
Proč to děláte, rodiče 

nemají čas je vozit?
Je to služba rodičům, za 

dopravu platí. Chceme jim 
vycházet vstříc, aby mohli běž-
ně žít, chodit do práce, starat se 
o zdravé sourozence. Snažíme 
se jim ulehčit život, protože 
výchova dítěte s postižením je 
samozřejmě nejtěžší pro rodi-
če. Děti se cítí úplně normálně, 
to jenom my to vidíme jinak.
Jste si jistá?
Naše děti si neuvědomují, že 

se na ně někdo dívá jinak.
Jsou rodiče schopní 

pochopit, že se jejich 
postižené dítě cítí 
v pohodě?

Je velmi důležité, aby rodi-
če postižení svého dítěte při-
jali. Pokud se nesmíří, tak 
budou pořád mířit někam výš, 
kde už na to dítě nemá. Pak 
jsou nešťastní jak rodiče, tak 
jejich dítě. Rodiče nemohou 
klást na děti takové nároky, 
které nezvládnou. A to platí 
i u zdravých dětí. Třeba ně-
které děti s lehkým mentálním 
postižením mají sice nějaký 
strop, ale jsou schopné vyučit 
se v nějakém učebním oboru.
Když jako učitelé tohle 

víte, je to pro vás nor-
mální práce?

My bereme děti úplně normál-
ně, jako bychom pracovali na 
běžné základce. Jenom máme 
jiné metody práce, všechno je 
hodně individuální včetně plánů 
pro děti. Mnohdy učíme i rodi-
če, jak s dětmi pracovat. Někdy 
je složité rodiče přesvědčit. 
Třeba rodiče autisty řeknou: 
my mu rozumíme. Jenže oni 
jsou s ním od narození, takže 
mají vlastní komunikační sys-
tém, ale osvícený rodič chce, 
aby dítě rozumělo i okolí. Když 
potřebuje říct lékaři, co ho bolí. 
Proto jsme si tu vytvořili spe-
ciální jazyk, kterým se s autisty 
dorozumíváme.

Jak se s nemluvnými 
autisty domlouváte?

Ten jazyk se jmenuje VOKS 
a tvoří ho různé obrázky, 
pokyny, hesla. Každý náš 
zaměstnanec se to musí naučit. 
Tento jazyk pak učíme nemlu-
vící autisty. Ideální je, aby se 
to naučili i rodiče, pro ně pořá-
dáme kurzy.
Za jak dlouho se dá 

naučit?
Tak za půl roku. Je k tomu 

potřeba dítě, asistent a uči-

tel. Asistent dělá ducha, stojí 
za dítětem a celé to stojí na 
podmíněném reflexu. Nej-
dříve zjistíme od rodičů, co 
má dítě rádo, nějakou hračku 
nebo pamlsek, dejme tomu 
gumového medvídka. K tomu 
vyrobíme příslušný obrázek. 
Funguje to tak, že dítě chce 
medvídka, ale nedostane ho, 
dokud vám nepodá správný 
obrázek. Asistent – duch stojí 
za dítětem a jeho rukou vezme 
obrázek, podá učiteli a učitel 
mu dá za odměnu právě gumo-
vého medvídka. Postupně se 
učí další slova a z toho děláme 
komunikační knihy.
Takže děti mluví pomo-

cí obrázkových karet?
Výsledkem je, že si dítě 

vybere karty „já chci kočárek 
a panenku“ a donese je uči-
telce. Takhle naučíme dítě, 
které nemluví, mluvit v obráz-
cích a ve větách. Celý sys-
tém vymysleli v Anglii. Děti 
nemluví a my se tomu musíme 
přizpůsobit.
Dokážete ve zkratce 

vysvětlit, co je autismus?
Porucha komunikačních, 

sociálních a emočních schop-
ností. Dítě žije v jiném světě, 
neumí komunikovat s vrstev-
níky, nedokáže se začlenit do 
běžné sociální skupiny, nedo-
káže vyjadřovat emoce stej-
ným způsobem jako vrstevní-
ci. Je to neléčitelné.
Někteří autisté ale mlu-

ví a jsou výjimeční v růz-
ných oborech...

Když se mluví o autistech, 
tak si obvykle každý předsta-
ví filmového Rain Mana, jak 
jedním mrknutím spočítá roz-
sypané sirky na zemi. Jenže 
mnoho autistů má přidružené 
mentální postižení. Teď vám 

třeba přinesl lízátko Tomáš, 
a ten mluví i normálně půso-
bí. Sotva byste o něm řekl, že 
je postižený. Chodil do běžné 
základky, u nás je až od šesté 
třídy. Nezvládal totiž sociální 
chování ve skupině vrstevníků.
U vás tedy nutně 

vyčnívá.
Ano, vyčnívá. Ale v běžné 

třídě není schopný fungovat, 
nezačlení se. Maminka ho sem 

vozí každý den z Koutu na 
Šumavě, nenašla jinou školu. 
Teď tu třeba máme dvě děti, 
které sem přišly během polole-
tí z běžných škol. Jeden autista 
z Příchovic, který byl nešťast-
ný a odmítal chodit do školky. 
Je jasné, že když má učitelka 
třicet dětí, tak se může snažit, 
jak chce, ale nemá čas věnovat 
se neustále jednomu chlapci. 
My máme ve třídě maximál-
ně šest žáků a dva pedagogy. 
Tady už začíná mluvit a je na 
tom mnohem lépe, než v běž-
né školce.

Prý se kvůli vaší škole 
rodiče i přestěhovali?

Máme chlapečka, teď byd-
lí v Přešticích, ale pochází 
z Aše. Rodiče si nás našli přes 
internet, prodali dům, vzali 
děti a přestěhovali se sem.
Jak dlouho u vás jejich 

syn bude?
Děti jsou u nás do 26 let. 

Kromě povinné desetileté 
docházky máme kurz pro dopl-
nění základu vzdělání. Od září 
otevíráme praktickou školu 
jednoletou a praktickou školu 
dvouletou, to jsou učební obo-
ry pro naše absolventy.
Všiml jsem si, že děti 

používají tablety nebo 
iPody. Jak jim to jde?

V každé třídě je interaktivní 
tabule, tabletů máme asi čty-
řicet. Používají je pedagogové 
na přípravu a ve škole. Děti to 
baví až moc. Ony by na tom 
byly pořád, musíme je ome-
zovat. Pro nás je to výukový 
nástroj pro rozvíjení smyslů, 
motoriky, myšlení a paměti. 
Opravdu to pomáhá.
Máte sedmdesát dětí 

a čtyřicet zaměstnanců, 

to vychází jeden zaměst-
nanec na méně než dva 
žáky.

V současné době je to dosta-
čující. Když jsem začínala, tak 
jsem měla ve třídě devět dětí 
a byla jsem na ně sama. Když 
se škola otevírala, chodilo 
sem dvanáct dětí. Díky zájmu 
rodičů se ale stále rozrůstá-
me, máme pobočky v Sušici 
a v Plzni. Čím více je dětí, tím 
je více zaměstnanců a tím jsou 
i větší finanční prostředky, 
které získáváme na provoz.
Kolik dostáváte peněz 

na jednoho žáka?
Je to normativní podle 

postižení, ale zhruba 120 tisíc 
korun na žáka a rok, to je na 
děti s kombinovanými vada-
mi a autismem. Rodiče platí 
školné 1500 korun měsíčně. 
Na investice sháníme finance 
od sponzorů, protože peníze 
od státu z devadesáti procent 
pokrývají platy.
Co je na vaší práci nej-

lepší a co naopak nej-
horší?

Nejlepší je vidět výsledky, 
sice maličké, ale jsou. Uznání 
od rodičů samozřejmě. A co je 
nejhorší? Já ani nevím. Mám 
ráda svoji práci, mám ráda 
lidi, kteří jsou tady, mám tým, 
se kterým se dá vyřešit nároč-
ný úkol i zažít spousta legra-
ce například když jedeme na 
rafty, na kola nebo do divadla. 
Parta je tady fakt skvělá a za to 
jsem moc ráda.
V médiích se stále pře-

třásá inkluze, tedy začle-
ňování dětí s hendike-
pem do běžných škol. 
O co v té vyhrocené dis-
kuzi jde?

Dneska hlavně o to, že 
ministerstvo chce začlenit děti 
s lehkou mozkovou poruchou 
do běžných základních škol 
a dokonce chtělo, aby o tom 
nerozhodovali rodiče, ale aby 
měla poslední slovo sociálka. 
My ale víme, že poslední slo-
vo musejí mít stejně rodiče. 
V kostce jde o to, jestli sebrat 
děti ze speciálních škol, kde 
jsou spokojené, a přeložit je do 
běžné třídy, kde na to nejsou 
vybaveni a nemají ani asistenty. 
Pro některé děti inkluze smysl 
má, ale některé děti velmi rych-
le pocítí, že se jim někdo směje, 
že nezažijí úspěch.
K čemu je dobré minis-

terstvo, obešla byste se 
bez něj?

My jsme paní ministryni 
pozvali, aby se přijela podívat, 
protože jsme tady měli velkou 
akci, kde byla i místní sená-
torka. Aby ministryně viděla, 
jak ta speciální škola fungu-
je. Máme dobré jméno v kraji 
a leccos by se o inkluzi dozvě-
děla. Tak jsem poslala minis-
tryni dopis a žádná odezva.

Kromě práce v Mer-
klíně také ještě učíte 
v Přešticích v Domě dětí 
na kytaru. To máte málo 
dětí?

Já učím jen akordy, žádné 
noty. Aby uměly písničky 
k táboráku. Za pololetí se na-
0učí tak pět písniček. Já na to 
sice nemám zase tolik času, 
ale je to pro mě relaxace, když 
pracuji se zdravými dětmi. 
Hned vidím výsledek. 

Pokračování na str. 11
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Přemrštěné nároky na děti nikam nevedou Seznámení občanů 
s činností městské policie 
za měsíc BŘEZEN 2016 
Tel. 725 726 549

Bez tabletu ani ránu

Jazyk mlčenlivých dětí
Poškozená skleněná výplň 

ve vstupní chodbě Modrého 
domu.

Kytara pro radost



Krátká životní pouť pro každého 
z nás jednou skončí. Odešel člověk, 
s kterým jsme žili v Přešticích téměř 
95 let, pan

Ondřej Květoň. 
Znal se s mým otcem, protože byly 

vyučeni v podobném oboru a mě mrzí, 
že jsem se s ním neseznámil dříve. Od 
začátku našeho přátelství jsem u něho 
obdivoval jeho mnoho dobrých vlast-

ností: skromnost, pracovitost, kamarádství, spolehlivost. 
Pan Ondřej Květoň se vyučil radiomechanikem, 21. čer-
vna 1945 nastoupil na plzeňský rozhlasový vysílač Plzeň- 
-Košutka, od roku 1950 byl vedoucím rozhlasového vysíla-
če Přeštice v blízkosti Žerovic, kam každý den dojížděl na 
kole. V soukromí se věnoval svým koníčků, byl turistickým 
značkařem. V důchodu nepřestal pracovat, opravit dovedl 
snad vše. Svým přátelům opravil stovky elektrospotřebičů, 
televize, lampová radia, magnetofony, šlehače, gramofony, 
pračky, fotoaparáty, fotokamery, videokamery, mikrofony 
aj. Velkou práci odvedl pro Dům historie Přešticka, kde 
pomáhal při opravách exponátů, opravil a uvedl do provozu 
dva hodinové stroje z Vřeskovic a Borov. Spolu jsme pro-
váděli filmovou a fotodokumentaci opravu našeho kostela, 
opravu varhan a rekonstrukci závěsů zvonů. Ke svým deva-
desátým narozeninám dostal od rodiny elektrokolo proto, že 
již nemohl vyšlapat na kole Pohořko. Na závěr slova Karla 
Čapka, které použil již jeho velký přítel od dětství Ing. Josef 
Hubálek – Udělejme kruh kolem muže na svém místě.

Vzpomínejme a nazapomeňme na p. Ondřeje Květoně, byl 
to dobrý člověk. Ondřeji, děkujeme. Ing. Jiří Běl

(neprošlo korekturou)

Dne 6. dubna oslavil významné naroze-
niny pan 

Petr Blažek z Přeštic. 
Pan Blažek je velmi všestranný člověk, 

známý především jako projektant, sporto-
vec, či muzikant, vždy optimisticky nala-
děn. Na Štědrý den při půlnoční mši v kos-
tele Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích 

pan Blažek každoročně uvádí a na varhany doprovází Českou 
mši koledovou, kterou pro varhany, smíšený sbor a orchestr 
složil jeho otec, Petr Blažek starší. Je věrný řece Úhlavě a téměř 
po celé léto je možno ho spatřit na KČT.

Vážený pane Blažku, přejeme Vám i do dalších let jen to nej-
lepší – stále pevné zdraví, dobrou mysl, elán a radost ze života.

Liga proti rakovině Praha, 
která v loňském roce oslavi-
la 25 let své činnosti, pořádá 
i letos v květnu veřejnou celo-
národní sbírku Český den pro-
ti rakovině. Letošní sbírkový 
den – středa 11. května – bude 
výjimečný, neboť půjde již 
o jubilejní 20. ročník. Více než 
13 000 dobrovolníků ve žlu-
tých tričkách bude nabízet tra-
diční žluté kytičky, tentokrát 
ozdobené růžovou stužkou, 
společně s letáčkem, ve kte-
rém Liga oslovuje především 
ženy s výzvou, aby věnovaly 
pozornost svým prsům, neza-
nedbávaly možnosti preven-
tivních vyšetření a v případě 

podezření bezodkladně na- 
vštívily lékaře. Žlutou kytičku 
si zájemci mohou koupit za 
minimální příspěvek 20 Kč. 
Všem dárcům Liga proti rako-
vině Praha předem děkuje za 
podporu.

Jak úspěšné byly sbírky za 
předchozích 19 let?

Od roku 1997 bylo z květno-
vých sbírek pořádaných Ligou 
proti rakovině Praha rozděleno 
téměř 250 milionů Kč:
 40 % na nádorovou prevenci
 35 % na zlepšení kvality 
života onkologických pacien-
tů
 25 % na podporu výzkumu, 
pro investiční podporu onko-

logických pracovišť, na pod-
poru hospicům

Výtěžky sbírek byly věno-
vány na tyto účely:
 prevence kolorektálního 
karcinomu 4,1 mil.  preven-
ce rakoviny prsu a děložní-
ho čípku 3,2 mil.  prevence 
maligního melanomu 1,6 mil. 
 prevence rakoviny prostaty 
2,2 mil.  preventivní publi-
kace pro veřejnost 15,8 mil.  
 dotace a granty členským paci-
entským organizacím 24,4 mil.  
 provoz nádorové telefonní lin-
ky 11,3 mil.  rekondiční poby-
ty pro onkologické pacienty 
14,8 mil.  příspěvky hospicům 
5,4 mil.  přístrojové vybavení 

onkologických pracovišť 28,4 
mil.  granty na onkologický 
výzkum 24,3 mil. Kč.

V našem městě vám budou 
už tradičně kytičky nabízet 
skauti ve skautských krojích. 
Předem děkujeme za vstříc-
nost a za vaše příspěvky.

Jájina – Skautské středisko 
Dr. Bečváře Přeštice
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Všem oslavencům přejeme 
hodně zdraví a pohody do dal-
ších let.

BLAHOPŘÁNÍ K 70. NAROZENINÁM

VÝROČÍ (duben)

82 let 
Josef BOŠEK

Adolf FRITSCH

81 let 
Anna ČESÁKOVÁ

Jan MRÁZ
Marie KŘENOVÁ

84 let 
Květoslava GREGOVSKÁ

Miroslav OSLADIL

83 let 
Jaroslava BEZDĚKOVÁ

Václav BĚL
Jiřina MAŠKOVÁ

86 let 
Jarmila HRUBÁ

Julie OLŠBAUROVÁ
Jaroslava ŠMUCLEROVÁ

(1925)
(1943) 
(1940) – Skočice

ÚMRTÍ (březen)

Klára HANZLÍKOVÁ
Václav KYDLÍČEK
Václav ŠTĚTINA
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

matrika MěÚ Přeštice

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavili

85. narozeniny oslavila

paní Marie TYKALOVÁ

pan Petr BLAŽEK
pan Josef BUREŠ

paní Božena VAŇKOVÁ

Blahopřejeme
 k životním výročím.

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

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

87 let 
Anna STREJCOVÁ

88 let 
František JANOUŠEK

BLAHOPŘÁNÍ 
k 91. narozeninám

91. narozeniny oslavila

paní Marie ČERMÁKOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 93. narozeninám

93. narozeniny oslavila

paní Marie ŘÍHOVÁ

2. polovina března
a 1. polovina dubna

SMUTNÁ ZPRÁVA

BLAHOPŘÁNÍ k 90. narozeninám

Dne 23. března oslavila krásné kulaté 
životní výročí paní 

Naďa Böhmová. 
Paní Böhmová se narodila v roce 1926 

jako volyňská Češka na Ukrajině. Spolu 
s rodiči a čtyřmi sourozenci zde prožila 
dětství a mládí a těžké období 2. světové 
války. V roce 1947 s radostí uvítala celá 
její rodina výzvu tehdejšího prezidenta 
Beneše k návratu Čechů zpět do vlasti. 
Usídlili se v Hartmanicích u Sušice, po 
svatbě následovala paní Böhmová svého 

manžela do Lišic, kde se narodily i obě její dcery, Naďa a Květa. 
V současné době žije v Přešticích a raduje se ze tří vnoučat a tří 
pravnoučat. Paní Böhmová při osobním blahopřání zavzpomí-
nala na velmi zajímavé a jistě i nelehké okamžiky svého života. 
Vážená paní Böhmová, přejeme Vám do dalších let především 
pevné zdraví, mnoho radosti, klidu a pohody v kruhu Vašich nej-
bližších.

práce v domácnosti i na zahradězednictví, opravy nábytku, zahradní práce a jiné

BLAHOPŘÁNÍ k 80. narozeninám

89 let 
Jaroslav KOUBA

Přípravný výbor spolužactva 
přeštických měšťanek roč. 1931-32 
pro organizaci každoročních setkání
Jinak přesněji parta nadšenců (zoufalců), kteří se rok 

co rok snaží kromě jiného i o to, aby se všichni, 
kteří dosud žijí a alespoň trochu mohou, sjeli a sešli 
k prožití příjemného a milého odpoledne až večera 
v chumlu bývalých spolužáků – pořád kamarádů 

a přátel – a alespoň na pár chvil zapomněli na všechny 
nepříjemnosti a ostatní důsledky nezaviněného stavu – stáří.

Proto 27. května v 15 hod. v restauraci hotelu SPORT 
NA SHLEDANOU... se všemi a za všecky Setikovský.

20 let sbírky Český den proti rakovině
V posledním dubnovém týdnu oslavil 

kulaté narozeniny bývalý velice úspěšný 
hráč národní házené, mistr sportu 

Josef Nechutný. 
Ve zlaté éře přeštické národní házené se 

podílel na zisku šesti titulů mistrů ligy. 
Národní házené zůstal nadále věrný, nyní 
jako pravidelný návštěvník nejen ligo-

vých utkání. Nejprve podporoval svoji dceru a nyní již chodí 
fandit svým vnoučatům. K sedmdesátým narozeninám mu přejí 
vše nejlepší přeštičtí házenkáři a ostatní známí.

(neprošlo korekturou)

 inzerce
 inzerce



7. 5. SO: PŘES TŘÍTRU-
BECKÝ ZÁMEČEK
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plz-
ně, z Plzně 8.14 do Rokycan 
(8.39), z Rokycan bus 9.09 
do Strašic. Zpět bus z Míšova 
16.16 do Plzně (Mikulášská), 
z Plzně 18.12 do Přeštic.
TRASA: Strašice – zámeček 
Tři trubky – Padrťské rybníky 
– Míšov.
(17 km vede Hošek)
14. 5. SO: KOSOVÝ 
(KOSÍ) POTOK
Vlakem z Přeštic 7.14 do 
Plzně, z Plzně 8.59 do Oše-
lína. Zpět z Plané u M. Láz-
ní v 17.59 do Plzně (18.58), 
z Plzně 19.11 do Přeštic.
TRASA: Ošelín – osada Koso-
vý potok – NS údolím Koso-
vého potoka – Zámecký mlýn 
– Křínovský mlýn – Čertovka 
– Otín – Týnec – Bohušův 
mlýn – rozhledna – Planá 
u Mariánských Lázní.
(lze zkrátit o 2 km)
(22 km vede V. Borovcová)
21. 5. SO: CHODSKÁ 
BŮTA

Vlakem z Přeštic 8.43 nebo R 
9.29 do Klatov, z Klatov 10.23 
do Chodské Lhoty. Zpět 15.56 
z Chodské Lhoty do Klatov, 
z Klatov 16.46 do Přeštic.
TRASA: Chodská Lhota 
– registrace – start pochodu 
– Výrov – Orlovice – Na Štef-
lích – Chlumek – Chodská 
Lhota ČD.
(11 km vede F. Vokáč)
28. 5. SO: AUTOBUSOVÝ 
ZÁJEZD – HOSLOVICKÝ 
MLÝN
Odjezd autobusu od nádraží 
ČD Přeštice v 7.40 hod.
TRASA: Hoslovice – vodní 
mlýn – rozhledna – Čestice 
– zámek – Volyně – muzeum 
– Vimperk – zámek.
(vedoucí Řežábek – Nová)
Zájemci se mohou hlásit u pí 
Kladívkové nebo Šetkové.
Cena zájezdu – člen 100 Kč, 
nečlen 150 Kč.
PROGRAMOVÁ SCHŮ-
ZE SE KONÁ VE VEL-
KÉ KLUBOVNĚ HOTE- 
LU SPORT ve čtvrtek  
26. května v 17.00 hod.

V pátek 8. dubna se uskuteč-
nila členská schůze zdravotně 
postižených Přešticka. Schů-
zi zahájil předseda pan Josef 
Šobr. Přivítal všechny účastní-
ky i přítomné hosty, mezi kte-
rými byl starosta města Přeš-
tice pan Mgr. Karel Naxera. 
Na zahájení bylo vzpomenuto 
celé řady našich členů, kteří již 
nejsou mezi námi, a uctili jsme 
jejich památku minutou ticha. 
Byly mezi nimi i dvě členky 
našeho výboru, které dlouhá 
léta pracovaly velmi svědo-
mitě ve prospěch nás všech. 
Po tomto úvodu již následo-
vala pracovní část schůze. 
Byl schválen program schů-
ze, zvoleny pracovní komise, 
mandátová a návrhová. Dal-
ším bodem jednání byla zprá-
va o činnosti za rok 2015. Tuto 
zprávu přednesl předseda. Ve 
své zprávě nejprve seznámil 
se stavem členů organizace. 
Ke konci roku měl spolek 304 
členů, 81 mužů a 221 žen. 
Horší situace je ve věkovém 
průměru, který již přesahuje 
74 roků. Obdobná situace je 
i u členů našeho výboru. Nej-
staršími členy jsou pan Josef 
Havránek, paní Marie Ausber-
grová, paní Marie Šosová. 
Během roku se uskutečnilo 
42 návštěv našich členů při 
příležitosti jejich životních 
výročí a u dlouhodobě nemoc-
ných. Naše organizace má své 
členy nejen v Přešticích, ale 
i ve 31 obcích našeho regionu. 
Celý program činnosti zajišťu-
je výbor, který se pravidelně 
schází a má hlavní zásluhu 
na přípravách celé řady akcí 
uskutečněných pro naše členy. 
Hlavním úkolem naší činnos-
ti jsou akce ozdravného cha-
rakteru, rehabilitační plavání 
a léčebné pobyty. V činnosti 
našeho spolku není zapome-
nuto ani na kulturní akce, 
návštěvy divadla, koncertů 
a poznávací činnost. V průbě-
hu měsíce září se nám poda-
řilo již druhým rokem zajistit 
rekondiční pobyt v Soběšicích 
u Sušice. Ubytovací hotel je 
moderně zrenovovaný s tělo-
cvičnou a krytým bazénem. 
O zdravotní rehabilitaci se sta-
rají zdravotní sestry. Cvičení 
v tělocvičně a v bazénu a celou 
řadu vycházek do krásného 
okolí i návštěvu Sušice s pro-
hlídkou muzea zajistilo vedení 

akce. V zařízení je výborná 
strava i cenová dostupnost, 
což přispělo k dobré poho-
dě. Mezi další ozdravné akce 
pa-tří rehabilitační plavání 
v termálním bazénu v němec-
kém Waldmünchenu, které 
jsme uskutečnili celkem čty-
řikrát. Poslední bylo spojeno 
s předvánoční návštěvou Cha-
mu. Těchto ozdravných akcí 
využilo 210 členů. Do naší 
náplně patří i poznávací akce, 
kterou byl i zájezd do Litomě-
řic na výstavu Zahrada Čech, 
na výstavu květin v Čimeli-
cích, spojenou s prohlídkou 
zámku Blatná, dále návště-
va divadla v Plzni i setkání 
s dechovkou v Přešticích, 
která se líbí hlavně starším 
členům, o to je velký zájem. 
Těchto akcí využilo 130 členů. 
Dalšími body programu člen-
ské schůze byly zprávy o hos-
podaření a revizní zpráva, se 
kterými byli členové seznáme-
ni a ukázaly správnost vedení 
všech dokladů a práce celého 
výboru. Členské schůze se 
zúčastnilo 163 členů.

Výbor připravil i pro rok 
2016 celou řadu akcí, které by 
uspokojily všechny naše členy. 
Po těchto zprávách proběhla 
diskuze. Pan starosta ve svém 
vystoupení poděkoval nejen 
za práci, kterou vykonáváme 
pro své členy ale i pro celou 
společnost. Dále nás seznámil 
s plánem rozvoje výstavby 
města a odpověděl na několik 
dotazů na akce, které zajíma-
jí členy s jejich problémy. Na 
závěr schůze bylo schváleno 
usnesení, které schválilo dosa-
vadní činnost organizace a dalo 
směr pro práci v roce 2016. 
Zhodnocení a závěr celé schůze 
vedl předseda spolku pan Josef 
Šobr. Poděkoval všem členům 
nejen za účast, ale i za pomoc 
při přípravě celé akce. Popřál 
jim pevné zdraví a hodně elánu 
do další práce po celý rok a na 
setkání při dalších akcích v roce 
2016. Po skončení jednání bylo 
připraveno malé občerstvení 
a odpoledne zpříjemnilo pose-
zení s hudbou a popovídání 
s přáteli. Velké poděkování pat-
ří celému vedení spolku, které 
se stará o zajišťování všech akcí 
po celý rok.

Josef Šobr 
Spolek zdravotně postižení

Přešticko

květen 2016 
 1. 5. 2016 
Nedělní jóga 
s Mílou Mrnuštíkovou
Nedělní seminář jógy se zku-
šenou lektorkou.
Čas konání: 9.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 150 Kč
 1. 5. 2016 
Májové hry
Májové skautské hry, dopro-
vod kapela Sešlost wjekem.
Čas konání: 10.00-12.00 hodin
Místo konání:
Masarykovo náměstí
Vstup: zdarma
 3. 5. 2016 
MINIples – závěrečná
kurzu tance pro dospělé
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání:
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 50 Kč
Přijďte se pobavit, zatančit 
a podpořit účastníky kurzu. 
Srdečně zveme!
 5. 5. 2016 
Kurz sebeobrany – 2. díl 
pro ženy a dívky
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání:
konferenční sál Přeštice
Vstup: zdarma
 6. 5. 2016 
Beseda s profesionální 
genealožkou
Helenou Voldánovou
Chcete nahlédnout do živo-
ta svých předků a poznat tím 
i sami sebe? Tvoříte rodokmen 
svého rodu? Potřebujete přečíst 
starý zápis v církevních matri-
kách? Máte v rodině nějakou 
legendu, jak mohlo vzniknout 
vaše příjmení?
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání:
malý sál KKC
Vstupné: 50 Kč
 6. 5. 2016 
Koncert maminkám
Koncert věnovaný mamin-
kám – ZUŠ Přeštice (Hlásek, 
Minihlásek).
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání:
sokolovna Přeštice
Vstupné: 50 Kč
 7. 5. 2016 
Partyzánský samopal
Tradiční orientačně branný  
závod pro širokou veřejnost.
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání:
Krasavce
Vstup: zdarma
Pořadatel: Krasavan o. s.
 7. 5. 2016 
Májové oslavy, příjezd
historických vozidel
Příjezd historických vozidel 
Klubu 3. armády Plzeň, decho-
vý orchestr ZUŠ Přeštice, 
mažoretky ZUŠ Přeštice.
Čas konání: 13.00 hodin
Místo konání:
Masarykovo náměstí
Vstup: zdarma
 7. 5. 2016 
Gangster ka: Afričan
Hlavní role Hynek Čermák, 
film Česká republika, drama.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání:
velký sál KKC 
Vstupné: 80 Kč
 10. 5. 2016 
Talkshow se Zuzanou
Bubílkovou
Oblíbená moderátorka Zuzana 
Bubílková bude vyprávět, bude 
ukazovat pletení šál na prstech, 
ukazovat techniku šitého šper-
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Změna programu vyhrazena!

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

Jak oženit pana lékárníka
V sobotu 9. dubna 2016 se 

sešli příznivci ochotnické-
ho divadla v sále kulturního 
domu ve Snopoušovech, kde 
je čekalo divadelní předsta-
vení v podání příchovického 
ochotnického spolku Buřina 
„Jak oženit pana lékárníka“. 
Tato divadelní hra nepostrá-
dala zápletky ani jejich šala-
mounská řešení. Scénky byly 
okořeněné improvizovanými 
hláškami přizpůsobenými 
Dolní Lukavici a okolí i dneš-
ní „moderní“ době. S roz-
uzlením byli všichni diváci 
spokojeni, ba dokonce dle 
bouřlivého potlesku nadšeni. 
Starostovic Anička si nako-
nec vzala za muže vytoužené-

ho kovářovic Václava a pan 
lékárník „ostrouhal“. Všichni 
mu to přáli, jen pan starosta 
v podání Ludvíka Pouzy byl 
zjevně rozladěn, že jeho dce-
ra bude jen paní „kovářka“. 
Ale i on se s tím musel smířit 
k radosti všech. Milí ochotní-
ci, vaše divadlo je pohlazením 
pro duši dnešního diváka, 
neustále stresovaného těžkou 
dobou. Děkujeme a těšíme se 
zase někdy příště na shleda-
nou.

Děkuji Zdeňkovi Krsovi, 
nájemci KD Snopoušovy, za 
perfektní přípravu sálu.

Mgr. Eva Horová
kulturní komise 

OÚ Dolní ukavice

Zdravotně postižení Přešticka 
hodnotili svoji činnost za rok 
2015 na výroční členské schůzi

ku. Hudební doprovod zajistí 
mladý muž Jiří Koběrský.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání:
velký sál KKC 
Vstupné: 110 Kč
 10. 5. až 11. 5. 2016 
„Ti, kdož přicházejí shůry“ 
– školní představení.
Dramatický kroužek při ZŠ  
J. Hlávky a Přeštické flétničky 
– divadelní představení.
Čas konání: 8.30 a 10.00 hod.
 10. 5 2016 
– pro veřejnost
Čas konání: 16.30 hod.
Místo konání:
velký sál KKC
Vstupné: 50 Kč
 11. 5. 2016 
Cestovatelský pořad
Západní Kanada, Aljaška – Jiří 
Jůzl.
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání:
knihovna Přeštice
Vstup: zdarma
 12. 5. 2016 
Přednáška s MUDr. Mar-
celem Hájkem o islámu, 
promítání filmu
MUDr. Marcel Hájek: Přísahal 
jsem! aneb Islám pohledem 
vojenského lékaře, přednáška 
přímého účastníka vojenské 
zdravotnické mise v Iráku 
a Afghánistánu. Po přednáš-
ce – promítání filmu Ireny 
Pavláskové „Zemský ráj to na 
pohled“.
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání:
velký sál KKC
Vstup: zdarma
 15. 5. 2016 
Přeštická pouť
Pouť v Přešticích, mše v koste-
le NPM od 8.30 hodin, výsta-
va prací žáků u Domu historie 
Přešticka, na schodech vystou-
pení flašinetáře, komentované 
prohlídky kostela NPM od 
14.00 hod. do 17.00 hod.
Místo konání:
kostel NPM Přeštice
Vstup: zdarma
 19. 5. 2016 
Přednáška o Karlu IV.
Přednáší Doc. PhDr. Michae-
la Ottová, Ph.D z Ústavu pro 
dějiny umění v Praze, členka 
Spolku pro záchranu historic-
kých památek Přešticka, z. s.
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání:
malý sál KKC
Vstup: zdarma
Pořadatel: Spolek pro záchra-
nu historických památek
 21. 5. 2016 
XCO Prior Přeštice
Talent cup
Místo konání:
Prior Přeštice
Vstup: zdarma
 22. 5. 2016 
MTP Prior Přeštice
MTB biatlon
Místo konání:
Prior Přeštice
Vstup: zdarma
 22. 5. 2016 
Pivoňkové slavnosti
– Carmina
Místo konání:
zámek Příchovice
Vstupné: 80 Kč
 22. 5. 2016 
Skočická pouť
Mše svatá – kaple ve Skoči-
cích – 21. 5. od 15.00 hodin.
Místo konání:
kaple Skočice 
Vstup: zdarma

3. 5. 2016 od 17.30 hod.
Kouzlo vějířů – přednáška k výstavě vějířů
Mgr. Ludmila Kotorová, kurátorka ZČM v Plzni 
8. 5. 2016 
Komentované prohlídky výstav přeštických sběratelů Aleše 
Sedláčka – A přece se točí (pohyblivý nábytek) a Miroslava 
Szewczyka – Petrolejové lampy od 14.00 do 17.00 hod.
15. 5.–19. 6. 2016 
U nás a za humny
Výstava prací výtvarného oboru ZUŠ Přeštice pod vedením 
J. Boškové.



Brigáda na Skále.
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Tančily i jednadevadesátileté
Stalo se již tradicí, že se senioři 

z Přeštic a okolí sešli v sobotu 
9. dubna 2016 v Základní škole 
Josefa Hlávky Přeštice Na Jor-
dáně na pozvání Farní charity 
Přeštice. Setkání se zúčastnili 
ředitel Diecézní charity Plzeň 
Ing. Jiří Lodr, přeštický vikář 
Mons. ThLic. ICLic. Karel 
Plavec, Th. D., a starosta měs-
ta Přeštice Mgr. Karel Naxera. 
Ing. Jiří Lodr představil ně- 
které projekty Diecézní chari-
ty Plzeň, která působí v Plzeň-
ském a Karlovarském kraji, 
zejména hovořil o zřízení soci-
ální firmy pro vytváření pra-
covních příležitostí pro neza-
městnané. Seniory pozdravil 
starosta města Přeštice  
Mgr. Karel Naxera a hovořil 
o dobré spolupráci města Přeš-
tice a Farní charity Přeštice, 
která doplňuje služby a aktivi-

ty Pečovatelské služby Přešti-
ce. Šest žáků Základní umělec-
ké školy Přeštice pod vedením 
paní učitelky Jany Hofmanové 
hrálo melodické a oblíbené 
skladby našich a zahraničních 
skladatelů na akordeon, byli 
odměněni vřelým potleskem 
a měli jako každý rok velký 
úspěch. Následovala oblíbená 
skupina Malá muzika Hájenka 
z Hájů, při které si senioři spo-
lečně s hudebníky zazpívali, 
a ti odvážní, mezi nimi i jede-
nadevadesátileté, se dali do 
tance. Rádi všichni poslouchá-
me krásné skladby této hudeb-
ní skupiny pod vedením pana 
Ing. Zdeňka Hrubého a jsme 
jim velice vděční, že hrají na 
této charitativní akci.

Senioři se na tato společen-
ská setkání velice těší, mají 
možnost si popovídat se spo-

lužáky a přáteli, se kterými 
se již dlouho neviděli. Měli 
také možnost se ptát na služ-
by, které Diecézní charita 
Plzeň poskytuje, promluvit se 
starostou města Mgr. Naxe- 
rou a přeštickým vikářem 
Mons. Plavcem.

Probíráme-li se adresářem 
služeb Diecézní charity Plzeň, 
jmenujme alespoň někte-
ré, které spolu s oblastními 
a farními charitami zajišťuje, 
a to: terénní krizovou službu 
nepřetržitě 24 hodin denně, 
stejně tak intervenční službu, 
dále tísňovou péči, střediska 
sociální rehabilitace, sociální 
poradny, terapeutické dílny, 
krizová zařízení, řadu domovů 
pokojného stáří, domovů pro 
matky s dětmi v tísni, střediska 
charitní ošetřovatelské služby, 
charitní pečovatelské služby, 

denní stacionáře pro zdravotně 
a mentálně postižené, osobní 
asistenci, stacionáře pro seni-
ory, domovy pro osoby s Alz-
heimerovou chorobou, azylové 
domy, noclehárny a domy pro 
občany bez vlastního bytu, 
humanitární sklad, charitní šat-
níky a sklady nábytku, občan-
ské poradny, nízkoprahová 
centra pro děti a mládež, Dům 
napůl cesty, chráněné bydlení, 
Dům sociálních služeb, SOS 
centra, Středisko rozvojové 
spolupráce, Adopci na dálku, 
dobrovolnické služby ve 25 far-
ních charitách a další služby.

Setkání bylo financováno 
z Tříkrálové sbírky, členy 
a příznivci Farní charity a pro-
gramem provázela paní Marie 
Sedláčková.

Marie Sedláčková
Farní charita Přeštice

Karel IV. v naší ZŠ Josefa Hlávky v Přešticích 
V letošním roce uplyne 

významné výročí – 700 let 
od narození Karla IV. (1316- 
-2016). Žáci se s touto velkou 
osobností středověkých dějin 
setkávají v hodinách vlastivě-
dy, a proto jsme byli rádi, že 12. 
a 13. dubna mezi nás zavítal his-
torik pan Libor Marek. Pro žáky 
4. a 5. ročníku připravil pestrý 
a poučný pořad, ve kterém si 

žáci utřídili informace o životní 
cestě velkého panovníka.

Pan Marek se zaměřil na málo 
známé okamžiky ze života 
Karla IV. (uvěznění na hradě 
Loket vlastním otcem, první 
bitva v 16 letech, sběratelství 
a astrologie). V pořadu se také 
objevily zajímavosti a pověsti 
spojované s jeho stavbami (Kar-
lův most, Karlova univerzita) 

nebo putování po královských 
hradech, jež nechal zbudovat. 
Hodně zajímavé byly informa-
ce o vztahu Karla IV. k našemu 
kraji a Přešticku – např. prochá-
zení panovníka těmito místy. 
Modely hradů Kašperk, Rady-
ně a Karlštejn si žáci prohlédli 
na vlastní oči. Spolu s nimi si 
mohli „osahat“ mince, který-
mi se platilo v době Karla IV., 

repliku Svatováclavské koruny 
a unikátní kopii Zlaté buly Kar-
la IV. z roku 1356. Celý pro-
gram byl zpestřen ukázkami 
z filmů Slasti Otce vlasti a Noc 
na Karlštejně. Žákům se pořad 
velice líbil a získané poznatky 
určitě dále využijí.
Text a foto Mgr. Pavlína Křenová

Mgr. Šárka Havlíčková
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Výtvarná soutěž Petra

Mateřské centrum ČCE Přeš-
tice vyhlašuje výtvarnou sou-
těž pro děti a dospělé s názvem           
PETRA. Zúčastnit se mohou 
všichni, kteří jsou jakýmko-
liv způsobem spjati s Petrou 
Mišterovou. Soutěž je urče-
na pro děti i dospělé každého 
věku. Vytvořte Petru tak, jak ji 
vidíte právě vy. Materiál není 
nijak vyhrazen, můžete malo-
vat, vystřihávat, lepit, stavět, 
modelovat... Fantazii se meze 
nekladou.

Označte prosím vaši tvorbu 
jménem a příjmením, věkem 
i kontaktem.

Soutěž bude rozdělena do 
několika kategorií: děti 0-3 
roky, děti 4-7 let, děti 8-12 let, 
kategorie dospěláků (zahrnují 
se i děti od 13 let). Vaše díla 

nám noste na evangelickou 
faru ČCE Přeštice, Rebcova 
557, a to ve dnech úterý 9.30- 
-12.00 hod. a 17.00-19.00 
hod., středa 9.30-12.00 hod., 
čtvrtek 9.30-12.00 hod., nedě-
le 11.30-12.00 hod. Můžete 
zasílat i poštou na adresu 
Mateřské centrum ČCE Přeš-
tice, Rebcova 557, 334 01 
Přeštice. Uzávěrka bude  
31. května 2016.

Vyhlášení výherců se usku-
teční na dni otevřených dveří 
Mateřského centra a Royal 
Rangers 4. června 2016. 
Každý zúčastněný vyhrává, 
ale v každé kategorii vybere 
porota (doc. Josef Mištera) tři 
nejlepší, kteří budou oceněni 
hodnotněji. Poté ještě budou 
vybírat návštěvníci Dne ote-
vřených dveří a udělí cenu 
diváků.

Pokud se nebudete moci Dne 
otevřených dveří zúčastnit, 
nezoufejte, ke každému se 
ocenění dostane.

Těšíme se na vaši tvorbu a na 
Petru všemi způsoby.

Mateřské centrum 
ČCE Přeštice

Spolek pro záchranu 
historických památek
Přešticka

V březnu a dubnu podnikl 
Spolek pro záchranu historic-
kých památek Přešticka dvě 
významnější akce, které zapa-
dají do hlavní náplně spolkové 
činnosti, totiž záchrany a údrž-
by památek. Na Velký pátek se 
konal úklid kostela sv. Amb-
rože na Vícově. Šlo o v prav-
dě rodinnou záležitost, neboť 
mnozí ze spolkařů vzali na 
Vícov své ratolesti. Zatímco 
rodiče čistili starobylou sva-
tyni, aby byla nachystaná na 
blížící se pouť, děti udržovaly 
oheň, u něhož bylo po práci 
možné si odpočinout a občer-
stvit se. Další podobnou brigá-
du chystá spolek v červnu před 
Nocí kostelů.

Druhou větší akcí bylo 
pomalu již tradiční čištění hra-
du Skála. Pod vedením hlavní-
ho iniciátora Libora Marka se 
o druhém dubnovém víkendu 
sešla osvědčená sestava bri-
gádníků sestávající z místních 
dobrovolníků z Radkovic 
a Oplota, ale i ze vzdálenějších 
Klatov, dále ze členů spolku 

a několika zástupců přeštic-
kého KČT. Společnými silami 
byla vyčištěna přístupová cesta 
ke hradu směrem od turistické 
stezky a přilehlé valy s příko-
py, čímž se hrad mnohem lépe 
otevřel pohledu přicházejících 
návštěvníků. Navázalo se tak 
na loňské podzimní brigády, 
které od nižší vegetace a náletů 
očistily samotný hrad. I v tom-
to případě bude v práci ještě 
nutno pokračovat, neboť areál 
zříceniny je rozsáhlý.

Z menších úklidových prací 
Spolku je dále potřeba zmínit 
jarní úklid a zvelebení okolí 
přeštického pomníku Karla 
Hynka Máchy.

Ve spolupráci s odborným 
restaurátorem jsme se rovněž 
zapojili do příprav rekon-
strukce torza polního kříže na 
křižovatce polních cest mezi 
Přešticemi, Skočicemi, Oplo-
tem a Žerovicemi, ke které by 
mělo dojít v průběhu letošního 
roku.

Mgr. Michal Tejček
www.spolek-prestice.cz

Úklid Vícova.                                                    Foto R. Süssová

Seminář kronikářů se konal ve Vodokrtech
V sobotu 23. 4. 2016 se 

v kulturním zařízení ve Vodo-
krtech uskutečnilo již druhé 
setkání kronikářů Mikrore-
gionu Přešticko. Setkání se 
zúčastnilo jedenáct kronikářů. 
Po úvodním slovu paní Milo-
slavy Loudové se slova ujala 
paní Mgr. Petra Martínková 
ze Státního archivu Plzeň-jih. 
Paní Martínková měla při-
praveno povídání o činnosti 
archivu a archivaci kronik, 
pohovořila o zdrojích informa-
cí. Hlavním hostem byla paní 
Jana Dientspierová – meto-
dička pro kroniky a dokumen-
tátorka z Mariánské Týnice. 
Pani Dientspierová erudovaně 
pohovořila o kronikách a jejich 
správném způsobu vedení 
a s nadšením okomentovala 
proběhnuvší soutěž kronik 
„O nejlepší kroniku Plzeňské-

ho kraje 2015“. Přednášející 
citlivě upozornila na možné 
chyby, kterých se kronikáři 
při své dokumentační činnosti 
dopouštějí.

Dalším hostem byla paní 
Andrea Bauerová – kronikář-
ka obce Štichov, která v roce 
2009 získala 1. místo v soutěži 
kronik a v roce 2015 se umís-
tila na druhém místě v kate-
gorii obce do 500 obyvatel. 
Paní Bauerová krátce promlu-
vila o způsobu vedení kroniky 
a jejích příloh a zavzpomínala 
na pocity radosti při úspěchu 
v roce 2009.

Po vynikajícím obědě slovo 
obdržela paní Bc. Drahomíra 
Valentová z Domu historie Přeš-
ticka, která měla pro kronikáře 
připraveno velmi poutavé a nauč-
né vyprávění o písmáku Václavu 
Janu Maškovi z Vodokrt.

Setkání bylo velmi příjemné 
a prospěšné, neslo se v přátel-
ském duchu. Kronikáři si poho-
vořili nad kronikami, vyměnili 
si pár rad a zkušeností, načer-
pali novou inspiraci.

Poděkování patří všem pozva-
ným hostům, zejména paní 

Dienstpierové, která svými zku-
šenostmi a praktickými radami 
obohatila zúčastněné kronikáře 
a zároveň děkujeme za její milé 
pozvání do Mariánské Týnice 
na některý z dalších seminářů.

Kronikáři MR Přešticko
(neprošlo korekturou)
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Matyáš VRBA, Jasna MAŤAŠOVÁ, Eliška DVOŘÁKOVÁ, Alice KOCUMOVÁ, Matěj 
KOCUM, Jan VODIČKA, Jakub VODIČKA (zleva)

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

Dne 19. března 2016 jsme přivítali do života nové občánky našeho města.

 Štěpán PYTEL, Jiří DOBIÁŠ, Dominik LINHART, Tomáš MRÁZ, Natálie LUPÍNKOVÁ, 
Anna POŠVÁŘOVÁ, Nela ČEJKOVÁ (zleva)                                       Matrika MěÚ Přeštice

PŘIPRAVUJEME

Foto Josef Kubát

Foto Josef Kubát

 inzerce
PŘIPRAVUJEME

Filmové novinky pro vás:
4. 6. 2016 od 19.00 hodin
Já, Olga Hepnarová

velký sál KKC, vstupné 110 Kč
Pohádkové filmové odpoledne

pro malé i velké
Řachanda

velký sál KKC, vstupné 110 Kč
Předprodej TIC,www.kzprestice.cz

V dubnu se naplno rozjely závody
Oddíl COPR nemohl na 

začátku závodů chybět. Nároč-
ná zimní příprava se začíná při 
prvních závodech projevovat 
ve výsledkových listinách, kdy 
si naši borci odvážejí medaile 
a poháry z každých závodů. 

Již z prvních dvou závodů 
Becker Cupu (časovka Dýšina 
a Velká cena Města Touškova) 
jsme si přivezli 10 medailí. V 
časovce v Dýšině vybojovali 
zlaté medaile Zuzka Krou-
pová a Daniel Kuběna. Dru-
há místa obsadili ve svých 
kategoriích Aneta Bělová, 
Karolínka Rutarová, Katka 
Vaverková a na třetím místě se 
umístil Pepa Horn. Ve Velké 
ceně Města Touškova zvítězila 
Zuzka Kroupová, druhá místa 
obsadili Daniel Kuběna, Terka 
Burlová a Pepa Horn.

Ani v úvodním podniku 
nejvyšší tuzemské soutěže 
horských kol v Českém pohá-
ru v disciplínách Eliminátor 
a cross-country a v Českém 
poháru Minime jsme se neztra-
tili. V poháru Minime zvítězil 
ve své kategorii Daniel Kubě-
na a Zuzka Kroupová získala 
stříbrnou medaili. V disciplíně 
Eliminátor získal M. Hrach 
v Masters výborné 4. místo, 
Kristýna Burlová v žákyních 
také 4. místo – bohužel po tech-
nických problémech ve finále, 
které ji připravily o vítězství 
ve skvěle rozjetém závodě. 
V olympijské disciplíně cross- 
-country si v žácích odbyl pre-
miéru Václav Dragoun, který 
dojel na slušném 46. místě, 
v žákyních Kristýna Burlová 
získala 14. místo.

Zatím největšího úspěchu 
dosáhla Kristýna Burlová 
při Českém silničním poháru 
v Kyjově (16.-17. 4. 2016), 
odkud si přiváží dvě stříbrné 
medaile.

V sobotu 16. dubna 2016 
již začal prvním závodem  
3. ročník Talent Cupu, a to 
v Příchovicích. Na startu se 
sešla rekordní účast – 138 
startujících. Druhý závod 
Talent Cupu proběhne v sobo-
tu 21. května 2016 na Prio-
ru, na který bude navazovat  
2. závod MTB Biatlonu v nedě-
li 22. května 2016 na Prioru.

Všechny podrobnosti ze 
závodů a výsledky našich 
závodníků najdete na strán-
kách www.copr.cz

Jiří Kroupa
COPR Přeštice
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790 let
mesta PŘEŠTIC

Rozkvět města v éře pánů 
Švihovských

Píše se rok 1420. Plzeňsko je 
od počátku roku dějištěm tvrdých 
bojů mezi příznivci krále Zik-
munda na jedné straně a místní-
mi radikálními husity, které v té 
době vedl osobně Jan Žižka, na 
straně druhé. Válčilo se celé jaro 
a léto, situaci navíc zkomplikova-
la 1. křížová výprava proti husi-
tům, která, jak známo, skončila 
neslavně na Vítkově v červenci 
téhož roku. Protihusitská stra-
na začala počítat porážky, ztráty 
a škody…

K významným členům strany 
krále Zikmunda na Plzeňsku pat-
řili i Jan a Vilém, bratři z mocné-
ho rodu Švihovských z Rýzmber-
ka, majitelé hradu Rabí a Švihov. 
Účastnili se bojů proti husitům 
a v těchto bojích utrpěli nemalé 
škody, vzpomeňme jen doby-
tí Janova hradu Rabí Žižkou na 

jaře 1420. Jelikož oba Švihovští 
stáli v bojích s husity ve služ-
bách krále Zikmunda, bylo jeho 
povinností jim tyto služby a ško-
dy vynahradit. Částka, o kterou 
se jednalo, byla 1271 kop čes-
kých grošů. Král ovšem hotové 
peníze neměl, sáhl tedy do cizí-
ho měšce. Za dlužený žold dal 
pánům z Rýzmberka do zástavy 
mj. část majetku kláštera Kladru-
by, totiž jejich městečko Přeštice 
a ves Soběkury. Benediktini tedy 
rázem přišli o velkou část svého 
panství, o jejíž restituci budou od 
té doby vytrvale usilovat. Zůstala 
jim pouze duchovní správa Přeš-
tic a i o tu časem přišli…

Zástava znamenala, že Jan 
a Vilém Švihovští z Rýzmber-
ka vlastnili Přeštice do doby, 
než by jim Zikmund či některý 
z jeho nástupců na českém trůně 
dluženou částku zaplatil. Řekněme 
rovnou, že k vyplacení nikdy nedo-
šlo a Švihovští se jako přeštická 
vrchnost udrželi téměř tři sta let. 
Přeštice byly ovšem po roce 1504 
rozděleny na dvě poloviny, a kaž-
dé polovině vládl jeden člen rodu.

Z minula víme, že Přeštice jako 
město či městečko založili klad-
rubští benediktini snad někdy ve 
14. století. Jako městečko (oppi-
dum) jsou poprvé výslovně zmíně-
ny právě v listině z 22. srpna 1420, 
jíž král Zikmund předává Přeštice 
do zástavy Švihovským. Ale byli 
to teprve oni, kdo udělali z Přeš-

tic město se všemi náležitostmi. 
28. července 1519 vydal Jindřich 
Švihovský z Rýzmberka za sebe, 
jako majitele jedné poloviny Přeš-
tic, a jménem svého nezletilého 
synovce Jana Půty, jako majitele 
druhé poloviny Přeštic, listinu, 
v níž městu Přeštice udělují základ-
ní městská práva. Tato práva byla 
Přeštickým potvrzena ještě jednou 
listinou z 10. prosince 1524. Někdy 
před rokem 1529, pravděpodobně 
na popud obou zmíněných pánů, 
udělil král Přeštickým i městský 
znak a právo pečetit. Žádná listina 
se o tom sice nedochovala, sou-
díme tak z nejstaršího městského 
pečetidla, které nese právě datum 
1529. O městských privilegiích, 
znaku a pečetích, které si zaslouží 
zvláštní pozornost, pojednáme 
zvlášť v některém z příštích čísel 
Přeštických novin.

To, že si přeštičtí měšťané byli 
schopni na své vrchnosti vyjednat 
(a zaplatit) potvrzení městského 
statusu, udělení městských privi-
legií a znaku, svědčí o faktu, že 
Přeštice v té době prožívaly spo-
lečenský, hospodářský i kulturní 
rozmach a úměrně s tím rostlo 
i bohatství, společenská prestiž 
a sebevědomí zdejších obyva-
tel. Bohatství Přeštických doklá-
dá např. podnikatelská aktivita 
několika z nich v dolech na stří-
bro v šumavských Horách Mat-
ky Boží v 1. čtvrtině 16. století. 
O kulturním zázemí zase fakt, že 
ze zdejšího prostředí vzešli někte-
ří významní učenci a humanisté 
té doby, např. dva rektoři pražské 
univerzity Šebestián Měděný  
(† 1555) a Jan Kulata z Javořice 
(† 1550). U nich je navíc pozoru-
hodné, že byli nekatolíci, město 
mělo totiž katolickou duchovní 
správu i vrchnost. V rámci kul-
turního rozkvětu města lze dále 
připomenout přeštické literátské 
bratrstvo sv. Barbory, které mělo 
na starosti církevní zpěv v přeštic-
kém kostele (první zmínka 1520), 
v rámci sociálního rozvoje zase 
např. městský špitál, poprvé zmí-
něný v roce 1556. Na celkovém 
rozkvětu města se podílel nejen 
obecný rozmach měst a měšťan-
stva v té době – o 16. století se 
hovoří jako o zlatém věku měst 
– ale rovněž politika Švihovských 
z Rýzmberka, kteří na svých pan-
stvích města podporovali a vytvo-

řili z nich ucelenou soustavu 
(Horažďovice, Švihov, Rabí, Přeš-
tice, Strážov).

Kromě rozkvětu zažilo ovšem 
město i velkou katastrofu v podobě 
rozsáhlého požáru v červnu či čer-
venci 1590 (historické prameny se 
v denní dataci rozcházejí). Během 
dvou hodin zachvátil celé město: 
radnici, hodinovou věž, školu, 
špitál i zvoničku nad chórem kos-
tela, a jen díky pomoci Mikuláše 
Nebílovského z Drahobuzi, pana 
na Příchovicích, a pana Jana Bore-
ně z Chlumčan, pána na Újezdu, 
byl přeštický kostel zachráněn od 
úplného vyhoření; popelem tehdy 
lehly celé Přeštice, kromě kostela, 
fary a několika chaloupek.

Po smrti obou 
prvních zástavních 
pánů Jana († 1450) 
a Viléma Švihov-
ských († 1463) zdě-
dil majetek obou 
Vilém ml. Švihov-
ský z Rýzmberka 
(† 1479) a po něm 
slavný Půta Švihov-
ský († 1504). Půtovi 
synové si dosud jed-
notné panství rozdě-
lili, Přeštice drželi 

napůl Jindřich († 1551) a Vác-
lav, ten však brzy zemřel (před 
rokem 1508) a jeho poloviny se 
ujal jeho syn Jan Půta. Jindřich 
s Janem Půtou byli vydavateli 
prvních přeštických privilegií. 
Zatímco Jindřichovu polovici 
Přeštic drželi dál jeho potomci, 
druhá polovice přešla do cizích 
rukou (v letech 1544-1577), pak 
ji držel zeť Jana Půty Michal Špa-
novský z Lisova. V roce 1598 se 
obě poloviny Přeštic spojily opět 
pod vládou Švihovských nejpr-
ve v mužské a po jejím vymření 
i v ženské linii. Její poslední před-
stavitelka Marie Josefa provdaná 
z Lobkovic prodala roku 1705 
Přeštice kladrubskému klášteru, 
který se tak stal staronovou vrch-
ností Přeštic. O jejich přeštické 
vládě a o Přešticích barokních si 
povíme zase příště.

Mgr. Michal Tejček
kronikář

Nejisté časy

Přeštice se stávají městem

Nová přeštická vrchnost

Město rozkvétá

Požár města 1590

Benediktini přicházejí 
o Přeštice

Přeštice Švihovským
patří i nepatří...



Jak dlouho pracujete 
v knihovně a jak dlouho 
ve funkci vedoucí?

V knihovně pracuji od 1. září 
1982 a ve funkci vedoucí od  
1. března 2010. Moje prv-
ní působiště v tehdy okresní 
knihovně bylo v ulici Na Růžku.  
V r. 1989 jsem přešla do oddě-
lení pro dospělé čtenáře, které 
sídlilo na náměstí v budově 
kulturního zařízení. Po zrušení 
okresní knihovny v r. 1991 se 
na náměstí stěhovalo i dětské 
oddělení a regionální fond. 
Prostory v kulturním zařízení 
byly naprosto nevyhovující. 
V roce 2007 nás čekalo další 
stěhování, tentokrát do budovy 
bývalé lékárny v Husově ulici.
Mohla byste čtenářům 

přiblížit Vaši funkci, co 
vlastně děláte, čím se 
zabýváte, jaké máte 
úkoly?

Kromě půjčování knih čte-
nářům mám na starosti nákup 
literatury, aktualizaci a revi-
zi knihovního fondu, balení 
knih. Zajišťuji meziknihovní 
výpůjční službu pro publikace, 
které nemáme v naší knihovně. 
Působím jako metodička pro 
oddělení regionálních fondů. 
Nesmím zapomenout ani na 
vedení agendy spojené s vede-
ním knihovny a další činnosti 
nutné pro zabezpečení plynu-
lého provozu knihovny.
Kolik máte podříze-

ných a co je jejich náplní 
práce?

Společně se mnou pracu-
jí v knihovně tři kolegyně.  
Paní Baráková působí v oddě-
lení akvizice (doplňování) 
a katalogizace. Tady se zpra-
covávají knihy nejen pro 
městskou knihovnu, ale také 
do výměnných souborů pro 
místní knihovny. Za r. 2015 
bylo zpracováno 2146 nových 
knih. K jejím povinnostem 
také patří vedení povinné 
dokumentace, statistika a další 
agenda. V dětském oddělení 
pracuje paní Mgr. Červená. 
Naší snahou je podpořit zájem 
dětí o čtení a knihy obecně. 
Paní Červená spolupracuje se 

ZŠ v Přešticích, především 
s I. stupněm, školní družinou, 
mateřskými školami, Domem 
dětí a mládeže. Akce nabízí 
také do základních a mateř-
ských škol v okolních obcích. 
Návštěvy tříd a témata besed 
domlouvá podle potřeb a přání 
vyučujících. Snaží se všem vy-
jít maximálně vstříc. V oddě-
lení regionálních služeb pra-
cuje paní Plasová. Tady bych 
vysvětlila, o co se jedná. 
Městská knihovna jako orga-
nizační složka města Přeštice 
je pověřena výkonem regio-
nálních funkcí. To znamená, 
že máme na starosti 26 kniho-
ven v okolních obcích, kam 
dodáváme výměnné soubory 
knih, zajišťujeme metodickou 
pomoc pro knihovníky míst-
ních knihoven. Pomáháme 
při revizích knihovního fon-
du, vedení knihovního dení-
ku a ostatní dokumentace. Na 
tuto činnost dostáváme dotaci 
z Krajského úřadu. Je s tím 
spojena spousta papírování. 
Všechna oddělení jsou těsně 
provázána.
Kolik máte evidova-

ných čtenářů, kolik let je 
nejmladšímu a nejstar-
šímu, v kterém období 
je největší návštěvnost 
knihovny?

V loňském roce jsme měli 
1119 registrovaných čtená-
řů, z toho bylo 526 dětí do  
15 let. Nejstarší čtenářce je  
88 let a nejmladšímu je  

1,5 roku. Jsme malé město 
a návštěvnost knihovny závisí 
na mnoha okolnostech, které 
nemůžeme ovlivnit.
Kolik knih je ve Vaší 

knihovně, jak často 
kupujete nové knihy, 
kdo je financuje a jaký je 
v současnosti u čtenářů 
nejoblíbenější literární 
žánr?

Stav knihovního fondu  
k 31. 12. 2015 je 50 192 svaz-
ků. Jako organizační složka 
dostáváme finanční prostředky 
na provoz knihovny od svého 

zřizovatele – města Přeštice. 
Knihy nakupujeme pravidelně 
po celý rok, máme stálý okruh 
dodavatelů. Naši čtenáři mají 
v oblibě romány od Vlastimila 
Vondrušky, cestopisy, detek-
tivky – populární jsou sever-
ští autoři. Zájem je i o české 
detektivky, knihy o Šumavě. 
Půjčujeme také časopisy – čte-
náři mají k dispozici 70 titulů 
časopisů. Myslím, že si vybe-
re každý podle svého vkusu 
a zájmu.
Půjčujete také v měst-

ské knihovně Přeštické 
noviny?

Přeštické noviny archivuje-
me v oddělení regionální lite-
ratury. Domů je nepůjčujeme, 
zájemci si je mohou přečíst 
v knihovně.
Jaké akce pořádá měst-

ská knihovna pro občany?

První třídy absolvují každo-
ročně „Pasování prvňáčků na 
čtenáře knihovny“. Akce pro-
bíhá v obřadní síni na radni-
ci a děti pasuje pan starosta. 
Dalším oblíbeným projektem 
je celoroční čtenářská soutěž 
– hra „Lovci perel“. Letos běží 
III. ročník. V loňském roce 
soutěž ukončilo 56 lovců perel, 
nasbíráno bylo 1255 perel 
(přečteno knih). Nejúspěšněj-
ší mezi dětmi z 67 knihoven 
v republice byla Magdalena 
Mikulecká se 160 perlami. 
Ocenění nejlepších lovců se 
uskutečnilo u příležitosti „Dne 
pro dětskou knihu“. To je další 
oblíbená akce, která se koná 
1. adventní sobotu. V knihov-
ně se tradičně zdobí perníčky. 
V loňském roce si děti, ale 
i dospělí mohli vyzkoušet pís-
kování, vyráběly se papírové 
ozdoby na stromeček. Zájemci 
si mohli vyzkoušet i Kusuda-
mu – japonské skládání papí-
rových květů. Připraveno bylo 
i občerstvení. Paní Červená 
připravuje pro děti různé kvízy 
a soutěže. Knihovna se zapo-
juje do celostátní akce „Týden 
knihoven“. V oddělení pro 
dospělé čtenáře organizuje-

me výstavy a besedy na různá 
témata. Úspěšná byla beseda se 
záhadologem a spisovatelem 
Arnoštem Vašíčkem. S vel-
kým ohlasem se setkala beseda 
se spisovatelem historických 
románů Vlastimilem Vondruš-
kou. Navštěvované jsou besedy 
s cestovateli. Zmínila jsem jen 
některé akce. Jinak se zájem-
ci mohou podívat na webové 
stránky knihovny, kde jsou vždy 
v daném měsíci aktuální infor-
mace, pozvánky. Když mám 
příležitost, ráda bych pozvala 
občany na cestopisnou bese-

du „Aljaška & Západní Kana-
da“, která se bude konat 11. 5. 
2016 od 17.00 hod. v knihov-
ně. Ještě bych zmínila novou 
službu pro občany, kterou do 
budoucna chceme ještě rozšířit. 
V 1. patře lékařského domu na 
náměstí byla umístěna knihov-
nička s vyřazenými knihami 
a časopisy pro všechny, kteří si 
chtějí zkrátit a zpříjemnit čeká-
ní u lékaře. Rozečtenou knihu 
nebo časopis si mohou pacienti 
vzít s sebou domů a příště vrátit 
nebo přinést výměnou jiné.
Co Vás těší na Vaší práci 

a co naopak považujete 
za její stinnou stránku?

Svou práci mám moc ráda, 
mám ráda kontakt s lidmi a těší 
mě, když čtenáři odcházejí spo-
kojeni. Ještě raději jsem, když 
se opakovaně vracejí. A co je 
pro mě velmi důležité, měla 
jsem během svého působení 
v knihovně štěstí i na kolek-
tiv. Vždycky jsme si dokáza-
ly pomoci, podržet se a vyjít 
si vstříc. Nebylo to vždycky 
jednoduché, ale když je dobrá 
vůle, jde všechno.
Kde bydlíte, jaké máte 

koníčky a kde nejraději 
trávíte svůj volný čas?

Bydlím v Přešticích. Mezi 
moje koníčky patří četba, luš-
tím křížovky a sudoku. Snažím 

se věnovat vnoučatům. Od 
dubna do konce října trávíme 
s manželem víkendy u Orlické 
přehrady.
Co se Vám ve městě 

Přeštice nejvíc líbí?
Přeštice se mi líbí. Mám je 

ráda takové, jaké jsou. Dobře 
se mi tady bydlí.

Máte nějaké oblíbené 
rčení, přísloví, citát nebo 
aforismus?

Mám ráda moudra pana Weri-
cha – „Mít rád lidi a milovat 
lidi to je celé tajemství a snad 
jediný recept na štěstí“.

Text a foto 
Milan Janoch
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Největší návštěvnost 
bývá v zimních měsících,
ale není to pravidlo

Otázky pro Věnceslavu Dražkovou, vedoucí městské knihovny

Pracuji v oddělení 
pro dospělé čtenáře

V dětském oddělení
probíhá opakovaně
několik projektů

Činnost knihovny 
je dokumentována
ve fotogalerii

Měla jsem v životě velké
štěstí, že se mi koníček
stal povoláním
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PŘIPRAVUJEME

Taneční 2016 
pod vedením TS E. Krejčíka

Začínáme 9. září 2016 od 19.00 hodin
Přihlášky ke stažení na

 www.kzprestice.cz nebo 
v Turistickém informačním centru Přeštice

Nedávno jsme vás informova-
li o společném projektu ZŠ Jo- 
sefa Hlávky Přeštice a ZŠ Jurija 
Dalmatina ve slovinském Krš-
ku s názvem „The Flying Let-
ters“, kdy si vybraní žáci našich 
škol vyměňovali ručně psané 
dopisy. Tento projekt vznikl 
na základě několikaletého vzá-
jemného přátelství a spoluprá-
ce našich škol a letos ve dnech 
4. až 6. dubna 2016 vyvrcholil 
výměnným pobytem čtyřiceti 
našich žáků v Kršku.

Den 1: Po desetihodinové 
cestě z Přeštic nás Krško při-

vítalo jarem v plném proudu, 
rozkvetlými stromy a téměř let-
ním počasím. Po příjezdu jsme 
jen žasli nad proměnou místní 
základní školy, která loni na 
podzim prošla celkovou rekon-
strukcí. V tanečním sále jsme 
byli formálně přivítáni a pak 
přišlo na řadu rozdělení dětí do 
rodin. Aby naši žáci měli mož-
nost co nejvíce poznat pravou 
tvář Slovinska a také co možná 
nejvíce využít svoji dosavadní 
znalost angličtiny, bylo pro ně 
připraveno ubytování v rodinách 
slovinských účastníků projektu. 

Některé dvojice se vítaly vře-
lým objetím, někde byly vidět 
počáteční rozpaky. Děti obou 
národností doprovázeny slovin-
skými rodiči se pak rozešly do 
svých prozatímních domovů.

Den 2: Ranní program byl 
zahájen dvěma sportovními 
utkáními v tělocvičně školy. 
Družstva děvčat proti sobě 
sehrála zápas ve volejbalu, 
chlapci hráli fotbal. Ani jeden 
zápas jsme sice nevyhráli, ale 
pokud bychom za třetí disciplí-
nu považovali fandění, vyhráli 
bychom na plné čáře. Po obědě 

jsme se společně se slovinský-
mi účastníky vydali na obhlíd-
ku pamětihodností Krška. Bylo 
úžasné sledovat, jak se všichni 
snaží domluvit. Nejprve vždy 
přišla na řadu angličtina, pak 
v případě neporozumění češ-
tina, respektive slovinština, 
a když ani tyto komunikační 
nástroje nefungovaly, přišly 
na řadu ruce a nohy. Rozděleni 
na menší skupiny jsme absol-
vovali návštěvu muzea měs-
ta Krško spojenou s výrobou 
místního typického klobouku. 

Pokračování na str. 10

„The Flying Letters“ – tentokrát živě z Krška!

Všichni společně po závěrečném programu.

Přeštice budou mít novou vlajku
Město Přeštice má svůj znak 

už bezmála půl tisíciletí. Byť se 
o tom nedochovala žádná listi-
na, soudí se obecně, že někdy 
před rokem 1529 obdrželo 
město od krále povolení mít 
svůj znak a pečeť. Jeho podoba 
vychází z rozšířeného znaku 
Švihovských z Rýzmberka, 
kteří byli v letech 1420-1705 
městskou vrchností. Jde o stří-
brný štít, polcený zlatým pru-
tem. V každém poli je černá 
orlice se zlatou korunkou 
i zbrojí a červeným vyplaze-
ným jazykem. Orlice hledí do 
středu štítu.

O tom, že město používalo 
tento znak na svých pečetích 
od roku 1529, máme doklad 
v dochovaném nejstarším 
městském pečetidle. Naproti 
tomu o užití městského znaku 
na městském praporu či vlajce 
nejsou starší doklady. Teprve 
v říjnu 1935 schválila přeštic-
ká městská rada návrh pořídit 
prapor v městských barvách, 
tj. s vodorovnými černo-bílo-
černými pruhy, který město 
ještě v témže roce nechalo 
ušít. Následujícího roku pak 
nechalo město vyšít na prapor 
městský znak (dvě černé orlice 
umístěné ve středním, bílém 
pruhu praporu). Městský pra-
por na černobílé dřevěné žerdi 
byl uložen na přeštické radnici 
a používal se k reprezentaci 
města při slavnostních pří-
ležitostech snad ještě na konci 
šedesátých let. O jeho dalším 
osudu není zatím nic známo. 
V roce 1993 nechalo měs-
to Přeštice vyrobit dva nové 
exempláře městského praporu.

Jak už bylo uvedeno v úno-
rových Přeštických novinách, 
současné vedení města činí 
kroky k oficiálnímu schválení 
a řádné registraci městské vlaj-
ky, neboť Přeštice jsou jedním 
z mála měst, které dosud řád-
nou, oficiálně schválenou vlaj-
ku nemají. Vytvořením návr-
hu nové městské vlajky byl 
pověřen heraldik a vexilolog 
Mgr. Jan Tejkal, který zpra-
coval několik návrhů, respek-
tujících vexilologická pravi-
dla. Výsledky jeho práce jsou 
v této počáteční fázi doplněny 

vyjádřením PhDr. Karla Mülle-
ra, člena podvýboru pro heral-
diku a vexilologii Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR:

„Všechny nové návrhy zpra-
cované Mgr. Janem Tejkalem 
odpovídají zásadám heral-
dické a vexilologické tvorby 
a mohou být předloženy pod-
výboru pro heraldiku a vexi-
lologii Poslanecké sněmovny  
PČR k projednání. V úvahu při-
padá buď akceptace historické 
vlajky (varianta 1), nebo ně-
který z nových návrhů. V prv-
ním případě by město muselo 
doložit, že podoba vlajky byla 
v minulosti schválena alespoň 
městskými orgány. Pokud žád-
né písemné usnesení neexistu-
je, nepřipadá tato varianta se 
štítem položeným na list vlajky 
v úvahu.“

Mgr. Tejkal vypracoval pět 
návrhů: Variantu 1, která 
odpovídá podobě původního 
praporu z let 1935-1936, ale 
neodpovídá současné metodi-
ce o obecních vlajkách, neboť 
ta uznává vlajku jako samo-
statný obecní symbol, na níž 
by neměl být městský znak, 
který je zároveň samostatným 
obecním symbolem. Proto  
J. Tejkal zpracoval ještě další 
čtyři varianty přeštické vlajky, 
které uvedené metodice odpo-
vídají. Ve hře je nyní dvojí 
vývoj událostí. Pokud posla-
necká sněmovna přeci jen uzná 
historický status přeštické 
vlajky, nebude potřeba ji úřed-
ně schvalovat a může zůstat 
v historické podobě po-dle 
varianty 1. Pokud poslanecká 
sněmovna historický status 
vlajce nepřiřkne, bude vlajka 
městu udělena jako zcela nový 
symbol a pak bude třeba vybrat 
některou z variant 2 až 4.

Již nyní se můžete vyjád-
řit k navrhovaným variantám 
v této anketě. Pokud se chce-
te podílet na výběru vhod-
né podoby městské vlajky, 
zaškrtněte prosím dvě va-
rianty a anketní lístek doruč-
te do infocentra KKC nebo 
na radnici do sekretariátu 
starosty města.

Předem Vám děkujeme za 
účast a spolupráci.

ANKETNÍ LÍSTEK
Návrh vlajky města Přeštice

Varianta 1 – rekonstrukce praporu

Varianta 2 

Varianta 3

Varianta 4

Varianta 5



Dokončení ze str. 9
Dále jsme navštívili park 
s bustami mecenášů a dalších 
významných osobností kultu-
ry i vzdělávání v Kršku, mezi 
kterými jsme objevili také 
významného umělce českého 
původu Vladimíra Šťovíčka. 
Prohlídku pamětihodností 
Krška jsme zakončili vyhlá-
šenou místní zmrzlinou. Naše 
další cesta vedla do těsné blíz-
kosti jediné jaderné elektrárny 
ve Slovinsku, která sídlí právě 
v blízkosti Krška. Zde jsme si 
ve vzdělávacím centru „Svet 
energije“ vyzkoušeli na vlast-
ní kůži jednoduché fyzikální 
pokusy, ale hlavně jsme se 
dozvěděli mnoho zajímavých 
informací o výrobě a distri-
buci elektrické energie. Pak 
se děti opět rozešly do rodin. 
Někde se chystala návštěva 
pizzerie, někde společný pik-
nik, jinde jen procházka místní 
přírodou.

Den 3: Hned ráno byli vši-
chni čeští i slovinští účastníci 
projektu rozděleni do menších 
skupin, v rámci kterých měli 
za úkol přispět k závěrečné-
mu vystoupení. První skupina 
vyráběla velké papírové mapy 
České republiky a Slovinska, 
druhá skupina připravovala 
plakáty s hlavními informace-
mi o Kršku, Přešticích a obou 
našich zemích. Třetí skupina 
připravovala otázky do vědo-
mostní soutěže a čtvrtá skupina 
měla za úkol prezentovat ně- 
které z dopisů, které si účastní-
ci projektu v uplynulém škol-
ním roce napsali. Kromě toho 
se všichni naučili společné 
jednoduché taneční vystoupe-
ní a také měli možnost se po 
dvojicích či skupinkách vyfo-
tografovat a vytisknout si fot-
ky na památku.

Krátce po poledni nadešla 
slavnostní chvíle vystoupení 
českých i slovinských dětí. 
Program zahájila scénka slo-
vinských žáků v anglickém 
jazyce, další čísla programu 
prokládaly skladby místní-
ho školního pěveckého sboru 
a čtení z autentických dopisů 
účastníků. Následoval spo-
lečný česko-slovinský vědo-
mostní kvíz. Naše výprava se 
úspěšně prezentovala předsta-
vením našeho města, českých 
Velikonoc a nejvýznamněj-
ších osobností českého sportu. 
Obecenstvo také úžasně roz-
proudila píseň Saxana v podá-
ní skvělé Barči Šteinerové. Zla-
tým hřebem celého programu 
se pak bezpochyby stala česká 
beseda, tradiční český řadový 
tanec v podání vybraných kro-
jovaných tanečníků a tanečnic 
našeho pátého a sedmého roč-

níku pod vedením paní učitel-
ky Nadi Květoňové. Zamávat 
na cestu nám pak přišli jak 
všichni účastníci projektu, 
děti i učitelé, tak i rodiče slo-
vinských účastníků. Těšíme 

se se svými slovinskými přá-
teli na viděnou za rok u nás 
v Přešticích!

Olga Volfová Naxerová
koordinátorka projektu
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Benefiční sbírka Akce cihla chystá
první návštěvu Přeštické poutě

Akce cihla již sedmnáctým 
rokem pomáhá lidem s men-
tálním postižením na cestě 
k samostatnosti a nezávislos-
ti, na cestě k běžnému životu. 
V neděli 15. května poprvé 

zavítá i do Přeštic, a to v rámci 
Přeštické poutě. Akce cihla je 
benefiční akcí celorepubliko-
vého rozsahu na podporu chrá-
něného bydlení pro lidi s men-
tálním postižením. Principem 
akce je prodej speciálních 
cihel na stáncích umístěných 
na různých místech města. 
V Přešticích budou zmíněné 
cihly k zakoupení například 
v Domu historie Přešticka. 
Výtěžek Akce cihla v Přeš-
ticích poputuje na nutnou 
rekonstrukci koupelny jedno-
ho z bytů chráněného bydlení 
Můj 1+0, které zde provozuje 
Diakonie Západ.

Že se jedná o akci zcela výji-
mečnou dokládá i její patron 
herec Pavel Nový. „Mně se 
líbí, že zakoupením benefič-
ní cihly člověk získá hned tři 
věci. Jednak tvořivý zážitek 
při jejím malování, zároveň 
trvanlivý stavební produkt 
a v neposlední řadě dobrý 
pocit z pomoci lidem, kteří ji 
potřebují.“

Budeme moc rádi, pokud si 
přijdete namalovat cihlu i Vy 
a pomůžete tak lidem s men-
tálním postižením k životu 
mimo velké ústavy.

Tomáš Benda
Diakonie Západ

„The Flying Letters“ – tentokrát...

V polovině cesty.

Představení česká beseda.

Vyrábíme mapu Slovinska.

Návštěva Muzea Krška.

před zámkem směrem do parku

Anonymní příspěvky do Přeštických novin nelze otisknout!
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 Jaro je čas výletů. Jaké je vaše oblíbené místo toulek po Přeš-
ticku a jaký turistický cíl byste čtenářům Přeštických novin 
doporučili?  

Mgr. Antonín
Kmoch

Jaroslav Majer

Jiří Hlavín

Mgr. Vladimír 
Frouz

Marek Krivda

Mgr. Petr 
Fornouz

Doc. Ing. Jan 
Horejc, PhD.

MUDr. Ivana
Froňková

Josef Falout

MUDr. Richard 
Hájek

Ing. Jiří Lucák

Mgr. Karel 
Naxera

Ing. Petr Walta

Jana Tykvartová

Dušan Rada

Myslím, že 
občané nevo-
lili zastupi-
tele proto, 
aby se jim 
zde zpovída-

li, kam chodí na procházky. 
Zastupitelé by měli s občany 
mluvit o důležitějších věcech. 
Jsou tady problémy, se který-
mi je potřeba konečně ve měs-
tě pohnout:

1. Více než dva roky se nepo-
hnulo řešení parkování vozi-
del na náměstí a kolabujícího 
středu města.

2. Tři roky zavřený hotel na 
náměstí. 

3. Od voleb je na mrtvém 
bodě projekt Domu sociálních 
služeb u kostela z areálu ZD.

4. Nenápadně se vytratilo 
hlavní téma voleb – vybudo-
vání plaveckého bazénu atd.

Mohl bych v tomto článku 
jenom kritizovat. Všechno 
špatně! Jako to udělal vítěz 
posledních voleb a měl s tím 
úspěch! Jenže už dnes, po dvou 
letech od voleb, se ukazuje, 
že naplnit ono vítězné heslo 
„Vezmeme štětku a vymaluje-
me celé Přeštice“ bude pro-
blematické!

Abych byl ale objektivní, 
musím říci, že volení zastupi-
telé na radnici řeší současně 

Čas jara je 
pro mě spíše 
signálem ke 
zprovoznění 
zahrady, kde 
s rodinou rá-

di trávíme volný čas. Dětem 
opráším kola, in-line brusle, 
postavím trampolínu... Moje 
oblíbená místa jsou od Přeštic 
poměrně vzdálená, ale i tak 
se celkem rád s mojí rodinou 
pohybuji kolem řeky Úhlavy. 
Mnohokrát jsem s rodinou 
navštívil vzdálenější hrad Švi-
hov, blízký Roupov nebo Čer-
nou skálu u Radkovic. Letos se 
chystáme na slavnosti jablek 
do Nebílov. Kam tedy vyrazit? 
Všude je stále něco k vidění.

K návštěvě bych mohl dopo-
ručit rozhlednu u obce Libá-
kovice. Trochu vzdálenější 
cíl je velice zachovalý objekt 
vojenského opevnění (tzv. 
Plzeňská linie) v obci Ježovy. 
V blízké budoucnosti bude 
možné navštívit i zrekonstru-
ovaný ostrov u Příchovic, kte-
rý bude v příjemné docházko-
vé vzdálenosti.

Č t e n á ř ů m 
bych si dovo-
lil připome-
nout starou 
legendu, po- 
dle které 

vznikl název Ticholovec. Když 
se naším krajem vracel z pou-
ti do Říma svatý Vojtěch, byl 
údajně spatřen ženou s dětmi, 
která si ho spletla s lovcem 
a slova ticho děti, lovec dala 
podnět k pojmenování vršku 
u Příchovic. Část naučné stez-
ky po stopách svatého Vojtě-
cha je podle mého přesvědčení 
vhodnou trasou pro jarní výle-
ty a vycházka na skálu svatého 
Vojtěcha na Ticholovci není 
ani příliš fyzicky náročná. 
Pokud bude pěkné počasí, spo-
jíme příjemné s užitečným.

Asi budu 
považován za 
s ta romi lce , 
ale velmi rád 
navštěvuji zá-
mek Lužany. 

Vždy mne osloví genius loci 
této stavby i jejích vnitřních 
expozic, které vydávají svědec-
tví o Češích, kteří něco uměli 
a dokázali, a kteří nás nejen 
prezentovali jako inteligentní 
a vzdělaný národ, ale i svým 
dílem vytvořili trvalé kulturní 
a společenské hodnoty. Kromě 
majitele, stavitele a mecená-
še pana Josefa Hlávky, jemuž 
jako společnost stále dlužíme 
odpovídající pozornost, to 
byli zejména Antonín Dvo-
řák, Josef Suk, Oskar Nedbal,  
Juliové Zeyer a Mařák, Jaro-
slav Vrchlický, Max Švabin-
ský a další významné osob-
nosti konce 19. století. Je mj. 
škoda, že jen málo návštěvníků 
mělo možnost slyšet v místě 
premiéry i Dvořákovu Lužan-
skou mši D dur, která se o rok 
později stala celosvětově zná-
mou díky jejímu londýnské-
mu provedení a na jejíž pre-
miéře v Lužanech se podíleli 
i skladatelova a mecenášova 
manželka a u varhan klatovský 
regenschori Josef Klička, kte-
rý mj. zastupoval na pražské 
konzervatoři Antonína Dvo-
řáka v době jeho amerického 
pobytu. Milovníky přírody by 
zase mohla okouzlit procházka 
v přilehlém zámeckém parku či 
výlet na nedalekou Lužanskou 
horu s místem „Na Taneč-
ku“, které byly mj. inspirací 
pro Dvořákovou operu Čert  
a Káča.

Tak to je 
otázka šitá 
snad přímo 
na mě. Jako 
poměrně čer-
stvá náplava 

totiž nemám Přešticko obšláp-
nuté do té míry, abych mohl 
domorodcům radit, kam se 
mají chodit provětrat. Nejsem 
ani zapáleným turistou, abych 
chybějící čas dohnal pílí. Po 
pravdě – já vlastně vůbec 
nejsem turista. Ne že bych 
vůbec nechodil, to ano. Ale 
s rozumem, omezuji se na ven-
čení dětí a psa. Řekl bych to 
tak, že jsem mikroturistou. Od 
útlého dětství mám vlastnost, 
která automaticky snižuje ušlé 
kilometry, ale zato zvyšuje 
množství informací získaných 
na místě. Mám totiž tendence 
zapékat se na detailech. Pozo-
rování mravenišť, ptáků, mra-
ků, ohně a podobných úkazů 
mě vždy lákalo víc, než-li 
širá panoramata. Makroturisté 
musejí při sběru zážitků urazit 
větší vzdálenosti a žene je to 
někam dál, tam za obzor. To já 
se spokojím se záhumenkem. 
Pro případy chmurných myš-
lenek nebo jen potřeby odpo-
činku tedy moje doporučení 
zní: vyjděte ze vrátek a kou-
kejte na mravence nebo včely. 
V opravdu těžkých chvílích 
stačí buben automatické prač-
ky (pokud možno v provozu). 
Náramně osvobozující relax. 
Člověk si pak více váží svobo-
dy a potěší i jasná intelektuální 
převaha. Tedy minimálně ve 
většině případů. Některé prač-
ky jsou totiž opravdu chytré...

Jaro pro mě 
n e z n a m e n á 
začátek toulek 
po okolí Přeš-
tic, ale zahá-
jení sezóny 

na chatě, kde trávíme víkendy. 
Po okolí se toulám více v zimě 
a nejraději na běžkách, pokud 
je dostatek sněhu. Stopy vedou 
přes Dolní Lukavici do Lišic 
nebo kolem ostrova, Lužan 
až na Taneček. Čtenáři našich 
novin pravděpodobně znají 
okolí dobře, tak bych doporučil 
letní výlet na Skryjská jezírka. 
Vodáci při sjíždění Berounky 
určitě nevynechají. A z jezí-
rek se dá lesní a luční stezkou 
podél Zbirožského potoka do-
jít po pěti kilometrech ke kul-
turní památce – Ostroveckému 
mlýnu – největšímu patrové-
mu roubenému domu s man-
sardovou šindelovou střechou 
v Čechách.

Protože se 
po Přešticku 
moc často 
n e t o u l á m , 
tak vyloženě 
oblíbené mís-

Mezi mé 
nejoblíbeněj-
ší toulky oko-
lím Přeštic 
patří jízda na 
kole při řece 

Úhlavě do Švihova na hrad. 
Pokud se zde cyklista cítí plný 
sil, může se vydat po cyklo-
stezce až do Klatov. Jako další 
tip pro výlet bych čtenářům 
PN doporučil výšlap na roz-
hlednu Křížový vrch nedaleko 
obce Černotín.

Jaro je pro 
mě nejkrás-
nějším obdo-
bím roku, 
a troufám si 
říci, že asi pro 

většinu lidí. Vůně jara je zkrát-
ka nezaměnitelná. Příroda se 
probouzí ze zimního spánku, 
i ve zvířecí říši začíná být živo. 
Jsem milovnicí zvířat, a taková 

P o v a ž u -
ji za daleko 
d ů l e ž i t ě j š í 

 zmínit po- 
slední udá-
lost, která 

musela otřást snad všemi 
demokraticky smýšlejícími 
spoluobčany. Kauzám Area – 
Svatoplukova a Zimní stadión, 
které má zastupitelstvo řešit 
na svém dubnovém zasedání, 
byla zrušena diskuze na webo-
vých stránkách města, záro-
veň došlo k vymazání všech 
příspěvků dotýkajících se této 
kauzy. Zastupitelům jsou opa-
kovaně zamlčované informa-
ce, pozdě se předávají podkla-
dy, popřípadě je neobdržíme 
vůbec. Výmluvy, proč tomu 
tak opakovaně je, a opakované 
sliby, jak vše samozřejmě včas 
dostaneme, se nemohou dáv-
no brát vážně. Starosta, aby 
nemusel občanům předložit 
právní rozbor k vyšlému člán-
ku JUDr. Balouna v Přeštic-
kých novinách ke kauze Zimní 
stadión, se neustále schovává 
za přetíženost právníků. To již 
dlouhodobě na kauzách pra-
cují dva. Hlavně, že se nebo-
jíme vyvěsit tibetskou vlajku, 

Jsem z tu-
ristické rodi-
ny, neboť 
moji rodiče 
a hlavně pra-
rodiče žijící 

zde v Přešticích této zálibě 
věnovali podstatnou část vol-
na. Já ale úplně nejdu v jejich 
šlépějích a netrávím na toul-
kách příliš času. Nyní ho mám 
ještě méně, na procházky se 
často nevydávám a upřednost-
ňuji spíše kolektivní radován-
ky s trochou vzrušení. Moje 
děti jsou již ve věku, kdy by 
se na mě při návrhu takového 
odpoledního programu podí-
vali hodně podezíravě. Když 
byli synové malí, pár kilo-
metrů jsem s nimi po městě 
obkroužil. Třeba aby spali. 
Většinou marně. Uvědomuji 
si, jak stárnu, že mě sem tam 
napadne projít se spíše místy, 
kde jsem trávil své dětství. 
To bylo v Merklíně a často 
v Horažďovicích. Tam znám 
mnoho krásných míst. Baví 
mě být sentimentální. Mám-
li ale něco doporučit, pak je 
to určitě procházka do Domu 
historie. Za každého počasí se 
to vyplatí.

 inzerce

Přemrštěné nároky na...
Dokončení ze str. 2

Tady ho sice vidím také, ale na 
kytaře je to něco jiného. Děti 
mi nosí vlastní písničky, posí-
lají mi mejlem, co by chtěly 
hrát.
Vy sama hrajete na kyta-

ru? Třeba že byste sama 
někde vystoupilala?

To ne. Jen hraju u táboráku 
doma nebo když jedeme k syno-
vě přítelkyni na chalupu.
Takže jste většinou 

v práci a občas si brnk-
nete?

Ano. Ještě chodíme 
s manželem a se psem na 
procházky. Synové už se 
odstěhovali, tak jsme doma 
s manželem a psem sami.
Váš manžel je z východ-

ního Slovenska. Tam vás 
to neláká?

Ne. Jsem ráda, že jsem 
v Přešticích. Jsem ráda, že 
oba synové jsou taky v Přeš-
ticích.

Ľubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu

Na otázku 
neodpověděl.

Na otázku 
neodpověděla.

i velké množství jiných závaž-
ných úkolů, včetně koncep-
čních, které nejsou vidět, a ten 
seznam je minimálně stejně 
dlouhý a také hodně pracný. 
Ale přeci jen občané pojme-
novali priority k řešení! Přeji 
všem krásné jaro!

Na otázku 
neodpověděl.

Na otázku 
neodpověděl.

to nemám. Nedávno jsem byl 
účastníkem výšlapu na vrch 
zvaný Taneček u Nezdic spo-
jený s ochutnávkou vuřt gulá-
še. Na vrcholku lze posedět 
v altánku a zhlédnout dřevěné 
sousoší Čerta a Káči. Dopo-
ručuji procházku prodloužit 
přes Nezdice do Velkého lesa, 
kde se nachází přírodní památ-
ka skalní město Loupensko. 
Dále je možné pokračovat 
přes Zálesí na zříceninu hra-
du Skála u Radkovic, která je 
nyní díky zásahu mnoha dob-
rovolníků zbavena náletových 
dřevin. Toto je můj tip jak pro 
pěší turisty, tak pro cyklisty. 
Pokud vyrazíte v létě, zkuste 
se určitě zastavit na koupališ-
ti v Zálesí. Při troše štěstí Vás 
možná přivítá otevřená hos-
půdka, kde můžete spláchnout 
prach a doplnit energii.

procházka s pejskem je napro-
sto úžasná na dobití baterek. 
Nemám nijak zvlášť oblíbené 
místo. Jsem ráda tam, kde se 
cítím dobře. Moc se mi líbí 
Šumava, ta nabízí turistických 
cílů mnoho.

demokracie jsou plná ústa 
a transparentnosti je tolik, že 
nám až vytéká z oken radnice, 
jak nám tam v ní po těch letech 
vyvětrali.
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JAKO Z DIKOBRAZU

Dnes jsem obdržela stížnost od občanky Přeštic, že jí nebyla 
dne 6. 4. 2016 vyvezena popelnice. Má kombinovaný svoz a ten 
přeci sváží v lichý týden. Koukla jsem do kalendáře a vidím, 
že je 14. týden – tedy sudý. Paní ale tvrdila, že má v kalendáři  
15. týden – tedy lichý. A opravdu měla... Zkrátka pech, zakoupila 
si „vadný“ kalendář☺

 inzerce
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Přeštičtí vodáci „odemkli“
řeku u nové loděnice

„Je to poprvé, kdy na jaře 
´jdeme´ na vodu z nové loděni-
ce,“ nezapomněla zdůraznit při 
zahájení další vodácké sezony 
v Přešticích Hanka Žambůrko-
vá. Přitom otočila symbolicky 
několikrát obrovským klíčem 
v řece Úhlavě přímo pod kos-
telem u loděnice: „Otevírám 
tímto naši Úhlavu pro nás, 
vodáky, i všechny ostatní, přeji 
všem klidnou vodu a samozřej-
mě celý rok bez nehod a úrazů.“  
Tomu přihlíželo na vodě více 
než dvacet posádek, které netr-
pělivě čekaly, aby letos poprvé 
mohly oficiálně zabrat pádlem 
a vyrazit na řeku Úhlavu.

Pro přítomné členy oddílu 
i další příznivce byla připrave-
na hra. „Start je zde u loděnice, 
cíl asi po čtyřech kilometrech 

v Příchovicích u ústí Zlatého 
potoka. Jednotlivá stanoviš-
tě jsou označena kotvou, tam 
máte pokyny na plnění úkolů, 
určitě vše pochopíte,“ dodala 
před vyplutím. Na posádky 
čekaly soutěže jak dovednost-
ní, tak znalostní, třeba slalom 
mezi bójkami, doplňovačka, 
nechybělo luštění tajné šif-
ry, ale také členové posádek 
museli potvrdit své znalosti 
zdravovědy. „Není to na čas, 
ale vraťte se ještě za světla,“ 
dodala s velkým úsměvem.

Podvečerní společný závěr 
u ohně doplnilo vyhodnocení 
jednotlivých posádek, drobný 
dárek dostal každý, ti lepší pak 
i dárek větší. Následovalo opé-
kání špekáčků, a vše zakončilo 
posezení u kytary.            (šat)

Několikerým otočením symbolickým klíčem zahájila Hanka 
sezonu přeštických vodáků.

Startuje III. etapa 
rekonstrukce na KČT

Začátkem května bude zahá-
jena III. etapa rekonstrukce 
areálu KČT. V areálu budou 
probíhat terénní úpravy, bude 
nově vyspádován povrch hřiště 
a vybudován odtok vody z něj, 
vzniknou zde dvě hřiště pro 
míčové hry, budou zde vybu-
dovány chodníčky od budovy 
k řece, dětský koutek s her-
ními prvky, sportovní koutek 
s workoutovým náčiním, para-
van na převlékání do plavek, 
lavičky, sprchy pro dospělé 
a mlžítko s rozprašováním 
vody pro osvěžení dětí. Are-
ál bude oset travou a zároveň 
bude rekonstruováno oplocení 
celého areálu.

V letních měsících by měl 
být na KČT v provozu kiosek 
s občerstvením, jeho nájemce 
připravuje pro širokou veřej-

nost i několik kulturně spor-
tovních akcí.

Příprava a postupné schva-
lování III. etapy rekonstrukce 
KČT probíhalo od září 2015 
až do dnešních dní. Zastupi-
telstvo města v rozpočtu na 
rok 2016 vyčlenilo na tuto 
etapu 900 000 Kč. Rada měs-
ta, odborní pracovníci MěÚ, 
spolu s realizačním týmem pro 
obnovu KČT usilují o to, aby 
vše bylo dokončeno před zahá-
jením letní koupací sezóny, 
a to koncem června 2016. Tím 
bude završena několikaletá 
postupná rekonstrukce celého 
sportovně rekreačního areálu 
KČT v Přešticích, na které se 
pracuje od roku 2012.

Mgr. Vladimír Frouz
zastupitel, předseda 

realizačního týmu KČT

Výtvarná soutěž 
Moje nejmilejší zvířátko 2016
Výsledková listina

1. kategorie MŠ
1. místo – Ivo Matuška 
MŠ Štěnovice
2. místo – Matěj Duchek
MŠ Přeštice Dukelská
3. místo – Emma Valtrová
MŠ Merklín
4. místo – Radek Baxa
MŠ Oplot
5. místo – Petr Stark
ZŠ a MŠ Horšice
6. místo – Tamara Kaprová
MŠ Přeštice Dukelská
7. místo – Lenka Procházková
MŠ Lužany
8. místo – Karolína Turečková
MŠ Přeštice Gagarinova
9. místo – Růžena Kouřilová 
MŠ Přeštice Dukelská
10. místo – Daniel Havlíček 
ZŠ a MŠ Horšice

Zvláštní cena
Josefína Puchtová 
MŠ Dolní Lukavice

2. kategorie 6–8 let
1. místo – Rozálie Pěchoučková
výtvarný kroužek DDM Přeštice
2. místo – Štěpánka Frouzová
ZŠ J. Hlávky Přeštice
3. místo – Klára Konečná 
ZŠ a MŠ Kunčice pod Ondřej-
níkem
4. místo – Kamila Ďorďko
ZŠ Dolní Lukavice
5. místo – Barbora Nygrýnová 
ZŠ Štěnovice
6. místo – Johana Karásková
výtvarný kroužek DDM Přeš-
tice
7. místo – Barbora Maříková 
ZŠ J. Hlávky Přeštice
8. místo – Zdeněk Jílek 
ZŠ a MŠ Skočice

9. místo – Ivana Tíkalová
ZŠ Švihov
10. místo – Megy Klepáčová 
ZŠ a MŠ Kunčice pod Ondřej-
níkem

Zvláštní cena
Klára Štýsová, ŠD Přeštice
Barbora Mrázková, výtvarný 
kroužek DDM Přeštice

3. kategorie 9–11 let
1. místo – Aneta Bělová
ZŠ J. Hlávky Přeštice
2. místo –  Nela Rejtharová
ZŠ Dolní Lukavice
3. místo – Tomáš Hrdlička
ZŠ a MŠ Horšice
4. místo – Magdalena Ovsíková
DDM Přeštice
5. místo – Aneta Bauerová
ZŠ Švihov
6. místo – Adéla Krsová
ZŠ J. Hlávky Přeštice
7. místo – Adéla Gočeva 
ZŠ a MŠ Horšice
8. místo – Adéla Dvořáková
ZŠ J. Hlávky Přeštice
9. místo – Tereza Zemanová
DDM Přeštice
10. místo – Tomáš Tykvart
ZŠ J. Hlávky Přeštice

Zvláštní cena
Ladislav Cink
ZŠ J. Hlávky Přeštice
Michaela Šislová
ZŠ a MŠ Dolní Lukavice
Markéta Šíchová 
Horní Lukavice

Soutěže se zúčastnilo osm-
náct škol a školských zařízení. 
Na základě propagace se také 
zúčastnily děti ze školy mimo 
náš region. Celkem bylo zaslá-
no 482 prací.

 inzerce

Stojící řada: Trávová, Kamenová, Tremlová, Ausbergerová, 
Dobrá, Řezníčková, B. Schejbalová. Sedící řada: A. Schejbalová, 
Tušková, Wiesnerová, Brunátová, Bezděková. Ležící: Lenková.

Halové mistryně ČR
v národní házené jsou 
z Přeštic

V sobotu 19. 3. 2016 se kona-
lo na severní Moravě ve Staré 
Vsi nad Ondřejnicí finále Zim-
ního halového poháru starších 
žaček, kterého se zúčastnila 
vítězná družstva z oblastních 
přeborů. Tento turnaj je ozna-
čován za neoficiální mistrov-
ství ČR. Starší žačky Přeštic 
nenašly přemožitele a získaly 
zlaté medaile. O cenné vítěz-
ství se zasloužily: N. Lenko-
vá – M. Kamenová, V. Dob- 
rá, L. Řezníčková, A. Bruná-
tová – K. Ausbergerová (17),  
A. Schejbalová (11), M. Trá-
vová (14), K. Tremlová (4),  
L. Wiesnerová (4), K. Bezdě-
ková (3), B. Schejbalová (4). 
Trenérky: m. n. h. R. Jabbou-
rová, K. Vizingrová.

Výsledky Přeštic:
– Stará Ves 14:2, – Bakov 10:2, 
– Ostopovice 10:4, – Chropy- 
ně 4:4, – Most 8:7, – Krčín 11:7.

Pořadí:
1. TJ Přeštice, 2. Chropyně, 

3. Krčín, 4. Most, 5. Ostopovi-
ce, 6. Bakov, 7. Stará Ves.

Hodnocení přeboru tre-
nérkou Romanou Jabbou-
rovou: „Celý turnaj odehrála 
děvčata s velkou bojovností 
a nasazením, musím pochválit  
celé družstvo. První tři utkání 
byla snazší. Poté nás čekala tři 
silnější družstva (Most, Krčín 
a Chropyně). Bohužel v utkání 
s Chropyní si děvčata, hlavně 
v útoku, vybrala asi tu nejslab-
ší chvilku turnaje a nezvládla 
bouřlivou atmosféru, kterou 
vytvořili fanoušci z Chropy-
ně. Poslední dva zápasy holky 
zvládly, i když to nebylo jedno-
duché. Byl to dlouhý a náročný 
turnaj a Přeštice zaslouženě 
získaly zlaté medaile díky mno-
hem lepšímu skóre než družstvo 
Chropyně. Děvčata se umístila 
i v individuálním hodnocení 
– nejlepší brankářka Nicola 
Lenková a nejlepší obránkyně 
Martina Kamenová.“

Přeštická přípravka získala
medaili na turnaji v Litohlavech

V sobotu 22. 4. 2016 se nej-
mladší členové oddílu národní 
házené TJ Přeštice zúčastnili 
prvního jarního turnaje star-
ších přípravek v Litohlavech. 
Turnaje, který byl velice dob-
ře připraven, se zúčastnilo 12 
družstev. Přeštice postavily 
tradičně 3 družstva. Hrálo se 
1x10 min. ve dvou základních 
skupinách, s následnými sku-
pinami o 1.-6. místo a o 7.- 
-12. místo. Turnaj byl doplněn 
i o dovednostní soutěže jed-
notlivců, ve kterém se zástup-
ci Přeštic neztratili a získali 4 
vítězství. V děvčatech vyhrála 
člunkový běh Nela Holcová, 
stejnou soutěž mezi chlapci 
vyhrál Lukáš Šalom, který 
přidal vítězství ještě ve skoku 
do dálky z místa. Pavel Beneš 
vyhrál v technické disciplíně 
kroužení míčem kolem tru-
pu, spojený s úderem míčem 
o zem.

V turnaji získali chlapci 
Přeštice A bronzové medaile 
a podali velice kvalitní výkon. 
Děvčata, hlavně družstvo Přeš-
tice B, podala solidní výkony 
a sehrála některá vyrovnaná 
utkání.

Výsledky Přeštic A 
ve skupině A:

– Přeštice C 7:3, – Litohlavy 
3:2, – Štěnovice 9:1, – Božkov 
1:9, – Kyšice B 7:4
2. místo ve sk.A

V nadstavbě o 1.-6. místo
– Nezvěstice 9:2, – Kyšice 

A 7:11, – Tymákov 6:5
Sestava TJ Přeštice A:
Hrdonka V. – Wiesner J. 

(26), Beneš P. (14), Šalom L. 
(6), Duchek K. (2), Pokorný 

V. (1), Hanzar D., Vozka J., 
trenér: m. n. h. Zadražil S., 
vedoucí Wiesnerová A.

Výsledky Přeštic B
ve skupině B:

– Tymákov 1:8, – Rožmitál 
3:3, – Kyšice A 3:8, – Litice 
7:2, – Nezvěstice 3:4
4. místo ve sk. B

V nadstavbě o 7.-12. místo
– Kyšice B 3:3, – Přeštice C 
3:1, – Štěnovice 3:4

Sestava TJ Přeštice B:
Lukášová B. – Kullová A. 

(1), Vrbová E. (2), Holco-
vá N. (3), Kováříková P. (6), 
Peklová S. (12), Tolarová P. 
(2), trenér: Tušek K., vedoucí: 
Kováříková J.

Výsledky Přeštic C
ve skupině A

Přeštice A 3:7, – Božkov 0:10, 
– Litohlavy 0:12, – Kyšice B 
4:4, – Štěnovice 3:10
6. místo ve sk. A

V nadstavbě o 7.-12. místo
– Rožmitál 2:8, – Přeštice B 
1:3, – Litice 2:2

Sestava TJ Přeštice C:
Hurt D. – Vávrová S. (5), 

Toušková Z. (4), Kriegerová 
D. (1), Burlová W. (3), As-
chenbrennerová M. (1), Barto-
ňová A. (1), Šatrová Š., Milo-
tová B., trenér: Gruszka M.

Konečné pořadí turnaje:
1. Kyšice A, 2. Božkov,  

3. TJ Přeštice A, 4. Litohlavy,  
5. Tymákov, 6. Nezvěstice,  
7. Štěnovice, 8. Rožmitál,  
9. TJ Přeštice B, 10. Kyši- 
ce B, 11. TJ Přeštice C,  
12. Litice.

Stanislav Zadražil
 oddíl národní házené
(neprošlo korekturou)

Chlapci bronzového celku TJ Přeštice A.



O jarních sobo-
tách se konal kraj-
ský přebor župy 
šumavské v plavá-

ní a atletice v Klatovech, ve 
sportovní gymnastice a šplhu 
v Domažlicích. V letošním 
roce se ho zúčastnilo 13 žáků 
a 11 žákyň z Přeštic.

V gymnastickém pětiboji 
(hrazda, kruhy, prostná, pře-
skok a bradla) podali výborné 
sportovní výkony a získali tato 
umístění: 

Mladší žáci I  
1. místo Vojtěch Kabát,  
2. místo David Havlíček,  
3. místo Tomáš Tykvart

Mladší žáci II
1. místo Pavel Vacek, 2. místo 
Matěj Jun 

Starší žáci III
1. místo Aleš Trachta

Dorostenci
1. místo Václav Květoň

Zvlášť bodovanou disciplí-
nou všestrannosti je šplh:

Mladší žáci I
1. místo Tomáš Tykvart,  
2. místo David Havlíček,  
3. místo Vojtěch Kabát

Mladší žáci II
2. místo Pavel Vacek, 3. místo 
Matěj Jun 

Starší žáci III
2. místo Aleš Trachta

Dorostenci
3. místo Václav Květoň

V plavání se umístili žáci 
takto: 

Mladší žáci I
1. místo David Havlíček, 
Tomáš Tykvart, 3. místo Voj-
těch Kabát

Mladší žáci II
1. místo Michal Pergler,  

4. místo Jan Suchý, 5. místo 
Matěj Jun

Starší žáci III
2. místo Jan Pergler, 3. mís-
to Aleš Trachta, 5. místo Jan 
Roháč, 8. místo Jaroslav Sed-
láček

Dorostenci
1. místo Václav Květoň

Obě štafety TJ Sokol Přešti-
ce se umístily na 1. místech!

V atletice se umístili žáci 
a žákyně takto: 

Mladší žáci I
1. místo Vojtěch Kabát,  
2. místo Tomáš Tykvart,  
4. místo David Havlíček

Mladší žáci II
1. místo Michal Pergler,  
2. místo Pavel Vacek, 3. místo 
Matěj Jun

Starší žáci III
1. místo Jan Pergler, 3. mís-
to Aleš Trachta, 4. místo 
Jan Roháč, Pavel Gemerský  
(6. m.), Jaroslav Sedláček (8. m.)

Předškoláci dívky
1. místo Tereza Jiránková

Mladší žákyně I
3. místo Tereza Gemerská, 

Pavla Adámková (8. m.), Ane-
ta Knopfová (9. m.), Sofie 
Brožová (12. m.)

Starší žákyně IV
1. místo Jana Richterová,  
3. místo Klára Hřebcová,  
4. místo Barbora Hanzlíková, 
Sabina Lautnerová, Zuzana 
Francouzová

Blahopřejeme! 
bratr Josef Hrabě

bratr Jan Korec
a sestra Naďa Květoňová

oddíl všestrannosti 
TJ Sokol Přeštice
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Přebor župy šumavské
v sokolské
všestrannosti 2016

Tradiční memoriál trochu netradičně
Každoročně před jarní částí 

sezony organizuje přeštický 
oddíl národní házené turnaj 
mužů, hraný jako Memoriál 
Milana Brabence, tentokráte  
to byl již 33. ročník. Letos díky 
souhře mnoha náhod nastaly 
velké problémy se zajištěním 
účastníků, takže nakonec první 
dubnovou sobotu se s domá-
cím celkem prezentovala jen 
družstva Příchovic a Žatce. 
Proto bylo rozhodnuto hrát 
každý s každým dvoukolově, 
aby celý turnaj měl smysl. 
Domácí celek porazil dvakrát 
muže ze sousedních Přícho-
vic – 17:11 a 21:9, se Žatcem 
se o vítězství podělil 17:15  
a  12:13. Díky třem výhrám se 
tak z vítězství radovali  domá-
cí muži, Žatec za dvě vítězství 
bral druhé místo, třetí skončily 
Příchovice.

Hodně rozporuplné pocity 
měl domácí trenér Petr Mora-
vec: „Není mi nějak jasné, kdy 
vlastně turnaj pořádat. Podle 
mého týden před zahájením sou-
těží jako vrchol přípravy to má 
zcela jistě smysl. Letos  sehnat 
soupeře, to byl úkol zcela nad-
lidský, ani z tradičních účastní-
ků předchozích ročníků nikdo 
neměl  zájem. Tak nevím. Zcela 
jistě přípravné zápasy řeknou 
více než sebelepší trénink. Jinak 
turnaj pro nás určitě splnil účel, 
hrál se za pěkného počasí, byli 
jsme v plné sestavě. Ukázal 
ještě nedostatky, ale také to, 
že nej-sme špatně připraveni. 
Ale vše ukáží až ligové zápasy, 
máme sezonu dobře rozehranou, 
ale více to nebudu komentovat,  
abych, jak se říká, nic ́ nezakřikl´. 
Prostě kam až dojdeme, to uvidí-
me během června.“             (šat)

Domácí dvojblok v podání Tomáše Hajžmana (v bílém s č. 2) 
a Matěje Gruszky se snaží překonat příchovický střelec Ondřej 
Hošťálek (v černém dresu vpravo). Snímek z Memoriálu Milana 
Brabence.

Přeštičtí sokolové se pochlubili činností
Pozvánka od přeštických 

sokolů na tělocvičnou akade-
mii s datem 1. dubna nebyl 
žádný apríl. Na jednotlivá 
vystoupení se v páteční pod-
večer těšil zcela zaplněný sál 
sokolovny. Celou akademii 
zahájil krátkým úvodním pro-
slovem jeho starosta Franti-
šek Švihla: „Přemýšleli jsme 
o uspořádání, je období mezi 
slety. Ale nakonec převážilo 
´ano´, alespoň se členové jed-
notlivých oddílů mohou před 
veřejností pochlubit svojí čin-
ností. Tak je to vlastně taková 
generálka na příští rok.“

Na úvod vystoupili hosté, 
spojené pěvecké sbory Skalá-
ček a Lukaváček s několika 
písničkami, oba vede učitelka 
a zároveň cvičitelka Soko-
la Naďa Květoňová. Pak se 
v rychlém sledu na jevišti 

střídali zástupci jednotlivých 
oddílů. Vše začali cvičením 
s „obřími“ míči rodiče a děti, 
následovaly mladší žákyně. Na 
ně svým vystoupením naváza-
li žáci oddílu sportovní gym-
nastiky s ukázkami cvičení na 
jednotlivých nářadích. Dále 
žákyně předvedly část skladby 
„Správná parta“, jedné z před-
chozích sletů. Trochu zklidně-
ní od moderní muziky přinesla 
„česká beseda“, kterou rovněž 
nacvičili místní sokolové, ti 
mladší, žáci a žačky. Pak se 
sál opět rozezněl  rytmickou 
hudbou při vystoupení oddí-
lu aerobiku. Dále se dvakrát 
představily ženy, jednou také 
se starší sletovou skladbou. 
Celý podvečer zakončili muži 
skladbou „Sportuj s námi“, se 
kterou se loni představili na 
Sokolském Brnu 2015.    (šat)

Staročeská beseda v provedení téměř nejmladších přeštických 
sokolů.

Žáci se ve svém vystoupení pochlubili třeba cvičením na bradlech.

Přeštickou sokolskou akademii zahájily spojené pěvecké sbory 
Skaláček a Lukaváček.

Tělocvičná jednota Sokol Přeštice děkuje všem 
cvičitelům, cvičencům a hostům za pečlivě nacvi-
čená a precizně předvedená vystoupení, sestře 
Nadě Květoňové za poutavé průvodní slovo, 

kterým dokázala propojit jeviště s hledištěm, a divákům za 
vytvoření krásné atmosféry celého večera. Uznání naší práce 
je pro nás jedinou zato však důležitou odměnou a posilou 
do dalších dnů. A pokud se Vám sokolská pohoda zalíbila,  
přijďte mezi nás, budete vítáni.                     František Švihla 

 Tělocvičná jednota Sokol Přeštice

Gymnastika Domažlice.

Atletika Klatovy.

Basketbalový turnaj 
o pohár starosty

Stejně jako v loňském roce 
patřil velikonoční víkend tur-
naji smíšených družstev v bas-
ketbalu.

Dvoudenní akce, pořádané za 
pomoci a podpory města Přeš-
tice, se zúčastnily týmy Holý-
šova, Klatov, Přeštic a Saint-
Apollinaire (FR). Výsledky 
vzájemných zápasů ve dvou 
skupinách byly poměrné 
vyrovnané.

Vítězem celého turnaje se 
velmi těsně stalo družstvo 

žen a mužů BK Přeštice „B“. 
Putovní pohár starosty však 
domácí předali týmu ze Saint- 
-Apollinaire jako poděková-
ní za účast a velmi přátelskou 
atmosféru na turnaji.

Konečné pořadí týmů: 
1. BK Přeštice „B“, 2. BK 

Karpem Holýšov, 3. ASC Saint- 
-Apollinaire 1, 4. BK Přeštice 
„A“, 5. ASC Saint-Apollinaire 
2, 6. ABMT Klatovy.

Pavlína Šobrová
BK Přeštice

Vítězný tým BK Přeštice „B“ s putovní pohárem starosty města 
Přeštice.                                                     (neprošlo korekturou)


