
PŘEŠTICKÉ NOVINY
Roèník XX.                                              LISTOPAD 2014                                              Cena 10 Kč

Měsíčník pro Přeštice a okolí   l   Vydává Město Přeštice Vychází již
od roku 1995

Pokračování na str. 11

Město Přeštice 
vyhlašuje diskuzní téma 

pro měsíc listopad
Souhlasili byste s uzavřením průchodu mezi 

ul. Poděbradova a ul. Rebcova vedoucím po 
asfaltovém hřišti ZŠ pod areálem sokolovny?

Svůj názor k tématu můžete vyjádřit v dis-
kuzním fóru, které naleznete na webových 
stránkách www.prestice-mesto.cz 

Několik slov místostarosty 
na konci volebního období 

2010-2014

Vážení spoluobčané,
chtěl bych se v tomto čísle PN jako končící 

místostarosta města rozloučit se všemi zaměst-
nanci MěÚ Přeštice, zaměstnanci příspěvko-
vých organizací i organizačních složek města 
Přeštice, obzvláště s těmi, se kterými jsem 
v uplynulých čtyřech letech spolupracoval. 

Dle rozdělení kompetencí – kromě řízení 
samosprávy v oblasti agendy dnes již bývalého 
odboru školství, kultury a památkové péče, dále 
sportu, cestovního ruchu, mezinárodních kon-
taktů a též bytové agendy – jsem od července 
roku 2011 až do konce tohoto volebního období, 
tedy více než 3 roky zpracovával Společenskou 
kroniku v těchto našich Přeštických novinách. 
Ze začátku byla pro tuto kroniku vyhrazena 
pouze jedna strana a nyní, v době kdy končí toto 
volební období, jsou dvě strany již málo...

Ve svých příspěvcích jsem se snažil neopo-
menout žádné významné životní výročí našich 
seniorů, a to nejen z Přeštic, ale i z městských 
částí. Do této Společenské kroniky patřila 
i výročí zlatých a diamantových svateb. Pra-
videlně byla též připomínána nedožitá kulatá 
i půlkulatá výročí narození, ale též výročí úmrtí 
všech, kteří ve svém životě pro Přešticko něco 
významného udělali a bohužel již nejsou mezi 
námi. Některé z mých příspěvků byly též věno-
vány těm, kteří nás v posledních letech opustili 
a pro mnohé z nás hodně znamenali.

Taktéž jsem pravidelně a rád zpracovával 
podrobné výstupy z pořadů Osobnosti Přešticka 
na slovíčko. Rovněž jsem informoval o vzájem-
ných návštěvách mezi naším městem a part-
nerským městem Nittenau, včetně informací 
o aktuálních událostech v tomto městě.

Bylo toho však mnohem více a dělal jsem to 
opravdu velice rád, důsledně a hlavně s respektem.

Nejen všem seniorům, se kterými jsem byl 
v posledních letech ve velice blízkém – a trou-
fám si říci – přátelském kontaktu, což mě nato-
lik obohatilo, že by jejich hodnotné a cenné 
vzpomínky týkající se Přešticka, které jsem od 
nich se zájmem vyslechl, vydaly na samostat-
nou knihu, dále všem členům zájmových spolků 
a sdružení, se kterými jsem též velice úzce spo-
lupracoval a pravidelně se zúčastňoval jejich 
výročních schůzí, ale i všem dalším občanům 
Přeštic a městských částí si závěrem dovoluji 
popřát do budoucna jen vše nejlepší. Ať se Vám 
i nadále vše daří a s malým předstihem přeji 
všem nejen v roce 2015, ale i v letech dalších, 
mnoho zdraví a splnění všech i těch nejtajněj-
ších tužeb a přání…        Mgr. Jan Königsmark     

Město Přeštice zve širokou veřejnost

na Zastupitelstvo 
města Přeštice

dne 6. 11. 2014 
od 18.00 hodin

ve velkém sále KKC Přeštice, Masarykovo náměstí.

Na radnici s kartáčkem na zuby
Milí přeštičtí patrioti. 

Výsledky voleb všich-
ni známe, tak mi dovolte 
pár osobních postřehů. Na 
výsledky voleb jsem čekal 
se svými kolegy z kandi-
dátky, s přáteli a spolupra-
covníky.  Jakmile monitor 

zablikal konečné údaje, ozval se vítězný pokřik, 
který nám vydržel docela dlouho. Následující 
dopoledne po probuzení se dostavil zvláštní 
pocit, který přetrvává doposud. Zodpovědnost. 
Zodpovědnost vůči rodině, nejbližšímu okolí 
a hlavně celému městu. Ještě ten den jsem spolu 
s kolegy zahájil jednání s partnery, kteří prosa-
zují podobné cíle jako my. Složení koalice už 
jistě znáte.

Našich cílů samozřejmě nedosáhneme jen 
s hrstkou odhodlaných, ale chci do rozvoje 
města zapojit všechny schopné bez ohledu na 
takový nebo makový politický názor.  Těší mě, 
že lidí ochotných pomáhat je velmi mnoho. 
Píšou mi e-maily lidé, kteří si ,,šetřili nápady 
na dobu, která se snad někdy naskytne“. Jsem si 
jistý, že ta doba právě nastala.

Do volby nového starosty zastupuje město 
dosavadní starosta. Ten mi přislíbil spolupráci 
a všechny probíhající, neuzavřené záležitosti 
mi předá s vysvětlujícími komentáři. Velmi si 
toho vážím. 

Ustavující schůze zastupitelstva města by se 
měla konat 6. listopadu 2014. Pokud dostanu 
důvěru většiny zastupitelů, půjdu druhý den na 
radnici s tužkou, hrnečkem a pravděpodobně 
i kartáčkem na zuby. Úkolů jsme si stanovili 
mnoho.

Těším se na budoucí spolupracovníky a kole-
gy. Jsem také zvědavý, jak se novým okolnos-
tem a podmínkám přizpůsobí. Moje první kro-
ky povedou samozřejmě za tajemnicí, která je 
pověřená řízením celého úřadu. Představím se 
jí a budu velmi rád, když mě seznámí s úřadem 
i jeho zaměstnanci. Bude jednou z nejdůležitěj-
ších lidí v mé blízkosti.

Takže se těším, že se brzy pustím do plnění 
volebního programu, který se v mnoha bodech 
shoduje s body našich partnerů. Chceme je dří-
ve nebo později splnit všechny. Tak tedy 7. lis-
topadu na radnici na shledanou ☺

Mgr. Karel Naxera ml.

Kdo je kandidát na místostarostu 
Marek Krivda? 

Narodil jsem se v Brati-
slavě. Ještě před rozděle-
ním Československa jsme 
se přestěhovali do Brna. 
Dodnes tam žije celá rodi-
na z matčiny strany. Když 
mi bylo 27 let, odjel jsem 
na zkušenou do Prahy. 

Tam jsem dlouho nevydržel a před devíti lety 
jsem šel za hlasem svého srdce a přiženil se do 
Skočic. Když pominu dětství, nikde jsem se 
necítil víc doma než právě tady.     

Pracuji v obchodě a marketingu ve stavebnic-
tví a strojírenství. Momentálně jako projektový 
manažer pro výrobce plastových potrubních 
systémů (Wavin). Tady jsem získal další zku-
šenosti v projektovém řízení.

Jestli mě zastupitelstvo zvolí místostarostou, 
začnu na radnici pracovat okamžitě, ale uvol-
něným místostarostou budu až od února 2015. 
Čest mi nedovolí nechat firmu na holičkách 
a odejít ze dne na den. Přesné rozdělení povin-
ností mezi starostou a místostarostou chvíli 
potrvá, ale už teď mohu prozradit, že se budu 
věnovat především řízení projektů, které jsou 
pro Přeštice stěžejní. Namátkou jde o dořešení 
parkování, bazén, přestavbu restaurace v budo-
vě KKC, součinnost při plánování a stavbě 
obchvatu, protipovodňových opatření a mnoha 
dalších.

Co nejdříve musím začít pracovat také na 
možnostech rozpočtu a dotací. S přípravami za-
čnu okamžitě po jmenování.

Marek Krivda

Zeptali jsme se...
Vážení spoluobčané 
z Přeštic, Skočic, Žerovic a Zastávky, 
dne 6. 11. se uskuteční ustavující zasedání 

Zastupitelstva města Přeštice, které zvolí přede-
vším novou radu, starostu a místostarostu naše-
ho města. U nás se voleb zúčastnila téměř polo-
vina voličů a jejich důvěru vyjádřenou počtem 
získaných hlasů seřadil volební přepočet v pat-
náctičlenné zastupitelstvo obsazené následov-
ně: 1. TOP09 (5 zastupitelů), 2. Občanský hlas 
(2), 3. Volba pro město (2), 4. Občané 2014 (1), 
5. KSČM (1), 6. Strana soukromníků ČR (1),  
7. ODS (1), 8. ČSSD (1), 9. KDU-ČSL (1). 
Výsledek voleb zobrazil nespokojenost veřej-
nosti s prací dosluhujícího zastupitelstva, rady 
a mojí jako starosty. Velká část voličů podpo-
řila zcela nové kandidáty, kteří se doposud do 
komunální politiky veřejně nezapojovali. Ačko-
liv ti naplnili většinu z 9 kandidátek volebních 
stran, výrazně uspěli jen na jedné. Voliči ocenili 
marketinkově působivou, na dosavadní prá-
ci radnice výhradně negativisticky zaměřenou 
předvolební kampaň vítězné volební strany 
TOP09 s tím, že na ní udělá pořádek. Očeká-
val bych, že si suverénní vítěz voleb, protože 
doposud nemá žádné vlastní zkušenosti s vede-
ním města ani skutečnou znalost situace na 
radnici a městském úřadě, alespoň vyslechne 
názory všech ostatních volebních stran s nově 
zvolenými zastupiteli. Dříve, než se rozhodne, 
s kým vytvoří koalici a město povede k deklaro-
vané čistotě a prosperitě. Nestalo se, vítěz voleb 
vyslyšel pouze již předem vyslyšené zástupce 
stran, se kterými dva dni po volbách uzavřel 
koalici – sestavil většinu 8 hlasů v zastupitelstvu 
TOP09, ODS, ČSSD a KDU-ČSL. Jistě nejen 
pro mě smutný paradox, když novou koalici 
tvoří pouze a právě ty politické subjekty, jejichž 
bývalí zástupci (nemluvím o těch zcela nových, 
převážně nestranických tvářích na stranických 
kandidátkách) měli v radě a zastupitelstvu měs-
ta minimálně po poslední 2 roky rozhodující 
většinu a neutěšený stav v těchto rozhodujících 
samosprávných orgánech, potažmo i mimo nich, 
zapříčinili. Z tohoto pohledu přeji našemu měs-
tu, aby se suverénní vítěz voleb včas zoriento-
val v tom, co je městu skutečně prospěšné. Aby 
opustil dosavadní ničemu neprospívající (odliš-
te od „nikomu neprospívající“) prioritu pouhé-
ho kritizování druhých praktikovanou doposud 
opoziční koalicí a nakonec i jím samým ve 
volební kampani. Aby i opozici poskytl prostor 
pro konstruktivní spolupráci – přes jeho dosa-
vadní chování je k ní připravena lépe než jeho 
současní koaliční partneři.      

Rád bych popsal skutečný stav některých věcí, 
který snad rozptýlí přílišné obavy z důsledků 
naší údajné dosavadní nečinnosti a neschopnosti 
shrnuté do Přeštických TOP novin z poslední-
ho předvolebního týdne. Za necelé 4 roky jsme 
do staveb investovali cca 180 mil. Kč a získali 
na ně dotace v souhrnné částce cca 75 mil. Kč. 
Nikdo nám žádosti o dotace na hlavu neházel, 
zaměstnanci administrovat a realizovat dotační 
akce (rádoby vtipně popsáno „vyplňovat kolon-
ky“) skutečně umí, žádnou dotaci jsme nevraceli. 
Neuspěli jsme pouze s jednou žádostí o velkou 
dotaci na krytý bazén podanou do stejné dotač-
ní výzvy jako obdobně neúspěšný projekt více-
účelové sportovní haly soukromého investora. 
Dokonce i přidělení dotace na rekonstrukci ul. 
Komenského se vyvíjí nadějně. Zvýšení počtu 
parkovacích na území města dle zpracované 
a ZM schválené dopravní studie bylo provedeno, 
zbývá učinit poslední krok instalací vhodného 
systému zpoplatnění hlavní parkovací plochy na 
náměstí. 

  Otázka pro budoucího starostu:

Proč si myslíte, že jste dosáhli takto 
zásadního volebního úspěchu?

Přeštice už dlouhou dobu vedou stále stejní 
lidé a nikam to nevede. Rozhodli jsme se to 
změnit a na svoji stranu jsme získali lidi, kte-
ří si myslí to samé. Těch lidí je podle voleb-
ních výsledků hodně, proto jsme vyhráli. To je 
ten první důvod. Za druhé jsme se do volební 
kampaně pustili střemhlav, trávili jsme desítky 

hodin plánováním, vymýšlením a tvorbou pla-
kátů, letáků a novin.  Nikdo v Přešticích nedal 
do kampaně víc energie a času jako my. A za 
třetí jsme přesně věděli, co chceme. Získat 
post starosty, silné zastoupení v zastupitelstvu 
a začít měnit město k lepšímu. Hned po ustavu-
jícím zastupitelstvu se do toho pustíme.

Co považujete za největší úspěch ve funkci starosty?
Že jsem v uplynulém období nemusel předat úřad starosty někomu, komu bych nechtěl. Všechny 

ostatní jsou společným dílem.

Máte už v plánu, co budete dělat první „nestarostovský“ den?
Určitě ano, předávat úřad starosty.

Otázky pro nynějšího starostu:
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Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc září 2014  725 726 549

Márnice
Vlevo od hlavního 

vchodu na přeštický 
hřbitov je budova, kde 
byla tzv. márnice. Na 
její věžičce byl zvonek, 
byl odcizen. Účel budo-
va ztratila, ale fasáda 
je zajímavá. Horší je to 
s boční venkovní fasá-
dou naproti obřadní 
síni. Jsou zde dva nikam 
nevedoucí schody a nad 
nimi je malé okno. A to 
se nám nelíbí, je z umě-
lé hmoty. Nevím, kdo 
o tom rozhodl, ale neměl 
cit.               Ing. Jiří Běl

Poděkování
Děti ze školní družiny při Základní škole 

Josefa Hlávky v Přešticích děkují strážníkům 
Městské policie za poučnou besedu Bezpečná 
cesta nejen do školy. Současně děkujeme za 
velmi dobrou celoroční spolupráci.

                                   Vychovatelky a děti ŠD

• na území města bylo zjištěno: 2x vyvrácená 
dopr. značka v ul. Hlávkova – předáno MěÚ, 
zábor palivovým dřevem v ul. Smetanova 
– odstraněno majitelem; nalezeno: mobilní tele-
fon a dětský batoh na Masarykově nám., dět-
ské kolo v ul. Gagarinova, reg. značka na Tř.  
1. máje – předáno na MěÚ, majitelům; poskyt-
nuta pomoc občanům: dne 5. 9. po 22 h muži od 
Rokycan, který byl v restauraci Spolkový dům 
a hovořil o sebevraždě, hlídka s mužem pro-
mluvila a přivolanou záchrannou službou byl 
převezen do psychiatrické léčebny do Dobřan, 
dále řidiči kamionu, který nemohl projet pod 
žel. viaduktem v ul. Husova – navrhnuta objízd-
ná trasa přes Skočice, do záchytné stanice pře-
dán pes malého vzrůstu, kříženec černé barvy, 
stáří 8 let, foto na internetu: http://www.pres-
tice-mesto.cz/samosprava/informace-z-radnice/
ztraty-a-nalezy, asistence MP jako nezúčastně-
né osoby: policii při prověrce výpovědi míst-
ního pachatele krádeže, usměrňování dopravy:  
2x výpomoc policii při dopravních nehodách 
v ul. Rybova a na Tř. 1. máje a při konání 
pohřbu u obřadní síně v ul. Hlávkova  
• zabezpečení akcí města: dne 6. 9. – Pivní 
slavnosti, 19. 9. – návštěva místopředsedy čes-

ké vlády, 27. 9. – Den pro rodinu včetně uká-
zek činnosti MP – vše na Masarykově nám.,  
28. 9. – návštěva ministra vnitra ve Spolkovém 
domě a 20. 9. – Schodoběh pod kostelem v ul. 
Hlávkova. Provedeny besedy na ZŠ Rebcova  
a J. Hlávky na téma Bezpečný pohyb dětí v sil-
ničním provozu 

• výjezdy na narušení veřejného pořádku: dne 
6. 9. ve večerních hodinách zjištěn v Městském 
parku muž, znečišťující veřejné prostranství 
močením a odhazováním odpadků. Jelikož 
nemohl hodnověrně prokázat svoji totožnost, 

byl předveden na policii. Jednalo se o třiatřice-
tiletého muže z Lišic, který byl na místě řešen 
v blokovém řízení. Dne 12. 9. ve 23.00 h ozná-
meno rušení nočního klidu u otevřené večerky 
v ul. Husova – na místě se žádné osoby nena-
cházely, večerku provozovatel uzamkl. Dne  
13. 9. ve 20.35 h výjezd na čtyři mladíky odha-
zující nedopalky v prostoru sokolovny. Tito 
zjištěni u nádraží ČD a řešeni na místě v blo-
kovém řízení. Dne 22. 9. zjištěno na zábradlí  
Tř. 1. máje nepovolené vyvěšení reklamního 
plakátu na „Konopshop“. Věc předána k odstra-
nění na MěÚ a policii k dalšímu opatření. Dne 
27. 9. v 11.00 h na děti trhající větve v Měst-
ském parku – vyrozuměni rodiče. Dne 30. 9. 
v 13.15 h na žádost PČR výjezd na dva muže 
popíjející alkohol u prodejny Billa. Muži z Plz-
ně a Klenové nalezeni u kontejnerů u vedlejší 
prodejny. Jelikož neprocházeli pátráním, vyře-
šeni v blokovém řízení. Dále v 17.05 h pro-
šetřeno oznámení na znečištění komunikace 
v Žerovicích – vyrozuměn vedoucí pracovník 
znečišťovatele k provedení úklidu komunikace.
• městským kamerovým systémem bylo zachy-
ceno: požívání alkoholických nápojů a výtrž-
nosti na Masarykově nám. Nákladní automo-

bil převážející náklad kamene, tento vypadl 
a poškodil protijedoucí vozidlo. Neoprávněné 
ukládání odpadu na Havlíčkově nám. Vysypa-
né odpadkové koše v ul. Rybova a Červenkova. 
Vyvrácení dopravní značky STOP v ul. Mlýn-
ská, paradoxem je, že se nejednalo o vnější sílu, 
ale únavu materiálu patky, kterou je značka při-
chycena k chodníku. Krádeže v bytech na Tř. 
1. máje. Znečištění chodníku močením v ul. 
Krátká – vše předáno policii, správnímu orgá-
nu, odboru investic a majetku.   
• V měsíci září:
1. Dne 29. 9. v 17.10 h byla oznámena z lékař-
ského domu v ul. Husova krádež dámského kola, 
na místě zanecháno jiné jízdní kolo. Šetřením 
na místě zjištěna totožnost podezřelého, které-
ho strážník MP Přeštice při cestě ze zaměstná-
ní spatřil na odcizeném dámském kole v obci 
Chlumčany. Strážník ihned kontaktoval policis-
ty z Dobřan, kteří podezřelého zadrželi a kolo 
bylo druhý den vráceno poškozené z Přeštic. 
Devětapadesátiletý muž z Dobřan je podezřelý 
z trestného činu krádeže. 
2. Na správní orgán bylo oznámeno: dne 4. 9.  
ve 21.15 h požívání alkoholických nápojů 
na Masarykově nám. dvěma muži z Přeštic. 
Po požití slivovice jeden z mladíků dále zne-
čistil veřejné prostranství zvratky. Dne 7. 9.  
v 17.50 h uložení elektroodpadu (6 ks televi-
zorů) u kontejnerů na Havlíčkově nám. třiapa-
desátiletým mužem z Přeštic, který dále pro-
jížděl svým vozidlem nissan Havlíčkovo nám. 
v protisměru. Dne 13. 9. v době od 1.00 h do 
2.00 h v ul. Rybova, Červenkova a v Městském 
parku odstranil místní mladík ze sloupků šest 
odpadkových košů, tyto vysypal a pohodil opo-
dál sloupků nebo je vyhodil do kontejneru na 
domovní odpad. Smutné na tomto skutku je, že 
mladík má tuto činnost v náplni své práce. Dne 
26. 9. v 13.32 h řešeny stížnosti občanů týkající 
se pátečního obtěžování na Masarykově nám. 
ze strany muže a ženy od Plzně, a to hudební 
produkcí a hlásáním náboženských textů. Pro-
dukce byla ukončena.

Bc. Pavel Hošťálek 
vedoucí strážník MP Přeštice

Vandalismus v Městském parku – pachatel zjištěn.

Výlet
Každoročně vždy v pátek koncem září jez-

dí obyvatelé obcí patřící pod OÚ Řenče na 
výlet. Vloni jsme navštívili Jindřichův Hradec 
a Třeboň. Letos jsme byli v Českém Krumlově  
a především jsme navštívili informační centrum 
ČEZ v elektrárně Lipno (fotografie). V Českém 
Krumlově byla volná prohlídka města, kde se na 
náměstí konaly svatováclavské trhy. Škoda, že 
se odpoledne pokazilo počasí. Kam příští rok? 
Krajina a památky západních a jižních Čech 
jsou krásné.                                      Ing. Jiří Běl

Hřbitovní kaple v Přešticích
opravena a znovu posvěcena

Po necelých dvou letech byla dokončena 
obnova hřbitovní kaple Povýšení svatého Kříže 
v Přešticích. V sobotu 13. září 2014 ji posvětil 
plzeňský biskup Mons. František Radkovský.

Stavební práce proběhly ve dvou etapách. 
V roce 2013 byla provedena výměna střešní 
krytiny, oprava krovové konstrukce a odvod-
nění objektu. První etapa byla financována 
prostřednictvím dotace z Plzeňského kraje, pří-
spěvku města Přeštice a Římskokatolické far-
nosti Přeštice.

Druhá – finančně náročnější etapa – byla 
naplánována na rok 2014. Vzhledem k ome-
zeným finančním možnostem farnosti bylo 
rozhodnuto požádat o dotaci. Farnost uspěla  
s žádostí u MAS Aktivios a tak mohla proběh-
nout obnova vnějších fasád podpořená z Pro-
gramu rozvoje venkova částkou 117 tisíc Kč. 
Pro realizaci stavebních prací byla v soutěži 
vybrána firma STAWO Přeštice s.r.o. Byla pro-
vedena obnova vnějších omítek včetně štuko-
vých prvků. 

Po ukončení stavebních prací na obnově fasád 
bylo rozhodnuto o repasi truhlářských prvků 
– oken a dveří a také o obnově interiéru kaple. 

Kromě dotace z MAS Aktivios se finančně 
na obnově podílely město Přeštice a Římsko-
katolická farnost Přeštice. Poděkování patří 
rovněž těm občanům Přeštic a okolí, kteří akci 
podpořili dary ve veřejné sbírce. 

 Vojtěch Benedikt Krejčí
stavební technik Biskupství plzeňského 

Prodej stavebního pozemku
Nabízím exkluzivní pozemek v klidné již
zastavěné části města Nepomuk na rohu ulic 
Třebčícké a Školní, která je na konci slepá,
tedy neprůjezdná. Na oploceném pozemku se
nachází vlastní studna, chata, vzrostlé stromy,
které zajišťují naprosté soukromí a klid, k dispozici
jsou veškeré sítě. Pozemek je vhodný k okamžité 
stavbě RD. Veškeré dotazy a prohlídku na 
tel. 602 182 805 – majitel, vip.sona@seznam.cz



Dne 24. září oslavila své významné životní jubileum, 95. narozeniny, v současné době druhá 
nejstarší občanka našeho města paní 

Marie Pišťáčková.
Paní Pišťáčková pochází z Kojetína. Vyučila se v Baťových závodech ve Zlíně a od roku 1933 

tam 10 let pracovala. Když se vdala, žila v Kroměříži. Po válce se rodina přestěhovala do Jesení-
ku a právě zde paní Pišťáčková byla zaměstnána 
v textilce jako vedoucí, mistrová.  V posledních 
letech, před odchodem do starobního důcho-
du, pracovala v tehdejší Nové huti Klementa 
 Gottwalda jako jeřábnice u pecí. 

Do Přeštic se přestěhovala teprve nedávno 
z Hradce Králové, kde do té doby žila se svojí 
dcerou a zetěm. Bohužel oba dva zemřeli, a tak 
si svoji maminku přestěhoval k sobě do Přeštic 
její syn Josef Pišťáček. Spolu se svojí manželkou 
Annou Pišťáčkovou se o ni vzorně starají a jsou 
jí ve všem velikou oporou. (Pozn.: Manželé  
Pišťáčkovi oslavili vloni v listopadu zlatou svat-
bu – o tomto jejich výročí bylo také napsáno 
v PN). 

V den úctyhodných půlkulatých narozenin 
paní Pišťáčkové ji navštívil místostarosta a za 
přítomnosti její rodiny jí jménem vedení města 
poblahopřál a předal květinu s dárky. 

Oslavenkyně, která na svůj věk skutečně vůbec 
nevypadá, zavzpomínala nad starými historický-

mi fotografiemi na dobu svého mládí – jednu 
z těchto fotografií otiskujeme. Je z roku 1937 
a zachycuje paní Pišťáčkovou společně s její 
kamarádkou právě před Baťovými internáty ve 
Zlíně. V té době jí bylo 18 let. Bylo to opravdu 
milé a srdečné setkání, čas při vzpomínkách tak 
rychle utíkal... Vážená paní Pišťáčková, ještě 
jednou Vám přeji do dalších let především pev-
né zdraví, hodně radosti a spokojenosti v kruhu 
Vašich nejbližších, kteří Vás mají upřímně rádi.              
                 Mgr. Jan Königsmark, místostarosta
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VÝROČÍ (říjen)

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví 
a pohody do dalších let.

Blahopřejeme k životním výročím.

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

ÚMRTÍ (září)

Josef  KOTRBA                     
Miloslava FORNOUZOVÁ                     
Jaroslava ZIEGLEROVÁ                  

(1947)
(1930)
(1931)

Zlatá svatba 
manželů Štýsových

84 let 
Vladimír VOZKA

Jaroslava KRÁTKÁ
Václav NĚMEČEK 

Společenská kronika

82 let 
Marie LAŠTOVIČKOVÁ

Anna HICKLOVÁ
Ludmila KACEROVSKÁ

Antonie ŠÚŠOVÁ 

86 let 
Věra SVOBODOVÁ 

81 let 
Zdeňka KOLÁŘOVÁ

Josef BERAN
Miloslav CÍSAŘ

matrika MěÚ Přeštice

Blahopřání k 90. narozeninám

Blahopřání k 91. narozeninám

87 let 
František MALAFA

Jan MRKVIČKA

89 let 
Karel KÖNIGSMARK

Blahopřání k 85. narozeninám

Blahopřání k 92. narozeninám

Blahopřání k 80. narozeninám

Zlatá svatba manželů Kubešových

Před 90 lety, dne 17. října, se narodila paní
Milada Tykvartová 

ze Skočic. Své významné životní jubile-
um oslavila se svými nejbližšími u své dcery 
v Plzni, kde v současné době pobývá. Rodině 
paní Tykvartové byla místostarostou města  
Mgr. Janem Königsmarkem předána květi-
na s dárkovým balíčkem, aby je své mamince 
a babičce předali a zároveň jí sdělili, že vedení 
města Přeštice jí přeje jen vše nejlepší a do dal-
ších let hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a spo-
kojenosti.

Své úctyhodné životní jubileum, 91. narozeniny, osla-
vil dne 17. října pan 

Václav Vohradský
ze Skočic. Osobně mu přijel poblahopřát místostarosta 

města Přeštice. Do dalších let popřál panu Vohradské-
mu především pevné zdraví, štěstí, radost a spokojenost. 
Oslavenci předal květinu s dárkem a se zaujetím vyslechl 
mnohé vzpomínky z jeho života, týkající se především 
historie Skočic. V době, kdy Skočice byly samostat-
né, zastával pan Vohradský funkci předsedy tehdejšího 
místního národního výboru (např. právě díky němu mají 
Skočičtí své koupaliště), po mnoho let byl též skočickým kronikářem.  

Od pana Vohradského jsem odjížděl s těmi nejlepšími pocity a obohacen o mnohé zajímavosti 
z historie Skočic. Ještě jednou si dovoluji váženému panu Vohradskému popřát do budoucna jen 
to nejlepší, především pevné zdraví, stále tak dobrou mysl a jako dosud zájem o veškeré dění nejen 
ve Skočicích, ale i jinde.  Mgr. Jan Königsmark, místostarosta

Své úctyhodné 92. narozeniny oslavila dne 28. září paní 
Emilie Fraňková

z Přeštic. Za vedení města navštívil oslavenkyni, stejně jako v loňském i předloňském roce, mís-
tostarosta Mgr. Jan Königsmark a osobně jí popřál především pevné zdraví, hodně radosti, pohody 
a spokojenosti do dalších let, předal květinu a knihu Divotvůrkyně Přeštická 300 let obrazu a poutí. 
Paní Fraňková měla z této knihy vskutku velikou radost. Žije ve společné domácnosti se svojí 
dcerou, Marií Fraňkovou (pracovala mnoho let jako vychovatelka ve školní družině při tehdejší  
2. ZDŠ Přeštice), o svoji maminku se vzorně stará a je její každodenní velikou oporou.

Ráda jménem mojí maminky Karoliny 
Sikytové, která byla potěšena se zveřejně-
ním blahopřání k jejím narozeninám a vzpo-
mínky na jejího manžela Jana Sikytu, děkuji 
vedení města Přeštice a jemu místostarostovi  
Mgr. Janu Königsmarkovi. Maminka s její 
vlastní pílí, tak jak jsme u ní zvyklí a zdravotní 
stav jí to umožňuje, se podívala do říjnových 
Přeštických novin. Po mém přečtení jí celé rub-
riky společenské kroniky a blahopřání k jejím 
narozeninám a vzpomínky na jejího manžela 
vyjádřila přání, abych na radnici za ni všem od 
srdce poděkovala. Byla ráda, že za poměrně 
dlouhou dobu odloučení od jejího domova se na 
ni a jejího manžela v Přešticích nezapomnělo.

Jana Kacerovská – dcera

88 let 
Emilie BRADOVÁ

Miloslava FIALOVÁ

Oslavenkyně Anděla Vozková společně se 
svým manželem Vladimírem Vozkou, který osla-
vil dne 10. října své 84. narozeniny, a místosta-
rostou města.

V měsíci říjnu oslavily své 80. narozeniny 
tyto naše dvě přeštické spoluobčanky – dne  
1. října paní Anděla Vozková a 17. října paní 
Eva Kupková. Za vedení města Přeštice oběma 
výše jmenovaným poblahopřál jeho místosta-
rosta. Do dalších let jim osobně popřál hlavně 
hodně zdraví, dobrou mysl, radost a pohodu. 
Oslavenkyním předal květinu a dárky.

Několik našich spoluobčanek, nejen z Přeš-
tic, ale i z naší městské části Žerovice, oslavilo 
ve druhé polovině měsíce září a v první polo-
vině října jubilejní půlkulaté 85. narozeniny – 
dne 19. září paní Marie Tykvartová z Přeštic,  
26. září paní Věra Münsterová z Přeštic,  
27. září paní Marie Vlčková ze Žerovic,  
30. září paní Vlasta Krimlová z Přeštic,  
2. října paní Jiřina Skácelová ze Žerovic a dne  
11. října paní Helena Bešková z Přeštic.

Všem výše jmenovaným do dalších let přede-
vším pevné zdraví, mnoho štěstí, radosti, klidu 
a pohody jménem vedení města Přeštice přeje 
Mgr. Jan Königsmark, místostarosta.

Oslavenkyně paní Vlasta Krimlová.

Poděkování

Dne 7. listopadu 2014 oslaví svoji zlatou svatbu manželé 

Hana a Jaroslav Kubešovi 
z Přeštic. Do dalších společných let  jim přejí hodně zdraví, štěstí, poho-

dy a spokojenosti děti Jaroslav, Hana a Radek s rodinami.

Blahopřání k 95. narozeninám
Dne 8. srpna uplynulo 50 let ode dne, kdy 

vykročili na společnou cestu životem manželé 
Miroslav a Marta Štýsovi

ze Skočic. Při této příležitosti je osobně nav-
štívil místostarosta a váženým manželům předal 
květinu s dárky a jménem vedení města Přeštice 
jim popřál do dalších let hlavně hodně zdraví, 
radosti, štěstí a lásky.

Pan Štýs je vášnivým a zkušeným včelařem. 
Tuto zálibu podědil po svém otci, uznávaném 
dlouholetém skočickém včelaři. Velice rád se 
úly plnými včeliček na své zahradě pochlubil. 
Je to moc hezký koníček, ale je však nutné se 
včelám pravidelně věnovat. Je to hodně práce, 
ale zároveň i veliká radost.

Tak ještě jednou Vám, vážení manželé Štýso-
vi, do dalších společných let přeji jen vše nej, 
hlavně zdravíčko, a Vám, pane Štýsi, hodně 
radosti z Vašich včeliček.

Mgr. Jan Königsmark, místostarosta     

Paní Pišťáčková v den jejích 95. narozenin se 
svým věrným čtyřnohým „přítelem“.

POZVÁNKA – OZNÁMENÍ
V rámci výstavy Přeštice před sto lety

Ze života prababiček
Pořad PhDr. Jany Skarlantové potěší nejen 

milovníky retra. Nechá Vás nahlédnout do doby 
secese tak, jak ji prožívaly naše prababičky. 
Víte, na co se těšily, čím se trápily a o čem sni-
ly? Vydáme se s nimi na městskou promenádu, 
na kluziště, na výlet i na ples. Nahlédneme do 
jejich prádelníků i dámských budoárů… Zasvě-
cený komentář autorky v kombinaci s dobovou 
literaturou ilustruje množství unikátních obráz-
ků secesní módy. Více na str. 14...
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Změna programu vyhrazena!

Kultura a umění

listopad 2014 
l 13. 11. 2014 O strašně líném Honzovi – 
Divadlo Andromeda – školní představení
Čas konání: 8.30, 10.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 50 Kč
l 13. 11.-16. 11. 2014 Vánoční inspirace
Prodejní výstava adventního zboží, věnce, 
svícny, vazby.
Čas konání: Čt 15.00-18.00 hodin, Pá 9.00- 
-18.00 hodin, So 9.00-12.00, 14.00-18.00 hodin, 
Ne 14,00-17,00 hodin
Místo konání: konferenční sál KKC
Pořadatel: soukromý subjekt
l 14. 11. 2014 Univerzita 3. věku
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: malý sál KKC
Pořadatel: MAS Aktivios
l 17. 11. 2014 Lampiónový průvod
Čas konání: 16.00 hodin
Sraz účastníků u sochy TGM, Masarykovo 
náměstí
Místo konání: Městský park – zábavný pro-
gram (ohnivá show, dance děti, tanec s ohněm 
a šavlí, soutěž o nej lampiony).
Pořadatel: město Přeštice, KKC Přeštice
l 22. 11. 2014 20. výroční koncert Dechového 
orchestru ZUŠ
Čas konání: 16.00 hodin
Místo konání: sokolovna Přeštice
Pořadatel: ZUŠ Přeštice
Vstupné: 50 Kč
l 25. 11. 2014 Furtluftdurch tour – zábavná 
show – Zdeněk Izer a Šárka Vaňková
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 210 Kč
Předprodej: TIC Přeštice
l 26. 11. 2014-6. 1. 2015 Výstava – Vánoce ve 
válečných pohlednicích
Místo konání: DHP – přízemí
Pořadatel: DHP
l 26. 11. 2014-6. 1. 2015 Výstava – Drátenic-
ké hrátky Ladislava Lokajíčka
Místo konání: DHP – podkroví
Pořadatel: DHP

DŮM HISTORIE
PŘEŠTICKA

Oddíl turist
TJP

E Š T I C
E

Foto Ing. Jiří Běl

www.dumhistorie.cz

l 3. 10. 2014-6. 1. 2015
Výstava – Přeštice před sto lety

1. 11. SO: PLZEŇ – ČIŽICE
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plzně zastávka, od 
zimního stadionu trolejbus č. 13 do Černic. 
Zpět bus z Čižic do Přeštic 15.32, do Plzně 
17.05.
TRASA: Černice – kovárna – Valík – Štěno-
vice židovský hřbitov – zámek – U Šesti dubů 
– Borek – kaple sv. Barbory – Nebílovy zámek 
– Prusíny – Čižice
(16 km  vede  J. Hubková)    
7. 11. PÁ: LETINY – PIVOVAR     
Autobusem z Přeštic 11.45 do Skašova. Zpět 
z Dolců (z Řeneč) 16.20 do Přeštic, vlak do 
Plzně 17.14, do Klatov 16.43, 17.29 (R)
TRASA: Skašov – Letiny lázně – Letiny – 
Kbelnice – Štíhlov – Agnes – Dolce
(10 km vede M. Šetková)
15. 11. SO: POCHOD K 90. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ 
V PŘEŠTICÍCH 1924-2014
Pochod je určen pro všechny, kteří si chtějí pro-
táhnout tělo a pro rodiče s dětmi, pro které jsou 
připraveny hry šikovnosti za sladkou odměnu.
TRASA: Přeštice V Brance – Příchovice –  

sv. Anna – sv.Vojtěch – sv.Václav – Kaštánky 
– Přeštice
6 km dle značení pochodu
22. 11. SO: Z BOŽKOVSKÉHO  OSTROVA   
NA OSTROU HŮRKU
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plzně (7.45), zpět 
z Plzně 15.02 do Přeštic.
TRASA: Plzeň hl. nádr. – proti proudu Úslavy 
– Božkovský ostrov prohlídka nového sportov-
ního areálu – Koterov – Bradava – Ostrá Hůrka 
– OC Olympia-Černice
Nutná 1 jízdenka MHD – trolejbus č. 13 Černice.
(12 km vede A. Mestlová)
29. 11. SO: PODZIMNÍM CHODSKEM
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plzně (7.45), z Plzně 
8.10 do Domažlic (9.25). Zpět ze Kdyně 15.52 
do Klatov (16.25), z Klatov 16.46 do Přeštic.
TRASA: Domažlice – Bořice – Záhořany – Sta-
nětice – Oprechtice – Prudice – Pláně – Pod-
zámčí – Kdyně-Prapořiště 
(15 km vede V. Řežábek)
SCHŮZE  VE  VELKÉ  KLUBOVNĚ  
HOTELU SPORT ve čtvrtek 27. listopadu 
2014 v 17.00 hod.

P O Z V Á N K A
na pochod k 90. výročí založení 

Klubu českých turistů v Přešticích – 1924-2014,
 který se koná dne 15. 11. 2014

Trasa: 
Přeštice – V Brance – Příchovice – sv. Anna – sv. Vojtěch – sv. Václav – Kaštánky – Přeštice

Pochod je určen pro všechny, kteří si chtějí protáhnout tělo a pro rodiče s dětmi, 
pro které jsou připraveny hry šikovnosti za sladkou odměnu.

Pořádá oddíl pěší turistiky TJ Přeštice.

Den červené barvy
Začátkem září nastal i začátek školního roku. 

Otevřely se brány škol základních i mateřských 
a všude zazněl smích a veselí. Ale byla i místa, 
kde se ozýval pláč. Pláč dětí, které poprvé muse-
ly opustit teplou náruč rodičů. Během měsíce 
září se děti v naší mateřské škole seznamovaly 
s novým prostředím, novými kamarády, obno-
vovaly či prohlubovaly přátelství z loňského 
roku. Především se učily, jak se k sobě hezky 
chovat a pomáhat si.

Měsícem září nás provázela báseň: Červené 
na dlani nesu ti srdíčko, usměj se chlapečku, 
usměj se holčičko.

Červená barva je symbolem srdce – lásky, 
přátelství mezi lidmi.

Na znamení přátelství děti spolu s rodiči doma 
vytvořily srdíčko pro svého kamaráda. Srdíčka 
se jim velice povedla. Některá byla malovaná, 
jiná šitá, ba dokonce i jedlá. Všechna srdíčka 
byla k vidění na výstavě v jídelně naší školy.

Den červené barvy byl zakončením úspěšné-
ho září. V tento den přišly děti i paní učitelky 
oblečeny do této barvy a společně celá školka 
vytvořila na zahradě velké srdce přátelství.

Kolektiv MŠ Dukelská

Stříbrní k dvacátým narozeninám
Dechový orchestr ZUŠ Přeštice se ve dnech 

26.-27. 9. 2014 zúčastnil 19. ročníku meziná-
rodního festivalu dechových hudeb Vejvodova 
Zbraslav. Součástí festivalu byla soutěž zúčast-
něných orchestrů. Podmínkou k soutěži je obsa-
zení max. 25 hráči a povinná skladba, kterou je 
nutné zařadit do soutěžního repertoáru. Skladbu 
předem určí pořadatel festivalu. Šest soutěží-
cích kapel bylo z Čech a Moravy, další dvě při-
jely ze Slovenska a Slovinska. Festivalu se jako 
nesoutěžící host zúčastnila i kapela z Mexika. 
Dechový orchestr ZUŠ Přeštice byl ohodnocen 
diplomem ve STŘÍBRNÉM pásmu.

V letošním roce je to 20 let od založení 
orchestru tehdejším ředitelem školy Josefem 
Kadlecem. ZUŠ Přeštice pořádá k tomuto 
výročí slavnostní koncert, na kterém kromě 
Dechového orchestru ZUŠ Přeštice vystou-
pí Pěvecký ansámblový soubor ZUŠ Přeštice 
(ve spolupráci s orchestrem) a jako host Měst-
ská kapela z našeho partnerského města Nit-
tenau (SRN). Koncert se koná 22. 11. 2014 od  
16 hodin v sokolovně. ZUŠ Přeštice tímto 
srdečně zve všechny příznivce a bývalé členy 
orchestru.                                       Dušan Rada

ZUŠ Přeštice

Informace městské knihovny
V sobotu 27. září jsme se stali v rámci akce 

„Den pro rodinu aneb Křížem krážem Přešti-
cemi“ jednou ze zastávek rodin, jednotlivců, 
seniorů. V oddělení pro dětské čtenáře byl při-
praven program „Vesele s Ondřejem Sekorou“ 
– výstavka všech Sekorových knih z našeho 
fondu, luštění kvízu, bludiště, zvířecí hádan-
ky, hod šiškou do koše, malování zvířátek na 
tabuli. V oddělení pro dospělé se pokračovalo 
tříděním – co do lesa nepatří a modelováním 
broučků. Odměnou byl dopis Ferdy Mraven-
ce, záložka, razítko do „pasu“ a mnoho nových 
zážitků. Celkem knihovnu navštívilo kolem 140 
lidí. Děkujeme za Váš zájem a návštěvu!

V rámci Týdne knihoven (od 6. 10. do 10. 10. 
2014) jste mohli navštívit v městské knihovně 
přednášku našeho nejakčnějšího záhadologa pana 

Arnošta Vašíčka, spisovatele, scénáristy, režisé-
ra, kameramana, cestovatele, autora televizních 
seriálů Setkání s tajemnem, Planeta záhad, Stráž-
ce duší atd. V oddělení pro dospělé je až do 8. 11. 
výstava portrétů pana Michaela Impellizzeri. Zde 
také probíhal prodej vyřazených knih (po 5 Kč), 
zájemci budou mít možnost výběru a nákupu až 
do konce prosince. V dětském oddělení se usku-
tečnila středeční tvořivá dílna „Podzim je tu“. 
Výsledkem byly krásné záložky s podzimními 
motivy. A někoho možná zaujala amnestie pro 
zapomnětlivé čtenáře (poplatky z prodlení).

Celoroční hra „Lovci perel“ končí v pátek  
28. listopadu. Vyhodnocení soutěže se uskuteč-
ní 6. prosince na akci „Den pro dětskou knihu.“

Mgr. Jindřiška Červená
MK Přeštice

Nejvíce čtoucích a poslouchajících
Naši knihovnu oslovila městská knihovna 

v Prachaticích, zda bychom ji podpořili při 
pokusu o překonání rekordu v počtu čtoucích 
a poslouchajících z roku 2010, který by se konal 
ve středu  24. září od 8.00 do 8.10 hodin. K té-
to výzvě se přihlásily tyto školy: ZŠ J. Hlávky 
Přeštice I. stupeň, ZŠ Štěnovice, MŠ Příchovi-
ce, ZŠ Merklín, ZŠ a MŠ Dolní Lukavice, ZŠ 
a MŠ Řenče. Všude se četl stejný text – kapitola 
z nové knihy spisovatele Hynka Klimka a ilu-

strátorky Zdeňky Študlarové „O víle Majolence 
a profesorovi z Prachatic“. V našich 6 školách 
četlo a poslouchalo zároveň 806 osob. Agentura 
Dobrý den z Pelhřimova nám zaslala výsledek: 
akce se zúčastnilo celkem 152 institucí a 15 786 
lidí, rekord byl překonán. Děkuji všem účastní-
kům za podporu. Česká kniha rekordů IV. se 
zápisem bude v dětském oddělení k zapůjčení.

                                 Mgr. Jindřiška Červená
MK Přeštice

l 28. 11. 2014 Univerzita 3. věku
Čas konání: 10.00 hodin 
Místo konání: malý sál KKC
Pořadatel: MAS Aktivios
l 28. 11. 2014 Taneční 2014 – závěrečná
Čas konání: 19.00 hodin 
Místo konání: sokolovna Přeštice
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 100 Kč
Předprodej: TIC Přeštice
l 29. 11. 2014 Filmový klub – film IDA
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 60 Kč
l 30. 11. 2014 Adventní neděle – Rozsvícení 
vánočního stromečku
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: Masarykovo náměstí

Opravená fara je ovocem solidarity
Sobotní podvečer 18. října zněl zpěvem 

a hudbou. Evangelický sbor tak oslavil opravu 
fary, kterou umožnila solidarita jejich souvěrců 
z Německa.

Na šest desítek návštěvníků přišlo na koncert 
ženského pěveckého sboru Carmina a bratří 
Škochových. Jejich zpěv a hudba byly nápl-
ní téměř dvouhodinového koncertu, který byl 
vrcholem slavnostního otevření opravené evan-
gelické fary. 

Pěvecký sbor Carmina potěšil publikum svým 
osvědčeným repertoárem a jejich výbornou úro-
veň ocenili všichni velkým potleskem.

Bratři Štěpán a Ondřej Škochovi představili 
přítomným svůj jedinečný hudební projekt – 
zhudebněné básně Suzanne Renaud, manželky 
známého básníka a grafika Bohuslava Reynka. 
Skladby pocházely celkem ze tří alb, které brat-

ři společně vytvořili. Vynikající úroveň, skvělý 
přednes a příjemná atmosféra, kterou se takto 
podařilo vytvořit, provázely celé vystoupení 
bratří Škochů.

Koncert byl proložen dvěma vstupy hostů, 
kteří připomněli důvod konání koncertu: radost 
z provedené rekonstrukce evangelické fary. 
Rekonstrukce byla umožněna jen díky solidari-
tě německých evangelických sborů – prostředky 
se sbíraly postupně v jednotlivých farnostech. 

Pro všechny přítomné bylo pak připraveno 
občerstvení v prostorách evangelické fary, kde 
byla také příležitost k rozhovoru s účinkujícími.

Koncert se konal ve velkém sále sokolovny, 
jelikož prostory evangelického sboru jsou vel-
mi omezené. Kostel s odpovídajícím zázemím 
byl sboru zbořen v r. 1974.

Jan Satke, evangelický farář

Varování před podvodníkem
Tímto bych ráda upozornila všechny, kteří čas 

od času potřebují klempíře nebo pokrývače.
Počátkem března jsem zaplatila 5000 Kč zálo-

hu (prý na zakoupení materiálu) s tím, že v nej-
bližší době přijde pan Bohumil Šperl provést 
zadanou práci a dodělat jednu z loňského roku, 
také již rok zaplacenou. Od té doby proběhlo 
z mé strany 10 SMS, mám je uložené a několik 
tel. hovorů. Do dnešního dne vše bezpředmětné. 
Trochu jsem se poptala mezi lidmi a mají tytéž 
zkušenosti. Nemůže mu to přece donekonečna 
procházet.

Pana Šperla žádám o dodělání práce z loň-
ského roku 2013 a o okamžité vrácení 5tisícové 
zálohy. To je poslední kontakt a nikdy více.

                                       A. Rysová



V Přešticích Na Pohořku v čp. 46 žila židov-
ská rodina Josefa Kleina, který měl u domu sad 
a zřejmě obchodoval s ovocem. Josef a Anna 
Kleinovi měli pět dcer (Olga, Ida, Regina, Erna, 
Josefa). Rodiče Josef (1861-1938) a Anna 
(1861-1941) jsou pohřbeni na přeštickém židov-
ském hřbitově. Dcera Josefa odešla ještě před 
2. světovou válkou do USA, Erna zemřela před 
válkou, Olga, Ida a Regina neunikly holokaustu. 
Všechny tři putovaly nejprve do Terezína, Olga 
a Regina později zahynuly v Osvětimi. Jen Ida, 
provdaná Gansová, se z Terezína vrátila. Nás 
zajímá osud Reginy (1892-1944). Regina byla 
vdaná za Emila Roubíčka z Nové Cerekve a žili 
spolu ve Štěnovicích. Oba zahynuli v Osvěti-
mi, ale jejich syn Jiří (1927-2008) přežil. Jen 
on jediný ze štěnovických židovských obyva-
tel se po skončení války vrátil domů do Ště-
novic. Oženil se a narodila se mu dcera Zuza-
na. Později Jiří odešel s rodinou do USA, kde 
před pár lety zemřel. Kontakty se Štěnovicemi 
ale trvají skrze korespondenci a návštěvy jeho 
dcery Zuzany. Ta před rokem poslala fotogra-
fii své babičky Reginy Roubíčkové, rozené 
Kleinové, z Přeštic. Na fotografii je Regina se 
svou kamarádkou Máňou v roce 1918. Bylo by 
zajímavé pokusit se nalézt v Přešticích rodinu, 
jejíž potomci snad vlastní stejnou fotografii 
a zjistit, kdo byla ona dívka Marie, která byla 

zřejmě nejbližší kamarádkou Reginy Kleinové. 
Na rubu fotografie, kterou vlastní paní Zuzana 
Roubíčková v USA, vnučka Reginina, je napsán 
text věnování a datum: „Regušce ku vzpomínce 
na rok 1918 od její Máni.“ Usmívající se dívka 
vlevo na obrázku je Regina Kleinová, vedle ní 
vpravo je její kamarádka Marie. Všem, kdo by 
znali něco k osudu rodiny Josefa Kleina a jeho 
dcery Reginy, děkujeme za informace.

PhDr. Alena Vlčková
kronikářka obce Štěnovice
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Život v Přešticích – VIII.
V minulých padesáti pěti číslech Přeštických novin jste nacházeli na tomto místě vždy porov-

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

„Dědeček“ před zámkem v Dolní Lukavici
V sobotu 7. září před zámkem v Dolní Luka-

vici vystoupil Ochotnický spolek Kbel. Zahráli 
veselohru Jaroslava Koloděje „Dědeček aneb 
Musíme tam všichni“. Hra s jednoduchým dějem 
přilákala malé i velké diváky, kteří vydrželi do 
konce představení i navzdory deštivému poča-
sí po přestávce. Hra skončila svatbou, tedy  
happy endem, a diváci odcházeli příjemně nala-
děni domů.  

Mgr. Eva Horová (Klepsová)
kulturní komise OÚ Dolní Lukavice

Do křesel osobností zasedli malíři
Do křesel přeštických osobností při dalším 

setkání zasedli dva malíři a dokonce i bývalí 
pracovní kolegové v jednom kulturním zaříze-
ní, Marie Zajíčková a Pavel Jirsa. Oba postup-
ně zpovídala Martina Míšková, která poslucha-
čům přiblížila jejich životní cestu uměleckou, 
ale i pracovní, což se u nich několikrát úzce 
prolínalo. A jak se několikrát „střetlo“ jejich 
pracovní zaměření, tak umělecky měl každý 

trochu odlišný směr. Marie Zajíčková dlouho 
pracovala v novinách, vedla kulturní přílohu, 
hodně se věnovala perokresbě a podobným 
technikám. Zatímco Pavel Jirsa pracoval dlou-
hé roky na kulturním středisku a malířsky se 
vyžíval hlavně malováním zátiší a krajin. Pří-
jemný podvečer skončil podpisem obou osob-
ností do pamětní knihy města Přeštic. 

(šat)

Podzimní výlety
První říjnový víkend jsme se vydali na naši 

tradiční střediskovou výpravu. Původně jsme 
chtěli navštívit Konstantinovy Lázně, ale 
v tamní škole nás nemohli ubytovat a tak jsme 
se vydali do sousedních Bezdružic, kde jsme 
v tělocvičně základní školy našli skvělé zázemí. 
Cesta vlakem do Bezdružic trvá bohužel dvě 
a půl hodiny a tak jsme přijeli až v osm večer. 
V sobotu ráno jsme hned po snídani vyrazili 
na pochod na Krasíkov. Počasí bylo chladné 
a mlha nám brzy zmáčela boty. Při zastávce na 
Ovčím vrchu jsme si prohlédli památník selské-
ho povstání a kruhovou kapli a zahráli si nějaké 
hry. Pak jsme pokračovali na vrch Krasíkov, 
kde jsme se chystali navštívit zříceninu hra-

du Švamberk. Právě v tento den probíhaly na 
Krasíkově Slavnosti jablek, doplněné kultur-
ním vystoupením různých kapel. Dokonce tam 
vystupoval i známý herec Vladimír Javorský, 
který s jednou z kapel hrál na ukulele a saxo-
fon. Kromě stánků s jablečnými pochoutkami, 
moštem, štrúdlem, koláči apod. nechyběly ani 
různé aktivity pro děti, např. výuka žonglová-
ní, skládání básniček, kreslení, hudební dílna 

nebo úžasné loutkové divadlo. Pod vrchem, na 
dvoře Krasíkov jsme si zase mohli prohlédnout 
malou zoologickou zahradu. Viděli jsme kozy, 
divoká prasata, jeleny, oslíka, labutě a kdoví 
co ještě. Kyvadlovou autobusovou dopravou 
jsme k večeru dojeli do Konstantinových Lázní 
a odtud pěšky do Bezdružic na večeři K Rákos-
níčkovi. V neděli ráno jsme uklidili tělocvičnu 
a prohlédli si město a zámek Bezdružice. Ten 
bohužel jen zvenčí, protože je uzavřený. Za 
městem jsme si znovu zahráli hry a pak už hurá 
na oběd, který jsme završili vynikajícím jableč-
ným štrúdlem od paní „Rákosníčkové“. Vlak 
nás pak zase zavezl do Přeštic.

Následující sobotu jsme vzali náš nejmladší 
oddíl – přípravku – na výlet do Lužan. Domlu-
vili jsme si tam návštěvu zámku. Paní průvod-
kyně nám vyprávěla o Josefu Hlávkovi, ukázala 
nám jeho pokoje a pracovnu a pak nás proved-
la parkem a zahradou. Na dětském hřišti jsme 
snědli svačinu a chvíli se klouzali na skluzavce, 
než jsme se vydali zpátky do Přeštic po bře-
hu řeky se zastávkou v Příchovicích. Cestou 
jsme si vyzkoušeli skautské značky a kůrotisk. 
Výprava se nám moc líbila, i když nás trochu 
bolely nohy.                                             Jájina

Židovská hledání

Poznámka na okraj
Říjen – měsíc voleb a v Přeštických novinách 

avizované volební programy politických stran 
a jednotlivých uskupení. Bude o ně zájem, tak 
jsem chvátal a pro noviny „běžel“. Peněženku 
nechávám v autě, v ruce „pětku hnědku“ a pře-
mýšlím, čím nás kandidáti překvapí. Ale první 
překvapený jsem byl já. „Dneska jsou Přeštické 
za patnáct…“ Joj to je ale informace. Tak se 
vracím pro chybějícího „bůra“, konečně mám 
noviny v rukou a ještě u marketu poprvé listuji. 
Proč jsou dražší? Na prvý pohled nic nenachá-
zím. Tak doma znovu, podrobněji, prohlížím, 
pročítám. A nic. Jen volební příloha navíc. 
A už se vkrádá neodbytná myšlenka. Volební 
příloha = dražší noviny. Proč? Kdo to schválil? 

Myšlenky utíkají různými směry, ale vracejí se 
k jednomu bodu. Cenu novin jako vydavatel 
schvaluje město. A jeho zástupci byli na růz-
ných kandidátkách. Takže se naskýtá vysvětle-
ní. Rozsáhlejší vydání novin o volební progra-
my zaplatili občané. Nemělo by to být naopak? 
Také si myslíte, že na toto vydání se měly složit 
jednotlivé volební subjekty? Ony nám před vol-
bami něco nabízely, něčím nás chtěly přesvěd-
čit, že máme do volebních uren vhodit právě 
jejich lístek. Ale u nás v Přešticích je to naopak, 
všech devět volebních uskupení dostalo dárek 
ještě před volbami. A ty, občane, klidně plač či 
skřípej zubama… Je to „houby platné“.  

(šep)

Kulturní pozvánky do Dolní Lukavice
Slavnosti sv. Huberta
Kulturní komise obce Dolní Lukavice, myslivecké sdružení Lukavan a jezdecký oddíl paní Polá-

kové zvou v sobotu 1. listopadu do Dolní Lukavice na kulturní akci Slavnosti sv. Huberta.  Akce 
bude zahájena ve 14.00 hodin u stájí paní Polákové (při výjezdu z obce na Přeštice), od 14.30 
hodin na fotbalovém hřišti proběhnou ukázky myslivců s loveckými psy a večer budou slavnosti 
pokračovat Hubertskou zábavou od 20.00 hodin v sále kulturního domu ve Snopoušovech.  K tanci 
zahraje Asfalt a bude připravena bohatá zvěřinová tombola.

Rozsvícení staré lípy
Na sobotu 29. listopadu kulturní komise Dolní Lukavice připravuje tradiční akci „Vítání adven-

tu“. V 17 hodin za zvuku koled v podání dětského hudebního souboru Lukaváček rozsvítíme starou 
lípu před kostelem.                                                                                       Eva Horová (Klepsová)

Zleva Marie Zajíčková, Věra Kokošková a Pavel Jirsa.
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Před kašnou na Masarykově náměstí v Přešti-
cích stály dvě ženy a vzrušeně si povídaly. Už 
asi dvacet minut. Občas se spiklenecky rozhléd-
ly kolem sebe, jestli nejde nějaká známá, kte-
rá by se mohla do debaty přidat. Zatím nikdo. 
Sousedky si ale vystačily. „Vidělas ty velké pla-
káty s těmi panáčky u Spoláku? To muselo stát 
peněz,“ pravila ta tmavovlasá. Její kolegyně se 
slušivou pokrývkou hlavy přitakala. „Ten můj 
doma říkal, že to dělala nějaká reklamní agentu-
ra a že to stálo čtvrt milionu. To mi řekni, kde na 
to ten Naxera vzal.“  Pak se ještě ženy pustily do 
novin, které dostal každý zdarma do schránky. 
„To ti musím říct, Božka, to je teda drzost. Já 
jsem se nechala málem napálit,“ pravila opět ta 
tmavovlasá, pohlédla přes kašnu na budovu rad-
nice a ztišila hlas. „Prý tam z toho bylo posví-
cení.“ Ženy se zasmály a dál se divily, kolik se 
dneska za ty volební kampaně utrácí.

Tento rozhovor se možná odehrál, možná ne. 
Možná se o tom bavili chlapi v hospodě nebo 
úředníci na radnici. V každém případě se o naší 
volební kampani vyprávějí zaručené historky, 
které mají s realitou společné asi tolik jako...

Šlo hlavně o nápady. Ačkoliv to tak nevypa-
dá, naše kampaň vznikla „na koleně“ – u stolu 
v hospodě při předvolebních debatách naše-
ho týmu. S výtvarným řešením nám pomohli 

kamarádi Pavel Ziegler a Tomáš 
Hudolin. Hesla na plakáty jsme 
vymysleli sami, prostor pro větši-
nu plakátů jsme získali za slušnou cenu, výlep 
jsme provedli svépomocí. Volební program 
jsme dali dohromady snadno, protože všichni 
v Přešticích žijeme a víme, co tady chybí a co 
i my potřebujeme. Takže jsme to jenom sepsali. 

Nejvíce práce nám daly Přeštické TOP Novi-
ny, protože noviny jsme dělali poprvé. Takže 
jsme si stáhli z internetu volně dostupný origi-
nál Přeštických novin a podle toho jsme vytvo-
řili ironickou napodobeninu. Texty a obráz-
ky jsme dodali každý podle svých schopností 
a možností. Celé to k tisku připravila grafička, 
kterou platila TOP 09. Vyúčtování kampaně 
najdete na www.prestice-voli-karla.cz  

Jsme rádi, že vás naše noviny zaujaly, že jste 
nám dali své hlasy a těšíme se na spolupráci při 
rozvoji našeho města.       Kandidáti za TOP09

Jak to bylo se skandální kampaní! Přeštický kanec 2014 ve fotografiích

HLÁSEK ZUŠ Přeštice slavil desáté výročí
V letošním školním roce uplynulo právě 10 let 

od doby, kdy byl založen dětský pěvecký sbor 
Hlásek ZUŠ Přeštice. V počátcích tohoto sou-
boru jej navštěvovalo okolo dvaceti dětí. Jejich 
počet však stále narůstal a tak byl v roce 2008 
založen i přípravný dětský sbor Minihlásek ZUŠ 
Přeštice. Tento soubor v současné době navště-
vuje okolo 40 dětí a Hlásek má nyní 57 členů. 
Repertoár tvoří především písně známých čes-
kých folkařů a folkových skupin, ale i lidové 
písně, spirituály a „stará muzika“. Oba soubory 
za dobu své existence zpívaly přibližně na 150 
koncertech a vystoupeních doma i v zahraničí. 
Od roku 2006 Hlásek ZUŠ Přeštice spolupra-
cuje s příbramskou folkovou skupinou Ginevra 
(www.ginevra.cz), se kterou absolvoval spo-
lečně řadu vystoupení. Za dobu svého trvání 
natočil sbor 3 CD a právě to poslední křtil na 
svém desátém výročním koncertě 24. 10. 2014 
ve vyprodané přeštické sokolovně. Koncertu 
se zúčastnilo mnoho pozvaných hostů, mimo 
jiné i z Hudební a Základní školy ze slovin-
ského Krška, ale i řada bývalých členů Hlás-
ku. Úvod koncertu patřil Minihlásku, v jehož 
podání zaznělo pět písní. Poté přišel na řadu 
Hlásek, který zazpíval písní devět. Následovalo 
„překvapení“ současných členů sboru, při kte-
rém se s humorem vzpomínalo na uplynulých 
deset let trvání souboru.  Hostem programu byli 
naši dlouholetí kamarádi a přátelé, příbramská 
Ginevra, která se stala zároveň kmotrem našeho 
třetího CD. Po jejich samostatném vystoupe-

ní zazněly tři společné písně v podání Hlásku 
a Ginevry, následoval křest CD a úplný závěr 
koncertu patřil všem vystupujícím, Minihlásku, 
Hlásku a Ginevře, kteří si společně s posluchači 
zazpívali píseň Do rána bílého. Myslím si, že se 
koncert vydařil ve všech směrech a že poslucha-
či odcházeli spokojeni do svých domovů. Všem 
členům obou sborů, ale i ostatním účinkujícím, 
bych chtěl poděkovat za výborná vystoupení 
a „sborákům“ bych chtěl popřát spoustu dalších 
let  v jejich úspěšné sborové činnosti.

 Bc. Miroslav Vacek, sbormistr
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MALÉ MĚSTO VE VELKÉ VÁLCE – III. část

Přeštice 1914–1918
FRANTIŠEK SVATOŠ

V čele jednoty Československé obce legionářské 
v Přešticích stál od jejího vzniku v roce 1922 až do své-
ho předčasného skonu ruský legionář František Svatoš. 
Pocházel z Pece u Domažlic, kde se narodil 19. červ-
na 1877. Stal se učitelem. V Přešticích vyučoval jako 
řídící učitel na obecné škole chlapecké v letech 1928 
až 1930. O tom, jak si ho lidé vážili, svědčí i fakt, že 
od roku 1927 do června 1930 zastával úřad purkmist-
ra města Přeštic. Sloužil poctivě nejen občanům, ale 
především těm nejpotřebnějším – bývalým legionářům 
a jejich pozůstalým, kteří se na něho hojně obraceli 
v nejrůznějších osobních záležitostech. Několik let zastá-
val  funkci v předsednictvu Západočeské župy ČsOL 
v Plzni. Smrt ho zasáhla nečekaně, v přeštické škole 
ho ranila mozková mrtvice dne 7. června 1930. Jeho 
pohřeb se stal jednou z největších smutečních událostí  
v  Přešticích v období mezi dvěma válkami.

TŘIKRÁT ODHALOVANÝ POMNÍK T. G. M. NA NÁMĚSTÍ V PŘEŠTICÍCH
Záměr postavit v Přešticích důstojný památník na  

102 mužů z Přeštic padlých v I. světové válce přijala Místní 
komise osvětová usnesením ze dne 14. 2. 1922. Pomník měl 
být zároveň připomínkou časů, kdy se rodila naše samostat-
nost, a výrazem úcty k muži, který se o ni nejvíce zasloužil – 
tj. našemu prvnímu prezidentovi, T. G. Masarykovi. Veřejné 
sbírky spolu s výtěžkem z uspořádaných národních slavností 
vynesly celkem 24 760,26 Kč, ale výsledná cena díla činila 
nakonec 38 000 Kč. Zastupitelstvem města bylo jednomysl-
ně rozhodnuto, aby pomník vypracoval ak. sochař Vojtěch 
Šíp z Plzně (1885-1931). Pak vyvstal spor o umístění sou-
soší. Vlivem Obce čsl. legionářů zvítězil návrh, aby pomník 
byl umístěn na náměstí před budovu Okresní správní komi-
se a Okresní hospodářské záložny. Odhalení pomníku bylo 
načasováno na dny 5. až 6. července 1924, kdy se vzpomí-
nalo upálení Mistra Jana Husa. Do základního kamene byla 
vložena jména všech padlých přeštických mužů a seznam 
místních legionářů z ruské, francouzské a italské fronty prv-
ní světové války. 

Původní pomník byl ohrazen litinovým zábradlím, uvnitř 
byla kolem sousoší parková úprava. Kvetly zde růže a šeřík 
v národních barvách. Původní nápis na podstavci pod sochou 
TGM zněl: „Pomník padlým vojínům a legionářům v Přešti-
cích“. Symboliku památníku vysvětlil Vojtěch Mach ve svém 
článku „K sedmému březnu“ (Pod Zelenou Horou, roč. I,  
č. 7, březen 1933, str. 104) takto: „Jest 5 m vysoký a zná-
zorňuje ´Osvobození národa´, zdůrazněné sochou presi-
denta Masaryka v nadživotní velikosti. K presidentově soše 
se druží dvě menší skupinky, znázorňující pád bývalé říše. 
Vpravo staletý dub drtí pod svým zlomeným tělem poslední 
oběti, vlevo legionář rdousí dvouhlavého orla.“ Na památ-
ník byl použit pískovec z Hořic.1 Stal se námětem mnoha 
fotografií a dobových pohlednic. K této příležitosti byla tis-
kárnou pana Ouřady vydána brožura se jmény všech padlých 
a legionářů z první světové války.

V sobotu 5. 7. 1924 bylo v sokolovně uspořádáno divadel-
ní představení souboru Úhlavan a DTJ hry Revoluční svatba 
z doby francouzské revoluce. Den nato se konala na náměstí 
slavnost k odhalení pomníku. Účinkoval pěvecký sbor Skála, 
žákyně měšťanské školy L. Ježková, hudba 35. pěšího plu-
ku z Plzně, slavnostní řeč pronesl poslanec Dr. Josef Patejdl 
z Prahy. Po slavnostním promenádním koncertu a průvodu 
městem se odpoledne neslo ve znamení lidové slavnosti na 
sokolském cvičišti.

Dne 6. března 1930 byl prezident Masaryk jmenován 
městským zastupitelstvem Přeštic čestným občanem města 
a 3. června téhož roku dostal starosta Svatoš svolení, aby 
náměstí bylo pojmenováno prezidentovým jménem.

Na začátku 2. světové války byla socha T. G. Masaryka 
uschována na dvorku domu pana Bakuleho v Palackého ulici. 
Po válce byla počátkem července 1945 vyzvednuta a opravena 
kameníkem panem Strojvansem. Za pomoci vojáků US Army 
a jejich zvedací techniky byla socha znovu umístěna na pod-
stavec, ovšem již bez sochy legionáře a kořenů stromu. Také 
nápis už zněl jinak: „Památce těch, kteří pracovali a umírali za 
svobodu našeho národa. 1914-1918, 1939-1945. 

Po nástupu komunistického režimu musel být symbol prv-
ní republiky pochopitelně rychle odstraněn. Nějaký čas byla 
socha uložena na radnici. V roce 1953 však, s požehnáním 
okresního národního výboru, nenávratně zmizela, údajně byla 
roztlučena kladivy. Vzpomínku na padlé z válek měla zastat 
pamětní deska v parku.

Po listopadu 1989, kdy se přeštickému náměstí opět vrátilo 
původní jméno, rozhodlo nové vedení města i o  návratu sochy, 
byť již na jiné místo. Autorem do třetice obnoveného památní-
ku byl ak. sochař Zdeněk Jílek z Plzně (1936-2004). Odhalení 
provedl 7. května 1995 ministr vlády ČR Igor Němec. Pamětní 
deska v parku byla předělána a byla do ní zvěčněna konkrétní 
jména jak bojovníků proti nacismu, tak židovských obyvatel 
města, kteří zahynuli v německých koncentračních táborech. 
V současné podobě existuje od roku 2005.

1 Firma Klokočka–Šíp postavila podobných pomníků více. Bez ústřední sochy 
T. G. M. nalezneme totožný výjev např. v Dobřívu u Rokycan či v Sušici. 
Naopak, v Nepomuku bylo sousoší s prezidentem v čele instalováno v roce 
1925 a odstraněno v roce 1961.

Pomník padlým vojínům a legionářům v Přešticích.

NA VÁLKU NEŠLO JEN TAK 
ZAPOMENOUT

Ačkoliv předválečný vlastivědný sborník „Pod Zelenou Horou“ začal vychá-
zet až čtrnáct let po skončení první světové války, učitelé, kteří ho tvořili a kteří 
byli většinou sami jejími přímými účastníky, se v příspěvcích ke svým válečným 
zážitkům často vraceli. Nejpilnějším byl v tomto směru učitel Vojtěch Mach, který 
na frontu rukoval z kucínské školy a po návratu pak učil v Merklíně a Přešticích. 
Hned v prvním ročníku sborníku (č. 7, březen 1933) zavzpomínal na své setká-
ní s prezidentem Masarykem v ukrajinském Borispolu a toto téma ještě jednou 
podrobněji rozvedl u příležitosti prezidentova úmrtí (ročník II., č. 2, říjen 1937). 
Několikrát popsal osudy svých kolegů na bojišti či v zajetí – učitele Karla Polá-
ka v „Obrázku z ruského zajetí“ (ročník V., č. 2, říjen 1936), smrt učitele Vác-
lava Teera – „Z čeho se rodila naše svoboda“ (ročník VI., č. 3, listopad 1937) 
a smrt Františka Reifa, učitele skočické školy (viz zářijová příloha Přeštických 
novin). Připomenul i státní pohřeb hrdinů od Zborova – plukovníka Jiřího Švece  
a pplk. Karla Vašátka – jejichž ostatky byly po patnácti letech přivezeny z Čel-
jabinska do ČSR („Mrtví se vrátili“ – ročník II., č. 3, listopad 1933). Sborník 
reportážně zaznamenal také odhalování pomníků padlým – v Přešticích (1924) 
a Nepomuku (1925), při Dnu brannosti v Soběkurech 12. 7. 1936, dále odhalení 
pamětní desky legionáři J. Hlávkovi v Křenicích v roce 1935 a Zborovské oslavy 
v Přešticích v roce 1937. Zvlášť dojemně vyznívají články týkající se válečných 
Vánoc – „Vzpomínka vánoční“ ze zákopů Františka Bastla, „Vánoční vzpomínka“ 
z okupované vesnice v Haliči Vojtěcha Macha či „Jeníkovy nejsmutnější Vánoce“ 
ze zázemí J. Panského. Těm se budeme blíže věnovat v prosincové příloze.  

Seznam legionářů z Přeštic

Ajl František (1891 – R), Bažant Karel (R), Böhm Vojtěch (1876 – R), Brada Josef (1875 – R), 

Brunát Matěj (1887 – R), Čermák Jan (1884 – R), Červený Jindřich (1891 – R), Farkač František 

(1882 – R), Feifar Bohuslav (I), Fodermajer Jan (1893 – R), Frouz Karel (1895 – R), Háyek Karel 

(R), Hamáček František (1894 – R), Hartman Rudolf (1892 – R), Havlík Václav (1896 – R), Hof-

meister Břetislav (1896 – R), Hrabí Václav (1883 – F), Hrudička Šimon (1885 – F), Janda Jan (1897 

– I), Janský Vojtěch (1888 – R), Jedlička Josef (1893 – F), Jílek Josef (1883 – I), Kacerovský Josef 

(1895 – R), Kadlec Jan (1898 – I), Kolena Václav (1876 – R), Kripner Josef (1887 – I), Kříž Tomáš 

(1887 – R), Lešetínský Antonín (1878 – R), Málek Karel (1898 – R), Malý Josef (1878 – R), Macík 

Josef (1897 – I), Mašek Čeněk (1889 – R), Matys Antonín (1888 – F), Naxera Alois (1877 – R), Plo-

car Josef (1892 – F), Polka František (1877 – R), Rampich Josef (1877 – I), Řezanka Václav (1896 

– I), Siegl Josef (1893 – R), Sokol Viktor (1894 – R), Stankovský Václav (1886 – R), Stehlík Josef 

(1891 – F), Stehlík Josef (1894 – I), Svatoš František (1877 – R), Svoboda Karel (1896 – F), Šlédr 

František (F), Šmíd Václav (1881 – R), Šrámek Josef (1898 – I), Štrunc Petr (1894 – R), Štych Karel 

(1893 – R), Taišl Jaroslav (F), Vágner Josef (1896 – R), Váňa Václav (1895 – I), Vaska Václav (1891 

– F), Vintner František (1896 – R), Visinger František (1898 – F), Volák Josef (1896 – F), Votava 

František (1898 – R), Vrhel Karel (1897 – F), Žádník Jaromír (1890 – R), Živný Josef (1889 - ?).

Poznámka: V závorce uvádíme datum narození a písmena F, I, R znamenají příslušnost k legiím. 

Seznam je sestaven z dostupných zdrojů, tj. z publikace Památce československých legionářů okresu 

Plzeň-jih (Okresní muzeum PJ ve spolupráci se SOkA Plzeň-jih v Blovicích, rok vydání 1999), ze 

Seznamu padlých a zemřelých ve světové válce od roku 1914-1918 a Seznamu legionářů, bydlících 

v Přešticích (příležitostný tisk, vydaný Osvětovou komisí v Přešticích r. 1924) a ze Seznamu všech 

vojínů z města Přeštic, kteří se zúčastnili světové války 28. 7. 1914 – 28. 6. 1920 (rukopis Františka 

Hájka ve sbírce Domu historie Přešticka). Seznam si neklade nároky na úplnost, jde o otevřený doku-

ment, který bude ještě průběžně doplňován.

HLÁSEK ZUŠ Přeštice slavil desáté výročí
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Jako doprovodný materiál k výstavě „Přeštice před 100 lety“ (Dům historie Přešticka od 3. 10. 2014 do 6. 1. 2015 ) připravily Bc. Drahomíra Valentová a Věra Kokošková. 
Publikované dokumenty pocházejí ze sbírky DHP. Citace zdrojů nebyly upravovány a mohou se v jednotlivých údajích rozcházet.

Některé deníky českých legionářů by vyda-
ly na dobrodružný román. Pro příklad nemusí-
me chodit daleko. Na výstavě v Domě historie 
Přešticka mohou návštěvníci nahlédnout do 
originálu zápisků Karla Frouze (9. 11. 1895-
17. 6. 1961), původně svobodníka 5. pražské-
ho pluku T. G. Masaryka, poté ruského legi-
onáře a konečně v civilu zedníka, který měl 
v Poděbradově ulici v Přešticích malé hospo-
dářství. Na více než devadesáti stránkách for-
mátu cca A6 popsal podrobně a barvitě celou 
svoji sibiřskou anabázi i zpáteční cestu kolem 
světa. Cenná je příloha deníku, v níž zachytil 
texty nejen silně vlastenecky laděných legi-
onářských písní, politické kuplety a satirické 
variace na české národní písně, ale také vět-
šinou fonetické přepisy ruských dobových 
popěvků.

„Po dvou letech prožitých v Rusku jako 
válečný zajatec dozvěděl jsem se čirou náho-
dou o formujícím se českém vojsku. Samo 
sebou jsem se hned přihlásil, už z toho důvo-
du, že po dobrovolném vzdání se Rusům na 
rakouské frontě měl jsem obavu za tehdejších 
poměrů vrátit se domů, bude-li snad někdy 
konec války. Po dlouhé cestě ze středního 
Ruska z gubernie Simbirské, z okresního měs-
ta Karsunu, přijel jsem do městečka Bori-
spolu v gubernii Kyjevské, kde se formovala 
druhá divize. Psalo se 28. srpna 1917. Shledal 
jsem se zde s několika krajany, a to: s Bažan-
tem, Živným, Vágnerem, Malým, Pytlíkem 
z Kucín... V ten čas přijíždělo mnoho nových 
Čechů dobrovolců, takže jsme každý večer 
chodili ku stanici vzdálené asi čtvrt hodiny 
a vyhledávali jsme nové Přeštičáky a krajany. 
Z Přeštic našel jsem Stankovskýho, Brunáta 
Matěje, Kříže... Ruské vojsko opouštělo fron-
tu, zanechávalo všechno na pospas Němcům, 
kteří rabujíce vše, co se dalo, nastupovali na 
Ukrajinu, kterou k nepoznání vydrancovali... 
Ale čím byla situace horší, tím více dobro-
volců přijíždělo. Již nás bylo osm pluků, to 
jest u pluku 12 rot a v rotě 200 mužů, a stále 
noví a noví přicházeli... Tu přišlo něco neoče-
kávaného. V Brestu Litevském byl podepsán 
s Ruskem mír. Profesor Masaryk dal rozkaz 
z Ameriky, abychom se nyní do vnitřních 

poměrů Ruska nemíchali a co nejdříve hleděli 
dostat se do Vladivostoku a odtud do Francie 
na západní frontu...“ 

Dne 10. března 1918 se Karel Frouz vydal 
s ostatními spolubojovníky zabaveným vlakem 
na východ a cestou překonávali mnohé pře-
kážky. Bolševické bojůvky jim odebíraly zbra-
ně, takže Češi museli vybudovat ve vagonech 
dvojité stěny, mezi něž je ukrývali. Ve Vladi-
vostoku se zúčastnili tzv. propagačního dne spo-
jeneckých vojsk, kde Češi udělali svému národu 
velkou reklamu několika vtipnými živými obra-
zy v parku. Idyla záhy skončila, když Trocký 
vydal rozkaz, aby všichni Čechoslováci byli 
odzbrojeni, důstojníci postříleni a mužstvo dáno 
do lágrů. Nastalo období bojů, především o trať 
uprostřed močálů a miliónů komárů. Bolševici 
měli pancéřový vlak, Češi pouze pušky...

„Samo sebou, že takový pancéřový vlak 
dělal divy, zatím co naši nemohli nic proti 
podniknout, protože puška neudělá takovýmu 
obru železnýmu zhola nic. Padlo tam 28 našich 
hochů, kteří byli od bolševiků, většinou to 
Němců, Maďarů a Číňanů, ještě hrozně zoha-
veni, a kteří nebyli ihned mrtvi, jimi doděláni. 
Byl mezi nimi velitel praporu a velitel 8. roty. 
Jako nejsmutnější bylo pro nás, Přeštičáky, že 
zde padl náš kamarád Matěj Brunát. Bylo to 
u vesnice Michajlovky 17. 7. 1918. Po tomto 
masakru bolševici museli přece znovu ustoupit 
a mohli jsme sobě trochu odpočinout. Mohu 
říci, že to byla největší dosud zkouška za celou 
válku a do smrti snad na to nezapomenu. Tam 
jsem sám na sobě poznal, jak člověk i při chů-
zi může se prospat...“ 

Den 27. listopad 1918 zastihl Karla Frou-
ze v Jekatěrinburgu, kam Čechy přijel osobně 
povzbudit generál Štefánik. Nabádal je, aby 
dobyli ještě Perm, pak že budou staženi do 
týlu. Nástup byl zahájen 15. prosince 1918.

„V ten čas před Vánocemi byly zde neoby-
čejně silné mrazy a mnoho sněhu až dva met-
ry, takže válčilo se jenom po cestách a po drá-
ze, jinde pro sníh nebylo možno ani vkročit, 
a stalo-li se, že někdo z nás šlápl vedle vyjeté-
ho sněhu, byl v něm hned až po krk, takže bylo 
často třeba mu pomoci, aby se dostal ven. 
Mrazy zde dosahovaly až 42 °C pod nulou. 
Oblečení jsme měli dobré, přesto často někdo 
omrzl, a to nejvíce na tváři nebo na nose.“

V lednu 1919 mohli Frouzovi spolubojov-
níci konstatovat, že železniční vagony jim 
slouží za provizorní kasárny už dva roky. 
Přemisťování bylo čím dál tím složitější, záso-
bování potravinami též, odrážení útoků band, 
ohrožujících celou trať, nepřetržité. „Na každé 
lokomotivě, která táhla naše části, byli roze-
stavěni posti (tj. hlídky), kteří při jízdě museli 
dávat pozor na případně rozbitou trať anebo 
na cokoliv podezřelého. Také u strojvůdce stál 
post, aby měl tělesnou ochranu. Takové posty 
nebylo příjemno dělat, neboť při zimním zdej-
ším počasí a při rychlé jízdě stát připraven 
k boji na prsou lokomotivy byl člověk za chvíli 
zkřehlý, zmrzlý a unavený...“ 

 Vlak stál nekonečné týdny na venkovských 
staničkách či pouhých zastávkách, ruští želez-
ničáři jakoukoliv pomoc sabotovali, takže Češi 
si museli vše dělat sami: čistit koleje, naklá-

dat uhlí do lokomotivy, nosit vodu, překládat 
vagony, které vyjely z kolejí nebo se vzňaly 
od přehřátých brzd. Jeden z vagonů posloužil 
i jako izolace pro legionáře nakažené černými 
neštovicemi. Dva z nemocných zemřeli, Karel 
Frouz nákazu přežil. V závěru května 1919 
přijeli Češi do Novo-Nikolajevska.

 „Tam od nás došla první zásilka pošty, 
která byla očekávaná každým dychtivě. Kaž-
dé psaní neb lístek byl přečten před celou 
rotou, ať byl jakéhokoliv obsahu. Došly také 
české noviny všech politických stran, které 
jsme přímo hltali ze zvědavosti, jak asi u nás 
je. Také já byl jsem obdarován prvním psa-
ním z domova. Byla to vůbec první zpráva od 
mého odchodu z domova, to jest od dubna 
roku 1915. Roztrhl jsem obálku třesoucíma 
se rukama a četl. Mí bratři byli všichni již 
doma a zdrávi, na což byl jsem velice zvěda-
vý, neb nás bylo v poli všech pět! Mohu říci, 
že jsem si radostí zaplakal. Psaní pak šlo 
z ruky do ruky po rotě...“  Sibiřská anabáze 
však ještě nebyla u konce...

„Později měl jsem tu čest státi u vlaku s rus-
kým zlatým pokladem stráž. Vlak tento předali 
jsme i s Kolčakem vládě eserů v Irkutsku. Byl 
to dlouhý vlak, podle vypravování v každém 
voze prý mnoho beden po 25 kg tyčového zla-
ta. Bedny byly řádně při přebírání námi a při 
předávání opět nové vládě počítány a nepo-
škozené vráceny, což bylo protokolárně obě-
ma stranami podepsáno. Pak jsme byli určeni, 
abychom hlídali 42 tunelů kolem jezera Baj-
kal, nežli všechny části naše je neprojedou...
Připravujeme se také pomalu na cestu domů, 
ale kdy to bude, dosud nikdo neví. Máme ještě 
mnoho překážek před sebou, nežli snad opus-
tíme tuto nešťastnou ruskou zem...“

Do Přeštic se, po dvouměsíční plavbě na 
parníku Amerika II, Karel Frouz nakonec 
vrátil na šestitýdenní dovolenou až v červ-
nu 1920. Definitivně propuštěn do civilu byl 
v září téhož roku.

O deset let později již pracuje jako zedník 
na stavbě Spolkového domu, kde celkem 
odpracoval 378 hodin. 

Z DENÍKU KARLA FROUZE
„Ze Sibiře do Čech vede cesta velmi daleká, ach, co se tam českých hochů na svůj domov načeká...“

Největší boje se odehrávaly na železnici.

Cesta domů z Vladivostoku.
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Vzpomínky na pana PhDr. Radimíra Vrbatu 

V zářijových PN bylo sděleno, že v dalším čísle bude otištěna delší vzpo-
mínka věnovaná váženému panu 

PhDr. Radimíru Vrbatovi,
který zemřel 5. srpna letošního roku v požehnaném věku 88 let. Z kapa-

citních důvodů otiskujeme tyto vzpomínky až nyní. O osobní vzpomínku 
na pana Vrbatu jsem si dovolil požádat přeštického vikáře p. Mons. Karla 
Plavce, paní MUDr. Zdeňku Holubovou a též paní Marii Sedláčkovou. Za 
jejich vzpomínky jim velice děkuji.

Mons. ThLic. ICLic. Karel Plavec, Th.D. 
– farář Římskokatolické farnosti Přeštice    

„V říjnu 1990 jsem byl tehdejším českobu-
dějovickým biskupem Mons. PhDr. Milosla-
vem Vlkem (pozdějším arcibiskupem pražským 
a kardinálem) jmenován farářem v Přešticích. 
Jedním z prvních, s kým jsem se ve svém novém 
působišti setkal, byl právě pan Radimír Vrbata. 
Ten mě rovněž oficiálně přivítal za farnost, když 
jsem zde sloužil 1. nedělní mši sv. Brzy mi sdě-
lil, že mě již předtím znal. Když zaregistroval 
můj překvapivý pohled, podal mi hned vysvětle-
ní. Mínil tím, že se svou manželkou byli účastni 
dne 30. 6. 1985 slavnosti v katedrále v Čes-
kých Budějovicích, kde mě a mé 3 kolegy svě-
til kardinál František Tomášek na kněze. Tam 
mě tedy manželé Vrbatovi poprvé viděli. Tato 
jeho vzpomínka nás ještě více sblížila. Pozdě-
ji mi postupně vyprávěl o svém životě, i o tom, 
jak mu ateistický režim po únoru 1948 pro jeho 
náboženské přesvědčení a křesťanskou angažo-
vanost nedopřál dokončit Filozofickou fakultu 
UK v Praze (kdyby k tomu nedošlo, myslím si, 
že by se klidně mohl stát vysokoškolským peda-
gogem). O nespravedlivém vyloučení z fakulty 
velmi těsně před dokončením studia mluvil bez 
jakéhokoli stínu zatrpklosti vůči těm, kteří to 
zapříčinili nebo žehrání na nepříznivý ´osud´. 
Byl velmi inteligentní a sečtělý, ale zároveň 
skromný a pokorný. Takto na něj vzpomínali 
mnozí, kteří ho znali z dlouhého období, kdy 
dělal skladníka. Každodenní účast na bohosluž-
bách – to byl střed jeho života. Desítky let konal 
službu lektora biblických úryvků, vedl modlit-
by a po úmrtí pana Karla Trejbala v červnu 
2005 převzal službu ministrování v kostele ve 
všedních dnech – to vše až do nedávné doby. 
Začátkem června 2014 mu byla diagnostiková-
na zhoubná choroba, která velmi rychle postu-
povala. Krátkou dobu byl hospitalizován v Hos-
picu sv. Lazara v Plzni. Tam jsem ho navštívil 
v pondělí 28. července. Vyzpovídal se a pak 
se zúčastnil mše svaté (své poslední). Zemřel 
v úterý 5. srpna 2014.

Vážený a milý pane doktore Vrbato. Naší 
farnosti i mně osobně chybíte. Jsme však pře-
svědčeni, že jste se již setkal se svou milovanou 
manželkou a dosáhl plnosti v nové formě živo-
ta u absolutní bytosti, laskavého a milosrdné-
ho Pána Boha – v něhož jste tak pevně věřil 
a doufal. Vděčná vzpomínka na Váš dobrý lid-
ský a křesťanský život je příkladem, který nás 
provází. Zaplať Pán Bůh! Děkujeme Vám!“

MUDr. Zdeňka Holubová 
pochází z Přeštic, dcera MUDr. Miloslava 

Königa, obětavě vozila pana Vrbatu autem do 
kostela, když už nemohl dojít, zařídila též pro 
něho hospic, kde prožil poslední období svého 
života, vozila a vozí do kostela rovněž další 
farnice (např. paní Sekerkovou, Hájkovou či 
Foltovou). 

„Ani přesně nevím, jak se zrodilo několika-
leté mé přátelství s p. dr. Vrbatou. Ale jedno 
vím jistě: bylo velkým obohacením mého života 
a vždy budu za tento dar vděčná. Obdivovala 
jsem jeho všestranné vzdělání, encyklopedic-
kou paměť a zájem o veškeré dění. Jeho bys-
tré úsudky, skromnost a poctivost. Ač již těž-
ce nemocen, stále s neudržitelnou vytrvalostí 
navštěvoval denně bohoslužby, poutě, kulturní 
akce a stále cestoval. Miloval svoji rozvětvenou 
rodinu, sledoval osudy všech blízkých a dove-
dl o nich vyprávět celé hodiny. Jeho největším 
životním pokladem byla milovaná žena. Moje 
sdělení o jeho nevyléčitelné nemoci přijal s kli-
dem a důstojností. Později se mnou o ní mluvil 
s naprostou otevřeností. Přijímal ji se smíře-

ním. Nikdy si nestěžoval, o jeho obtížích jsem 
se dozvěděla jen na moji přímou otázku. Bez 
výhrad přijímal i postupnou ztrátu sil a svo-
ji nedostatečnost. Pomoc přijímal s vděkem 
i samozřejmostí – bylo to hezké. Jen jedenkrát 
jsem zahlédla slzy v jeho očích, a to ve chvíli, 
kdy jsme odjížděli do Hospicu sv. Lazara a on 
naposled zavíral dveře domu, kde prožil většinu 
svého života. Řekl jen: ´Je to těžké...´ I v posled-
ních dnech, které trávil v hospicu, neopadl jeho 
zájem o okolní svět – četl, sledoval TV, vedl 
čilou korespondenci. Se svým suchým anglic-
kým humorem komentoval okolní dění, takže 
i tam jsme se několikrát srdečně zasmáli. Chtěla 
bych touto cestou poděkovat – i za p. dr. Vrbatu 
– rodině, která jej provázela do poslední chvíle. 
Za vstřícnost pracovníkům obv. zdrav. střediska 
a čs. spořitelny. Především pak p. Karáskovi za 
všechnu pomoc a hodiny, ve kterých naslouchal 
jeho vyprávění. Vím, co to pro p. doktora zna-
menalo. Za jeho celoživotní věrnost Pánu Bohu, 
církvi a farnosti byl odměněn dlouhým životem 
a dobrým koncem. Bude nám všem, kteří jsme 
ho znali, scházet!“

Marie Sedláčková
(členka Farní charity Přeštice 

a koordinátorka Tříkrálové sbírky)

„S panem Vrbatou jsem se setkávala pravi-
delně na nedělních bohoslužbách, někdy i mimo 
ně. Jezdila jsem s ním na roční vikariátní poutě 
do kláštera Teplá u Mar. Lázní, na setkání se  
sv. otcem Benediktem XVI. ve Staré Boleslavi 
a na jiná křesťanská setkání. Společně jsme jed-
nali na schůzích výboru a členských schůzích 
základní organizace KDU-ČSL Přeštice. Vzpo-
mínám na p. R. Vrbatu, který byl v 50. letech 
perzekuován, jako na vzácného, charakterního 
a velmi vzdělaného člověka, který stále četl, sle-
doval dění u nás i ve světě. I v poslední době 
svoji chorobu překonával neustálou činností 
a aktivitou. Pana Vrbatu jsem navštívila v Hos-
picu sv. Lazara v Plzni v pondělí dne 4. srpna, 
den před jeho smrtí a rozloučila jsem se s ním 
za Farní charitu Přeštice a farní společenství 
jako poslední návštěva z Přeštic. Pan Vrbata se 
se mnou loučil s tím, že už mu zbývají poslední 
hodiny jeho života, říkal mi, že je konec, ´kon-
čím´. Za mé přítomnosti svolal ještě s přítom-
nou dcerou své příbuzné, aby se rozloučil a sku-
tečně druhý den ve 4 hod. ráno zemřel.“      

Myslím si, že by přeštičtí občané měli také 
vědět, že pan Vrbata měl být za město Přeš-
tice nominován do soutěže na cenu ´Senior 
roku 2014´. Tuto cenu vyhlásila v rámci svého 
projektu ´Senzační senioři´ Nadace Charty 77 
(Konto bariéry).  

Cílem projektu byla podpora seniorů jako 
významné části naší společnosti a zdůrazně-
ní jejich výjimečných výkonů, počinů a pra-
cí. Cílem tohoto ocenění je inspirace seniorů 
v jejich vlastním životě a posilování jejich sebe-
vědomí a sebedůvěry. Červen až srpen letošní-
ho roku bylo obdobím nominačním – dobou pro 
odeslání přihlášky společně se zdůvodněním 
návrhu a 2 referencemi. RM Přeštice se domní-
vala a již byla rozhodnuta za město Přeštice 
nominovat právě pana PhDr. Radimíra Vrbatu. 
Před odesláním nominace od města byl však 
nutný písemný souhlas nominovaného. Bohužel 
ten již pan Vrbata nemohl dát, protože dne  
5. srpna tohoto roku zemřel… Věnujme, pro-
sím, tichou vzpomínku tomuto mimořádnému 
člověku. Děkuji.

Čest památce pana PhDr. Radimíra Vrbaty!
Mgr. Jan Königsmark

místostarosta a kronikář města Přeštice

Vyhodnocení „O nej balkon, zahradu či terasu“ v prosincovém čísle PN



DRAKIÁDA opět zaplnila 
louku za Káčete!         
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Mladý Božetěch Vácha – vyprávění na pokračování

Carský poklad
Asi již nikdo nezjistí, kolik bylo zlata, plati-

ny, drahého kamení a ostatních cenností v rus-
kém státním pokladě. Ten byl v Petrohradě od 
říjnové revoluce. Jisté je, že jej možná byla jen 
polovina od vypuknutí I. světové války. Přeci 
jenom bolševici prahli po zlatě a vše bylo jejich. 
Říkalo se mu carský, protože byl nashromážděn 
carskou vládou. Po revoluci jej převzal Lenin 
a nezdálo se mu být v Petrohradě bezpečno 
kvůli bělogvardějcům a proto byl převezen do 
Kazaně, guberniálního to města na Volze.

Když naše tři roztažené divize legií, od Pem-
zy po Omsk až Vladivostok, odmítly plánova-
né odzbrojení bolševiky, načaly nanovo boje 
mezi námi a sovětskými vojsky, protože jsme 
viděli v osvobozených vesnicích, co bolševici 
se zajatci a neozbrojenými lidmi dělali. Sedláky 
postříleli i s rodinami. Zvěrstev se neštítili ani 
na novorozencích – zaživa je přibíjeli na vrata. 
Kolikrát jsme museli zvracet. Náš boj byl vlast-
ně pudem sebezáchovy, protože vzdát se bol-
ševikovi znamenalo jistou smrt, buď popravou 
nebo v gulagu.

První divize bojovala pod poručíkem Čečkem 
na povolžské frontě, dobyla Samaru (pozdě-
ji Kujbyšev), Buzuluk, Sizranu, Ufu a Kazaň. 
Tady padl do  rukou 2. pěšího pluku tento carský 
poklad jako válečná kořist. Bylo to 18 vagonů 
a dopravili jsme jej do Ufy. V Ufě byl uložen 
ve sklepích tzv. Gosudarstvené banky a tam 
jsme se na podzim roku 1918 potkali. Naše 
rota převzala posádkovou službu od 4. pěšího 
pluku a tato služba spočívala ve střežení věz-
nice a tohoto pokladu. Na službu do banky nás 
chodilo 12 na jednu směnu. Banka byla cihlová 
jednopatrová budova s jedním patrem sklepů. 
Bylo tam 6 místností a každý hlídal jednu míst-
nost, ale dalo se přecházet i do jiných místností. 
Místnosti byly pokladem nabity, jen úzká ulič-

ka zbývala mezi zlatými cihlami, aby se sotva 
dalo projíti. Zlato mělo různý tvar:
1. Pruty cihličkovitého tvaru, skoro metr délky 
a 8 cm šířky a na každém prutu vyražené číslo.
Naskládány byly do hranic jako polena v lese.
2. Zlaté pruty délky skoro metr, ale šířky jako 
palec ruky, hrubě opracované a také číslované.
3. Drobné hrudky zlata asi jako kapání do polév-
ky, uložené v zaplombovaných a zapečetěných 
voskových pytlících, váhy asi 5 kg.
4. Zlatý prach rovněž v pytlících po 1 kg.
5. Zlaté peníze také v očíslovaných pytlících asi 
po 1 kg.
6. Zlaté předměty rovněž napytlované. Kromě 
zlata bylo zde i stříbro a platina, vše v pytlích.

Krom toho tam byly zapečetěné pytle s dra-
hými kameny, byly těžké, ale ty kameny jsem 
nikdy neviděl. V každé místnosti bylo elektrické 
poplachové zařízení. Stráž střídala se po 4 hodi-
nách, byla to však mezi zlatem nekonečná doba, 
protože vlastně nebylo co dělat. Zde obklopen 
zlatem jsem nasál jakési pohrdání zlatem, když 
uvažoval jsem o jeho bezcennosti, pokud je ve 
špatných rukou. Zdálo se mně, že po zlatě sté-
ká krev nevinných lidí, že ty drahé kameny se 
lesknou krví. Tady jsem navždy ztratil jakouko-
liv úctu k majetku a bohatství. Krev všech obětí 
této nesmyslné války na všech bojištích Evropy 
jako by se leskla na tomto carském pokladu.

Jistě myslíte jako my, vzíti si něco málo zlata 
nebo kamení, ale nebylo to proveditelné. Jednak 
proto, že by byla uražena naše legionářská čest 
a potom to nešlo, protože jsme vlastně hlídali 
jeden druhého a neslyšel jsem, že by si někdo 
něco vzal. Později se části pokladu zmocnil 
Kolčak a hlavně ataman Semenov v Čitě, který 
svůj režim založil jen na zlodějně a vraždách. 
Poklad jsme později předali koncem roku 1919 
sovětům v Irkutsku a pochybuji, že ti jej neroz-
kradli také.

Stalo se nám jednou ve stanici Poletajevo na 
Urale, že chodil dozorčí po těpluškách a hlásil, 
že kdo chce zubní prášek, tak si ho má jít vyfa-
sovat ke kuchaři po obědě. Když jsem si ten prá-
šek bral, říkali kluci, že za nic nestojí, že to bylo 
v ústech jako bláto. Prášek byl balen v lepenko-
vých krabicích asi 10x5x3 cm a v kuchyni jej 
byly dvě bedny. Mělo být každému nápadné, že 

krabičky byly na zubní prášek poměrně těžké, 
ale kdo ve válce nad takovými prkotinami pře-
mýšlí. V ústech měl prášek nahořklou  kovovou 
příchuť, lepil se na patro a měl světle šedostří-
brnou barvu. Někdo ho vyhodil hned z vago-
nu a někdo až po několika mytí zubů a někdo 
jej jen tak ledabyle strčil do baťohu. Asi za  
2 měsíce, když jsme se pomalu šinuli Sibiří, 
chodil po ešalonech (vlacích) nějaký prapor-
čík od technického oddílu a sháněl se po tomto 
zubním prášku. Někdo jej odevzdal, ale někteří 
zavětřili a ponechali si jej. K našemu velikému 
překvapení, ale to jsme zvěděli později, to nebyl 
zubní prášek, ale prášková platina!!! Někteří si 
ji dokonce přivezli domů, ale pochybuji, že jim 
přinesla štěstí. Peníze ano, ale štěstí určitě ne.

Jezero Bajkal na Sibiři je naším suchozem-
ským okem posuzováno ne jako jezero, ale jako 
nekonečné moře. Je hrozně hluboké a rozleh-
lé a dují tam ledové větry. Mrazy tehdy byly  
30-40 °C, ale také jsme měli -52 °C. Velký vítr 
a neustále bijící vlny dělaly zvláštní úkaz, kdy 
při větrném vlnobití vlny namrzají jedna na dru-
hou a mrznou, když jsou v pohybu, tak, že jedna 
vrstva namrzá na druhou. Tak je na břehu vidět 
namrzlé vlny vysoké asi 8 m, spadající na dru-
hé straně vlny jako obrovské rampouchy nebo 
krápníky. Mezi nimi je vytvořena různá spleť 
děr a jeskyní, někdy značných rozměrů. Místní 
obyvatelé říkali, že tento jev je poměrně řídký, 
musí být hodně větrno a veliké mrazy. Zkou-
šeli jsme granáty sílu ledu a ta byla 2,5 metru. 
Jistě jsem viděl přírodní  hříčku přírody, což se 
málokomu podaří vidět.

Pokračování příště.
Slavomír Vácha

Co skrývá les
Les před námi skrývá spoustu tajemství. 

A právě roušku tajemství nám pomohli odhalit 
ti nejpovolanější, ale začněme od začátku.

Čtvrtek 9. října byl den jako vymalovaný 
a přímo stvořený pro návštěvu lesa. Výletu se 
zúčastnily děti z Dolního Zvonečku a Horní 
Berušky, MŠ Dukelská. Autobus nás odvezl 
k lesu Střížov, tzv. Obecňáku. Tam už na nás 
čekali tři myslivci: Josef Jeslínek st., Pavel Jes-
línek a Ing. Bc. Josef Karhan, se svými věrnými 
pejsky. Každá třída se vydala jinou trasou pod 
vedením svého průvodce. V lese bylo nesku-
tečně krásně a když nám páni myslivci poutavě 
vyprávěli o lese, nemělo to chybu. Děti určo-

valy stromy listnaté a jehličnaté, hledaly mezi 
nimi rozdíly a lesním zvířátkům nadělily kaš-
tany a žaludy. Prohlédly si tzv. kazatelnu, liz, 
lesní školku a mnohé jiné. Na oplátku děti před-
nesly báseň „Lesní školka“ a zazpívaly písničku 
„V lese je krásně“. A že opravdu krásně bylo 
jsme se shodli všichni. Chtěli bychom touto 
cestou poděkovat našim průvodcům lesem za 
krásné zážitky.

Teď už víme, co všechno skrývá les.

Sobota 18. října 2014 přinesla pro děti, jejich 
rodiče i prarodiče příjemné slunečné odpoled-
ne. Se svými papírovými draky si přišlo zalítat 
na 90 dětí z Přeštic i okolí. Každý letec s dra-
kem dostal startovní číslo, poukázku na pizzu 
v Pizzerii Avanti a jako svačinku perníkového 
dráčka, které napekli v cukrárně U Baxů. Pořá-
dající TJ Sokol Přeštice měla připravené pití 
a přijel opět stánek nejen s cukrovou vatou. 
Protože povětrnostní podmínky nebyly až tak 
příznivé, přesto se nad loukou vznášelo velké 
množství draků. Bylo velmi těžké vybrat toho 
NEJ… DRAKA. Největší výdrž měla MAJDA 
OVSÍKOVÁ se svým dráčkem a zasloužila 
si tím hlavní cenu – tradiční DORT-DRAK, 
který věnovala Cukrárna U Baxů. Dále bylo 
odměněno devět nejvýše létajících a nejvytr-
valejších draků cenami, které věnovalo  Město 
Přeštice. Kdo nenabral ten správný vítr, mohl 
soutěžit ve sběru žaludů pro lesní zvěř. Podél 
chodníku přes louky se nasbíralo téměř 10 kg 
žaludů, které předáme přeštickým myslivcům! 
Malování na obličej si tu našlo také své mís-
tečko. Na své si přišli i milovníci leteckých 

modelů, které předvedli přeštičtí modeláři. 
Děkujeme i Martinu Křížovi, který se na svém 
motorovém padáku snesl se sladkým překva-
pením na louku a ochotně předvedl následný 
start.      

Každý účastník si odnesl sladkou odměnu 
a doufáme, že hlavně hodně zážitků z příjemně 
stráveného podzimního odpoledne. Poděkování 
patří ZD Příchovice za posekání louky, všem 
sponzorům a hlavně zúčastněným. 

sestra Mgr. Naďa Květoňová
TJ Sokol Přeštice

Je Městský úřad 
Přeštice 
„Dobrým úřadem“?

Vážení čtenáři Přeštických novin, 
oznamujeme Vám, že od září letošní-

ho roku se Městský úřad Přeštice připojil 
k projektu Akademie nevšedního vzdělávání  
z Brna nazvanému „Dobrý úřad“. Tento pro-
jekt přináší klientům úřadu možnost anonym-
ně hodnotit přístup úředníků k řešení jejich 
problémů a úřadu možnost se z tohoto hod-
nocení poučit.

Během jednání na úřadě si můžete ze stoján-
ku v kanceláři vzít kartičku, v níž vyplníte svou 
e-mailovou adresu a odbor, na kterém jednání 
probíhalo. Vyplněný formulář vhodíte do boxu 
k tomu určenému, který najdete ve vstupních 
prostorách budov úřadu. Během následujících 
dní Vás Akademie e-mailem požádá, abyste 
svou zkušenost s úřadem zhodnotili. 

Mezi hlavní pravidla systému patří: hodno-
cení je anonymní, systém neumožňuje úřadu 
sledovat, ze které e-mailové adresy hodnoce-
ní přišlo, popř. z jakých adres bylo či neby-
lo hodnoceno. Váš e-mail zná jen Akademie, 
která e-mailové adresy nikomu dalšímu nepře-
dává. Nemusíte se tak obávat nevyžádaných  
e-mailů od komerčních subjektů. Odbor můžete 
hodnotit nejvýše jednou měsíčně. Pokud jste 
v krátké době navštívili tentýž odbor vícekrát, 
systém Vás o hodnocení požádá pouze jednou. 
Pokud jste navštívili dva různé odbory – a oba 
jsou zařazené do systému hodnocení – obdrží-
te e-maily dva. Hodnocení můžete odeslat nej-
později pátý den od obdržení e-mailu.

Akademie ze všech hodnotících klientů 
zúčastněných městských úřadů vylosuje jed-
nou měsíčně příjemce poukázky do supermar-
ketu. Vylosovaného bude kontaktovat elektro-
nicky. 

Další informace o projektu a průběžné 
výsledky hodnocení naleznete na internetové 
adrese: www.dobryurad.cz

Těšíme se na Vaše názory.
Eva Česáková, tajemnice MěÚ Přeštice



Kulturní dům v Příchovicích poskytl svůj sál 
cyklistickému oddílu přeštického regionu – COPR 
TJ Přeštice (www.copr.cz) v sobotu dne 18. 10. 
2014 na slavnostní vyhlášení vítězů letošního  
1. ročníku seriálu 11 závodů pro děti ve věku do 
14 let TALENT CUP 2014 MIKROREGIONU 
PŘEŠTICKO (www.talentcup.cz) pořádaného ve 
městech a obcích našeho regionu.

Program sobotního odpoledne byl následující: 
17.00-18.30 hodin slavnostní vyhlášení, 18.30- 
-20.00 hodin zábava pro děti se skupinou ASFALT 
v podání manželů Květoňových a závěr večera od 
20.00 hodin byl 1. BIKEBÁL COPR. Zde už nám 
hudební skupina ASFALT hrála k tanci i poslechu 
v kompletním složení.

Slavnostní vyhlášení komentoval předseda COPRu 
Jarda Matas a v úvodu všechny přítomné seznámil 
se začátky vzniku oddílu v roce 2011 a jeho činností 
do dnešního dne, proč vznikl seriál TALENT CUP 
a přidal trochu statistiky jeho účastníků. Na start 
všech závodů se celkem postavilo 1020 dětských 
závodníků, což je celkem 322 jmen a z tohoto počtu 
všech 11 závodů odjelo 12 dětí. COPR měl ke konci 
roku 2013 celkem 22 členů, z toho bylo jen 9 dětí. 
Dnes, díky TALENT CUPu, má oddíl už 45 členů, 
z toho je 26 dětí a to bylo vidět i postupně na jed-
notlivých závodech. Na prvním v Dolcích startovalo 
z COPRu 6 talentů a na posledním ve Skočicích už 
21 dětí v našem jednotném oddílovém oblečení.

Pozvání na předávání cen přijali a poháry a věc-
né ceny všem vyhodnoceným dětským závodní-
kům předávali, juniorský mistr světa Ondřej Lukeš 
a československý, český a naposledy slovenský 
reprezentant Václav Metlička. Předávání se zúčast-
nili, jak místopředseda Mikroregionu pan Antonín 
Kmoch, tak i zástupci jednotlivých obcí, kde se 
závod uskutečnil.

Na pódium a stupně vítězů postupně vystoupilo 
celkem 55 dětí ze všech 11 kategorií. Začínalo se od 
nejmenších, kategorie ODRÁŽEDLA, která byla 
do bodového hodnocení seriálu přidána dodatečně 
až v průběhu pro velkou účast nejmenších talentů 
a největšího ohlasu z řad diváků v každém závodu. 

Ve všech kategoriích (bez odrážedel) najdete 
talenty COPRu – 17 z celkového počtu 50 hodno-
cených. Nejúspěšnější pro náš oddíl byla kategorie 
holky nábor (4 závodnice). 

Děkujeme MIKROREGIONU PŘEŠTICKO 
a většině obcí, kde se pořádaly jednotlivé závody, 
za finanční pomoc. Velké poděkování za možnost 
ocenit všechny děti patří firmám COMWA Přeš-
tice, KALAŠ z Tábora, SPOKE z Třemošné, DE- 
CATHLON z Plzně, MERIDA BIKES z Plzně, 
ELASTOFORM z Přeštic a obci Příchovice, v čele 
se starostkou paní Nohavovou, za nezištné poskytnutí 
prostorů Kulturního domu. Děkujeme i všem našim 
dlouhodobým podporovatelům KOOPERATIVA, 
SCHWERDTEL Přeštice, ILV Příchovice, ENAPO 
Přeštice, ENERGO Bouda, ZERO SYSTEMS Přeš-
tice, IACG Přeštice a dalším zde nejmenovaným, 
kteří nám pomáhají od začátku vzniku COPRu. 

Na závěr bych chtěl také poděkovat všem členům 
COPRu a rodičům dětí, kteří nám ochotně a nezišt-
ně pomáhali nejen při všech 11 závodech TALENT 
CUP, ale i dalších cyklistických akcích pořádaných 
v letošním roce.  

Do názvu tohoto článku jsem napsal slovo skon-
čil, ale mohu Vám všem za sebe slíbit, že TALENT 
CUP neskončil a bude v příštím roce pokračovat. 
V plánu je zatím 8 závodů do seriálu a k ostatním 
pravidelným akcím v roce 2015 přidáme ještě jed-
no překvapení, nejen pro děti, ale pro všechny ama-
térské sportovce v našem regionu.  

Za COPR Josef Hrádek
(neprošlo korekturou)

Firma IAC je americká firma s celosvěto-
vou působností v automobilovém průmyslu. 
Je dodavatelem interiérových dílů téměř pro 
všechny automobilky, jak na americkém kon-
tinentě, tak v Evropě i v Asii. Celosvětově 
pracuje v IAC cca 30 000 zaměstnanců ve  
100 výrobních závodech, obrat firmy se blíží 
k 5 miliardám dolarů ročně.

V České republice má IAC čtyři výrobní závo-
dy, z čehož dva jsou v Přešticích, po jednom pak 
v Hodoníně a Zákupech (u České Lípy). Přešti-
ce jsou pak i hlavním sídlem společnosti IAC 
s.r.o. s působností pro celou Českou republiku. 
Vzhledem k velmi dobrým výsledkům, dosaho-
vaným těmito závody, se IAC rozhodlo posí-
lit svoji pozici v České republice. Po zvážení 
několika lokalit padlo rozhodnutí postavit další 
závod v Přešticích. Hlavním důvodem pro toto 
rozhodnutí byl již existující tým IAC a poloha 
města, která je z hlediska vzdáleností optimál-
ní pro dodávky dílů pro Škodu Mladá Boleslav 
i pro německé výrobce automobilů. 

Ve firmě IAC v Přešticích v současné době 
pracuje více než 700 zaměstnanců, z čehož cca 
500 je v hlavním závodě na adrese Hlávko-
va 1254, dalších cca 200 v závodě na adrese 
Husova 1097. Všichni tito zaměstnanci jsou 
kmenovými zaměstnanci firmy IAC, nepracu-
jí zde žádní lidé z pracovních agentur. Zdejší 
závody mají vlastní vývojové oddělení včetně 
CAD konstrukce, materiálového, procesního 
a produktového vývoje a výroby prototypů. 
Zaměstnanci z tohoto vývojového oddělení 
pomáhají v IAC závodech v USA, Mexiku, 
Rumunsku a Číně zefektivnit jejich pracovní 
procesy. 

Závod v Hlávkově ulici vyrábí stropní pane-
ly pro interiéry osobních vozů Mercedes, 
Audi, Land Rover, BMW, VW a Škoda. Závod 
v Husově ulici vyrábí stropní panely a dále pak 
vnitřní dveřní výplně pro vozy Škoda Rapid. 

Tyto dveřní výplně a další podobné výrobky, 
vyráběné vstřikováním plastů, budou nosným 
programem nově postaveného závodu v Přešti-
cích, který bude situován na pozemcích bývalé 

Prefy. Toto území je v územním plánu města 
Přeštice určeno pro průmyslovou výstavbu. 
V rámci veřejného jednání zastupitelstva měs-
ta Přeštic dne 9. 10. 2014 byli přítomní občané 
pozváni do stávajícího závodu IAC v Husově 
ulici na prohlídku výroby dveřních výplní tech-
nologií vstřikování plastů. Prohlídky se zúčast-
nilo cca 25 lidí, účelem prohlídky bylo zejména 
ukázat, že tato výrobní technologie neproduku-
je žádné emise.

Nový závod bude postaven developerskou 
společností CTP, která vlastní více než 200 prů-
myslových budov na území celé České republi-
ky a působí zde od roku 1998. IAC podepsalo 
s CTP smlouvu, na základě které CTP nový 
závod postaví a IAC ho bude provozovat po 
dobu minimálně 15 let.  V novém závodě vznik-
ne po náběhu na plnou kapacitu až 500 nových 
pracovních míst, u kterých se předpokládá 
obdobná skladba zaměstnanců jako v již existu-
jících závodech IAC. Ve srovnání s logistický-
mi centry zde bude velmi omezená kamionová 
doprava max. 20 kamionů denně, což znamená 
cca 2 kamiony za hodinu, které navíc nebudou 
projíždět městem vzhledem k situování závodu 
na jeho okraji.

Předpokládaný termín dokončení výstavby 
závodu a jeho předání k užívání firmě IAC je 
červenec 2015.                                Zdeněk Fait

ředitel závodu IAC Group Přeštice
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Slovo starosty

Vzpomínka na popravu hrdiny v Plzni
V přeštickém měsíčníku i v jiných mediálních 

prostředcích si často připomínáme různá výročí 
našich osobností a událostí z dávné minulosti. 
Mezi takovéto významné osobnosti jistě patří 
i jeden z kladných hrdinů české historie našeho 
nejbližšího sousedního kraje, jenž se stal bojov-
níkem za práva Chodů. Předpokládám, že mno-
hý čtenář si hned vybaví Jana Sladkého Kozinu 
a jeho popravu dne 28. listopadu 1695 v Plzni. 
A kde? Víme to? Snad. Připomínám, že to bylo 
v dnešním areálu plzeňského pivovaru Prazdroj 
blízko vodárny.

Zde každoročně v dopoledních hodinách se 
koná vzpomínková slavnost na den jeho popra-
vy u pamětní desky Kozinova posledního odpo-
činku na nádvoří nedaleko za hlavním vjezdem 

do pivovaru. Účastní se jí řada členů různých 
vlasteneckých organizací nejen z Plzně, ale 
i např. z Berouna, Blovic, krojovaní Chodové 
aj. Po slavnosti je možnost naobědvat se v míst-
ní restauraci. Nebylo by jistě na škodu přijít 
připomenout si kus naší historie svou účastí. 
Jistě by to prospělo nejen nám starším k oživení 
vědomostí, ale především školákům k poučení. 
Snad by se našel organizátor zájezdu i vyřeše-
ní financí. V případě zájmu se pokusím zajistit 
výjimečný přístup k vlastnímu místu popravy 
(obvykle je umožněn v den kulatého výročí). 
Letos se tato vzpomínková slavnost bude konat 
v sobotu dne 29. listopadu od 10.30 hodin, 
vstup je zdarma.

Ing. J. Pelíšek

Nový závod firmy IAC v Přešticích

Jablíčkohraní
V polovině října jsme na zahradě naší školky 

uskutečnili nevšední a příjemnou akci – odpo-
ledne plné jablíček aneb „Jablíčkohraní“. Slunce 
se na nás usmívalo z blankytně modré oblohy, 
zahrada byla provoněná jablky a pět stanovišť 
vyzdobených stylově jablíčky čekalo na nedoč-
kavé děti i rodiče. 

Na začátek se děti protáhly při jablíčkové 
rozcvičce a s papírovými jablky na krku vyra-
zily plnit úkoly. U každého stanoviště byly 
připraveny paní učitelky v jablíčkovém tričku 
a s křížalovým náhrdelníkem. Děti si s rodiči 
zahrály na ježky a jablíčka, házely umělá jablka 
do nůše, procvičily si znalost barev při třídění 
papírových jablek do bedýnek. A když prochá-
zely hrad a most na zahradě s látkovými jablky 
na hlavě, zjistily, že nosit jablíčkovou korunku 

není vůbec jednoduché. Zato kreslení jablek na 
tabuli bylo pro děti hračkou.

Po splnění všech úkolů čekala na děti i dospě-
lé přímo královská jablíčková hostina v podobě 
moučníků, dezertů a zvláštních jablečných dob-
rot, které připravily šikovné a ochotné mamin-
ky i babičky. Paní kuchařky oblečené v jablíč-
kových zástěrách nestačily nalévat čaj, kávu 
i jablečný mošt a celé odpoledne tak probíhalo 
v příjemné a pohodové atmosféře.

Děkujeme mnohokrát všem maminkám za 
výbornou spolupráci a zapojení se do této akce. 
Díky nim všichni odcházeli s plnými bříšky a se 
zkušeností, že se i se zdánlivě obyčejnými jabl-
ky užije spousta legrace a zábavy.

Bylo nám všem na zahradě moc prima a těší-
me se na další společné setkání v naší přátelské 
školce.

Kolektiv učitelek MŠ Gagarinova Přeštice

(Dokončení ze str. 1)
„Plno kaváren a restaurací na náměstí s kor-

zujícími turisty“ mít nebudeme, dokud nepo-
chopíme, jaký potenciál v sobě skrývala opa-
kovaně promarněná možnost koupě rodného 
domu našeho nejvýznamnějšího rodáka Josefa 
Hlávky. Tak jsme alespoň, ze stále stejného 
důvodu zdlouhavě, začali s rekonstrukcí bývalé 
restaurace Peklo. Když bude nová rada praco-
vat dopředu, můžeme se na jaře příštího roku 
města najíst v reprezentativnější restauraci na 
náměstí než donedávna, možná i posedět v piv-
nici nebo kavárně jejího zadního traktu. Na vel-
kou vodu, s níž na rozdíl od kritika máme z r. 
2002 praktickou zkušenost, jsme určitě neza-
pomněli. Ministerstvo již schválilo investoro-
vi protipovodňových stavebních úprav levého 
břehu řeky Úhlavy, s.p. Povodí Vltavy, dotaci 
na vypracování projektové dokumentace, reali-
zace díla se předpokládá v r. 2017. Strategický 
plán města existuje, jen ho chtít najít. Město 
na rozvoj nerezignovalo, to by ostatně mohli 
potvrdit staronoví členové Komise koncepce 
a rozvoje Rady města, jejíž personální obsaze-
ní není podle nového vedení potřebné odborně 
posilovat o nabízenou architektku-urbanistku 
s vlastním názorem. Podívám-li se nakonec na 
„Náš program v Přeštických TOP09 novinách“, 
pak nepochybuji o tom, že bude splněn. Neboť 
v něm uvedené body již byly dosavadní radou 
města projednávány, práce na většině z nich 
jsou započaty. Připravovanou změnou Smlou-
vy na cenu vody, ke které je potřeba doložit 
příslušné podklady související s přechodem 
města na plátce DPH, však dosáhneme úspory 
ceny vody kolem 7 Kč/m3, nesnížíme-li nájem-
né generující prostředky na investice a velké 
opravy. Důležitější je, že skokové zvýšení ceny 
vody umožnilo nejen čerpání cca 20 mil. dotace 
na rekonstrukci kanalizace a intenzifikaci ČOV 
v rámci akce Čistá Berounka, ale také stabilizo-
valo cenu vody minimálně do r. 2018. S cenou 
městského tepla, která mimochodem byla nižší 
než v příkladných Dobřanech, nepohne neo-
maleně podaná výpověď smlouvy současnému 
provozovateli. Pomůže urychlená technická 
rekonstrukce soustavy CZT, kterou jsme jako 
rada města s hlavou natočenou dozadu, zby-
tečně minimálně o rok zdrželi. Mimochodem 
při častém srovnávání Přeštic s prosperujícím 
městem je korektní vzít v potaz, že Dobřany 
dlouhodobě mají jak kvalitní a normálně spo-
lupracující vedení, tak každoroční příjem 32 
mil. Kč za uložení odpadu na skládce. Sou-

hlas s realizací projektu výstavby CTParku pro 
IACG v Přešticích, udělený zastupitelstvem 
města na veřejné prezentaci projektu dne 9. 10. 
v ZŠ, umožnil investorovi zahájit kroky vedou-
cí k výstavbě dalších provozů tohoto moderního 
podniku automobilového průmyslu s počátkem 
výroby od poloviny r. 2015 a s cílovým počtem 
500 pracovních míst. Není třeba důsledně tlačit, 
stačí jen pokračovat v dobré spolupráci s inves-
torem stavby silničního obchvatu města Ředitel-
stvím silnic a dálnic ČR, který zahajuje územní 
řízení a při dodržení harmonogramu projektu 
začne s realizací v r. 2017. Důležitý předpoklad 
k možnosti výstavby nejen obchvatu města, ale 
i Plzeňským krajem připravované rekonstrukce 
silnice v ul. Nepomucká – kruhová křižovatka 
na Příchovice, který byl ponechán čistě na měs-
tě, tj. vyjednání podmínek umožňujících ukon-
čení komplexních pozemkových úprav v k. ú. 
Přeštice, byl učiněn. Pochybnost nemám ani 
v tom, že koaliční partneři v nové radě podpo-
ří i zhotovování a zveřejňování videozáznamů 
z jednání zastupitelstev města, které za více než 
rok mého předkládání této zásadní věci nepod-
pořili. V návaznosti na již zmíněné dokončova-
né komplexní pozemkové úpravy a v souvis-
losti s připravovanými stavbami asfaltových 
polních cest k zahrádkářské kolonii a na lukách 
k Lukavickému zámku možná kývnou i na 
radou města vasmívanou výstavbu lávky přes 
řeku u Vícova, která by zprostupnila vícovský 
turistický okruh. Byla spuštěna 2. etapa kom-
pletní úpravy přírodního sportovně-relaxačního 
areálu KČT rekonstrukcí budovy loděnice. Na 
stole leží nabídka ČSLH – umožňuje např. se-
riózně prověřit variantní řešení výstavby a pro-
vozování nízkonákladové víceúčelové haly 
zimního stadionu s krytým plaveckým bazénem 
v přímé návaznosti na školský areálu na Jordá-
ně. Věřím, že v nadcházejícím dotačním období 
by takovéto zařízení mohlo mít šanci na přidě-
lení investiční dotace a udržitelný provoz.                

Vážení spoluobčané, dovolte mi na závěr 
poděkovat Vám, kteří jste mi dlouhodobou 
důvěrou umožnili pracovat pro naše město 
v zodpovědných funkcích jeho místostaros-
ty a starosty. Děkuji velice Vám všem, kteří 
jste po tu dobu ve prospěch města a obcí jeho 
re-gionu se mnou spolupracovali – především 
mým spolupracovníkům z městského úřadu. 
Děkuji voličům Občanského hlasu, že se i nadá-
le budeme moci účastnit správy města z pozice 
Vašich zastupitelů.

Mgr. Antonín Kmoch, starosta

Vítězové kategorií s mistrem světa Ondrou Lukešem.

TALENT CUP 2014 skončil!



V sobotu 20. září 2014 se 
uskutečnil již 4. ročník Schodo-
běhu – běhu do kostelních scho-
dů, který pořádala Tělocvičná 
jednota Sokol Přeštice. Zúčast-

nilo se 23 běžců. Soutěžilo se v 6 kategoriích. 
Rodiče a děti, nejmladší žactvo, mladší žactvo  
3.-5. třída, starší žactvo 6.-9. třída, ženy I  
15-45 let, muži I 15-45 let. Vítězové jednotli- 
vých kategorií obdrželi medaile, diplomy 
a drobné dárky. Čtvrtý ročník Schodoběhu 
proběhl i za podpory grantu od města Přeštice 
a zapůjčení drobného vybavení z Domu histo-
rie Přešticka – děkujeme. 

Celý program moderovala Mgr. Naďa Květo-
ňová.     
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Čtvrtý ročník Schodoběhu Se Sokolem na rozhledny    
V sobotu 27. září 2014 uspo-

řádala Tělocvičná jednota Sokol 
Loučim ve spolupráci se Sokol-
skou župou šumavskou turistic-
kou akci „Se Sokolem na roz-
hledny“.

Přeštičtí sokolové vyrazili na výlet autobu-
sem. Prezentace byla v Loučimi. Po oficiálním 
zahájení jsme si mohli společně prohlédnout 
interiér loučimského kostela s krátkou před-
náškou. Poté jsme vyrazili na jednotlivé trasy 
– 8,5 km nebo 11 km. Jako průvodce jsme mě- 
li místní sestry Sokolky, tak jsme se dozvěděli 
ještě plno zajímavých informací o okolí. Před 
polednem jsme dorazili na rozhlednu sv. Mar-
kéty u obce Dlažov, která se tyčí do výšky 25 
metrů v nadm. výšce 642 metrů a nabízí pohled 
na Domažlicko, Klatovsko i na vrcholy Šuma-
vy. Zakončení bylo opět v Loučimi, kde bylo 
přichystáno občerstvení pro účastníky a ještě 

prohlídka místní kozí farmy s krátkou přednáš-
kou o chovu, spojenou s ochutnávkou. Při zpá-
teční cestě jsme udělali ještě zastávku v Chude-
nicích na rozhledně Bolfánek. 

Počasí nám přálo, tak myslím, že budeme 
vzpomínat na hezký podzimní výlet. 

sestra Jitka Malátová
Tělocvičná jednota Sokol Přeštice
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Program mužstev TJ Přeštice – listopad
A muži – Krajský přebor
SO   1. 11. 2014  14.00  Zruč – Přeštice
SO   8. 11. 2014  14.00  Přeštice – Domažlice „B“
SO 15. 11. 2014  13.30  Horažďovice – Přeštice
B muži – I. B. třída
NE   2. 11. 2014  10.15  Přeštice – Spálené Poříčí
NE 16. 11. 2014  10.15  Přeštice – Blovice
Dorost starší + mladší – Krajský přebor
SO   1. 11. 2014  10.00 + 12.15
SŠ Plzeň – Přeštice (SD + MD)
SO 15. 11. 2014  10.00 + 12.15
Přeštice (SD + MD) – Domažlice
PO 17. 11. 2014  10.00 + 12.15
Přeštice (SD + MD) – Rokycany

Žáci starší + mladší – Krajský přebor

NE    2. 11. 2014  12.15 + 14.00
Dyn. Plzeň – Přeštice (SŽ + MŽ)  

NE    9. 11. 2014  10.00 + 11.45
Přeštice (SŽ + MŽ) – Horažďovice

NE 16. 11. 2014  10.00 + 11.45
Stříbro – Přeštice (SŽ + MŽ)  

Přípravky starší – přebor Plzeň-město
ÚT   4. 11. 2014  15.00
Smíchov Plzeň – Přeštice (SPB)

Martin Knopf
fotbalový oddíl TJ Přeštice

Výsledky mužstev TJ Přeštice – muži
„A“ muži
ÚT 23. 9. 2014
Přeštice – SK Dynamo Plzeň 1:3 (1:1)
PÁ 26. 9. 2014
Přeštice – Bolevec 1:1 (0:1), PK 3:4
ST 1. 10. 2014
Rapid Plzeň – Přeštice 2:1 (1:1)
SO  4. 10. 2014
Chotíkov – Přeštice 3:2 (1:1)
SO 11. 10. 2014
Přeštice – Vejprnice 0:2 (0:1)
Černice – Přeštice 2:1 (0:1), branka: Bouc

„B“ muži
NE 21. 9. 2014
Přeštice B – Chlumčany 0:0 (0:0), PK 4:3
SO 27. 9. 2014 
Štěnovice – Přeštice B 1:1 (1:0), PK 5:4
NE 5. 10. 2014 
Přeštice – Chanovice 2:2 (0:2), PK 5:4
SO 11. 10. 2014
Žákava – Přeštice 1:0 (0:0) 

Martin Knopf
fotbalový oddíl TJ Přeštice

Dorost starší + mladší – Krajský přebor
SO 20. 9. 2014 
Přeštice (SD) – Senco 2:2 (0:0), PK 6:7
Přeštice (MD) – Senco 1:6 (0:3)
SO 27. 9. 2014
Tachov – Přeštice (SD) 5:1 (4:1)
Tachov – Přeštice (MD) 1:3 (0:1)
SO 4. 10. 2014
Přeštice (SD) – H. Týn 4:0 (2:0)
Přeštice (MD) – H. Týn 0:2 (0:1)  
SO 11. 10. 2014
Klatovy – Přeštice (SD) 7:0 (4:0)
Klatovy – Přeštice (MD) 5:0 (3:0)
Žáci starší + mladší – Krajský přebor
NE 21. 9. 2014 10:00 + 11:45
Tachov – Přeštice (SŽ) 1:0 (0:0)
Tachov – Přeštice (MŽ) 4:4 (1:3), PK 2:4
NE 28. 9. 2014 
Přeštice (SŽ) – Sušice 7:2 (3:1)
Přeštice (SŽ) – Sušice 2:4 (1:4)
NE 5. 10. 2014
Přeštice (SŽ) – Nepomuk 2:0 (0:0)
Přeštice (MŽ) – Nepomuk 3:2 (1:1)
NE 12. 10. 2014
Přeštice (SŽ) – Domažlice 1:4 (0:2)
Přeštice (MŽ) – Domažlice 2:7 (2:5)
Přípravky starší – přebor Plzeň-město
PÁ 19. 9. 2014 16.30
Přeštice A – Plzeň-Letná 12:1 (0:3)
ÚT 16. 9. 2014 16.30
Zruč – Přeštice B 1:13 (0:7)
ST 17. 9. 2014 17.00
Blovice – Přeštice A 3:3 (1:2)
ČT 18. 9. 2014 16.30
Přeštice B – Smíchov Plzeň 9:1 (4:1)
ÚT 23. 9. 2014 16.30
Chrást – Přeštice B 3:8 (1:5)

ČT 25. 9. 2014 16.30
Přeštice B – Chrást 6:1 (4:1)
PÁ 26. 9. 2014 17.00
Rapid Plzeň – Přeštice A 6:1 (3:0)
ÚT 30. 9. 2014
FC Rokycany – Přeštice B 0:4 (0:2)
PÁ 3. 10. 2014 
Přeštice A – SK Plzeň A 1:8 (1:2)
ST 8. 10. 2014
Koh. Rokycany – Přeštice B 0:5 (0:1)
ČT 9. 10. 2014
Přeštice A – Blovice 3:1 (2:1)
PÁ 10. 10. 2014
Přeštice A – Senco 7:1 (3:0)
Přípravky mladší – přebor Plzeň-město 
ST 17. 9. 2014
Plzeň-Letná – Přeštice A 3:12 (2:5)
ČT 25. 9. 2014
Přeštice A – Blovice 5:12 (3:8)
PO 29. 9. 2014
Junior Plzeň – Přeštice A 1:15 (0:4)
ČT 9. 10. 2014
Přeštice A – Senco 4:13 (0:8)
Přípravka mladší – Plzeň-jih
29. 9. 2014 – přátelské utkání
Vstiš – Přeštice 2:3
5. 10. 2014 – turnaj Spálené Poříčí
Přeštice – Žinkovy 2:6, branky: Záhořík 2x
Přeštice – Žákava 3:7
Kasejovice – Přeštice 3:0
8. 10. 2014 – přátelské utkání
Merklín – Přeštice 2:13
11. 10. 2014 – turnaj Dvorec
Přeštice – Žákava „A“ 4:5
Žákava „B“ – Přeštice 2:5
Přeštice – Dvorec 2:3

Martin Knopf
fotbalový oddíl TJ Přeštice

Výsledky mužstev TJ Přeštice – mládež

Turnaj přípravek v Přešticích
V sobotu 27. 9. 2014 uspořádal oddíl národní 

házené TJ Přeštice 2. turnaj nejmladší kategorie. 
Zúčastnilo se ho 14 družstev, které byly rozdě-
leny do dvou kategorií: starší (9 celků) a mladší 
(5 celků). Starší kategorie hrála ve dvou sku-
pinách, když první dvě družstva postoupila do 
finálové skupiny (vzájemný zápas ze základní 
skupiny se přenesl). Družstva na dalších mís-
tech hrála skupinu o 5.-9. místo, kam si také 
přenesly vzájemné výsledky v základní skupi-
ně. Mladší skupina přípravek hrála systémem 
každý s každým. Hrací čas byl 1x12 a hrálo se 
na dvou hřištích.

Výsledky základních skupin „starší“ 
skupina A:
Kyšice A - Přeštice A 7:4, - Tymákov A 8:7,
- Nezvěstice A 13:1
Přeštice A - Tymákov A 8:4, - Nezvěstice A 6:1
Tymákov A - Nezvěstice 9:5
Pořadí skupiny A: 1. Kyšice A, 2. TJ Přeštice 
A, 3. Tymákov A, 4. Nezvěstice A
skupina B:
Litohlavy A - Božkov 10:5, - Kyšice B 7:1,  
- Plzeň-Újezd 10:3, - Kyšice C 10:7
Božkov - Kyšice B 9:3, - Plzeň-Újezd 9:0,  
- Kyšice C 8:1
Kyšice C - Kyšice B 5:3, - Plzeň-Újezd 5:0
Kyšice B - Plzeň-Újezd 6:1
Pořadí skupiny B: 1. Litohlavy A, 2. Božkov, 
3. Kyšice C, 4. Kyšice B, 5. Plzeň-Újezd
Finálová skupina:
Kyšice A - Litohlavy A 5:5, - Božkov 8:7,  
- Přeštice A 7:4
Litohlavy A - Přeštice A 6:6, - Božkov 10:5
Božkov - Přeštice A 8:6
Skupina o 5.-9. místo:
Tymákov A - Kyšice C 8:2, - Kyšice B 7:3, 
- Plzeň-Újezd 12:3
Kyšice C - Kyšice B 5:3, - Plzeň-Újezd 5:0, 
- Nezvěstice A 4:3

Kyšice B - Plzeň-Újezd 6:1, Nezvěstice A 8:1
Plzeň-Újezd - Nezvěstice A 5:3
Konečné pořadí starší kategorie:
1. Sokol Kyšice A, 2. TJ Litohlavy A,  
3. TJ Božkov, 4. TJ Přeštice A, 5. Sokol Tymá-
kov A, 6. Sokol Kyšice C, 7. Sokol Kyšice B,  
8. TJ Plzeň-Újezd, 9. Sokol Nezvěstice A
Sestava TJ Přeštice A – starší
Brankář: Jan Hranáč
Hráči v poli: Petr Štádler (2 branky), Pavel 
Beneš, Jan Treml (17), Michaela Kahánková 
(3), Jana Hurtová, Adéla Buberlová (8)
Trenérka: Lucie Kačírková 

Výsledky kategorie „mladší“ 
Litohlavy B - TJ Přeštice B 8:5, - TJ Přeštice C 
7:5, - Tymákov B 4:3, - Nezvěstice B 7:0
TJ Přeštice B - TJ Přeštice C 4:4, - Tymákov B 
4:1, - Nezvěstice B 6:1
TJ Přeštice C - Tymákov B 7:7, - Nezvěstice B 7:3
Tymákov B - Nezvěstice B 3:3
Konečné pořadí mladší kategorie:
1. TJ Litohlavy – 8 b., 2. TJ Přeštice B – 5 b., 
3. TJ Přeštice C – 4 b., 4. Sokol Tymákov B  
– 2 b., 5. Sokol Nezvěstice B – 1 b.
Sestava TJ Přeštice B – mladší
Brankářka: Barbora Lukášová
Hráči v poli: Karel Duchek (1 branka), Vojtěch 
Pokorný (5), Marek Poláček (4), Petra Kováří-
ková (3), Petra Tolarová, Amélie Kullová (3), 
Barbora Milotová (1), Barbora Kripnerová (2)
Trenéři: Matěj Gruszka, Aneta Langmajerová
Sestava TJ Přeštice C – mladší
Brankářka: Sára Vávrová
Hráči v poli: Daniel Hurt (1 branka), Dominik 
Hanzar, Lukáš Šalom (15), Denisa Kriegerová 
(3), Zuzana Toušková (1), Adéla Bartoňová (3), 
Nela Holcová
Trenéři: Jan Míka, Kristýna Schejbalová

Přeštický turnaj minižáků – 11. ročník
Dne 27. 9. 2014 proběhl již 11. ročník Přeš-

tického turnaje minižáků. Díky sponzorům Lesy 
ČR, město Přeštice a firmě EPLcond se turnaje 
zúčastnili nejlepší týmy PK. Turnaj přinesl velmi 
kvalitní zápasy a z vítězství se radovalo mužstvo 
Lub, které na poslední chvíli postoupilo do semi-
finále. Obhájili tak vítězství z minulého ročníku. 
Domácí mužstva se neztratila a umístila se na 
krásném třetím a čtvrtém místě. Velký dík patří 
patronovi turnaje panu Jiřímu Papežovi a organi-
zátorům Martinovi Kadaníkovi a p. Knopfovi.
Zápasy o umístění:
Semifinále: Přeštice A – Luby 0:1
                    Přeštice B – Klatovy 0:0  PK 1:3
o 5. místo: Blovice – SK ZČE 0:2
o 7. místo: Senco – FK Žákava 2:0
o 3. místo: Přeštice A – Přeštice B 1:2
Finále: Luby – Klatovy 2:1

Individuální ceny:    
Nejlepší brankář: Roman Pilný – TJ Přeštice B 
Nejužitečnější hráč: Matěj Karásek – SK Klato-
vy 1898
Nejužitečnější hráčka: Marie Hraničková 
– TJ Sokol Blovice
Nejlepší střelec: Martin Doubek – TJ Start 
Luby
Výsledková listina:
1. TJ Start Luby
2. SK Klatovy 1898
3. TJ Přeštice „B“
4. TJ Přeštice „A“
5. TJ Dynamo ZČE Plzeň
6. Sokol Blovice
7. SK Senco Doubravka
8. FK Žákava

Tenisová sezóna skončila
Tenisová sezóna 2014 na tenisových kurtech v Přešticích je u kon-

ce. Byla krásná, ale pro nás krátká. I tak se toho vyhrálo, prohrálo 
a zažilo hodně. Po mírné zimě byly kurty v překvapivě špatném 
stavu. Tato skutečnost a technické problémy s nedostatkem vody 
způsobily, že jsme museli vynaložit více úsilí, aby se mohla nová 
sezóna rozběhnout podle plánu. Škoda, že rok od roku ubývají ruce 
ochotné přiložit ruku k dílu a že je nás na brigádnické práce čím dál 
méně. 

Hned zjara odstartovala okresní soutěž družstev pro neregistrova-
né – Davis Cup – které jsme se také zúčastnili. Ve dvou skupinách 
po šesti družstvech bojovala po týdenních intervalech naše „A“ 
a „B“ mužstva. A úspěchy se dostavily. Tým „A“ ve své skupině 
neokusil hořkost porážky a s přehledem skupinu vyhrál. Tým „B“ 
v úvodu soutěže po vyrovnaném utkání prohrál s favority skupiny 
2:3. Pak ale následovaly jen výhry, které poslaly „béčko“ na druhé 
místo tabulky. Náhoda tomu chtěla, a tak se naše oba týmy střetly 
o postup do vyšší kategorie této soutěže. „Áčko“ zaslouženě vyhrá-
lo a bude následující sezónu poznávat těžší soupeře.

Po ukončení celé soutěže proběhl koncem června turnaj ve dvouhře. 
Vítězný pohár nakonec získal kolega Hodys z doudleveckého klubu.

Vrcholem sezóny se stal již tradiční turnaj ve čtyřhrách, který se 
konal počátkem září. Účast 26 hráčů, skvělé počasí a pěkné ceny 
mluví za vše. V malém počtu, ale přece, přišli i diváci. O úrovni 
hráčů vypovídá fakt, že trojnásobní vítězové J. Linhart a L. Trojáček 
skončili již v semifinále. Ve finále podlehl přeštický pár Votava-
Bezděk ml. ostříleným borcům z Klatov. Jejich přesná a klidná hra 
slavila úspěch. Dvojice Pšajdl-Tománek si odvezla hlavní cenu, šunkové přeštické prasátko, které 
tak poprvé cestovalo za hranice našeho města. 

Poslední větší akcí byl klubový turnaj. I když účast byla slabší (zranění některých hráčů), favorit 
nezaváhal. Radek Šmucler obhájil loňské vítězství a stal se pro rok 2014 tenistou roku našeho 
klubu. Na závěr přeji všem zraněným, ať vyléčí nasbírané bolístky a v plné síle pak hájí naše barvy 
v příští sezóně 2015!                                                          Výbor tenisového oddílu Sokola Přeštice
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Přijde i loučení
Sousedskému derby s Tymákovem předchá-

zela malá a spíše nostalgická slavnost. S prvo-
ligovou a vlastně celou aktivní kariérou se 
loučily dvě výrazné osobnosti poslední dekády 
přeštické prvoligové národní házené, brankářka 
m.n.h. Helena Klinerová a obránkyně Václava 
Skálová-Kuběnová. Hodně dlouhý by byl výčet 
jejich sportovních úspěchů, shrňme to struč-
ně, loučily se držitelky dvanácti prvoligových 
medailí a k tomu také vítězky Českého poháru. 
Helena začala v blízkých Nezdicích jako žačka, 
aby již od dorostu hájila branku Přeštic. Brzy 
postoupila do ligového celku a patřila mezi nej-
lepší brankářky. Tandem Klinerová-Čermáko-
vá a později Klinerová-Zadražilová tvořil vždy 
nejlepší brankářské dvojice v lize. Díky tomu  
byla nominována k celkem šesti repre startům 
za výběr Čech pro utkání Čechy-Morava a její 
kariéru završil udělený titul mistryně národní 
házené. Václava začala s národní házenou ve 
Štěnovicích, jejím dominantním místem byla 
obrana. Brzy patřila mezi nejlepší obránkyně 
a přes pražské Dopravní podniky přešla do Přeš-
tic. Odehrála zde jedenáct sezon a během nich 

si ji soupeřky pamatují jako nesmlouvavou, tvr-
dou a říznou obránkyni. Konec? Obě se smějí 
– prý „nikdy neříkej nikdy“, ale přiznávají, že 
asi už byl čas přenechat místo další generaci. 
„Ale určitě se budeme jezdit dívat, jak to hrají. 
A běda, pokud to budou kazit… To jim to pěk-
ně vysvětlíme, jak to mají hrát…“ A na závěr 
si obě nostalgicky povzdechly: „…jen ten titul 
nám chybí…“                                              (šat)

Turnaj přípravek v Litohlavech  
V sobotu 13. 9. 2014 se konal první turnaj 

přípravek v Litohlavech. Do bojů se zapojili již 
noví členové naší nejmladší kategorie. Od letoš-
ní sezóny je přípravka rozdělena na turnajích na 
starší (ročník 2006, 2005) a mladší (ročník 2007 
a mladší). Přeštice postavily 2 družstva mladší 
a jedno družstvo starší.
Sestavy družstev Přeštic:
TJ Přeštice A – starší 
brankář: Jan Hranáč
V poli: Petr Štádler (2 branky), Michaela 
Kahánková (5), Jana Hurtová (2), Jan Treml 
(12), Adéla Buberlová (6) 
trenérka: Lucie Kačírková 
Přeštice B – mladší 
brankářky: Barbora Lukášová (1), Petra Tola-
rová 
V poli: Marek Poláček (1), Vojtěch Pokorný 
(3), Karel Duchek, Petra Kovaříková (6) 
trenéři: Matěj Gruszka, Aneta Langmajerová 
Přeštice C – mladší 
brankářka: Sára Vávrová  
V poli: Daniel Hurt, Denisa Kriegerová (2), 
Zuzana Toušová (1), Lukáš Šalom (12), Domi-
nik Hanzar (4) 
trenérka: Kristýna Schejbalová 
Výsledky družstev Přeštic:
Skupina B starší:
TJ Přeštice A - Tymákov B 12:1, - Kyšice B 
4:1, - Božkov 4:6
Z 2. místa postup do finálové skupiny.
Finálová skupina:
TJ Přeštice A - Litohlavy A 3:6, - Kyšice A 4:6
Konečné pořadí starší:
1. Litohlavy A, 2. Kyšice A, 3. Božkov,  
4. TJ Přeštice A, 5. Tymákov A, 6. Kyšice B,  
7. Kyšice C, 8. Nezvěstice, 9. Tymákov B

Výsledky mladší:
TJ Přeštice C – TJ Přeštice B 5:4, 8:1
TJ Přeštice C – Litohlavy B 4:4, 2:4
TJ Přeštice B – Litohlavy B 4:3, 2:2
Konečné pořadí mladší:
1. TJ Přeštice C – 5 bodů, 2. Litohlavy B  
– 4 body, 3. TJ Přeštice B – 3 body.

Hodnocení turnaje trenérem Matějem 
Gruszkou: Turnaje se zúčastnilo 9 družstev, 
které byly rozděleny do 2 skupin. Do starší 
přípravky bylo přihlášeno 9 družstev a mladší 
přípravka měla pouze 3 družstva. Přeštice měly 
zastoupení v obou skupinách, kdy v kategorii 
mladších jsme měli 2 družstva. 
Děti, ačkoliv s házenou začínají, si vedly vel-
mi dobře. Po 4 trénincích nastoupily na hřiště 
proti soupeři a sehrály svá první utkání. Prv-
ní zápasy byly pro děti takové rozkoukávající 
a seznamující se s průběhem zápasu a základní-
mi pravidly hry. Během dalších utkání ukázaly 
hravost a bojovnost. Po ztrátě míče jsme obra-
tem bránili bránu se snahou získat míč a vsítit 
branku soupeři.  

Společné foto přípravky v Litohlavech na turnaji.

TOPENÁ STVÍ R-V s.r.o.

 Ze života prababiček
Redakce: Váš pořad je originálním doplně-

ním výstavy PŘEŠTICE PŘED STO LETY, 
která probíhá v Domě historie Přešticka. 
Letošní rok je připomínkou začátku 1. světové 
války. Vzpomíná se hlavně na muže. Ti prá-
vě před sto lety rukovali, odjížděli na frontu, 
bojovali… Vy jste se však zaměřila především 
na ženy.

J. S.: To proto, že se snažím přiblížit život na 
samém počátku 20. století – v době secese. V cen-
tru pozornosti byla tehdy opravdu žena. Tuto „bel-
le epoque“ – krásnou  epochu, jak byla secese také 
nazývána, ukončila právě 1. světová válka. 

Redakce: Ženy této „krásné epochy“ byly 
opravdu krásné. Alespoň na fotografiích a dobo-
vých obrázcích, kde pózují v dlouhých šatech, 
nádherných kloboucích, kožešinových šálách…

J. S.: Secesní móda je jedna z nejzajímavěj-
ších kapitol módní historie. Byla vypočítaná na 
efekt – především u žen. Ty svým oblečením 
na veřejnosti reprezentovaly úspěšnost svých 
manželů, své rodiny. Všechno podléhalo přís-
ným společenským pravidlům. Bylo to nároč-
né – na čas dámy i na finance jejího manžela! 
Móda před sto lety byla nejen krásná na pohled, 
ale i hodně složitá. Co všechno takové secesní 
dámy na sebe musely obléknout, nežli si nasa-
dily klobouk, vzaly do ruky slunečník a vyšly 
na městské korzo!

Redakce: Korzo bylo především na náměs-
tí a přilehlých ulicích. V době, kdy se prašné 
cesty změnily ve vydlážděné ulice s chodníky, 
se móda předváděla pod širým nebem. 

 J. S.: Na korzu se lidé procházeli, setkávali 
se, rozmlouvali – a jistě i pomlouvali. Každý 
měl v sociálně rozvrstvené společnosti své přes-
né místo. A to svým oblečením také potvrzoval. 
Zvláště na malém městě, kde se lidé dobře zna-
li, věděli „kdo je kdo“, bylo vybočení z uznáva-
ných společenských pravidel „skandální“. 

Redakce: Znamená to, že ty krásné secesní 
klobouky nenosily všechny ženy? 

J. S.: Klobouky jasně odlišovaly „městské 
paničky“od venkovských žen, které nosily šát-
ky. Také ženy, které musely pracovat, nosily 
tuto praktickou úpravu hlavy. Vždyť v rozměr-
ném klobouku se nedalo dělat více nežli se pro-
cházet – korzovat. Ale i ve výzdobě klobouků 
– této „koruny elegance“ – panovaly rozdíly. 
Stejně jako v postavení jednotlivých žen. To, 
co se zdálo na pohled stejné, cvičené oči vel-
mi dobře poznaly, jsou-li stuhy hedvábné a peří 
z exotického marabu, nebo jen z obarveného 
„husího brka“. 

Redakce: Procházení po korze jistě nebylo 
jediným „zaměstnáním“ žen. 

J. S.: Samozřejmě. Ženy – i ty zámožné, kte-
ré měly služku, řídily celý chod domácnosti. 
Byly opravdu středem intimního světa rodiny. 
Staraly se o všechny běžné potřeby všech členů 
domácnosti, o nákupy, o oděvy a jejich údržbu, 
o děti a jejich výchovu… K tomu směřovala od 
malička i jejich výchova. Ta přikazovala: „Učte 
je práti, žehliti, punčochy spravovati. Učte je 
chleba péci, jakost másla znáti, na trhu smlou-
vati…“

Redakce: A co muži?
J. S.: Ti stáli zdánlivě v pozadí. Na nich však 

závisela společenská i finanční úroveň rodiny. 
Pracovali, podnikali, cestovali, sdružovali se do 
spolků, sportovali…

Redakce: A to si ženy nechaly líbit?
J. S.: Dlouho ne. Vždyť začátek 20. Stole-

tí je také počátkem ženské emancipace. Ta se 

sice rozvinula hlavně po 1. světové válce, ale 
už na počátku století probíhaly boje za reformu 
složitého, nepraktického a často i nezdravého 
ženského odívání. Vzpomeňte si na těsné šně-
rovačky! 

Redakce: Dámské spodní kalhoty „reform-
ky“ sahající pod kolena a zdobené kanýrem 
krajek nám nepřipadají nijak revoluční.

J. S.: A přesto se o nich veřejně diskutovalo. 
A co teprve, když si cyklistýnky oblékly poprvé 
kalhoty ke kolenům (doplněné černými pun-
čochami a šněrovacími botkami) a objevily se 
v nich na veřejnosti! Cyklistýnky byly zprvu 
dobovou morálkou označovány za nemravné, 
i když byly oblečené od hlavy k patě a to doslo-
va. Na hlavě měly slaměný klobouček s pentlí.

Redakce: Cyklistýnky?
J. S.: Tak se nazývaly dívky, které se nebály 

usednout na velocipédy. Jízda na kole byla do 
té doby pouze mužská záležitost – stejně jako 
další sportovní aktivity. Cyklistům tak v cyklis-
týnkách vyrostla konkurence!   

Redakce: Jistě nejen jim. Vidím, že život 
našich prababiček byl docela zajímavý. Na 
jedné straně vládla přísná morálka a spole-
čenská pravidla, ale současně zažívaly dobu 
technických „zázraků“.

J. S.: Máte pravdu. Začátek 20. století byl ve 
znamení techniky. Světová výstava v Paříži 1900 
oslnila návštěvníky elektricky ozářenými pavilo-
ny i odvážnou konstrukcí Eiffelovky, poprvé se 
rozjelo pařížské metro, poprvé se objevil zvu-
kový film. Těch „poprvé“ byla celá řada. Svět 
skloňoval slovo „moderní“ a s optimismem vítal 
nové století. Netušil, že zanedlouho ukončí krás-
nou epochu světová válka. Také první.

Redakce: Ale vraťme se k prababičkách 
a k jejich všedním dnům. Jaké byly jejich ide-
ály, z čeho se radovaly a čím se trápily? O čem 
snily?

 J. S.: Pro odpověď se vydáme nejen na pro-
menády, ale i na kluziště, na ples i do dámských 
budoárů. Provázet nás budou ti nejpřesnější 
pozorovatelé života: spisovatelé. A nejen oni! 
Také všechny ty Bětušky, Amálky a Pepičky, 
které jejich zásluhou dostaly svá jména a osudy. 
Právě s nimi nahlédneme do svátečních i všed-
ních dní našich prababiček.

Redakce: Už tedˇ se těším. Máte pro nás ješ-
tě nějaké překvapení?

J. S.: Kalendář secesní módy na rok 2015. 
Milovníci secese mohou její poklidnou atmo-
sféru prožívat po celý rok. Kalendář, který 
není běžně v prodeji, je možné již teď zakoupit 
v Domě historie Přešticka a samozřejmě i na 
mém pořadu.


