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Slovo starosty

Vychází již
od roku 1995

Město Přeštice 
vyhlašuje diskuzní téma 

pro měsíc leden
Jste spokojeni s vánoční výzdobou našeho 

města a jeho městských částí?
Svůj názor k tématu můžete vyjádřit v dis-

kuzním fóru, které naleznete na webových 
stránkách www.prestice-mesto.cz 

Již mnoho let od první adventní neděle do Tří králů 6. ledna vystavuje paní Jiřina Andrlíková 
v Příchovicích svůj krásný betlém. Letos dostaly figurky a zvířátka nový příbytek.         Ing. J. Běl

Oznámení městského
úřadu v Přešticích

Oznamujeme občanům, že kancelář míst-
ních poplatků a nájmů hřbitovních míst byla 
z budovy radnice přestěhována do budovy úřa-
du v Husově ul. 460. Najdete ji hned naproti 
vrátnici, kde byla dosud pokladna. Pokladna 
je dočasně přemístěna do kanceláře podatelny  
v I. patře téže budovy. 

Další změnou je přestěhování kanceláře regi-
onálního rozvoje na radnici a naopak kanceláře 
odboru školství, kultury a památkové péče do 
budovy Husova 465.

O dalších připravovaných změnách budeme 
občany včas informovat.

Místní poplatky za komunální odpad a psy je 
možné platit v pokladně v budově Husova 465 
od pondělí 6. ledna, výše poplatků se pro rok 
2014 nemění.

Městský úřad děkuje všem svým partnerům 
za spolupráci v loňském roce a přeje občanům 
šťastný a úspěšný rok 2014.!

Eva Česáková, tajemnice MÚ Přeštice

Vážení spoluobčané,
zas je tu první kalendářní měsíc, ve kterém začí-

náme naplňovat naše novoroční přání, nejsme-li si 
jimi a sebou jisti, pak plnit naše novoroční před-
sevzetí. Přání bychom měli naplňovat v souladu 
s přáními druhých a tím uskutečňovat naše společ-
ná přání. Tak či onak, jde to jen při naší vůli konat 
každý den spolu s tím, co děláme rádi a snadno, 
také něco, co nám zrovna příjemné není a jde ztu-
ha – je-li to správné, čas radost násobí a uchová. 

V uplynulém prosinci zastupitelstvo města 
schválilo rozpočet na rok 2014 s celkovými pří-
jmy 159 461 696 Kč, s výdaji 176 814 782  Kč, 
tedy se schodkem cca -17,4 mil. Kč (spolu s finan-
cováním splátek úvěrů celkem cca -23,3 mil. Kč). 
Výše deficitu vyjadřuje reálné investiční záměry 
a možnosti města. Nechceme přílišným střádáním 
brzdit rozvoj města a budeme se snažit, aby roz-
počet skončil stejně jako vloni vyrovnaný, s plu-
sovým provozním saldem 8-10 mil. Kč. Vyšší 
deficit letošního rozpočtu zastupitelstvo připustilo 
právě s ohledem na srozumitelnější než rozpoč-
tované výsledky hospodaření města za poslední 
čtyři roky, které vykazují nárůst úspor na bankov-
ních účtech města o 25 mil. Kč. To přes realizaci 
finančně náročných akcí jakými byly stavba nové 
úpravny vody, rekonstrukce kanalizace a inten-
zifikace čistírny odpadních vod, výstavba infra-
struktury pro 28 RD v lokalitě Dolnolukavická, 
zateplení budov MŠ Dukelská, koupě areálu ZD 
Kbel.   

Konkrétněji k některým jednotlivým položkám 
letošního rozpočtu. Hned na jaře bude druhou 
etapou dokončena rekonstrukce ulice Na Pajzov-
ně ve Skočicích (1,3 mil.). Na Zastávce úpravou 
Suchanovského potoka a v Žerovicích se pokusí-
me o zlepšení ochrany obcí proti vodě z přívalo-
vých dešťů (1,3 mil.). Z technických důvodů byla 
z minulého na tento rok odložena realizace kana-
lizační stoky D v Žerovicích (1,3 mil.). V Přešti-
cích budeme pokračovat ve zlepšování dopravní 
infrastruktury rekonstrukcí křižovatky a přechodů 
před budovou MěÚ v Husově ul. a nasvícením 
dalších přechodů (3 mil.), dále výstavbou parko-
višť v ul. Ostrovní a u nádraží ČD (3 mil.) s násled-
ným zpoplatněním hlavního parkoviště na náměstí 
(předpoklad první 2-3 hodiny zdarma). Z připra-
vovaných rekonstrukcí budov zmíním č. p. 311 
hotel (3,9 mil.) a jednopatrovou nástavbu budovy 
ZUŠ (3 mil.). Investice směřují do zásadní úpravy 
systému CZT a malých kotelen (3,3 mil.). Úpra-
vou venkovních ploch bude pokračovat projekt 
rekonstrukce sportovně relaxačního areálu KČT 
(2,5 mil.). Město hodlá významně podpořit TJ 
Přeštice uskutečněním desítky let projednávaného 
výkupu soukromých pozemků pod fotbalovým 
hřištěm a umožnit tak TJ soutěžit s dalšími zájem-
ci o dotaci na výstavbu prvního fotbalového hřiště 
s umělým povrchem v našem okrese. Město dále 
TJ Přeštice půjčí max. 4,5 mil. Kč (z toho max. 
2,8 mil. činí nevratná dotace) na předfinancová-
ní kompletní rekonstrukce povrchu hřiště národní 
házené a doplnění vybavenosti sportovního centra 
více přístupného veřejnosti. Osvědčená podpora 
města činnosti neziskovým organizacím (1,8 mil.) 
zůstává zachována. Schválený rozpočet na rok 
2014 najdete na internetových stránkách města: 
www.prestice-mesto.cz.

Z prosincového zasedání zastupitelstva se 
zmíním ještě o jedné, z mého pohledu zásad-
ní věci. Původní záměr přímého internetového 
přenosu jednání zastupitelstva města jsme na 
několika posledních zasedáních změnili v návrh 
na užitečnější pořizování a následnou archivaci 
záznamu z jednání zastupitelstva. 

Pokračování na str. 4

Vánoční koncert Petry Janů
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Informace Městského úřadu

Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc listopad 2013

www.kzprestice.cz
Sledujte 

• na území města bylo nalezeno: 1x jízdní kolo 
v ul. Gagarinova, zjištěno: 2x znečištěná komu-
nikace na Vícově a ve Skočicích, 1x vyvrácená 
dopravní značka v ul. Komenského, 1x neozna-
čení výkopu na Tř. 1. máje, 1x poškozen zámek 
u večerky v ul. Husova a poškozený sloupek 
telefonní rozvodny v ul. Rebcova – předáno 
hospodářský odbor, policie  
• zajištění veřejného pořádku na akcích města: 
2x taneční – prodloužená a závěrečná v soko-
lovně, doprovod dětí z MŠ Dukelská na Masa-
rykovo nám. – svátek Halloween a lampionový 
průvod Masarykovo nám. – Městský park  
• výjezdy na stížnosti rušení nočního klidu, 
narušení veřejného pořádku: 1x rušení noční-
ho klidu u Přeštické Stodoly– řešeno v bloko-
vém řízení, 2x na krádeže peněženek v klubu 

Hells Rock Cafe a Přeštické Stodole – předá-
no policii, 1x na krádež reklamního poutače 
před prodejnou Kebab, tato nalezena a vrácena 
– předáno policii, 2x poskytnuta pomoc leží-
cím podnapilým osobám na území města, 1x na 
fyzické napadání skupinky osob před Kebabem 
– předáno policii
• městským kamerovým systémem bylo zachy-
ceno: 3x dopravní nehoda, 1x jízda pod vlivem 
alkoholu, 1x bezohledná jízda vozidla ohrožují-
cí ostatní účastníky silničního provozu, 1x krá-
dež reklamního poutače a 2x porušení zavírací 
doby restaurací – vše předáno k vyřešení správ-
nímu orgánu či policii 
• dne 5. 11. uskutečněna 2. etapa montáže 
bezpečnostních řetízků seniorům pořízených 
z dotačního programu MV ČR za přispění měs-

ta Přeštice v počtu 29 ks. Senioři byli proškoleni 
v jejich používání a dodržování bezpečnostních 
pravidel při otevírání neznámým lidem. Stá-
le jsou ještě připraveny k montáži 4 ks těchto 
řetízků do železných zárubní dveří. Senioři, při-
hlaste se na tel. čísle MP: 725 726 549.
• Dne 9. 11. ve 23.55 h přijala hlídka oznáme-
ní od ženy z Příchovic, která pohřešovala své-
ho vnuka, který se měl nacházet v Přešticích 
a dosud se nevrátil. Mladík byl nalezen na střel-
nici a obratem kontaktoval svou babičku. 
• V měsíci listopadu byli zjištěni tři pachatelé, 
kteří byli předáni policii pro podezření ze spá-
chání trestného činu maření výkonu úředního 
rozhodnutí a ohrožení pod vlivem návykové 
látky. Dne 9. 11. ve 2.59 h řídil šestadvacetiletý 
řidič z Chlumčan v ul. Smetanova neosvětlený 
motocykl jawa, ačkoli není vlastníkem žádného 
řidičského oprávnění a řízení mu bylo zakázáno 
soudem. Dne 10. 11. ve 4.32 h byl kontrolován 
v ul. Mlýnská třiatřicetiletý muž z Přeštic, který 

řídil vozidlo škoda s jednou promile alkoholu 
a dne 23. 11. ve 3.03 h čtyřiatřicetiletý muž 
z Poběžovic, který řídil vozidlo VW v ulici  
Na Růžku s 2.15 promile alkoholu v dechu. 

Dopravní akce zaměřená na používání 
dětských autosedaček

V měsících září/říjen 2013 byly v ranních 
hodinách strážníky provedeny preventivní 
akce zaměřené na poutání dětí bezpečnostní-
mi pásy a používání dětských autosedaček ve 
vozidlech. Akce byly provedeny u ZŠ Rebcova, 
Josefa Hlávky a ve Skočicích a u MŠ Dukelská 
a Gagarinova. Během nich strážníci zkontrolo-
vali 120 dětí v 90 vozidlech a z toho nebylo při-
poutáno v autosedačce 10 dětí. Jelikož se jed-
nalo o preventivní opatření, nedošlo k udělení 
žádných sankcí, ale řidiči (rodiče) byli na tyto 
upozorněni. Rodiče pravděpodobně dbali rad 
strážníků, neboť při listopadové dopravní akci 
bylo zkontrolováno 85 dětí, které byly všechny 
řádně připoutány. Pouze upřesňuji, že autose-
dačky jsou určeny pro děti menší než 150 cm, 
vyšší dítě se poutá bezpečnostním pásem.

Omyly při používání 
dětských autosedaček

• připoutáte malé dítě (menší než 150 cm) stan-
dardním bezpečnostním pásem – pás jde přes 
krk – dítě se při nárazu uškrtí!
• držíte dítě v náruči v autě – při nárazu ho 
nikdy neudržíte (i při nízké rychlosti 50 km/h 
a při váze dítěte 10 kg by maminka musela být 
schopna udržet 300 kg) – naopak ho rozmačká-
te tíhou svého těla
• pokud připoutáte sebe a dítě jedním bezpeč-
nostním pásem, – při nárazu dítě rozdrtíte svou 
tíhou  

Bc. Pavel Hošťálek – vedoucí strážník

Montáž bezpečnostních řetízků seniorům.

Městský úřad Přeštice
oznamuje změnu umístění kanceláře 

správce bytového fondu

Kancelář je přemístěna v budově 
Palackého 460 (Modrý dům) 

z II. NP do I. NP č. dveří 19.

Úřední hodiny zůstávají beze změn:
Pondělí, středa:  8.00-12.00, 13.00-17.00
Čtvrtek:                 8.00-12.00  

Tel. číslo 778 433 116

U S N E S E N Í 
z 21. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 12. 12. 2013 

 v Kulturním a komunitním centru Přeštice, Masarykovo nám. 311
Zastupitelstvo města Přeštice:
A/ volí

Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Petr For-
nouz, Mgr. Jan Königsmark, Mgr. Vladimír 
Frouz

B/ jmenuje 
Zástupcem města Přeštice v Nájemním družstvu 
Přeštice paní Ernu Hájkovou s účinností od 1. 1. 
2014.       

C/ schvaluje
1. Program jednání 21. zasedání Zastupitelstva 
města Přeštice.  
2. Obecně závaznou vyhlášku č. 10/2013, kterou 
se vydává dodatek k OZV č. 2/2012 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů pro rok 2014.
3. Koupi areálu ZD Kbel v Hlávkově ulici 
v Přešticích za 13 300 000 Kč podle upravené-
ho znění kupní smlouvy. 
4. Uzavření kupní smlouvy a prodej čás-
ti pozemků parc. č. dle KN 1196/2 (st. 2845 
– 11 m2) a 1196/15 (st. 2846 – 1 m2) v k. ú. 
Přeštice společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, 
IČ 24729035 za celkovou cenu 1200 Kč.
5. Prodej pozemku parc. č. dle KN st.1125/2  
v k. ú. a obci Přeštice za cenu 6600 Kč manželům 
Davidovi a Haně Kladívkovým, Dukelská 778, 
334 01 Přeštice.
6. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě směn-
né mezi městem Přeštice a společností Elasto-
form Bohemia, s.r.o., IČ 46885145, Mlýnská 4, 
Přeštice o směně pozemků a zpevněných ploch 
ve vlastnictví města Přeštice p. č. st. 19/4, část 
1326/2, 163/2, část 1259/32, část 1259/17, za 
pozemek stp. č. 18/1 ve vlastnictví společnosti, 
vše v k. ú. a obci Přeštice (text smlouvy je pří-
lohou zápisu z 21. zasedání ZM).   
7. Poskytnutí daru Římskokatolické církvi Přeš-
tice na opravu hřbitovní kaple v částce 30 839 
korun, za podmínky vrácení grantu města na 
tuto stavbu ve výši 40 000 Kč. 
8. Realizaci projektu „Podpora rozvoje výuky pří-
rodních věd pro žáky ZŠ Josefa Hlávky Přeštice“.

9. Partnerství města Přeštice a Základní školy 
Josefa Hlávky Přeštice v projektu „Podpora 
rozvoje výuky přírodních věd pro žáky ZŠ Jose-
fa Hlávky Přeštice“.
10. Základní škole Josefa Hlávky Přeštice před-
financování projektu „Podpora rozvoje výu-
ky přírodních věd pro žáky ZŠ Josefa Hlávky 
Přeštice“ do výše 1 mil. Kč podávaného do  
27. výzvy ROP NUTS II z rozpočtu města 
v roce 2014 formou bezúročné půjčky splatné 
do 31. 12. 2014.
11. Prodejní cenu pozemků pro výstavbu rodin-
ných domů od 1. 1. 2014 ve výši 1250 Kč/m2 
bez daně z přidané hodnoty.        . 
12. Předfinancování projektu „Sportovně rekre-
ační centrum Přeštice“ z rozpočtu města Přešti-
ce až do výše jeho předpokládaných celkových 
nákladů 4 500 000 Kč formou bezúročné půjč-
ky se splatností do 31. 12. 2015.
13. Spolufinancování projektu „Sportovně 
rekreační centrum Přeštice“ z rozpočtu města 
Přeštice v minimálním podílu 13 % nákladů dle 
podmínek 29. výzvy ROP NUTS II Jihozápad 
až do výše 2 800 000 Kč, formou účelové dota-
ce, poskytnuté TJ Přeštice.
14. Uzavření Dohody o partnerství k projektu 
„Sportovně rekreační centrum Přeštice“ mezi 
realizátorem projektu Tělovýchovnou jednotou 
Přeštice a partnerem městem Přeštice.
15. Schodkový rozpočet na rok 2014.
16. Příspěvky PO zřízených městem ve výši 
uvedené v návrhu rozpočtu města na rok 2014: 
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice 7 956 750 Kč
MŠ Dukelská Přeštice 1 450 000 Kč
MŠ Gagarinova Přeštice 1 050 000 Kč
ZŠ a MŠ Skočice  1 200 000 Kč
DDM Přeštice     520 000 Kč
ZUŠ Přeštice     900 000 Kč
KKC Přeštice  3 072 000 Kč
17. Plán činnosti Kontrolního výboru zastupi-
telstva města na r. 2014.  

D/ souhlasí
S realizací projektu „Sportovně rekreační cen-

trum Přeštice“ a s jeho předložením do ROP 
NUTS II Jihozápad.

E/ bere na vědomí
1. Zprávu o činnosti rady města za mezidobí.
2. Rezignaci pana Václava France na funkci 
místopředsedy Nájemního družstva Přeštice             
k 31. 12. 2013.
3. Splnění usnesení ZM č. G/1 ze dne 26. 9. 
2013, kterým ZM uložilo radě města přehodno-
tit usnesení RM č. 478/2013 ze dne 5. 8. 2013 
týkající se zvýšení nájemného v městských 
bytech.
4. Usnesení RM č.  751/2013 ze dne 2. 12. 2013, 
kterým se stanoví výše nájemného v městských 
bytech.  
5. Závěrečnou zprávu Kontrolního výboru ZM 
za rok 2013. 
6. Usnesení RM č. 684/2013, týkající se výše 
úvazků na vodoprávním úřadě MěÚ Přeštice.

F/ zamítá
1. Prodej části pozemku p. č. 208/228 v k. ú. 
Přeštice a obci Přeštice. 
2. Žádost manželů Ing. Lucie a Jiřího Rybáro-
vých, Přeštice, Husova 1264, o úpravu textu 
kupní smlouvy na pozemek určený pro výstav-
bu rodinného domu.    
3. Nabídku realitní kanceláře Evropa na odkou-
pení budovy bývalé školy v Žerovicích.  

G/ ruší
1. Usnesení ZM č. B/13 ze dne 26. 9. 2013 
z důvodu nahrazení konečným usnesením 
o koupi areálu ZD Kbel v Přešticích, Hlávkově 
ulici.
2. Usnesení ZM č. B/3 ze dne 7. 11. 2013 
o podání žádosti do 29. výzvy ROP NUTS II 
Jihozápad na výstavbu krytého plaveckého 
bazénu v Přešticích.
3. Usnesení 18. ZM č. F/3 ze dne 2. 7. 2013, 
kterým ukládá tajemnici MěÚ zpracovat návrh 
Pravidel ZM pro zveřejňování videozáznamů 
ze zasedání Zastupitelstva města Přeštice.

Mgr. Antonín Kmoch, starosta
Mgr. Jan Königsmark, místostarosta 



Ve druhé polovině měsíce listopadu oslavily 
své kulaté 80. narozeniny dvě naše spoluobčan-
ky z Přeštic – dne 17. 11. paní Anna Němeč-
ková a 23. 11. paní Božena Reitspiesová. Obě 
oslavenkyně osobně navštívil místostarosta 
Mgr. Jan Königsmark a popřál jim za vedení 
města Přeštice především hodně zdraví, poho-
dy, radosti a spokojenosti jeho.

 

Dne 21. 11. oslavil rovněž své 80. narozeniny 
náš spoluobčan z Přeštic, pan 

František Čermák.

Pan Čermák je dlouholetým členem místního 
mysliveckého sdružení v Přešticích a právě mys-
livost je jedním z jeho největších celoživotních 
koníčků. U příležitosti jeho kulatých narozenin 
navštívil jubilanta místostarosta města Mgr. Jan 
Königsmark, který se s ním, kromě poblaho-
přání, podělil o mnoho zajímavých vzpomínek, 
které se týkaly především myslivosti. Do dal-
ších let popřál oslavenci především pevné zdra-
ví, radost, pohodu a spokojenost v kruhu svých 
nejbližších.
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VÝROČÍ (prosinec)

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví 
a pohody do dalších let.

Blahopřejeme k životním výročím.

matrika MěÚ Přeštice

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

ÚMRTÍ (listopad)

Jana  BRUNÁTOVÁ         
Zdeněk  BOHDAN         
Emilie PICHOVÁ   
Marie  PEXOVÁ
Václav KVĚTOŇ
Josef  MÍŠEK             

(1964)
(1926)
(1918)
(1926)
(1945)
(1950)

88 let 
Marie STOČKOVÁ

Klára HANZLÍKOVÁ

83 let 
Libuše STEHLÍKOVÁ

89 let 
Anna KROCOVÁ

Blahopřání k 80. narozeninám

84 let 
Věra LANGMAJEROVÁ

Růžena LOUDOVÁ
Libuše BAUEROVÁ

Blahopřání k 85. narozeninámSpolečenská kronika

Několik dlouholetých přeštických lékařů oslavilo
v průběhu loňského roku 2013 svá životní jubilea

81 let 
Marie REGNEROVÁ

Jaroslava KRIEGEROVÁ
Eva SVOBODOVÁ

Blahopřání k 92. narozeninám

82 let 
Miluška HANZLÍKOVÁ

Václav SMOLA

Dne 10. ledna 2014 vzpomeneme druhé smutné výročí úmrtí našeho 
milovaného manžela a tatínka, pana

Jiřího Pozlera
z Přeštic, Na Chmelnicích. S láskou v srdci vzpomínají manželka Jiřina, syn Jiří, dcery 

Petruš a Lucinka a ostatní příbuzní.

„Bůh si Tě k sobě vzal,
nás jsi tady zanechal.
Nepláčeme už,
tak by sis to přál,
však stýská se nám,
stýská dál.“

Dne 18. prosince 2013 uplynuly již dva 
roky ode dne, kdy zemřel Václav Havel, první 
polistopadový a zároveň první český prezident. 
Také v Přešticích v tento den lidé na Václava 
Havla vzpomínali – u vchodu nad schody na 
radnici zapalovali svíčky a přinesli květinu 
zeleného chvojí ve váze. Samozřejmě vedení 
města také nezapomnělo.

Mgr. Jan Königsmark, místostarosta

Ve druhé polovině měsíce listopadu a v první polovině měsíce prosince oslavili své 85. narozeni-
ny tito naši spoluobčané z Přeštic: dne 21. 11. pan Miroslav Münster, 26. 11. paní Vlasta Horská, 
5. 12. paní Jarmila Hasmanová a 14. 12. paní Zdeňka Tichotová – bývalá dlouholetá zdravotní 
sestra u dětské zubní lékařky paní MUDr. Marie Bernklauové. Předtím kratší dobu též pracovala 
jako zdravotní sestra u zubních lékařů Kličky a Langmajera. Jejich jména jsou bezpochyby známa 
především starším občanům z Přeštic a blízkého okolí. Vedení města ještě jednou přeje všem výše 
jmenovaným oslavencům do dalších let hlavně mnoho zdraví, klid, radost, štěstí a pohodu.

Pan František Čermák v lese – společně 
s místostarostou města a několika dalšími členy 
přeštického mysliveckého sdružení.

Paní Zdeňka Tichotová na společném setkání 
farní charity se seniory v rozhovoru s místosta-
rostou města a paní Netrvalovou (též bývalou 
dlouholetou zdravotní sestrou) a paní Odvárko-
vou.                                         Foto Ing. Jiří Běl

Svá úctyhodná životní jubilea oslavily dvě naše spoluobčanky: dne 20. listopadu paní Emilie 
Procházková ze Žerovic a 13. prosince paní Božena Peklová z Přeštic. Paní Procházkové pobla-

hopřál za vedení města Přeštice jeho místostarosta Mgr. Jan Königsmark, paní Boženě Peklové 

tajemnice Městského úřadu Přeštice paní Eva Česáková.

Významných životních jubileí dosáhlo v průběhu loňského roku 2013 několik lékařů, kteří 
v Přešticích ordinují mnoho let a jejichž jména jsou již – po tři desetiletí – neodmyslitelně spjata 
s naším městem. Jedná se o praktickou lékařku paní MUDr. Marii Strakovou, praktického lékaře 
pro děti a dorost pana MUDr. Mohameda Hassana a lékaře pro nemoci ušní, nosní a krční pana 
MUDr. Karla Naxeru.

Jménem celého vedení města Přeštice, jménem všech jejich vděčných pacientů, a tedy i jménem 
svým, si jim dovoluji poděkovat za jejich profesionalitu, odbornou a kvalitní lékařskou péči, ale 
i vlídnost, empatii, vstřícnost, laskavost a ochotu pomoci každému pacientovi, který za nimi přijde 
se svými zdravotními problémy.

Vážená paní doktorko Straková, vážený pane doktore Hassane, vážený pane doktore Naxero, na 
prahu nového roku 2014, ale i v letech dalších, Vám přeji mnoho stejně spokojených pacientů jako 
dosud, hodně zdraví a mnoho sil pro Vaši nelehkou lékařskou práci.

Ještě jednou děkujeme.                                                         Mgr. Jan Königsmark, místostarosta

Významné životní jubileum Mgr. Věry Hanušové

Přesně na Štědrý den, 24. prosince 2013, oslavila své 60. narozeniny paní 

Mgr. Věra Hanušová 
z Přeštic. Kdo by tuto tak milou, vlídnou, slušnou, pokornou a obětavou paní neznal? Pravidelně 

ji můžeme vídat na bohoslužbách v našem krásném barokním chrámu Nanebevzetí Panny Marie. 
Je doslova pravou rukou našeho pana vikáře Mons. Karla Plavce.

Paní Mgr. Věra Hanušová nejdříve absolvovala Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové, kde 
získala titul Mgr. Ještě v době, kdy pracovala v přeštické lékárně, studovala Teologickou fakultu 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a zde jí také byl udělen další titul – rovněž Mgr. Nyní 
je pastorační asistentkou a katechetkou Římskokatolické farnosti Přeštice. Katechetické službě 
se začala věnovat již v roce 1992 – tehdy již jezdila učit náboženství do ZŠ v Měčíně. Po odcho-
du z přeštické lékárny, na podzim v roce 1993, kde pracovala po mnoho let a byla zde velice 

oblíbená, učila náboženství také v Přešticích, 
Přestavlkách, Horšicích, Dolní Lukavici a Sko-
čicích. Náboženství učí na základních školách 
dosud.

Vážená paní magistro, jménem vedení měs-
ta Přeštice si Vám dovoluji za Vaše milé žáky, 
za všechny naše věřící spoluobčany popřát 
k Vašim významným narozeninám především 
hodně zdraví, štěstí a radosti. Ať se s Vámi 
mohou i nadále věřící setkávat na pobožnostech 
v našem přeštickém kostele, ať i nadále každé 
Vaše dobré a laskavé slovo, Vaše pokora a lás-
ka k bližnímu přinášejí do našich srdcí klid, lás-
ku, radost a sounáležitost.

Mgr. Jan Königsmark, místostarosta  

Paní Mgr. Věra Hanušová společně se svo-
jí bývalou vedoucí lékárny v Přešticích paní 
PhMr. Lubomírou Raisovou v přeštickém 
barokním kostele.   Foto Mgr. Jan Königsmark

Paní Vlasta Horská při oslavě svých 85. na-
rozenin společně s místostarostou města.

Také v Přešticích nezapomněli 
na Václava Havla
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Program na měsíc leden 2014

TIP na výlet 

Změna programu vyhrazena!

Kultura a umění

leden 2014 
l 11. 1. 2014 Dětské šibřinky
Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání: sokolovna Přeštice
Pořadatel: TJ Sokol Přeštice
l 25. 1. 2014 Zimní pohádka 
Čas konání: 15.00 hodin
Hra pro malé i velké diváky
Místo konání: velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 60 Kč
l 25. 1. 2014 Filmový klub
Čas konání: 19.00 hodin
Filmové překvapení
Místo konání: velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 60 Kč
l Připravujeme: 22. 2. 2014 
Masopustní průvod, Masopustní veselice
Čas konání: 13.30 hodin

Předvánoční čas v pečovatelské 
službě Jubilata

Ani v předvánočním čase v naší službě 
nezahálíme. Na konci listopadu jsme společně 
s obecními úřady obcí Buková a Ptenín uspo-
řádali setkání seniorů, těsně před vánočními 
svátky rozdali drobné dárky, přáníčka a obráz-
ky těm, kteří pečovatelskou službu využívají. 
Zatímco program, který byl součástí setkání, se 
mohl uskutečnit i díky podpoře Nadace ČEZ 
a Nadace Charty 77 – Konto Bariéry, tak ori-
ginální vánoční přání a obrázky vyrobily děti 
z mateřských škol ve Skočicích a Švihově. 

Setkání seniorů z obcí Buková a Ptenín se 
uskutečnilo poslední listopadovou sobotu 
v krásném sále Hostince Ve škole v Bukové. 
Naše pozvání přijalo asi šedesát seniorů ze 
zmíněných vesnic, kteří postupně téměř zcela 
zaplnili sál hostince. Mohli si tak vyslechnout 
připravené pásmo lidových písní v podání sou-
boru Dudáček ze Základní umělecké školy ve 
Stodě a vystoupení dudácké kapely, při kterých 
si účastníci setkání zazpívali a někteří i dopro-
vodili hrou na rytmické nástroje. Každý z náv-
štěvníků akce si kromě příjemného zážitku 
odnesl i ručně vyrobený malý dárek od klientů 
Centra denních služeb Plamínek, které je rovněž 
jednou ze sociálních služeb Diakonie Západ.

Velmi nás těší pokračující spolupráce naší 
pečovatelské služby s mateřskými školkami ve 
Skočicích a Švihově. Zde paní učitelky společně 
s dětmi připravily obrázky s vánoční tématikou 
a originální vánoční přání. Tyto milé vánoční 
pozdravy předali pracovníci služby Jubilata 
těsně před Vánoci každému klientovi služby. 
Vzkazy, které byli prostřednictvím obrázků 
seniorům předány, znamenají jediné: myslíme 

na vás, záleží nám na vás, buďte zdraví a spo-
kojení i v dalším roce.

Kontakt:
Mgr. Tomáš Benda
fundraising a vztah s veřejností
mobil: 605 573 209
e-mail: tomas.benda@diakonie.cz

Markéta Pinterová, DiS.
koordinátorka a vedoucí pečovatelské služby
mobil: 773 683 197
e-mail: marketa.pinterova@diakonie.cz

                            

4. 1. SO: POCHOD NA MARŠÁL – PŘIJDE  
I BRDOUŠ
Vlakem z Přeštic 9.14 do Plzně (9.47), z Plz-
ně 10.07 do Rokycan (10.28). Zpět ze Šťáhlav 
15.35 (17.35) do Plzně 15.53 (17.53), z Plzně 
17.02 (18.10) do Přeštic.
TRASA: Rokycany ČD – hájovna Němčičky 
– bývalá Rakovská hájovna – Maršál (560 m) – 
Kozel myslivna – Kozel kemp – Šťáhlavy ČD
(14 km vede Řežábek)
11. 1. SO: VÝSTUP NA STRAMCHYNI
Každý přinese kámen
Vlakem z Přeštic 9.29(R) do Švihova. Zpět z 
Červeného Poříčí 15.01 do Přeštic.
TRASA: Švihov – Červené Poříčí – Stramchy-
ně – účast na setkání – Červené Poříčí ČD
(6,5 km vede F. Vokáč)
18. 1. SO: ZE ŠVIHOVA DO KLATOV

Vlakem z Přeštic 8.43 do Švihova (8.58). Zpět 
z Klatov 14.46 do Přeštic.
TRASA: Švihov – Vosí – Točník – Štěpánovi-
ce – Klatovy 
(14 km vede V. Borovcová)
25. 1. SO: SLOVANSKÉ ÚDOLÍ  
2 jízdenky MHD
Vlakem z Přeštic 9.14 do Plzně (9.47). Zpět z 
Plzně 15.02 do Přeštic.
TRASA: Plzeň ČD – tramvaj č. 2 do stanice 
Slovanské údolí – stadion Skvrňany – proti 
proudu Mže – Křimice – Slovanské údolí Vej-
prnický potok – Křimice – zpět tramvají č. 2 na 
ČD Plzeň.
(10 km vede A. Mestlová)
SCHŮZE  VE  VELKÉ  KLUBOVNĚ  
HOTELU SPORT ve čtvrtek 16. ledna 2014 
v 17.00 hod.

Nenechme zaniknout dechovku
Ve čtvrtek 28. listopadu jsem navštívil další 

koncert v rámci pořadu Dostaveníčko s dechov-
kou, který se konal po dlouhé době ve velkém 
sále KKC. Velmi nemile mě překvapila malá 
účast, kdy posluchači zaplnili sotva polovinu 
hlediště. Přemýšlel jsem, proč tomu tak je.

Účinkující Netolička není až tak známá, ale 
je kapelou z jižních Čech a ty jsou vždy záru-
kou dobré dechovky. O tom ostatně přesvěd-
čila publikum, kdy plejáda známých i méně 
známých písniček byla zakončena hitem století 
Škoda lásky, který si zazpívali opravdu všichni. 
Vždyť jihočeské písničky patří spolu s morav-
skými mezi nejkrásnější.

Druhou příčinou neúčasti může být finanční 
stránka, což v současné době není nic neob-
vyklého, ale organizátoři musejí zaplatit kapelu 

plus další spojené výdaje a výtěžek ze vstup-
ného pokrývá alespoň část těchto nákladů. 
Důchody nejsou také zrovna vysoké a musíme 
si přiznat, že tento žánr drží nad vodou pře-
vážně důchodci, což je velká škoda. Měli by-
chom si uvědomit, že je to naše národní hudba, 
a proto by měla být v repertoáru každého z nás, 
i když nemusí být repertoárem výhradním. Paní 
ředitelka Míšková přišla před pěti lety s tímto 
nápadem a dle mého názoru by byla velká ško-
da, aby zde dechovka skončila.

Závěrem bych chtěl příznivcům a všem obča-
nům města a okolí popřát do nového roku 2014 
především pevné zdraví, hodně štěstí a spoko-
jenosti v kruhu svých nejbližších a prosím vás, 
nenechme zaniknout dechovku v Přešticích.

Radek Pěchouček

Díky, pane místostarosto
V posledních loňských PN jsem byl příjem-

ně překvapen příspěvkem pana místostarosty 
(nesmím jmenovat dle rozhodnutí RM z 5. 8. 
2013) o přeštických učitelích. Především foto-
grafie pana učitele Vény Ausbergera, který nás 
tehdy svým úmrtím velmi zarmoutil. Měli jsme 
jej na tělocvik a naučil nás mnohému, zvláště 
skákat salta přes stůl a švédskou bednu. Mno-
ho z nás, které učil, jistě zabolí žebra od těch 
jeho pověstných šťouchanců do žeber, když se 
mu něco nelíbilo. Bylo to lepší než poznámky. 
Proslulé byly také ty jeho lepance. Prostě Vénu 
jsme měli rádi. Byl to chlap a učitel každým 
coulem jak se říká.

Také vzpomínka na pana učitele Jana Jílka, 
který měl přezdívku Macán. To jeho pověstné 
trefování křídou nebo vyhazování křídy před 
písemkou. Dle toho soudil jak to dopadne. Také 
jeho pověstná okýnka na jablku při kreslení. 
Kdo je neměl dokonalá, tak ty jeho poznámky: 
„Mařenko, to si dej doma ve špajzu pod mlíko,“ 
nebo „Ty volíku, to je výkres? To jsou syreč-
ky.“ „Pane učiteli, vždyť jste to kreslil vy.“ „No 
vidíš jak má vypadat jablíčko.“ Mimo volíka 
také rád používal oslovení páputíku. Jinak toho 
moc nenaučil, ale byla s ním legrace i pro ty 
jeho známé výroky.

Pan učitel Čermák zvaný cicvár byl hodný 
chemikář, na nic jiného jsem jej neměl. Pamatuji 
si však na to, že chodil hrát do kvarteta s panem 
Čadkem, fotografem Horníčkem a panem Šléd-
rem, kterému jsme říkali Špekáček. Pan učitel 
Čermák, který ještě nedávno brázdil přeštické 
náměstí, byl slušný a uctivý a raději pozdravil 
první, když viděl, že ti mladší se k tomu nemají.

U pana učitele Naxery byla obdivuhodná 
jeho turistická vytrvalost. Byl jsem s ním 2x na 
Vydře a šli jsme až do Prachatic. Té legrace, co 
jsme zažili, zvláště když s námi chodila i děv-
čata. Těm už se zapalovala lýtka, ale my byli 

ještě hlušci, tak jak to u mladých kluků bývá. 
Zajímala nás kdejaká pitomost, ale něžnější 
pohlaví ne. Pan učitel byla studnice vědomo- 
stí, věděl kdeco, znal kdejakou květinku, strom 
a kopec. Byl to prostě takový táta a přestože se 
mu říkalo Napoleon, nebyl to žádný vládce, ale 
laskavý člověk. Dodnes nám to připomíná dost 
fotografií a vzpomínky při setkáních.

Velice dobře jsem se znal a kamarádil s Jar-
dou Zavadilem. Dokonce jsme si později tykali 
a poseděli při mnoha setkáních. Byl to parťák 
a jeho vyprávění z cest po Evropě byla velmi 
zajímavá, protože jsme věděli, že se tam za 
minulé éry nikdy nepodíváme. Spolupracovali 
jsme také při bálech v sokolovně nebo při stavbě 
hotelu Sport. Jarda byl prostě kamarád a i když 
jej později trápila nemoc, chodil na schůze TJ 
i když později čím dál řidčeji. Jeho smrt, tře-
baže očekávaná, nás zasáhla a nyní nám na něj 
zbývají jen vzpomínky a fotografie.

Proto bych chtěl panu místostarostovi podě-
kovat za tuto vzpomínku. Určitě by mělo dojít  
také na dřívější učitele – pana Vacka, ředitele 
Kastla, zvaného Šerif, Kokošku, Tomáše Jílka 
s jeho typickým prohlášením: „A bude klid, 
třebaže by byl špendlík slyšet padnout.“ A co 
pan učitel Vrba s jeho taháním za šístky, takže 
jsme tenkrát chodili vylepaní jako bažanti na 
vojně. Nebo ještě žijící Petruška Langmajero-
vá, laskavá a nesmírně hodná češtinářka. Paní 
Vaňková – ruštinářka – které jsme často čučeli 
do výstřihu jako nějací úchyláci. Nezapomenu 
na její poznámku. „Kopl spolužáka do zadní 
části, a tím mu zničil písemnou práci z ruského 
jazyka.“ Nebo paní učitelka Velkoborská, děje-
pisářka se širokým obsahem činnosti, zejména 
pro Červený kříž. Našla by se spousta učitelů, 
na které by se dalo vzpomenout a pevně věřím, 
že na ně ještě dojde řada.

Slavomír Vácha

Poděkování
Klub důchodců Přeštice děkuje MÚ Přeštice 

za umožnění zájezdu na Šumavu. Dlouho plá-
novaný zájezd ,,Dostupná Šumava“ se usku-
tečnil 15. 10. 2013 za účasti převážné většiny 
členek klubu a i přes nepřízeň počasí jsme na-
vštívily několik míst naší krásné Šumavy včet-
ně Poledníku.

Chtěly bychom vedení i všem zaměstnancům 
MÚ Přeštice popřát krásné Vánoce v kruhu 
rodinném a do nového roku 2014 hodně zdra-
ví a sil k plnění náročných úkolů pro blaho 
města, které je čekají.

Za všechny členky klubu důchodců
Věra Petříková

Vánoční čas v DDM Přeštice
Vánoce s sebou každoročně přinášejí plno krás-

ných okamžiků. Všechno u nás v domečku zača-
lo výukovým programem pro děti ze ZŠ Přešti-
ce. Žáci si za naší malé pomoci vytvořili drobné 
pečivo. Vůně, která se linula naším domečkem, 
všechny naladila na vánoční notu. Také děvčata 
z kroužku Vaření se pustila do pečení. Perníčky, 
linecké pečivo nebo nepečené kokosové kuličky 
děvčata zvládnou s přehledem. Také se pustila 
do výroby a zdobení perníkových chaloupek. 
Děti, které docházejí na chovatelský kroužek 

a Klub dětí, si mohly vytvořit spoustu krásných 
vánočních dekorací. Dekorace a různé dáreč-
ky jsme nabídli široké veřejnosti na Vánočních 
trzích 11. prosince. Ti, kteří navštěvují kroužek 
Počítače, si vytvořili na počítači veselá vánoční 
přání. Těsně před vánočními prázdninami čeka-
ly na děti všech kroužků vánoční besídky. Všem 
našim dětem i jejich rodičům přejeme hodně 
zdraví a štěstí v novém roce 2014.

Hana Hasáková
DDM Přeštice

Trochu radosti pro nemocné děti 
v nemocnici v Praze Motole z DDM Přeštice

V předvánočním čase naše děti z domečku 
dostaly příležitost rozdávat radost na dětském 
onkologickém oddělení v nemocnici v Pra-
ze Motole. Společně jsme připravili tvořivé 
dopoledne a vyprávěli jsme jim o dění v našem 
domečku. Setkání s nemocnými dětmi a pro-
středí na nás všechny zapůsobily silnými doj-
my. Nemocné děti, jejich rodiče a zdravotnický 
personál zaslouží náš obdiv, a to nejen o Váno-
cích. Proto jsme jejich snažení ocenili alespoň 

drobnými dárečky z naší tvorby. Ve spolupráci 
s nemocnicí budeme dále pokračovat. Radost 
jsme také udělali maminkám nedonošených 
miminek z projektu Mámy pro mámy občan-
ského sdružení  Nedoklubko. Pletené soupra-
vičky nebo ozdůbky nad postýlku se setkávají 
vždy s velkým zájmem. I v této činnosti bude-
me s dětmi v příštím roce pokračovat. 

Hana Hasáková
DDM Přeštice

Dokončení ze str. 1
Abys Ty, občan, nemůžeš-li nebo nechceš-li 

se zúčastnit veřejného zasedání zastupitelstva 
města osobně, měl možnost zhlédnout záznam 
našeho zasedání v plném rozsahu jednání či 
po jeho sekcích, o čem a jak jsme ve Tvém 
zastoupení rokovali. Tím Ti poskytnout auten-
tický obraz a rozhodující informace z agendy 
města, které by posílily Tvůj zájem aktivněji se 
zapojovat do veřejné diskuse – nejdůležitějšího 
nástroje správy našich společných věcí. Naše 
počáteční většinová podpora tomuto záměru 
se zprvu zadrhla na nepodstatných a následně 
vyvrácených procesně technických formalitách, 
nyní ji znejisťují argumenty typu proč „raději 
nebo rozhodně ne“. Osobně jsem přesvědčen 
o správnosti  záměru. A co Ty, občane? Bojíš se 
o květinu nebo o sebe?
Přeji Vám všem zdraví a smích po celý rok 2014. 

 Mgr. Antonín Kmoch, starosta

Slovo starosty

Srdcem pro Matyáška 
– Benefiční akce pro malého dvouletého Matyáška s rakovinou
Akce se koná 17. 1. 2014 od 16.30 hod. v KD Příchovice 

a je rozdělena na dvě části.
1. část

Vystoupení dětí pro děti, hlavní hvězdou bude Dáda Patrasová. 
Moderátor Zbyněk Janíček (Kiss proton).

2. část 
Benefiční koncert s Markem Ztraceným, Evou Pilarovou, Hankou 

Křížkovou. Moderátor herec René Přibil.
V průběhu bude autogramiáda umělců a hráčů FC Viktoria Plzeň!

V obou částech budou  vystupovat i místní umělci,
které již najdete v podrobném programu. 

 Všechny zveme na krásnou akci, 
při které pomůžeme přeštické rodině.

Děkujeme!



V sobotu 30. listopadu se konal v Městské 
knihovně v Přešticích „Den pro dětskou kni-
hu“ a den otevřených dveří. Začátek akce byl 
slavnostní. Nejdříve vystoupili žáci ZUŠ Přeš-
tice. Jan a Tomáš Hrubých – akordeonové duo, 
Marie Hofmanová – zpěv a na keyboard dopro-
vodila paní učitelka Marta Čermáková. Poté 
následovalo vyhlášení vítězů výtvarné sou-
těže „Knihovna v noci“. Všechny práce byly 
vystaveny v oddělení pro dospělé čtenáře od 
8. listopadu až do Vánoc. Po této slavnostnější 
společné části ožila celá knihovna. V dětském 
oddělení byla vánoční tvořivá dílna. Zde si děti 
pod vedením paní Němečkové vyráběly origi-
nální vánoční ozdoby z papíru, kdo chtěl, tak si 
luštil nebo četl, zdobil se stromek. V oddělení 
pro dospělé si děti měly možnost vyzkoušet zdo-

bení vánočních perníčků a perníkových svícnů 
pod vedením paní Hořké, v malém krámku si 
zájemci mohli zakoupit novotou vonící knihy. 
A kdo se prací unavil, měl možnost se v každém 
patře občerstvit v malém bufetu.

 Mgr. Jindřiška Červená
MK Přeštice
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Den pro dětskou knihu Pozvánka na detský 
maškarní karneval
Zveme všechny děti a rodiče na dětský 
maškarní karneval, který se koná v neděli
v kulturním domě ve Snopoušovech od 14 hodin. Připravena je tombola, 
soutěže o drobné ceny atd.  Hudebně doprovodí skupina Asfalt. 

Eva Klepsová

12. ledna

Advent ve Skočicích
V sobotu 30. listopadu a v neděli 1. prosince se 

uskutečnil ve skočické kapli první adventní jar-
mark. Svými výrobky přispěla ZŠ a MŠ Skočice, 
místní obyvatelé, přátelé a kamarádi. Návštěv-
níci mohli vybírat z mnoha krásných drobností. 
Vrcholem této adventní akce bylo již tradiční zpí-
vání, které se konalo v úterý 3. prosince. S vánoč-

ními písněmi a koledami vystoupil sbor Skalka ze 
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice a mluveným slovem 
koncert doprovodili žáci ze ZŠ Skočice.

Sdružení občanů Skočic děkuje všem, kteří 
přispěli svými výrobky a také všem nakupujícím. 
Výtěžek z vánočního jarmarku poputuje do ZŠ 
a MŠ ve Skočicích.       Text a foto SOS Skočice

Mikulášská besídka v Mikroškolce
Ani v zimě se děti z Mikroškolky Přeštice 

nenudí. Koncem listopadu měly možnost ukázat 
vše, co se zatím naučily, na mikulášské besídce 
v malém sále Kulturního a komunitního centra. 
Přestože na besídku přišli nejen jejich rodiče, 
prarodiče a sourozenci, ale i někteří zástupci 
městského úřadu včetně pana starosty, nebály 
se děti ukázat písničky a pohybové hry, které se 
ve školce naučily. 

Společně s čertem a andělem si i zasoutěžily 
a nakonec se dočkaly také Mikuláše, který 
jim přinesl balíčky s dárky. Protože se děti 
moc dobře pobavily, ráda bych zde poděko-
vala zastupitelům města a paní ředitelce KKC 
za pomoc s organizací této povedené akce. 
Také velice děkuji rodičům, kteří připravili 
pro všechny výborné občerstvení. Byla bych 
moc ráda, kdyby se podobné setkání brzy opět 
uskutečnilo. 

Jindra Skuhrová
vedoucí vychovatelka

Prosinec na Zastávce
I v této uspěchané době si lidé na Zastávce 

našli čas na společně strávené chvíle. Kdy by 
se také jindy našla vhodnější doba zastavit se, 
posedět s přáteli, promluvit se sousedy, než 
v čase předvánočním. 

Po několika letech k nám na ves opět zavítal 
Mikuláš společně s čerty a anděly. Obešli domy 
s dětmi, poslechli si pěkné básničky, písničky 
a rozdali sladké odměny. Zatímco čertíci tro-
chu strašili, slíbily děti Mikulášovi, že budou 
v nadcházejícím roce hodné, a tak čerti tento 
rok naštěstí odletěli s nepořízenou.

Na stříbrnou neděli se sešli obyvatelé Zastáv-
ky k již třetímu Předvánočnímu zpívání při 
svíčkách v místním kulturním domě. Popíjel se 
teplý svařáček, ochutnávalo se čerstvě napeče-
né cukroví a o příjemný hudební doprovod se 
postaral pan Radek Štýs. Děti společně zazpíva-
ly píseň Veselé Vánoce, za což byly odměněny 
velkým potleskem a balíčkem sladkostí. Nad 
teplým čajem pak společně probíraly blížící se 
příchod Ježíška a sdělovaly si svá tajná přání, 
která, jak doufají, budou splněna. Na setkání 
dorazil také jako zástupce města místostarosta 
pan Mgr. Jan Königsmark. Atmosféra celého 

večera byla velice milá a doufám, že se v příš-
tím roce na stříbrnou neděli opět sejdeme.

V úterý 17. 12. se sešly zastávecké děti, aby 
před Vánoci udělaly radost také zvířátkům.  
Společně odešly do lesa ozdobit stromeček nej-
různějšími pamlsky. Nechyběla jablíčka, mrkev, 
našly se i oříšky a zob pro ptáčky. Rádi bychom 
zde tuto tradici udrželi i do dalších let. Děti si ze 
společně stráveného odpoledně odnesly nejen 
dobrý pocit z pomoci zvířatům, ale i výbornou 
náladu a nové zážitky. 

Text a foto Mgr. Zuzana Straková 



Vážení přátelé, dovolte mi oslovit vás něko-
lika větami, které už budete číst v novém roce 
s letopočtem 2014. Bude to krátké ohlédnutí za 
poslední akcí našeho divadelního spolku Úhla-
van. Jistě jste všichni prožili v radosti krásné 
vánoční svátky a s veselou se loučili se starým 
rokem. Naši herci se rozloučili úsměvnou hříč-
kou nazvanou „Příběh Štědrého dne“, kterou 
jsme sehráli v přeštickém Domě historie. Byl to 
příběh rodiny Bláhových s ráznou maminkou, 
hodnou dcerou Lenkou, neposedným synkem 
Kubíkem a trochu roztržitým otcem – zapomněl 
koupit kapra! Ale protože je to příběh vpravdě 
kouzelný, dvě pohádkové bytosti spolu s Kubí-
kem pomohou překonat drobné potíže a díky 
nim prožije celá rodina krásný Štědrý večer, 
plný pohody a lásky. Končí známou koledou 
Narodil se Kristus Pán, kterou si zazpívali herci 
i diváci společně. A právě tato chvíle byla pro 
nás hezký zážitek!

Zpívalo se s radostí a my to vzali jako malou 
odměnu za náš, snad dobrý, výkon. Další 
odměnou pro nás bylo, že se náš příběh mohl 
odehrát v krásném prostředí Domu historie 
Přešticka. Děj byl rozdělen do tří částí, začíná 
v přízemí u expozice betlémů, která opravdu 
stojí za zhlédnutí. Druhá a podstatná část hry 
se odehrává v prvním patře, kde se nacháze-
jí skvostné odkazy práce a zručnosti našich 
předků. Končilo se v druhém patře, kde jsou 
vystaveny obrazy, písemnosti a další zajímavá 
díla. Tam šťastně příběh skončil u stromečku 
a dárků, jako správný Štědrý večer naší rodi-

ny Bláhových. Tam znovu zazněla koleda. 
Podle reakce diváků doufáme, že se příběh 
aspoň trochu líbil. Možná se ptáte, proč jsem 
se o tom všem dost podrobně zmínila. Prostě 
mi to nedá, abych neocenila velkou vstřícnost, 
kterou nám projevila vedoucí tohoto zařízení, 
paní Valentová. Pomohla nám vybavit scé-
nu vším potřebným a za to jí, jakož i jejím 
pomocnicím, patří velké poděkování. Přejeme 
jim mnoho úspěchů v této krásné a záslužné 
práci i do dalších roků.

Milí přátelé, ať už máte zálibu v divadle nebo 
v čemkoliv jiném, přejeme vám touto cestou 
hodně zdraví, životní pohodu a také nějaké to 
štěstíčko. Vždyť život je krásný i přes všechny 
strasti, které nám někdy nachystá. A s příznivci 
našeho spolku Úhlavan se těšíme na shledání 
při dalším představení, které chystáme v roce 
2014. Tak tedy ještě jednou hodně zdraví a dob-
rou mysl vám za celý kolektiv Úhlavanu přeje 
a zdraví A. Sýkorová.
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Benjamin MIŠTERA, Jakub HAJŽMAN, Veronika ŠUMOVÁ, Lenka MACHÁČKOVÁ (zleva)

Vítání občánků
Není nic krásnějšího, než přivést na svět a vychovat malého človíčka. 
Dne 7. 12. 2013 jsme přivítali do života nové občánky našeho města.

Zvony zdobí katedrálu sv. Víta
Již dne 4. dubna 2012 proběhla našimi médii 

zpráva o dodání zvonů do věže katedrály  
sv. Víta v Praze. Zvony, které nesou jmé-
na Ježíš, Panna Maria a Dominik, zaplnily 
prázdná místa po zvonech, které byly v prů-
běhu první a druhé světové války roztaveny 
pro válečné účely. Tyto tři nové zvony dopl-
nily původní čtveřici. Hlahol všech zvonů 
spolu i s největším Zikmundem tak zazněl 
v den výročí posvěcení katedrály, v den oslav  
450. výročí ustavení  pražského arcibiskup-
ství, t. j. 12. května 2012. Zvony požehnal 
pražský arcibiskup Dominik Duka. Zřejmě 
poslední ze zvonů byl pojmenován k jeho 
poctě.

Nezůstalo ovšem jen při této zprávě. Dne 
28. března 2013 jsem si přečetl další mile pře-
kvapující zprávu, že i v Plzni by měl příchod 
roku 2015 (v němž se Plzeň stane Evropským 
hlavním městem kultury a zároveň oslaví své 
720. narozeniny) ohlásit hlahol nových zvonů 
na katedrále sv. Bartoloměje.

Do konce roku 2014 by tedy měly být do nej-
vyšší věže v Česku zavěšeny celkem čtyři zvo-
ny, když tři dostanou jména po svých původ-
ních, ve světových válkách zrekvírovaných 
zvonech, a sice Bartoloměj, Marie a Jan a čtvrtý  
se bude jmenovat (po patronovi plzeňské die-
céze) Hroznata. Po sobě následujícím dodání  
a potom po společném vyzdvižení do věže 
chrámu, bude v úhrnu stávající cena ve výši 
více než 8 milionů Kč.

Nezapomínejme ani na našeho nejbližšího 
souseda – Dobřany – kde se už 13. 6. 1998 
při pouti u sv. Víta zavěsil nový zvon do věže 
kostela sv. Mikuláše.

Zvony pro Plzeň vyrobí, po výběrovém 
řízení, náš zvonař Petr Rudolf Manoušek 
spolu s holandskou firmou Royal Eisbouts. 
Jeho původní kovolitecká dílna – zvonárna 
– se nalézala na Zbraslavi u Prahy, pak byla 
zatopena katastrofálními záplavami v r. 2002. 
Mistr Manoušek pak chce v Plzni uspořádat 
v jubilejním roce 2015 koncert jeho mobilní 
zvonohry.

I my jsme ho na Zbraslavi tehdy už 20. 10. 
1996  navštívili, když od 4. 11. 1995 připra-
voval převěšení našich tří zvonů v chrámu 
Nanebevzetí P. Marie v Přešticích a pořídil 
nám zde i elektronický systém pomocí zvono-
strojů. Ve věži je ještě, na zvláštním závěsu, 
malý umíráček. Naše tři zvony se pak  po této 
generální opravě poprvé rozezněly na Štědrý 
den 24. 12. 2001 ve 20.30 a poté ještě jed-
nou po půlnoční mši, která se konala ve 20.45 
hodin.

Naše město pak bylo poctěno pozváním 
Mistra Manouška na první koncert, prémiéru 
v Česku, jeho tehdy nové mobilní zvonohry 

u našeho chrámu při přeštické pouti o svato-
dušní neděli, 19. května r. 2002. Pan Manoušek  
k nám vždy choval přátelský vztah – dokonce 
nás pak pozval na oficiální zahájení do Prahy 
(Ing. Bohdan, Ing. Běl, Mrkvička), kde před 
Staroměstskou radnicí se za přítomnosti pri-
mátora Kasla konal první oficiální koncert 
jeho mobilní zvonohry (kterou sám navrhl 
a pak bylo všech 57 zvonů odlito v Holand-
sku v letech 2000-2001), a to dne 6. 9. 2001 
v 9.00 hod. To ještě žila jeho maminka. Za 
klávesami zvonohry tehdy zasedli pan Radek 
Rejšek a belgický mistr Aimé Lombaert.

Dokonce nám, vzhledem k tomu, že dob-
ře znal problematiku a historii našich zvonů, 
vypracoval tehdy kompletní návrh na čtvrtý 
zvon  i s tehdy, souzvuk hlaholu všech zvo-
nů,  t. j. doplňující tóninou a udanou cenou. 
Zvon by vyplnil prázdné místo, které ještě 
zeje ve zvonové stolici. To vše může potvrdit 
i pan Ondřej Květoň, který byl vždy oficiálně 
k návštěvě Mistra Manouška pozván.

A jak to vypadá s našimi zvony? Nejstarší 
zvon je z r. 1438. Jak bylo výše uvedeno, chy-
bí nám do souzvučného hlaholu ještě čtvrtý 
zvon, neveliký a tím pádem také ne příliš dra-
hý. Po druhé rekvizici v r. 1942 jsme měli to 
štěstí, že dvojice z našeho kostela zrekvírova-
ných zvonů se vrátila, když zde zbyl jen jeden. 
Po  letech jsme také pak s panem děkanem 
Mons. Karlem Plavcem shledávali rekviziční 
dokumenty (nejen našich zvonů, ale i z okol-
ních farností) až v Praze 4 na Chodovci ve 
SÚA. Náhrada ovšem byla nejistá a také vše 
pak, přes dotazy až v Ženevě, skončilo.

Takže, drahý kterýkoliv čtenáři, naše otáz-
ka zní: Nejsme snad už také s to, po tolika 
předešlých úspěšných akcích, které zachraňo-
valy vzácné artefakty v interiéru a vně našeho 
chrámu, dokončit poslední chybějící nedosta-
tek  tohoto chrámu, který byl už před lety pro-
hlášen za národní  kulturní památku?

Tolik příkladů nám zde bylo (jak vidno 
výše) předestřeno, všechny však byly mno-
hem náročnější, co se týče zejména toho nej-
důležitějšího – ceny.

Navázat pak kontakt s naším zvonařem, 
Mistrem Manouškem, by pak nebyl problém 
při jeho letité znalosti našeho chrámu. Kte-
rá osobnost či organizace (věděli bychom, 
která je nejpovolanější) či dokonce úřad se 
ujme tohoto zadání? Nebude to snadné, je 
to záležitost trpělivého shánění sponzorů 
a mecenášů, a to v trvání několika let – finan-
cí, které ovšem nejsou (viz  jak už výše uve-
deno) tak horentní.

Panna Maria Přeštická nám jistě neodepře 
své požehnání...

Jan Mrkvička    

Úhlavan a Příběh Štědrého dne 
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Přeštice v čase – LIV.

Husova ulice – do současnosti zůstala jen hradba bývalého okresního hejtmanství (vlevo). Ulice 
nebyla rovná, domy byly přízemní se zahradami. Za domem vpravo, nyní je zde lékárna Magnolie, 
je skrytá bývalá synagoga a od roku 1948 do 1974 chrám Páně Českobratrské církve evangelické. 
Na starší fotografii je ojedinělý jedoucí automobil. Dnes je obtížné zaparkovat, časy se mění.

 Ing. Jiří Běl

COLOR
centrum

Jako každoročně tak i letos zazpíval žen-
ský pěvecký sbor Carmina se svými hosty 
slavnou českou vánoční mši našeho rodá-
ka Jakuba Jana Ryby v přeštickém chrámu. 
Koncert byl příjemný a byla velká účast.

 Ing. J. Běl

Poslední setkání v rámci cyklu Osobnosti 
Přešticka na slovíčko v roce 2013

Dne 4. listopadu 2013 se zcela zaplnil malý 
sál KKC v Přešticích. Opět se konalo setkání 
v rámci cyklu besed Osobnosti Přešticka na 
slovíčko, v roce 2013 již poslední. Jako vždy 
scénář programu připravila a celým pořa-
dem provázela ředitelka KKC Přeštice paní  
Mgr. Martina Míšková.

V tento den byli představeni další dva vážení 
hosté – pan JUDr. Karel Pexidr a přeštický pan 
vikář Mons. ThLic. JCLic. P. Karel Plavec 
Th.D. Datum tohoto milého setkání nebyl zvo-
len náhodou ale záměrně, neboť to pondělí měl 
svátek Karel a oba dva naši hosté jsou nositelé 
právě tohoto jména. Ale to nebylo vše – pan 
JUDr. Pexidr slavil rovněž v tento den také své 
narozeniny.

Po krátkém uvítání obou hostů dala paní 
ředitelka KKC nejprve slovo staršímu z nich, 
panu JUDr. K. Pexidrovi. Jako vždy se promí-
taly fotografie ze života hosta, které si připra-
vil a nyní je zde také komentoval. A tak jsme 
se zaposlouchali do životního příběhu tohoto 
váženého hosta.

Pan JUDr. Pexidr je nejen právník, ale také 
filozof, hudební skladatel, básník, spisovatel, 
překladatel a vysokoškolský pedagog. Po stu-
diích a prezenční vojenské službě u PTP působil 
jako podnikový právník v různých plzeňských 
institucích. Je uznávaný hudební skladatel, 
který komponuje především komorní hudbu. 
Kromě opery se nevyhýbá žádnému žánru. 
Složil přes sto skladeb, některé jsou vydány na 
CD. Svou pozornost též věnuje tvorbě pro děti 
a mládež. V Plzni založil tradici malých festi-
valů s názvem Tribuna komorní písně, které se 
konají každé dva roky. Je členem Obce spisova-
telů. Vydal několik knih básní, souborů povídek 
a další. Za sbírku povídek s duchovní tematikou 
získal v roce 2008 prestižní literární ocenění – 
Cenu Bohumila Polana. Verše píše i v němčině, 
rovněž překládá tvorbu rakouské básnířky Klá-
ry Kottner-Benigni. Jako externí vysokoškolský 
učitel oboru filozofie a hudby vydal několik 
vysokoškolských skript. Po celý život hodně 
cestoval a má po světě mnoho přátel.

Jeho rodině patří bývalá myslivna s několika 
hektary polí a lesa na Vícově. Toto místo se sta-
lo jeho druhým domovem. V roce 1996 vydává 
publikaci Vícov. Je také vášnivým myslivcem, 
po mnoho let je předsedou Honebního spole-
čenstva Přeštice. Po dobu téměř dvaceti let též 
působil jako předseda Zemědělského družstva 
Horšice.

Poté nám byl představen i druhý vážený host 
tohoto milého setkání – pan vikář Mons. Karel 
Plavec. Také on se nám představil při promítání 
(prezentaci) jeho fotografií. Mohli jsme zhléd-
nout fotografie z jeho dětství, z tzv. primice  
(1. sloužená mše svatá) v sobotu dne 6. červen-
ce 1985 v Českých Budějovicích, z vojny a dále 
také např. fotografie z doby, kdy probíhala 
dostavba věží našeho barokního kostela a pan 
vikář byl zde zachycen ve chvíli, kdy vystou-
pil po lešení, aby se zblízka podíval jak práce 
pokračují a další.

Do Přeštic byl pan vikář Plavec ustanoven 
od 1. 10. 1990 tehdejším českobudějovickým 
biskupem Mons. Miloslavem Vlkem (pozděj-
ším arcibiskupem pražským a kardinálem). 
Stal se administrátorem farností Přeštice, Hor-
šice, Kbel, Dnešice, Dolní Lukavice a Měčín. 
V Měčíně bydlel na faře P. Antonín Staněk, 
který tam vykonával všechny duchovní funkce, 
náš pan vikář vyřizoval veškeré administrativní 
záležitosti. Od roku 1999 připadl Měčín k far-
nosti Švihov, Dnešice a Dolní Lukavici spravo-
val do dubna 2008. Nyní patří do farnosti Mer-
klín. Dosud jezdí do Horšic a Kbela. Rovněž 
pravidelně slouží na velikonoční pondělí mši 
svatou ve Vícově. První bohoslužbu sloužil pan 
vikář v Přešticích v 1. dekádě října 1990.  

Pan vikář se narodil v Praze. Na kněze byl 
vysvěcen Františkem kardinálem Tomáškem 
dne 30. 6. 1985 v katedrále sv. Mikuláše v Čes-
kých Budějovicích. Krátce byl kaplanem v Čes-
kém Krumlově a pak více než tři roky v Táboře. 
Do konce září 1990 byl duchovním správcem 
v Červené Řečici u Pelhřimova.

V našem městě žije a působí jako duchovní 
místní římskokatolické farnosti již 23 let. Náš 
barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie patří 
neodmyslitelně k našemu městu a je význam-
ným dokumentem jeho historie a dějištěm řady 
místních událostí. A již jen velice těžko si někdo 
v Přešticích dovede představit náš chrám právě 
bez našeho pana vikáře Plavce.

Při tomto tak milém setkání jsme se také 
dozvěděli, jaký je náš pan vikář Plavec spor-
tovec. Jezdí na kole, je dobrý plavec, rád hra-
je tenis – velice často právě s naším druhým 
hostem JUDr. Pexidrem. Zajímá se ale i o jiné 
sporty. Rád sleduje různá sportovní utkání 
v televizi – pokud je jejich přenos vysílán v ča-
se, kdy je pracovně zaneprázdněn, vše si natáčí 
a potom v klidu sleduje – a nikdy nechce vědět 
předem výsledek utkání. Pan vikář je velice 
vzdělaný člověk, po celá léta neustále studuje, 
ale také učí – přednáší na Teologické fakultě 
UK v Praze pro studenty tzv. kombinovaného 
(dálkového) studia. Dále v rámci programu byli 
na pódium do „křesla pro hosta“ pozváni dva 
přeštičtí občané – jako první pan Jan Nepomuk 
Mrkvička a druhá v pořadí paní Věra Kokoš-
ková, bývalá ředitelka KZ Přeštice. Oba dva 
měli možnost položit našim milým hostům dvě 
otázky. Nakonec byl představen pro všechny 
přítomné do poslední chvíle přísně utajova-
ný hlavní a vzácný host večera – pan biskup  
Mons. František Radkovský z Plzně. To, že 
přijal toto pozvání, byla již sama o sobě veliká 
pocta nejen pro naše dva milé hosty večera, ale 
též i pro všechny přítomné diváky.

Byli jsme svědky vskutku mimořádného 
setkání. Z úst pana biskupa Radkovského jsme 
měli možnost slyšet mnoho hezkých a zajíma-
vých vzpomínek a historek z jeho života. Zod-
pověděl také dotazy nejen hostů tohoto večera, 
ale též i přítomných diváků v sále. Jako vždy se 
hosté večera podepsali do Pamětní knihy měs-
ta Přeštice. Byla to opravdu nezapomenutelná 
atmosféra, která doslova uchvátila každého, 
kdo byl přítomen. Pan biskup Mons. Radkov-
ský se netajil tím, jak moc si váží našeho pana 
vikáře Mons. Plavce a prozradil, že jsou již po 
dlouhou dobu velice dobrými přáteli.

Po skončení pořadu se přítomným divákům 
v sále jen těžko odcházelo domů. Byly to vskut-
ku nezapomenutelné a krásné chvíle, prožité 
s mimořádnými lidmi.

Mgr. Jan Königsmark, místostarosta 
(Pozn.: Děkuji paní Věře Kokoškové za použité infor-

mace z publikace Osobnosti Přešticka a též za fotogra-
fie panu Ing. Jiřímu Bělovi a panu Josefu Kubátovi.) 



Začnu poněkud zeširoka. Žijeme v krásném 
městě Přešticích na konci Švihovské vrchovi-
ny a směrem k severu se nám jeví s Vysokou 
a Radyní už Radyňská pahorkatina. Krajino-
znalci se shodují na jednodušší verzi, že žijeme 
na pomyslném rozhraní Šumavy a Brd. S pře-
stupem na vlakové spoje v Plzni a Klatovech 
máme možnost si vybrat obě možnosti –  byly 
a jsou i od jisté doby atraktivní a lákavé a záleží 
už jen na programu túry a počasí.

Náš oddíl turistů TJ Přeštice (již od nepaměti 
pod jinými názvy a organizacemi) se vždy věno-
val výletům, celotýdenním pobytům a i finan-
ční podpoře turistiky – zejména na naší krás-
né Šumavance. V minulosti i současnosti jsme 
využívali přechodných i stávajících možností 
vlakových i autobusových spojů, které umož-
ňovaly, poměrně levně, návštěvy a turistiku 
po obou stranách, jak naší české Šumavy (a to 
v širokém pásmu i hloubi), tak i v bavorské 
části – Bayerischer Waldu od Pasova k Řeznu 
(Regensburg) a opět až k Dunaji.

Šumava, ta hornatější – hraniční, nám byla 
dlouho odpírána a znepřístupněna. Nejdříve 
v dobách Protektorátu Böhmen und Mähren, 
s krátkou přestávkou pak instalací tzv. železné 
opony.

Brdy se staly již za první republiky ve dvacá-
tých letech vojenským újezdem, dnes jsou třetím 
největším. Za okupace ho převzali nacisté a ješ-
tě za tepla vystěhovávali celé vesnice a zcela 
nepřístupný újezd uprostřed Čech pak zase roz-
šířili v padesátých letech (viz osud obce Padrť) 
i naši komunističtí mocipáni. Šumavské bez-
prostřední příhraničí pak bylo po celá desetiletí 
jen pokračováním oné nedostupnosti, když bylo 
možno cestovat jen po části tzv. Pošumaví.

Samotná Šumava, až po samou zemskou 
hranici, pak nám byla zpřístupněna až po pádu 
komunistického režimu a železná opona byla 
slavnostně odstraňována nejen zde, ale i na 
jiných hraničních úsecích zřízených kolem 
našeho státu. 

S Brdy bylo toto pořízení horší. Jako i s jiný-
mi dalšími vojenskými újezdy se naše armá-
da nechtěla dlouho rozloučit. Až teprve před 
nedávnem po zeštíhlení a profesionalizaci 
vojenských útvarů byly tyto vojenské újezdy 
nadbytečné a stát se poté rozhodl, že o víken-
dech budou moci dychtiví turisté určité brd-
ské oblasti s atraktivními vrcholy navštěvovat. 
V poslední době je osud brdského vojenského 
újezdu i dalších (zejména v Boleticích) stále 
diskutabilní a velice nejistý.

Vraťme se ale opět k té naší Šumavance. 
Šumava patří k nejstarším předprvohorním až 
prvohorním pohořím Evropy. Vývoj tohoto 
geologického celku byl dokončen již v době 
karbonské, tedy zhruba před 340 miliony lety. 
Horotvorné pochody v období Starohor, jež 
geologové nazývají moldanubikum, vyzdvih-
ly Šumavu ve vysoké horstvo, které pak bylo 
ještě mnohokrát přemodelováno v dalších geo-
logických obdobích, ale zachovalo si charakter 
prahorní zemské kry, která už pak nikdy nebyla 
zaplavována mořem, vnikajícím do Českého 
masivu. A tak na konci předlouhé historie mode-
lace reliéfu Šumavy stojí čtvrtohory s dobou 
ledovou, která do obrazu našich hraničních hor 
zasadila osm ledovcových jezer a fascinující 
kamenná moře.

O Šumavě mluví již Plinius, že „v Hercyn-
ském hvozdě je nesmírné množství stejně sta-
rých dubů, nedotčených věkem“. Tyto hvozdy, 
s názvy až záhadného původu, proslulé veli-
kostí a délkou, tedy znali již staří Římané pod 
pojmem Gabreta.

Po lidu mohylovém, který zanechal po sobě 
mohutná hradiště, obsadili Čechy bojovní kelt-
ští Bójové (dali tak i naší české kotlině obklo-
pené horami a podobné obrovskému kráteru, 
jakoby po výbuchu mimozemského tělesa, 
jméno Bohemia), kteří vnikli do Čech v druhé 
polovině prvního tisíciletí před naším letopoč-
tem (před Kr.) a po nich zůstala známá výšin-
ná hradiště v Pošumaví – Sedlo, Věnec a Obří 
hrad. Odtud pak pronikali do Bavorska, které 
pak po dalším keltském kmeni Bajuwarů dosta-

lo též jako Čechy své charakteristické jméno 
– Bawaria – Bavorsko.

S označením Šumava se poprvé setkáváme 
až v polovině 16. století ve spise Antonia Bon-
finiho o uherských dějinách. Mínilo se jím veš-
keré horstvo na jižní české hranici. O 100 let 
později napsal Pavel Stránský v popisu Čech, 
že se na jihu nachází les Gabrétský – jak vidno 
– pojem převzatý od antických autorů, kteří tak 
nazývali horstvo severně od Dunaje, ale dopl-
nil ho výkladem, že někteří  našinci po šumu 
větru, ho nazývají domácím lidovým výrazem 
„Šumava“.

Nejstarší mapy Bavor, ještě před Aventi-
nem a Apianem představují Bavorský les mezi  
Furthem a Javorem, kde už jsou vsi, dvory 
a statky. Místní patrioti a bavorští badatelé si 
často „vjížděli do vlasů“, zda tomuto dílu vel-
kého horstva, jakož i tomu podél Dunaje, by 
příslušelo lépe jméno Bavorský les či spíše 
oprávněné pojmenování Český les. A tak Bavo-
ři sdělují: „V jádru věci vzato je vlastně tento 
spor zbytečný. Český atribut mu sice odedáv-
na patří, ale bavorský přináleží našemu srdci 
i vlastním pocitům a logice blíže.“

U většiny horských obyvatel to ovšem nevy-
volává žádné starosti. Neužívají totiž tento ani 
onen výraz. Jsou zkrátka „doma v Lese“ (vom 
Woid dahoam) a tento Les (Wald) obnáší pro 
ně Přední les vystupující z dunajské kotliny se 
svými vrcholy kolem 1000 metrů a Zadní les 
s vrcholy až 1400 metrů, po jejichž severový-
chodních svazích vede hranice, přes kterou se 
dříve mohli dostat do Čech (ins Böhm).

Nanejvýše obyvatel Lesa ho také dělil – od 
severu k jihu – v Horní, Střední a Dolní Les. 
Ale stále miloval svůj „Woid“ jako celek a sama 
sebe označoval jako Waidler – viz MERIAN 
– Bavorský les č. 6/XVI (1963).

Dnes ovšem panuje jistá popisná volnost: 
i po dlouhých a letitých diskuzích najdete jen 
na některých turistických mapách ve spojení 
s termínem Naturpark následující označení: 
Mittlerer Bayer. Wald, Oberer Bayer. Wald. 
Od Dunaje až k hranici s Českem je pak jed-
notný název: Bayerischer Wald, někdy pak se 
objevuje pro část horstva obráceného k Duna-
ji Vorderer Bayerischer Wald. My jsme si pak 
toto dlouhé  hraniční horstvo rozdělili mnohem 
jednodušeji směrem do vnitrozemí na Šumavu 
a Pošumaví.

Bohuslav Balbín dále píše ve svém díle Mis-
cellanea historica regni Bohemiae (Rozmani-
tosti z historie Království českého: „Proto oby-
vatelé Falce, Bavor, Rakous, Míšně, Duryňska 
a Vogtlandu mu neříkají jinak než Český les 
(Böhmerwald). Málo však je známo, zejména 
u nás, že název Bayerischer Wald, a to pouze pro 
široké podhůří hraničních hor, se ujal v Bavor-
sku až v polovině 19. století. Dokonce ještě 
v r. 1974 v zeměpisném časopise měst, krajin 
a zemí vycházejícím každý měsíc  v nakladatel-
ství Hoffmann und Campe Verlag (Hamburg) 
pod názvem MERIAN pod názvem „Bayeris-
cher Wald“ č. 8/XXVII se píše ve všeobecných 
poznámkách o názvu Bayerischer Wald: „Po 
bavorském zemském sněmu v r. 1951 je usta-
novena jazyková úprava názvu Bavorský les 
pro horstvo mezi Dunajem a hranicí s ČSSR, na 
severu pak oddělením od Horní Falce Furthskou 
nížinou a údolím Regenu. V dřívějších dobách 
bylo pouze území mezi Dunajem a údolím Čer-
ného Regenu zváno Bayerischer Wald, hlavní 
horský hřeben ale BÖHMERWALD, jak ještě 
mnohdy dnes.“ Dále se píše a to bude podstatné 
i v následujících statích: „Obě horská paralel-
ně probíhající pásma, vyšší a jižněji probíhající 
nižší horské pásmo, jsou od sebe oddělena 150 
km dlouhou křemennou žílou ´Pfahl´ ve formě 
zvětralých skal, které na mnoha místech vystu-
pují vysoko nad zemský povrch. Dále v široce 
pojatém vyprávění pod názvem Böhmisch-
Bayerischer Wald autor Rainer Klofat s jistým 
ironickým podtextem sděluje čtenářům násle-
dující příhodu, kdy se ho jistý kolega ptal, proč 
v jiném čísle Merianu (Pasov a Bavorský les 
– 1952) ´přemodelovali´ název básně od Geor-
ga Brittinga z Regensburgu ´Der Böhmische 

Wald´ na název ´Der Bayerische Wald´? (**/)
V celém rozsahu nádherné lyrické básně je 

pak vylíčena chmurná atmosféra hlubokých 
a temných lesů plná divoké zvěře. Ale protože 
tento článek má velice závažné téma – naši 
Šumavěnku – dovolil jsem si ho celý poměrně 
podrobně přeložit a naší veřejnosti předložit. 
Jen připomínám, že toto téma bylo aktuální 
na počátku sedmdesátých let minulého stole-
tí. Nuže, necháme nyní hovořit onoho autora  
BÖHMISCH-BAYERISCHER WALD.

„To není les jako nějaký jiný – der Böh-
mische Wald.“ (pozn. autora: tedy Šumava) 
Tak lapidárně začíná báseň Georga Brittinga 
a k tomu se upíná historie, která je příznač-
ná pro groteskní a zamotanou hru kolem 
jména onoho „lesnatého horstva, které smě-
řuje v nebývalé kráse na jih mezi Bavorsko 
a Čechy“ (A. Stifter). Necháme tedy hovořit 
Rainera Klofata:
l  Bezprostředně začínám, 1963: tehdy jsem 
byl redaktorem – fejetonistou v Řezně a vytiskl 
jsem ve velikonoční příloze Brittingovu báseň 
Šumava (Der Böhmische Wald) a to společně  
s vyprávěním Kde končí údolí (Wo das Tal 
endet) od Jana Urzidila – líčí v něm, jak závist 
a nedůvěra vzrostla v lavinu nenávisti, která 
rozrušila jedno společenství: Český osud  před-
stavovaný na příkladu jedné vsi poblíže Pleché-
ho (Plöckenstein).
l  Ale ano, jde o Brittingovu báseň – tedy:

Po velikonocích se mě zeptal jeden kolega: 
„Proč jste ´přemodeloval´ toho Brittinga?“ Já 
zaraženě odvětil: „Jak to myslíte?“ A tu mi uká-
zal jeden sešit MERIANu „Passau und Baye-
rischer Wald“ (Pasov a Bavorský les) z r. 1952 
a v něm Brittingovu báseň: „Der Bayerische 
Wald“. Nato jsem se o věci ujistil v odpoví-
dajícím svazku krásného souhrnného vydání 
– a pak jsme se oba zasmáli...
l Jak si ten život zahrává: v jednom pořadači 
MERIANu z r. 1952 jsem nalezl Brittingův 
rukopis a vida, stálo tam „böhmisch“ (český) 
– ne „bayerisch“ (bavorský), jako pak v onom 
sešitu, kdy  tehdejší redakce pojem „böhmisch“ 
vnímala  jako politicky zhanobený a současně 
popletený.
l Georg Britting, jsa konzultantem, se změnou 
souhlasil, ale když nechal vyjít své souhrn-
né dílo (1957-1961), uznal časovou aktuál-
nost i současníky za zralé pro původní znění:                                         
„Der Böhmische Wald“ (báseň v celém původ-
ním znění připojím – pokud možno i s překla-
dem – až nakonec).

V MERIANu č. 8 „Bayerischer Wald“ je 
pak v třetinách délky čtyř formátů A4 nádher-
ná barevná kresba celého šumavského horstva, 
pocházející z r. 1514 pod názvem „Böhmisch   
– bayerische Grenzvisier“.

V závěru básně (a musím to uvést k další sta-
ti) se tvůrce ujišťuje, že:

„Ještě nikdo nenamaloval Šumavu (den Böh-
mischen Wald) v její temné mocnosti, jakou 
je.“ A autor článku pak pokračuje:
l „Nebo snad přeci?

A když ne namalována, tedy nakreslena,  
a pero, které nechalo strašidelnou čerň tohoto 
hvozdu zazářit, patřilo Alfredu Kubinovi: „Byl 
jsem zcela umlčen na odiv postavenými vnitřní-
mi obrazy velkoleposti lesa té obšťastňující lid-
ské prázdnoty, kde je člověk zcela sám jen s tou 
přírodou, kde sama i ubohá zvěř ještě přispívá 
k velkoleposti toho celku.“
l Ale zasmušilost toho hvozdu vyvolávala vize, 
a ačkoliv se proroctví dlouho poté splnilo, vždy 
ještě vyleká list z r. 1935:

„Uzavřená silnice“ – lesní cesta, kterou dře-
věná závora brutálně a nesmyslně rozdělila. 
A později po r. 1945 řinčí pak skutečně zátarasy 
a poražené stromy a tímto mysteriózním způso-
bem ztrácí Šumava (Böhmerwald) přitom své 
jméno. 
l Vysvětlení jako tato, která čtu u Augusta 
Sieghardta, jsou pošetilá, než aby mohla být 
přitažlivá: „Jednoznačné však je zaujetí sta-
noviska bavorského hlavního státního archivu 
v Mnichově, které dochází až tam, že jméno 
Böhmerwald může být použito jen ve smyslu 
části horstva na vnější straně bavorské hranice. 
Toto stanovisko zaujalo také bavorské minis-
terstvo vnitra a v neposlední řadě také Baye-
rischer Waldverein (bavorský lesní spolek) se 
sídlem ve Straubingu, který právem zaujímá 
mínění, že na bavorské půdě nemůže být žád-
ný Böhmerwald.“

To je na ostří nože jeden z Palströmových  

závěrů – zrovna (ausgerechnet) v zemi tak hrdé 
na její historické vědomí a na patronát, který 
převzala nad vyhnanými Němci z Čech, Mora-
vy a rakouského Slezska.
l Ale nebylo by pomalu, ve znamení evropštěj-
šího vědomí, už na čase, tu nejkrásnější lesní 
krajinu, kterou má Evropa, opět chápat jako 
celek a zvát ji opět Böhmerwaldem – tak, jako  
ji zná „ENCYCLOPAEDIA BRITTANNICA“ 
jen jako „Bohemian“, ale žádný „Bavarian 
Forest“ (Bavorský les) nebo jak to definuje 
starý „Meyer“ v domněle tak šovinistickém  
19. století:

Böhmerwald Böhmisch – bayerisches Wald-
gebirge), který se na jihozápadní hranici Čech, 
od Smrčin, až k údolí dunajskému v Horním 
Rakousku táhne v jihovýchodním směru asi  
230 km dlouhém a tvoří svým hřebenem tak 
dosti přesně hranici mezi Bavorskem a Čecha-
mi, jakož i vodní předěl Vltavy a dunajské 
krajiny.
l Je to prastará, jedna z nejstabilnějších  hranic 
Evropy, jejíž průběh se nikdy podstatně nezmě-
nil – pozorujeme-li jen tento „Böhmisch-Baye-
rische Grenzvisier“ (česko-bavorský hraniční 
vhled) z r. 1514, který ukazuje úsek od furthské 
nížiny k Třístoličníku, ale od r. 1945  i jako hra-
nici jazykovou.

Ovšem, že zmíní-li se smutná kapitola vysíd-
lení, pak se nesmí i to předcházející zamlčet: 
v r. 1938 provedl Hitler rozbití Čech a nařídil: 
„K jednotlivým župám budou podle přiložených 
map přiděleny následující okresy, příp. zbytky 
okresů:

K župě Bavorská východní marka (Gau Baye-
rische Ostmark): Domažlice, Kdyně, Nýrsko, 
Hartmanice, Sušice, Kašperské Hory, Vimperk, 
Volary a Prachatice.

Horní Planá (Oberplan) Adalberta Stiftera 
najednou patřila k Hornodunajské župě (Gau 
Oberdonau) a přece ležela  ještě stále nad 
Vltavou.
l „Tief drin im Böhmerwald“ */, z této i z dru-
hé strany hřebene lapá les zelenými jazyky po 
tom, co mu lidé kdysi odtrhli, než byli od něj 
sami odtrženi. Les vzrůstá, pěstován plánovitě 
nebo zcela podle vlastní libosti. A v liduprázd-
ných nepřístupných zónách na druhé straně hra-
nice vzniká samo od sebe, co se na této straně 
napolo a (myslíme-li na geologii, topografii 
a koneckonců také na, po dlouhá staletí, běž-
ný pojem „Böhmerwald“) pod nehistorickým 
názvem „Bayerischer Wald“ zřídilo: national-
park (národní park).

Na druhé straně totiž zůstává příroda nedob-
rovolně přenechána sama sobě; z této strany 
ale v národním parku, se ale bez znatelné nut-
nosti vykořisťuje, přičemž se těží dříví, provádí 
se ušlechtilé lovecké dílo, provozují lyžařské 
výtahy – je to již kuriózní.
l Přec však skutečně deprimující v celém česko-
bavorském lese je jen jedno: ne propadající se 
domy na české nebo hotelové ruiny na bavorské 
straně, ale hraniční nádraží Eisenstein (Železná 
Ruda). Jeho německá polovina působí odmíta-
vě – žádný div, neboť těch pár vlaků, které se 
sem na konec světa přimotají, nestojí za výlohy 
na základní renovaci.

Ale cožpak ta česká polovina, odpudivá ve 
své ošklivosti, zazděná okna a dveře, na nástu-
pišti roste tráva, která vlastně už dávno vyrůs-
tala v průběhu roztržky dvou sousedů. Arciže, 
když ve hře je ideologie... Ale vždyť ideologie, 
jako takové, nevydrží dlouho.
l Nevím, má-li se také o ideologii nebo jen  
o bezmyšlenkovitosti mluvit, když pomyslí-
me na poznenáhlé vytlačení pojmu „Böhmer-
wald“? Existuje již od Anno 905 jako „Silva 
Boemica“ a i když první německé pojmenování 
je poněkud starší, o „Nordwaldu“ se již dávno 
nemluví. A „Bayerischer Wald“, to dítě 19. sto-
letí a původně jen „Vorwald“ (Podlesí), krajina 
mezi Pfahlem a Dunajem?

Aby toto pojmenování zdomácnělo, v to 
velice doufám. Aby se zase jednoho dne opět  
nechalo vyobcovat – potom totiž, když hřeben 
česko-bavorského lesa je i ještě vodním předě-
lem mezi Vltavou a Dunajem, mezi Severním 
a Černým mořem. Čechy a Bavorsko v Evropě 
(a Rakousko k tomu, to se rozumí) – by bylo 
rádo myslitelné, a je to žádoucí.
l Zde konec celého citovaného článku  
z MERIANU. Jinak označení jednotlivých 
částí.

(pokračování na str. 9)
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Tam na krásné Šumavě aneb Historie názvu Šumavy a Bayerischer Wald
MOTTO I.:                                                                                     MOTTO II.:
Není krásnější země v celé střední Evropě nad Čechy,                 Vivat, crescit, floreat Gabreta!
není krásnější pohoří nad Šumavu,                                                 Nechť žije, roste, kvete Šumava!
není krásnější řeky nad Vltavu!                                                                    (MUDr. Otto Kaskoun)
Šumava, toť krásná epopea, plná líbezných episod,
nádherných obrazů a líbezných veršů!
                                                            (Adolf Hejduk)
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(Dokončení ze str. 8)
K tomu lze jen dodat, že z naší strany celá 

oblast podhůří je námi pojmenována všeobecně 
respektovaným názvem, jak už bylo výše uve-
deno, a to Pošumavím.

Na rozdíl od bavorské a falcké strany hranice 
se lišíme jen tím, že pohoří od všerubského prů-
smyku až po Dyleň (940 m) jsme pojmenova-
li názvem Český les (německy ho překládáme 
jako Böhmischer Wald).

Přemysl Otakar II. připojuje celé toto hraniční 
území s pralesy nazvané Hwozdem do majetku 
českých králů v r. 1273.

*/ Andreas Hartauer: Tief drin im Böhmer-
wald (Tam v krásné Šumavě – šumavská hym-

na). Existují tři verze textu v němčině. Česky  
hrál i zpíval soubor Lesanka.

**/ V posledním vydání turist. časopisu   
Bayerischer Wald Wandern z r. 2010, který 
mi daroval můj přítel Ing. Jiří Běl, jsem šťast-
nou náhodou objevil nedávno, hned na str. 
2, v dlouhém a pro Bayerischer Wald zcela 
vyčerpávajícím a horujícím popisu, nejnověj-
ší redakční citaci Brittingovy básně: „Das ist 
nicht ein Wald, wie sonst einer, der Bayerische 
Wald. Er ist so schwarz...“ atd. Takže bohužel, 
i dnes opravují původní básníkův název dle 
svého a je to tedy ne Šumava (Böhmerwald), 
ale opět, zdá se, že natrvalo, Bavorský les, 
ačkoliv...

Tam na krásné Šumavě aneb...

Připojuji nyní znění Brittingovy básně a její volný překlad:

Der Böhmische Wald 

Das ist nicht ein Wald, wie sonst einer, 
der Böhmische Wald. 
Er ist so schwarz, wie sonst keiner – 
es hat ihn noch keiner gemalt
wie er ist. 

Zwar sind die Wolfe, die Bären
nicht mehr
in seinen dunklen Schlüften.
Ach, wären sies noch! 
Dann die Jagthunde her.
Was das Hifthorn sang,
das schallte zurück von dem Grunde.

Nur Pilze, die wachsen noch, 
schwarz und auch rot,
und die Quelle, die rinnt, wie einst so kalt,
und die Felstrümmer stehen in Bärengestalt,
mit Moos um die riesigen Hüften.

Oft geht ein Wind, 
aus dem Böhmischen her,
und der Winter ist lang,
und der Sommer ist schwer
vom Grün und vom Gold
das wipfelab rollt.

Wo das Wasser sich rührt
im grundigen Moor –
O, wie dort mit  List
den Hasen aufspürt.
Der Rotfuchs, der es durchsnürt!
Seine Nase hat ihn geführt.

Es hat ihn in seiner schwarzen Gewalt,
den Böhmischen Wald,
noch keiner gemalt wie er ist.

Šumava 

To není les, jako nějaký jiný,
Šumava.
Je tak temná, jako žádná jiná –
ještě nikdo ji nenamaloval 
takovou, jaká je.

Sice vlci a medvědi
už více nejsou
v jejích temných roklinách.
Ach, kéž by byli.
Jsou ještě! Pak sem s loveckými psy.
Co lovecký roh zpíval,
to zaznělo zpět z hloubi.

Jen houby, které ještě rostou, 
černé a také červené,
a prameny, které se řinou, jak kdysi tak chladné,
a sutiny skal ční v medvědí podobě,
s mechem kol obrovských beder.

Jak často přichází vítr, 
z Česka sem,
a zima je dlouhá,
a léto je ztěžklé
zelení a zlatem,
které spadá z vrcholů.

Kde voda se zrcadlí
v hlubokém mechu –
O, jak tam lstivě 
zajíce vyčenichá.
Šněrující liška!
Její nos ji vede!

Ještě ji ale v její temné podobě,
tu Šumavu,  
jaká je, nikdo nenamaloval.

O Šumavě a jejích milovnících a spisovatelích, vyznávajících lásku k tomuto jedinečnému hor-
stvu, opět až někdy příště.                                                                                             Jan Mrkvička

PRAMENY:
Merian: Bayerischer Wald, Nr. 6/XVII (1963), Nr. 8/XXVII (1974)
Vlastimil Vondruška: Život staré Šumavy (1989)
Šumava: Karel Kuklík, text Bohumil Mráz (Panorama – 1984)
Josef a Marie Erhartovi: Krásy Šumavy (1994)
Barvy Šumavy: Michal Němec, Lucie Pařízková (Západočeská Energetika – 2007)
Bayerischer Wald Wandern (2010 – www.bayerischer-wald.de
Osobní archivy: Jan Mrkvička, Ing. Jiří Běl

Co přinesl nový zákon o povinném značení 
lihu drobným prodejcům a hostinským?

Prvního prosince roku 2013 vstoupil v účin-
nost zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení 
lihu. Celoplošnými médii byla v této souvislosti 
věnována poměrně značná pozornost povinnosti 
výrobců a distributorů lihu složit vysokou kau-
ci. Tato povinnost se však v územní působnosti 
živnostenského úřadu Přeštice týká pouze jed-
noho subjektu. Stranou pozornosti ale zůstaly 
některé jiné povinnosti, jejichž zanedbání může 
mít pro podnikatele závažné důsledky a které se 
přitom týkají mnohem většího počtu podnikate-
lů. Právě na tyto povinnosti chci upozornit.

Nejdříve je nutné si ujasnit některé pojmy, kte-
ré pro zjednodušení neuvádím v doslovné citaci, 
avšak tak, aby jejich význam zůstal zachován.

Pro účely zákona se lihem rozumí každý výro-
bek, který obsahuje minimálně 15 % objemových 
lihu. Ten se nevztahuje na léky. Je jedno, jak se 
výrobek nazývá nebo jaké má skupenství. Oso-
bou povinnou značit líh je jeho výrobce, dovozce 
nebo provozovatel daňového skladu.

Distribucí lihu je činnost podnikatele spo-
čívající v prodeji nebo jiném uvedení lihu do 
volného daňového oběhu. Distribucí však není 
konečný prodej lihu, tj. prodej konečnému spo-
třebiteli pro jeho vlastní potřebu.

Zatímco distributor lihu může prodávat líh 
jinému distributorovi nebo konečnému spotře-
biteli, prodejce lihu jej může prodávat pouze 
konečnému spotřebiteli! Distributor i konečný 
prodejce lihu jsou povinni nakupovat líh pou-
ze od registrované osoby povinné značit líh 
(výrobce, dovozce nebo provozovatel daňové-
ho skladu) nebo od registrovaného distributora 
lihu. Ověřit si, zda distributor nebo výrobce má 
platnou registraci, lze na internetové adrese: 
http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/
Stranky/RZLInternet.aspx

V praxi to znamená, že ani malý nebo pří-
ležitostný prodejce nesmí nakoupit nějakou 

lihovinu např. v samoobsluze a pak jí dále 
prodávat konečnému spotřebiteli, pokud její 
majitel nebude registrován jako distributor 
lihu. Před nadcházející plesovou sezónou 
proto upozorňuji na to, že tímto opatřením 
je protizákonná praxe, kdy nějaké občanské 
sdružení (dle nového občanského zákoníku 
spolek) pořádající ples, se dohodne s hostin-
ským nebo místním prodejcem, že si od něj 
odebere lihoviny, které bude na akci prodá-
vat a po akci zbytek vrátí a zaplatí skutečně 
odebrané množství. Toto jednání samo o sobě 
protiprávní není, ale protiprávním jednáním 
je, že se odebírá od neregistrovaného distribu-
tora, neboť onen hostinský nebo prodejce by 
se v tom okamžiku stal distributorem lihu. Za 
takové jednání oběma subjektům hrozí pokuta 
až do výše pěti milionů korun a současně s ní  
lze uložit i zákaz činnosti.

Všech prodejců lihu, a za určitých podmí-
nek i cukráren, se týká povinnost mít pro 
prodej lihu koncesi. Stejná povinnost platí 
i pro podnikatele, kteří mají oprávnění pro 
řemeslnou živnost hostinská činnost. Stávají-
cí prodejci a hostinští mohou potřebnou konce-
si získat do 17. dubna 2014 zdarma. Po tomto 
datu bude možné získat koncesi jen po zapla-
cení správního poplatku. Není přitom nutné 
splňovat nějaké zvláštní podmínky. Stačí bez- 
úhonnost a způsobilost k právním úkonům. Ten, 
kdo by po uvedeném datu prodával lihoviny na 
základě živnosti volné (velkoobchod, malo-
obchod) nebo řemeslné (hostinská činnost), by 
se dopouštěl přestupku, za nějž by mu hrozila 
pokuta do výše 1 milionu korun.

V případě nejasností lze navštívit živnosten-
ský úřad Přeštice, nebo zavolat na telefonní  
č. 377 332 580 nebo 377 332 584.

Ing. Václav Süss
obecní živnostenský úřad Přeštice

Vánoční besídka pro důchodce
a hosty v MŠ Gagarinova

Jitka Erbenová
ředitelka MŠ Gagarinova Přeštice
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Setkání bývalých baskeťáků ve Sportu
V sobotu 9. listopadu jsme se opět sešli býva-

lí basketbalisté s našimi děvčaty, abychom po 
dvou letech zase zavzpomínali na dřívější zážit-
ky. Trochu jsme sice zestárli, ale tak to odbíjí 
všem stejně, takže zase to taková tragédie neby-
la. V úvodu jsme vzpomněli těch, kteří naše řady 
již opustili, bohužel tento seznam se čím dál více 
zaplňuje. Takový je život, s tím nic nenaděláme 
my ani ten Nejvyšší. Pak se již rozběhla deba-

ta a hlavně vzpomínky nad alby a fotografiemi. 
Bohužel také padly otázky: „A kterápak ty jsi?“ 
No jo, paměť již neslouží, tak jsme jí pomáhali 
u baru s panem Soukupem oživovat. Ten nám 
zase jako vždycky zajistil příjemné prostředí, 
takže vzpomínky se rodily a určitě jsme si nesta-
čili na vše vzpomenout. Tak jsme si slíbili, že za 
rok zase na shledanou a doufám, že v plné síle 
a sestavě.                                   Slavomír Vácha

Na snímku horní řada zleva: Jaruška Sýkorová (Kokošková), Zdeňka Vohradská (Říhová),  
Mgr. Alena Dvořáková, Ing. Míla Vávrová (Jägerová), Jana Velkoborská (Říhová), Milena Nos-
ková PhDr. (Tučková), Mgr. Marie Matasová (Šnebergerová), Vlasta Vavrušková (Kozlíková), 
Marie Janžárová (Stočková), Anežka Kydlíčková (Šlédrová), Jana Velíková. Spodní řada: Jana 
Stodolovská (Pouzová), Mgr. Jaruška Nová (Velkoborská), Mgr. Miluš Jančová, Vlasta Holá 
(Hubková), Dana Šrámková (Rybárová), Libuše Šemrová (Čermáková).

Okrasy setkání – horní řada: Václav Velkoborský, Ota Klečka, Petr Velkoborský, Míra Džony 
Koman, Ing. Karel Hubka, Karel Pexa, Luboš Janžár, MUDr. Jan Kuda, MUDr. Ríša Hájek, Lud-
vík Beneš, Jarda Treml, Ing. Fanda Špekáček Šlédr, Jan Velík. Dolní řada: Ing. Jaroslav Kokoška, 
Míra Šobr, Václav Kuda, pořadatel Slavomír Vácha, Václav Valtr, Ing. Jiří Běl.

Nevím, kde se tam vzala postava Dany Šrámkové, možná jestli ji neváže k někomu z bývalých 
basketbalistů nějaký citový vztah. To ale asi už v našich i jejích letech nehrozí.

„Chceme výš,“ říká kapitánka Levorová
Nejen v národní házené, ale i v ostatních  

sportech se pravidelně píše o šampionech, 
o medailistech, ale zajímavé jsou i další celky.

Jak tráví zimní přestávku prvoligový nová-
ček z Příchovic? – ptáme se kapitánky Jolany 
Levorové.

Předně chci říci, že s umístěním na 8. mís-
tě nejsem spokojená, vím, že máme na víc. Na 
druhou stranu to byl pro většinu začátek v ligo-
vé soutěži a věřím, že jaro přinese už lepší 
výsledky. Momentálně odpočíváme a od ledna 
na to znovu vletíme a půjdeme do jarní části 
s novým elánem.

Po naprosto jasném vítězství v kvalifika-
ci překvapila Tě něčím I. liga během prvých 
jedenácti zápasů?

Upřímně, nemyslela jsem si, že kvalifikaci 
vyhrajeme s tak jasnými a vysokými výsled-
ky. Ve Staré Vsi jsme ukázaly opravdu hezkou 
házenou. Ligu jsem již znala a mě osobně ničím 
nepřekvapila.

Povedené či pokažené zápasy?
Mezi povedené se řadí hned první domácí 

zápas s Chomutovem, kdy jsme hrály za deště. 
Nikdo nepředpokládal, že bychom Chomutov 
porazily. Další povedený zápas je v mých očích 
derby Příchovice-Přeštice. Sice jsme prohrály, 
ale jak pro diváky, tak pro hráčky to byl velmi 
povedený zápas.

Pokažený zápas, který leží v hlavě nejen mně, 
je určitě zápas v Žatci. Na výhru s nimi roz-
hodně máme. Zahrály jsme špatně všechny, od 
brány přes obranu do útoku. Zápas jsme vůbec 
nezvládly. Domácí střetnutí s Rokytnicí skonči-
lo remízou, ale vyhrávaly jsme už o čtyři bran-
ky, takže také nespokojenost. Na jaře to chceme 
Žatci a Rokytnici vrátit.

Pokus se zhodnotit podzim celkově.
Přechod z oblasti do 1. ligy byl pro některé 

naše hráčky těžký a neustále si na to zvyka-
jí, čemuž se ani nedivím. Jak už jsem říkala, 
s osmým místem spokojená nejsem. Věřím, že 
jaro bude lepší, už proto, že se nám vrátí Eva 
Levorová.

V čem si myslíš, že je příchovické družstvo 
dobré a co by naopak ještě potřebovalo zlep-
šit?

Teď nechci chválit útok, ale přece jen… 
Máme čtvrtý nejproduktivnější, to na nováčka 
určitě není špatné. Naopak máme nejhorší čís-
lo v obdržených brankách, proto by bylo určitě 
třeba na tom nějak zapracovat.

Jaká bude příprava na jaro – turnaje, pří-
pravné zápasy?

O přípravu na jaro se postarají naši trené-
ři, zatím přesně nevím (rozhovor se uskutečnil 
počátkem prosince), co nás čeká. V lednu začnou 
tréninky, hrajeme povinně základní kolo České-
ho poháru a asi pojedeme na nějaký turnaj.

Změny v kádru přes zimu?
O žádných změnách nevím, tak snad na jaro 

zůstaneme všechny pohromadě.
Text a foto (šat)

Zpoza chomutovské obrany se snaží Jola-
na Levorová vstřelit další branku (z vítězného 
zápasu Příchovice-Chomutov).

S tvrdostí chomutovské obrany se seznámila 
příchovická kapitánka Jolana Levorová, přesto 
příchovický celek hned v prvém ligovém zápase 
vyhrál.

Vítězný Mikulášský turnaj 
pro chlapce přípravky TJ Přeštice

Dne 7. 12. 2013 se v Plzni v Zábělské ul. 
konal halový turnaj přípravek v národní házené 
pořádaný Klubem netradičních sportů SK Plzeň 
Bolevec, kterého se účastnila jako tradičně tři 
družstva TJ Přeštice. Do turnaje bylo přihláše-
no 10 celků. Hrálo se ve dvou skupinách a podle 
pořadí v jednotlivých skupinách pak o umístění.

TJ Přeštice A – dívky: brankářka: K. Sed-
láčková, v poli: E. Sedláčková (6 branek),  
D. Kučerová (8), M. Živná (11), L. Sýkorová 
(1), K. Kovaříková (5)

TJ Přeštice B – dívky: brankářka: M. Jelín-
ková, v poli: K. Třísková (1 branka), A. Buber-
lová (3), E. Romová (6), M. Kokošková (6),  
N. Kokošková, R. Waltová (1)

TJ Přeštice C – hoši: brankář: D. Buberle, 
v poli: J. Kubeš, J. Treml (1 branka), J. Pogadl 
(4), J. Hranáč (4), J. Brada (12), R. Stehlík (15)

Hodnocení družstva trenérem Matějem 
Gruszkou:

Chlapci si vedli celkem suverénně nejen 
díky individuální, ale tentokrát i kolektivní 
a obranné hře. Svoji skupinu vyhráli bez zavá-
hání a utkali se ve finále s Tymákovem o prv-
ní místo. V tomto zápase měli trochu problém 
se prosadit střelecky proti nejlepší brankářce 
turnaje, ale nakonec to zvládli a výhrou 3:2 si 
zajistili 1. místo.  

Našim hráčům se povedlo posbírat i několik 
osobních ohodnocení:

Michaela Jelínková byla vyhodnocena 2. nej-
lepší brankářkou turnaje, Radim Stehlík obsadil 
2.-3. místo jako hráč v poli a Michaela Živná se 
umístila rovněž na 2.-3. místě jako objev tur-
naje.

Pořadí turnaje:
1. Přeštice C – hoši, 2. Tymákov, 3. Ejpovice,  
4. TJ Přeštice A – dívky, 5. Litohlavy A,  
6. Božkov, 7. Litohlavy B, 8. TJ Přeštice B –  
dívky, 9. Blovice A, 10. Blovice B  

Vítězné družstvo chlapců TJ Přeštice.

Z jednání Osadního výboru Skočice
Z důvodu závažnosti svolal předseda Osad-

ního výboru na své jednání i zástupce všech 
organizací a spolků působících v obci Skočice 
a zástupce města Přeštice. Na programu byl jedi-
ný bod, a to projednání záležitostí souvisejících 
s pozemkem sportoviště ve Skočicích (vedle 
koupaliště) a možnosti zřízení multifunkčního 
hřiště ve Skočicích.

Sdružení občanů Skočic (SoS) velice podrob-
ně seznámilo přítomné se svou vizí o možné 
podobě sportoviště ve Skočicích. Na tomto mís-
tě by tedy mohlo vzniknout víceúčelové hřiště, 
malá kopaná, dětské hřiště, případně i sportovní 

koutek pro dospělé a parkoviště pro návštěvní-
ky se zachováním cvičiště pro hasiče.

I přes některé zdánlivě nereálné požadavky 
a dlouhou pestrou diskusi došlo ke vzájemné 
shodě a závěru. To by mělo být cílem všech 
jednání. Každý udělá drobný ústupek ze svých 
požadavků a návrhů a jen tak může dojít ke sho-
dě, jako je tomu i v tomto případě.

Dokázali jsme, že spolky a sdružení působící 
ve Skočicích mohou mezi sebou komunikovat. 
Jen tak je možné prosadit potřeby našich spolu-
občanů.                                          Ondřej Živný

předseda Osadního výboru Skočice
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Podzimní hodnocení prvoligových družstev 
dospělých oddílu národní házené TJ Přeštice

Mikulášský turnaj starších
žaček v Ejpovicích

Mikulášského turnaje, pořádaného klubem 
KNS Bolevec ve sportovní hale v Ejpovicích, 
se z oddílu TJ Přeštice zúčastnila dvě družstva:
„áčko“, které tvořily starší žačky a „béčko“ 
úspěšné mladší žačky, mistryně ČR 2013 
a vedoucí celek OP po podzimní části.

Sestava „A“: 
Brankářky: Baumrukrová (druhá nejlepší bran-
kářka turnaje), Loudová   
Obrana: Mlynaříková (nejlepší obránkyně), 
Kašparová, Jabbourová, Szlachtová 
Útok: L. Klinerová (třetí nejlepší útočnice), 
Černá, N. Tušková, B. Schejbalová 

Sestava „B“: 
Brankářka: Hrbáčková
Obrana: Kamenová, Řezníčková, Hodanová, 
Brunátová
Útok: Ausbergerová (12 branek), Trávová (19), 
Tremlová (2), Dobrá, Wiesnerová (8) 

Výsledky družstev Přeštic:
sk. A
TJ Přeštice A - Tymákov 9:8, - Dobřív 11:3, 
- Litvínov 10:3
sk. B
TJ Přeštice B - Žatec 8:12, - Bakov 12:13, 
- Ejpovice 6:8
sk. o 1.-4. místo
TJ Přeštice A - Ejpovice 11:6, - Žatec 12:8
sk. o 5.-8. místo
TJ Přeštice B - Litvínov 4:12, - Dobřív 11:8

Konečné pořadí turnaje:
1. TJ Přeštice A, 2. Tymákov, 3. Ejpovice,  
4. Žatec, 5. Litvínov, 6. Bakov, 7. TJ Přeš- 
tice B, 8. Dobřív

Hodnocení turnaje trenérem Karlem Tuškem:
Vzhledem k tomu, že máme momentálně dvou-

měsíční přestávku, tak děvčata obou družstev 
předvedla dobré výkony. Přínosem byla kon-
frontace s družstvy ze severních a středních 
Čech. Mladší žačky z ́ béčka´ se vůbec nezalekly 
vyšších a fyzicky zdatnějších soupeřek a sehrály 
vyrovnané zápasy s každým celkem.

1. liga mužů
V posledních čtyřech kolech nejvyšší soutěže 

získali muži Přeštic 4 body, když měli blízko 
k zisku bodů i na hřišti mistra České republiky  
1. NH Brno. Muži nasbírali nakonec 11 bodů 
a patří jim 8. místo v tabulce. Tabulka je vyrovna-
ná a na 4. místo ztrácí pouze 2 body. Skóre mají 
Přeštice 185:198, což je v počtu nastřílených bra-
nek 8. místo a 6. místo v obdržených gólech.
Brankáři: T. Chmelík, G. Kováč
Obrana: K. Zeman, T. Mrskoš, T. Hajžman,  
O. Šik, M. Gruszka
Útok: R. Lang (59 branek), K. Šelep (45),  
P. Kydlíček (46), M. Brada (23), T. Urban (13)
Trenér: P. Moravec, vedoucí: M. Chmelík

1. liga žen
Prvoligové ženy v závěrečných utkáních pod-

zimu získaly 4 body. Vítězství v historicky prv-
ním derby v nejvyšší soutěži v Příchovicích sle-
dovalo na 300 diváků a viděli kvalitní házenou. 

Velice důležité vítězství v bojích o medailové 
pozice přišlo v posledním utkání v Krčíně.  Zde 
bojovaly ženy Přeštic i proti rozhodčímu, když 
bylo nařízeno 11 pokutových hodů proti nim, 
kdy proti domácím nebyl nařízen ani jeden. 
Brankářka Přeštic S. Zadražilová jich devět 
chytila, a to bylo klíčem k zisku bodů.

Ženy Přeštic zaujímají 3. místo se ziskem  
17 bodů. První Dobruška má 22 bodů a 2. 
Tymákov 19. Skóre 184:153, což je 7. útok a 4. 
zadní řady. 
Brankářky: S. Zadražilová, A. Moravcová
Obrana: L. Špongrová, H. Horáková, V. Skálo-
vá, K. Vizingrová, E. Vizingrová, P. Bošková, 
P. Červená
Útok: J. Živná (81 branek), E. Krouparová (31), 
N. Červená (56), I. Šrámková (6), T. Kaslová 
(5), A. Bradová (1), L. Kačírková (4)
Trenér: m.n.h. Stanislav Zadražil, vedoucí:  
P. Šatra

Podzimní hodnocení družstev Oblastního přeboru 
dospělých oddílu národní házené TJ Přeštice

Oblastní přebor žen
Družstvo žen B je na velmi pěkném 2. místě 

Oblastního přeboru, když poznalo pouze jednu 
porážku od vedoucího celku Plzně-Újezdu. Na 
svém kontě má 18 bodů, jeden bod za svým 
jediným přemožitelem se skóre 215:127, počet 
nastřílených branek znamená 2. místo a 3. místo 
v počtu obdržených.  
Brankářky: M. Čapková, m.n.h. H. Klinerová, 
A. Moravcová
Obrana: M. Kalčíková, E. Stehlíková, M. Kubá-
tová, L. Voráčková, K. Schejbalová
Útok: P. Kripnerová (41 branek), E. Kuběno-
vá (39), m.n.h. R. Jabbourová (37), A. Bradová 
(48), L. Kačírková (19), M. Fornouzová (12), 
m.n.h. Š. Bradová (16)

Trenérka: m.n.h. Š. Bradová
Oblastní přebor mužů

Zklamáním pro oddíl jsou výsledky družstva 
mužů B. Určitě bylo v jejich silách získat více 
než 6 bodů a obsadit lepší než 9. místo. K tomu-
to umístění se váže i pasivní skóre 166:182,  
10. místo v počtu nastřílených branek, 5. místo 
v počtu obdržených branek. 
Brankáři: L. Cibulka, P. Touš
Obrana: F. Albl, J. Kraus, M. Gruszka,  
L. Němeček, M. Rybár
Útok: M. Tušek (62 branek), R. Ausberger (35),  
J. Vogeltanz (38), V. Jeslínek (10), P. Šlehofer 
(14)
Trenér: K. Tušek

Podzimní hodnocení družstev dorostu oddílu
národní házené TJ Přeštice

Oblastní přebor dorostenek
Družstvo, které je složeno ze starších ža-

ček a dorostenek. I když je tento celek velice 
mladý v kategorii dorostenek, tak docílil veli-
ce dobrých výsledků, hlavně vítězství v derby 
v Příchovicích. Dorostenky jsou prozatím na  
4. místě tabulky ze sedmi účastníků a skóre 
90:98. To znamená čtvrtý útok a až šestou 
obranu.
Brankářky: A. Moravcová, E. Baumrukerová 
Obrana: A. Jabbourová, E. Komorousová,  
A. Langmajerová, N. Mlynaříková, V. Szlachtová
Útok: L. Kačírková (37 branek), L. Klinero-
vá (19), N. Tušková (19), Š. Voráčková (1),  
E. Živná (14)
Trenéři: m.n.h. Š. Bradová, P. Moravec

Oblastní přebor dorostenců
Družstvo dorostenců se tvořilo velice složitě, 
ale s pomocí hráčů, kteří jsou prvním rokem 
v kategorii muži, se přihlásilo do soutěže bez 
nároku na postup do celostátních soutěží MČR 
nebo PČR. Důležité je, že chlapci mají chuť hrát 
a některé výsledky byly příslibem do dalších let. 
Dorostenci se umístili na 3. místě z pěti účast-
níků se skóre 120:144. To znamená i třetí místo 
v útočné fázi a čtvrté v zadních řadách.
Brankáři: L. Cibulka ml., Z. Rund
Obrana: J. Míka, J. Kolář, T. Brunát, M. Šleho-
fer, M. Šlehofer, M. Hodan
Útok: P. Šlehofer (50 branek), M. Rada (35), M. 
Fikrle (21), D. Dobiš (8), F. Hájek (4), V. Váchal (2)
Trenéři: P. Touš, R. Lang

Podzimní hodnocení družstev staršího žactva
oddílu národní házené TJ Přeštice

Oblastní přebor starších žaček
Kolektiv starších žaček patří v Oblastním přebo-

ru mezi tři nejlepší celky (Plzeň-Újezd, Tymákov 
a Přeštice), které mají shodný počet bodů a po jedné 
prohře. Starší žačky dělají svými výsledky radost 
celému oddílu a i umístění na 2. místě z jedenácti 
celků se skóre 228:114 to dokladuje. Druhé místo 
obsazuje také útočná řada, obrana je čtvrtá.
Brankářky: E. Baumrukrová, T. Loudová,  
N. Lenková 
Obrana: N. Mlynaříková, M. Kašparová,  
A.  Jabbourová (2 branky), M. Skálová,  
V. Szlachtová (1), A. Brunátová, N. Hásová
Útok: N. Tušková (91), L. Klinerová (71),  
M. Černá (38), B. Schejbalová (4), L. Wiesne-
rová (2), E. Komárková (3), E. Martincová,  
A. Lezoňová, K. Tušková (16)

Trenéři: K. Tušek, S. Mlynaříková,
m.n.h. H. Klinerová   

Oblastní přebor starších žáků

Starší žáci jsou věkově ve své kategorii mezi 
mladšími a podle toho vypadá jejich umístění. 
Bohužel na svém kontě nemají ani jeden bod. 
Získat první body bude úkolem pro jarní odve-
ty. Starší žáci mají skóre 58:118 a to je i nej-
slabší útok a sedmá obrana.
Brankáři: L. Cibulka ml., Z. Rund 
Obrana: Jan Cellárik, Jiří Cellárik, J. Rádl,  
D. Rout, M. Šlehofer, O. Šlehofer 
Útok: P. Brada (12 branek), J. Dobrý (20), 
V. Řezanka (6), J. Štengl (20)
Trenéři: P. Dobiš, L. Cibulka st.

Podzimní hodnocení družstev mladšího žactva
oddílu národní házené TJ Přeštice

Oblastní přebor mladších žaček
Mistryně ČR z loňského roku pokračují 

i v novém soutěžním ročníku 2013/14 suve-
rénním způsobem, nenašly zatím žádného pře-
možitele a kráčejí opět k postupu mezi nejlepší 
družstva ČR. Tento kolektiv je velkým přísli-
bem do budoucna národní házené. Impozantní 
je i jejich skóre 219:34, které je nejlepší v útoč-
ných i obranných řadách.

Mladší žačky „A“
Brankářka: J. Hrbáčková
Obrana: L. Řezníčková, Š. Kalčíková, T. Hoda-
nová, M. Kamenová (4 branky)
Útok: V. Dobrá (22), K. Ausbergerová (54),  
K. Tremlová (15), K. Tušková (37), A. Schej-
balová (40), M. Trávová (47) 
Trenérky: m.n.h. R. Jabbourová, K. Vizingrová

Družstvo B mladších žaček je věkově mlad-
ší než „áčko“, v novém soutěžním ročníku již 
získalo 6 bodů a několik vyrovnaných utká-
ní. Tento celek zaznamenal velký vzestup ve 
výkonnosti a patří jim výborné umístění na 
5. místě z devíti účastníků se skóre 76:86, což je 
pátá řada útočná i obranná. 

Mladší žačky „B“
Brankářka: K. Moulisová 
Obrana: J. Hrabětová, M. Havlíčková ml.,  
N. Hrdonková, Š. Kalčíková, A. Němcová,  
K. Mourková 
Útok: A. Havlíčková (8 branek), M. Kriegels-
teinová (8), V. Routová (9), P. Sedláčková (16), 
V. Šalomová (10), H. Voráčková (25)
Trenérky: P. Stehlíková, M. Havlíčková st.

Oblastní přebor mladších žáků
Kolektiv mladších žáků zaznamenal také 

zlepšení a to znamenalo zisk dvou vítězství 
v závěru podzimu. Celkem tedy mají na svém 
kontě tři výhry, což znamená 9 bodů v tabulce 
(tříbodový systém), 8. příčka tabulky a skóre 
56:117. Je to sice nejhorší útok, ale družstvo je 
mladé v této kategorii a až se dostaví síla, tak 
přijdou i výsledky. Zadní řady jsou na tom lepší 
a patří jim osmé místo z deseti celků.
Brankáři: K. Štycha, F. Hurt 
Obrana: M. Janoch (1 branka), V. Hrubý,  
J. Řezanka, D. Schreiber, J. Tříska
Útok: M. Řezníček (8), F. Seifert (11), R. Šilin-
gr (22), Jiří Štengl (6), V. Štěrba (6), F. Wohl-
mut (1)
Trenéři: P. Moravec, F. Albl

Podzimní hodnocení přípravky oddílu 
národní házené TJ Přeštice

Kolektiv přípravek
Tato nejmladší kategorie, která hraje své 

soutěže turnajovým způsobem, má 30 členů 
v rozmezí 1.-4. třída. 25 členů navštěvuje pří-
pravku dva až čtyři roky. Pět členů začalo na 
podzim 2012. V současné době bylo několik 
vyspělejších dětí přesunuto do kategorie mlad-
šího žactva, i když věkem patří do přípravky. 
Momentálně turnajům vládnou naši chlapci, 
kteří vyhráli poslední čtyři turnaje. Ale i děvča-
ta patří k užší špičce a umisťují se na předních 
místech. Zimní příprava, která bude trvat od 
ledna až do konce března, se zaměří na obrat-
nost, rychlost, míčovou techniku, přechod do 
útoku a obrannou činnost.  

Členové přípravky:
D. Kučerová, K. Sedláčková, E. Sedláčková, 
M. Jelínková, M. Živná, L. Sýkorová, K. Ková-
říková, K. Třísková, M. Kokošková, N. Kokoš-
ková, H. Pelíšková, N. Pelíšková, M. Kahán-
ková, E. Romová, A. Buberlová, R. Waltová,  
J. Hurtová. 
D. Buberle, J. Kubeš, J. Pogadl, J. Brada,  
J. Hranáč, J. Treml, R. Stehlík, J. Wiesner.
Š. Frouzová, P. Kováříková, K. Havlíčková,  
J. Šandarová, V. Pokorný.   
Trenéři: m.n.h. S. Zadražil, M. Gruszka,  
J. Živná, A. Bradová, A. Moravcová,  
L. Kačírková.

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

Mikulášský turnaj
mladších žaček 
v Ejpovicích

Dne 1. prosince se v Ejpovicích konal halo-
vý Mikulášský turnaj mladších žaček v národ-
ní házené pořádaný Klubem netradičních 
sportů SK Plzeň Bolevec, kterého se zúčast-
nilo i družstvo mladších žaček TJ Přeštice B. 
O umístění bojovalo 7 celků. 
Sestava TJ Přeštice B: 
Brankářka: K. Moulisová 
Obrana: M. Havlíčková,  Š. Kalčíková, A. Něm-
cová, N. Hrdonková,  K. Mourková
Útok: P. Sedláčková (8 branek), V. Šalomo-
vá (1), H. Voráčková (16), A. Havlíčková,  
M. Kriegelsteinová (1), V. Routová (4) 

Výsledky Přeštic:
TJ Přeštice B - Tymákov 0:7, - Blovice 4:1, 
- Dobřív 9:7, - Březno 7:4, - Litvínov 6:9,
- Bakov 4:4

Pořadí Mikulášského turnaje:
1. Tymákov, 2. Litvínov, 3. TJ Přeštice B,  
4. Bakov, 5. Blovice, 6. Březno, 7. Dobřív

Hodnocení turnaje trenérkou Pavlínou Ste-
hlíkovou: 

Kromě prvého zápasu, kdy jsme se spíše roz-
koukávali než hráli, se děvčata vrhla do zápasů 
s velkým nasazením a bojovností. A díky tomu, 
i přesto, že ve střelbě a přihrávkách máme co 
zlepšovat, vybojovala cenné třetí místo. Jejich 
výkony se mezi ostatními rozhodně neztratily, 
o čemž svědčí i to, že Kristýna Moulisová byla 
vyhlášena trenéry druhou nejlepší brankář-
kou turnaje. Díky patří pořadatelům za kvalit-
ní uspořádání turnaje i v tomto předvánočním 
nabitém čase.                        Stanislav Zadražil

oddíl národní házené



Skončily vánoční oslavy i oslavy příchodu 
nového roku a začíná rok 2014. Nicméně se 
ještě vrátíme na konec roku, kdy jsme čekali na 
Mikuláše.  

Sešli jsme se v malém sále kulturního zaří-
zení, malé děti se strachem v očích, velké natě-
šené na legraci. Chvilku po sedmnácté hodině 
najednou zhasla světla a z chodby se ozvalo řin-
čení řetězů. Čerti jsou tady! Bylo jich několik 
a byli docela divocí. Důstojně přišel  i Mikuláš, 
doprovázený anděly.

Kdo chtěl dostat nadílku, musel něco zazpí-
vat nebo zarecitovat. První se odhodlaly děti 
z přípravky a za chvíli si odnášely svoje balíč-
ky. Nakonec dostal nadílku každý, čerti odtáhli 
s nepořízenou a za chvíli se z nich staly skautky 
a zapojily se do her a soutěží, které pro všechny 
připravili.

Na čerty se zapomnělo a všichni se bavili. 
Večer se přiblížil, byly skončeny poslední 

soutěže a rozdány poslední bonbóny.  Tak zase 
za rok!

Pro nás dospělé ale práce neskončila, fini-
šovali jsme s dokončením skautské publika-
ce, kterou jsme chtěli připomenout 75. výročí 
založení skautingu v Přešticích. Moc děkuje-
me  paní Hanzarové a panu Hanzarovi, že nám 
vyšli vstříc a velmi rychle nám naše publikace 
vytiskli. 

Dále naše poděkování patří těm, kteří na 
vydání naší publikace finančně přispěli. 
Jsou to:

město Přeštice, ProKlas, s. r. o., Letel Elek-
tronik, s. r. o., Topenářství R-V, s. r. o. a pan 
Václav Tichota.  

Pro všechny, kteří mají zájem se něco o his-
torii přeštického skautingu dozvědět připomí-
náme, že publikace jsou k mání v Infocentru na 
náměstí v Přešticích a v Domě historie Přeštic-
ka. Cena publikace je 30 Kč.                   Jájina

PŘEŠTICKÉ NOVINY – vydává Město Přeštice
Sídlo redakce – Kulturní a komunitní centrum Přešti-
ce, Masarykovo nám. 311, 334 01  Přeštice,
tel. 377 982 690.
Vychází 1x měsíčně, s výjimkou srpna, v nákladu 
2000 výtisků.
Cena za 1 výtisk 10 Kč. Roční předplatné 140 Kč.
Příspěvky a inzerci přijímá vždy do 15. v měsíci KKC 
Přeštice.
e-mail: miskova@prestice-mesto.cz
Litografie 6 X s.r.o.
Tisk NAVA TISK, spol. s r. o.
Registrováno OkÚ Plzeň-jih pod pov. Č. 00294/95.
Zodpovědná redaktorka Mgr. Martina Míšková.
Redakce neodpovídá za obsah článků a příspěvků 
poskytnutých čtenáři.
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PŮJČOVÁNÍ 
KARNEVALOVÝCH
KOSTÝMŮ

Podporujeme ženy, které řeší 
své pracovní uplatnění 

Informační schůzka se koná v úterý 21. 1. od 10:00 v KKC Přeštice 

od 26. 2. do 5. 6. 2014 
každou STŘEDU a ČTVRTEK 

dopoledne (8:15-11:30) nebo odpoledne (12:30-15:45) 

v Kulturním a komunitním centru Přeštice 
Masarykovo nám. 311, Přeštice 

Kurz počítačových a komunikačních dovedností  

Účast je BEZPLATNÁ včetně hlídání dětí 

Přihlaste se včas 
máme posledních pár volných míst 

kristyna.vosatkova@attavena.cz, 774 223 428 
www.podnikamavynikam.webnode.cz 

ženy na rodičovské dovolené, nezaměstnané, v domácnosti, 
které chtějí začít podnikat nebo vstoupit do běžného zaměstnání 

Právě v prodeji!

Almanach k 75. výročí
založení skautingu v Přešticích
V prodeji v Turistickém informačním centru 

Přeštice a v Domu historie Přešticka.
Cena 30 Kč

Mikulášská besídka

Tělocvičná jednota 
Sokol Přeštice

přeje 
všem příznivcům sportu

pevné zdraví, štěstí,
spokojenost

a úspěšný rok 2014. 

Děkujeme za spolupráci 
městu Přeštice.


