
Voliči znovu poslali do 
vedení města TOP09 v čele 
s Karlem Naxerou. Jeho stra-
na získala v patnáctičlenném 
zastupitelstvu pět mandátů, 
bude mít starostu, místosta-
rostu a v Radě města obsadí tři 
místa. V opozici nadále zůstá-
vá seskupení Občanský hlas, 
sdružení nezávislých kandidá-
tů s podporou Strany soukrom-
níků, KSČM a nově také hnutí 
Společně 2022.

Základní koalice vnikla vel-
mi rychle. Domluvili se na 
ní stávající partneři TOP09 
(pět mandátů), ODS s Petrem 
Fornouzem (dva mandáty) 
a ČSSD v čele s Jaroslavem 

Majerem (jeden mandát). Do-
hromady mají v zastupitelstvu 
osm křesel a to k praktickému 
vládnutí ve městě stačí. Vítěz 
voleb ovšem nabídl účast 
v koalici i hnutí Společně 2022 
vedené Tomášem Chmelíkem. 
Oba subjekty se ale nedokáza-
ly domluvit a Společně 2022 
odchází do opozice.

„Žádali jsme dvě místa 
v Radě města s tím, že bychom 
měli zároveň funkci místosta-
rosty. Vychází to matematicky 
z výsledků voleb, “ řekl Tomáš 
Chmelík Přeštickým novinám. 
To ovšem TOP09 se svými 
partnery považuje za přemrš-
těný požadavek. „Místosta-
rostu bychom jim přenechali, 
ale další místo v Radě města je 

vzhledem k jejich dvěma man-
dátům příliš,“ říká starosta 
Karel Naxera.

Pro staronové vedení města 
se tím nic nemění. V zastupi-
telstvu má osm křesel, opozice 
jich má sedm. V opozici nej-
více posílilo seskupení Občan-
ský hlas, sdružení nezávislých 
kandidátů s podporou Strany 
soukromníků v čele s Antoní-
nem Kmochem, které získalo 
čtyři mandáty a podle zjištění 
Přeštických novin také usilo-
valo řadou jednání o to, aby 
se dostalo do vedení města. 
Pokus o ovládnutí radnice ale 
nevyšel, opozici chyběl jeden 

hlas a z koalice nikdo nezra-
dil.

V opozici tradičně zůstává 
i KSČM, která při každých 
volbách dostává méně a méně 
hlasů. Do uzávěrky Přeštických 
novin nebyl její člen Vladimír 
Frouz ochoten sdělit, zdali si 

ponechá mandát: „Ptáte se 
brzy.“ Všichni ostatní zvole-
ní zastupitelé odpověděli, že 
si mandát ponechají. Starostu 
a místostarostu musí zastupite-
lé oficiálně potvrdit na ustavu-
jícím zasedání Zastupitelstva 
města Přeštice.                 (red)

Kdo přine-
sl do Přeštic 
basketbal?

S o k o l o v é . 
Ale to tehdy 
ještě říkali bas-

ketu košíková. První družstvo 
založili v roce 1928 a hráli  
na letním hřišti u sokolovny. 
Prvními hráči byli Karel Bra-
da, Josef Naxera, František 
Velkoborský, Antonín Naxe-
ra, Václav Velkoborský, Karel 
Pytlík, Karel Císař a Karel 
Levora. Dokonce vyhráli žup-

ní přebor. Letos je to 90 let, 
takže slavíme.
Jak to bylo s košíkovou 

během války?
Nacisté zakázali Sokol v roce 

1941 a mládež se organizovala 
jinak. Přeštičtí začali hrát koší-
kovou v Ostrově u Příchovic. 
Tenkrát se jim podařilo získat 
trenéra z plzeňského gymnázia 
– profesora Šindlera. V zimě 
se, pokud vím, hrálo ve Spol-
kovém domě.

Prý Přeštice hrály i pro-
ti Americe?

To bylo na konci války 
v květnu proti americkým 
vojákům. Bydleli v sokolovně 
a tak si to tam i rozdali. Přešti-
ce prý hrály dobře, ale prohrá-
ly. Konec konců basketbal je 
americký sport. Po válce kvůli 
stěhování lidí a dalším věcem 
ale nastal útlum košíkové.
Myslím, že útlum koší-

kové trvá i dnes…
Košíková byla stoprocentně 

výš. Hlavně jsme měli více 

družstev, to je důležitější. 
Když jsem hrával, měli jsme 
mužstva od žáků přes doros-
tence až po muže a ženy, dnes 
je jedno mužstvo mužů, jedno 
družstvo patnáctiletých kluků 
a pak je družstvo přípravky.

V čem je problém?
Nejsou trenéři. Na rovinu 

říkám, že se nejsme schop-
ni mezi sebou domluvit, kdo 
by obětoval čas. Je náročné 

dvakrát týdně chodit do haly 
a o víkendech hrát zápasy. Ne 
každý čas má. Může si to dovo-
lit ten, kdo pravidelně končí ve 
čtyři nebo je to extrémní nad-
šenec.
Kdo trénoval vás?
Na základní škole byla vel-

kou propagátorkou basketu 
paní učitelka Alena Dvořáko-
vá, díky ní začalo hrát basket 
opravdu hodně lidí. Mým prv-
ním trenérem byl pan Otakar 
Klečka.
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Přeštice versus Amerika

Bez trenéra to nejde

Voliči vybrali staronové vedení Přeštic

Rozdílná matematika

Vážení čtenáři,
měsíc říjen byl od samého 

počátku neuvěřitelně nabi-
tý událostmi a každá z nich 
by si zasluhovala samostatný 
text. Pokusím se proto popsat 
chronologicky stručně alespoň 
některé z nich.

První říjnový pátek a sobotu 
5. a 6. 10. 2018 proběhly v celé 
republice komunální volby do 
obecních a městských zastu-
pitelstev. V Přešticích a jejich 
místních částech využilo pří-
ležitosti dát svůj hlas kandi-
dátům ze sedmi stran 44,93 % 
oprávněných voličů. Je to jen 
o 5 % méně než před čtyřmi 
lety a o necelá 3 % méně než 
republikový průměr. Všem, 
kteří přišli k volebním urnám, 
patří můj srdečný dík. Oproti 
minulým volbám, kterých se 
účastnilo celkem devět stran, 
jich v tomto roce bylo sedm, 
a šest z nich bude mít násle-
dující období své zástupce 
v městském zastupitelstvu. 
Můj dík patří též rovné stov-
ce mužů a žen, kteří svojí 
účastí na kandidátkách pro-
kázali, že mají chuť se veřejně 
zapojit a aktivně podílet na 
tvorbě podoby našeho města. 
Nemohu zapomenout ani na 
úředníky městského úřadu 
a členy volebních komisí, kte-
ří celý průběh voleb bezchyb-
ně zajišťovali. Byli jste per-
fektní! Vzhledem k tomu, že 
uzávěrka novin je ještě před 
ustavujícím jednáním zastupi-
telstva, nebudu se k volebním 
výsledkům a dalšímu vývoji 
více vyjadřovat.

První víkend si ale užily 
i děti, které většinou se svý-
mi rodiči navštívily již pátý 
ročník oblíbené akce Den 
pro rodinu aneb Přešticemi 
křížem krážem. Počasí nám 
celkem přálo a při vyhlašová-
ní a předávání cen v několika 
kategoriích byl prostor kolem 
kašny plný. Byla to opět zda-
řilá akce. Na přípravě a prů-
běhu se podílelo mnoho lidí, 
kteří si také zasluhují velké 
poděkování.

Druhý víkend následoval 
již druhý ročník Slavností 
vína, které si do sytosti užili 
zase hlavně dospělí. Osobně 
jsem měl pocit, že tam byly 
snad celé Přeštice. Předpoklá-
dám, že i tuto akci čeká slibná 
budoucnost.

Po svátku demokracie před-
stavované svobodnými volba-
mi, svátku rodiny a vína, pro-
běhla také oslava dvacátého 
pátého výročí trvání přátelství 
mezi naším městem a bavor-
ským městem Nittenau. Její 
první část se 21. 10. odehrála 
za hranicemi. 

Pokračování na str. 3

Ačkoliv si ještě všichni nezvykli, že i v „pivním“ kraji se může dařit vínům, Přeštický festival vína dokazuje, že to možné je. Ideální 
počasí přilákalo na druhý ročník nespočet zájemců, kteří mohli ochutnávat z patnácti malých a středních vinařství z Čech a Moravy. 
Příjemná hudba kupříkladu cimbálové muziky Kyčera doprovázela degustaci do pozdních nočních hodin a i z opatrných nadšenců se 
postupně stávali oddaní příznivci vína. Vzduchem létaly vůně, barvy, ovocné tóny a jestli se ještě včera někdo divil, že tramín červený 
je bílý, po Přeštických slavnostech vína už rozeznává podstatně jemnější detaily. Vydařená akce, kterou organizuje město ve spolu-
práci s Kulturním a komunitním centrem Přeštice, se tak jistě stane i ozdobou podzimu 2019.              Text (red), foto Milan Janoch

Budova okresního zastupitelstva na přeštickém náměstí 
č. p. 110, před kterou se konaly tábory lidu, a z jejíhož bal-
konu byl 29. října 1918 vyhlášen vznik samostatného čes-
koslovenského státu.

Mimořádné číslo PN 
naleznete 

v Turistickém informačním centru, 
Domě historie Přešticka a nově 

na stáncích obvyklého předprodeje.  



Dokončení ze str. 1
Je tady nějaká šance, 

že se bude hrát v Přešti-
cích lepší basket?

Šance je vždycky, záleží, 
kdo se toho ujme a kdo to 
bude trénovat. Na tom to vše 
visí. Příklad si můžeme vzít 
z národní házené, která má 
širokou základnu, spoustu tre-
nérů, plus lidi, kteří se tomu 
věnují. Dělají to dobře, mají 
tam spoustu dětí, prostě to 
umí.
Přitom je to asi stejně 

zajímavé jako basket?
Basket je rozhodně zajíma-

vější (smích). Minimálně je to 
světový sport.
Je větší maso basket 

nebo házená?
Házená je tvrdší. Pro holky je 

proto lepší basket.
Vy si ale pamatuje-

te, že se tu hrála druhá 
liga?

Tehdy se sešel slušný ročník 
kluků, kteří hráli krajský pře-
bor a postoupili. Jeden čas hrá-
ly druhou ligu i ženy.
Kde jste hráli zápasy 

druhé ligy?
Tady v hale. Nemá hlediště, 

ale na zápasy druhé ligy stačí, 
basket není divácky navštěvo-
vaný sport.
Vy jste to z Přeštic 

dotáhl v basketbalu asi 
nejdál?

Asi ano. Zřejmě jsem nejvíc 
chtěl nebo jsem byl možná ve 
správnou dobu na správném 
místě. Nebo jsem se baske-
tu věnoval víc než ostatní. 
Z přeštických hráčů byl nej-
větší hvězdou Miroslav Šobr, 
který byl dlouhá léta oporou 
plzeňské Lokomotivy.

Kdy jste začal pískat?
V roce 1988 jsem začal tady 

v krajském přeboru. Nejdří-
ve děti, pak dospělé. Udělal 
jsem si druhou třídu a pak 
v roce 1993 první třídu a přes 
dorosteneckou ligu jsem se 
propracoval až do nejvyšší 
soutěže, tedy do první ligy. 
Tu jsem pískal ještě před tře-
mi lety.
Co obnáší pískat první 

ligu?
Hlavně spoustu cestování, je 

to žrout času. Pak přípravy jak 
fyzické tak teoretické.
Nikdy vás jako rozhod-

čího nezmlátili?
Nikdy. To se při basketu moc 

nestává. I když jako všude roz-
hodčí není oblíbený. Ale mys-
lím, že u nás se rozhodčímu 
dává větší důležitost, než mu 
náleží, příliš se na něj všichni 
soustředí. Za prohru družstva 
může často rozhodčí, což je 
pitomost.
Vy ani nejste nějak 

vysoký?
Sto osmdesát dva centimetrů, 

zase úplně malý také nejsem. 
Ne všichni basketbalisté jsou 
dvoumetroví.
Když se dívám na tele-

vizi, to je samý dlouhán.
V americkém basketu mož-

ná, my se ale bavíme o čes-
kém. Tady hrají i menší hráči. 
Záleží, jakou pozici hrajete. 
Rozehrávač nemusí být dvou-
metrový, i když dneska bas-
ket k tomu spěje. Dřív to tak 
nebylo.
Často jste se jako roz-

hodčí objevoval v televi-

zi, to jste byl skoro hvěz-
da?

Nevím, jestli hvězda, ale roz-
hodčí bývá vidět. Na zápas to 
vliv nemá, takže je to jedno.

Jak je na tom finanč-
ně rozhodčí první ligy 
v basketu v porovnání 
s ostatními sporty?

Jak je to jinde, nevím. 
Před třemi lety, když jsem 
skončil, prvoligový roz-
hodčí v basketu dostával tři 
tisíce za zápas. Plus dopra-
va. Jenže když jsem jel do 

Ostravy a zpátky a strávil 
tím tolik hodin, tak to žádná 
hitparáda nebyla.
Kdo je basketbalová 

hvězda v České repub-
lice?

Momentálně Tomáš Satoran-
ský a Jan Veselý, to jsou naše 
největší hvězdy. Ale nehrají 
tady, Satoranský je v NBA 
a Veselý hraje Euroligu ve 
Fenerbachce Istanbul.
Nikdy jste neměl chuť 

trénovat basket?
Já jsem se v sedmnácti rozho-

dl, že budu pískat a pak jsem 
kvůli tomu přestal hrát.
Kdo neumí hrát, pís- 

ká?☺
Tak to není. Dřív to tak 

možná bylo, ale dneska se 
všechno specializuje. Úspěš-
ný rozhodčí v basketu musí 
začít minimálně ve dvaceti 
letech. Dneska nelze do tři-
ceti hrát a pak začít pískat, 
pokud to tedy chcete někam 
dotáhnout.
Proč jste skončil s pís-

káním první ligy, jste na 
to starý?

Ne, nejsem starý (smích). 
Klidně můžu první ligu pískat 
do 53 let. Skončil jsem kvůli 
času, nešlo to skloubit s mým 
povoláním.

Pískat první ligu jste 
přestal kvůli práci. Jste 
vedoucí Odboru zdra-
votnictví Krajského úřa-
du Plzeňského kraje. Co 
děláte?

Mám v odboru dvanáct lidí 
a máme pod sebou všech 
šest krajských nemocnic, 
záchranku a Dětský domov 
v Trnové. To je výjimka, je 
pro malé děti a je vedený jako 
zdravotnické nikoliv sociál-
ní nebo školské zařízení. Je 
to úřednická práce, jednání, 
telefonování, vysedávání na 
poradách.
V Přešticích si lidé 

stěžují, že tu není zá-
chranka.

V Přešticích ale záchranka 
je. Je tu výjezdová základna, 
posádka rychlé zdravotnic-
ké pomoci ve složení řidič- 

-záchranář a zdravotnický zá- 
chranář, v případě potřeby 
přijíždí lékař malým osobním 
autem, který má stanoviště ve 
Vlčicích, ve Stodu, v Klato-
vech a v Plzni.
Je to funkční model?
Ano. Dnes v celém kraji 

není posádka s lékařem. Jede 
velká sanita se záchranářem 
a malé auto s lékařem. Při 
přijetí tísňové výzvy vyhod-
notí operátorka, zda vyslat 
k případu posádku rychlé 
zdravotnické pomoci nebo 
obě skupiny současně. V pra-
xi to vypadá tak, že se obě 
skupiny setkávají na místě 
zásahu a pacienta ošetřu-
je lékař. Do nemocnice pak 
pacienta obvykle transportuje 
posádka rychlé zdravotnické 
pomoci a vozidlo s lékařem 
je opět volné. Samozřejmě 
při kritickém stavu pacien-
ta jede s posádkou i lékař. 
Je to funkční model, pacient 
nemusí mít vůbec strach, 
záchranáři jsou vysokoškol-
sky vzdělaní odborníci.
Jste členem Bezpeč-

nostní rady Plzeňského 
kraje. Co děláte?

Ano, z titulu své funkce jsem 
členem bezpečnostní rady kra-
je, která projednává a posuzuje 
stav zabezpečení a stav připra-
venosti na krizové situace na 
území kraje.
Jste očkovaný proti 

chřipce?
Nejsem. Jednak na chřipku 

netrpím a jednak si myslím, že 
na to mám ještě věkově čas.
Také kontrolujete dět-

ské tábory?

Ne, to dělají hygienické sta-
nice.

Ptám se, protože vím, 
že jste velký táborník.

To tedy jsem. Na tábory jez-
dím od první třídy, neznám 
léto bez tábora. Začal jsem 
od píky a dneska jsem hlavní 
vedoucí na táboře, který je pod 
hlavičkou Domu dětí a mlá-
deže v Blovicích.
Proč tam?
Náhoda. Mám tam z minu-

losti přátele a tak nějak jsem 
u nich zůstal. Jezdím do 
táborové základny Kořen 
u Kosího potoka. To je mezi 
Planou a Konstantinovými 
Lázněmi.
Je dnes složitější vést 

tábor než dřív?
Nemyslím. Nejtěžší je asi 

vymyslet program, to bylo 
stejné dřív i dneska.
Co děti dnes nejvíc baví 

a co nesnáší?
Nejvíc je baví hry v lese, 

když se schovávají nebo 
někoho hledají. Trochu míň 
táhnou hry sportovního cha-
rakteru, kde se musí běhat, to 
úplně nemilují. Jinak si mys-
lím, že ty děti jsou stejné, 
jako jsme byli my. Takové ty 
řeči jako ‚dřív to bylo lepší‘ 
neberu.
Jsou sportovně šikovné 

jako dřív?
Možná o malinko míň. Ně-

které hry jsme museli vypustit. 
Třeba běhy na čas, delší trasy 
a tak. Nebavilo je to a tak to 
ani nezvládaly. Takže rozdíl je 
trochu ve fyzičce.
Zakazujete dětem mo-

bily?
Nezakazujeme, ale nedopo-

ručujeme to. Když mají nabi-
tý program, tak je nestíhají 
používat. Když se jde třeba 
na půl dne do lesa, tak si ho 
většinou nechávají v chat-
kách. Samozřejmě večer, 
když se mladším stýská, tak 
volají domů rodičům a svě-
řují se jim třeba i s menší-
mi problémy. Můžete dětem 
říkat horem dolem, že jim 
rodiče na dálku stejně nepo-
můžou, že mají jít za vedou-
cími, ale mnohdy je to málo 
platné.
Na co by si měli dát 

rodiče pozor, když vybí-
rají tábor?

Především by se měli zají-
mat o to, kdo je organizáto-
rem tábora. Měli by se zají-
mat o historii tábora, jestli 
nefunguje poprvé, a asi by se 
měli zajímat, kdo je vedoucí 
a jaké má zkušenosti. Mys-
lím si, že tábory pod vede-
ním domů dětí a nějakých 
velkých zařízení asi nejsou 
problém.
Jaké jsou průměrné 

ceny táborů?
Ten náš je 4700 na dva týd-

ny. Když se spí ve stanech 
a táborníci si sami vaří, vy-
jde to levněji. Nejdražší jsou 
dneska tábory, kde jsou koně 
nebo počítačové tábory.
Je to dobrý nápad, 

poslat děti na počítačo-
vý tábor?

Já bych to nedělal. Nejlepší 
tábor je venku, někde v pří-
rodě.

Ľubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu
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Seznámení občanů 
s činností městské policie za měsíc 
ZÁŘÍ 2018 
Tel. 725 726 549

Hrát nebo trénovat

Jen tak si hvízdnout

Děti jsou stejné 
až na fyzičku

Úřední povinnosti

Schválnosti místní ženy 
při ukládání odpadu mi-
mo vyhrazené místo

Dne 6. 9. 2018 po 13. hod. 
bylo na MP přijato oznámení, 
že v Přešticích v ul. Tyršova 
je odstaveno vozidlo s náklad-
ním přívěsem, na jehož ložné 
ploše je rostlinný odpad, kte-
rý hnije a z přívěsu vytéká na 
komunikaci neznámá tekuti-
na. Strážníci na místě zajistili 
důkazní prostředky a na vozi-
dlo byla umístěna „Výzva pro 
nepřítomného řidiče“ z důvo-
du podezření ze spáchání pře-
stupku proti zákonu o pozem-
ních komunikacích. Následně 
se na služebnu dostavila místní 
žena, která vozidlo s náklad-
ním přívěsem s hnijícím bio 
odpadem na místo zaparko-
vala z následujícího důvodu: 
opakovaně žádala starostu 
města, aby nebyl umisťován 
na Havlíčkovo nám. v Přešti-
cích velkoobjemový kontejner 
na rostlinný odpad, neboť jde 
z kontejneru zápach. Jelikož 
jí nebylo vyhověno, zaparko-
vala před jeho domem auto 
s přívěsným vozíkem, na kte-
rém je naložen bioodpad. Pro-
tože žena odmítla tento odpad 
z nákladního přívěsu odstranit, 
ba naopak jej v nočních hodi-
nách ještě doplňovala, i když 
velkoobjemový kontejner na 
rostlinný odpad nebyl již na 
Havlíčkovo nám. umisťován, 
byla věc oznámena k dořešení 
na správní orgán pro podezře-
ní z přestupků proti zákonu 
o pozemních komunikacích 
a proti občanskému soužití.

Schválnosti při ukládání 
odpadu mimo vyhrazené místo 
v ul. Tyršova.

Zadržení agresivního 
cizince u interiérové-
ho studia na Tř. 1. máje 
v Přešticích

Dne 6. 9. 2018 před 22. hod. 
obdržela hlídka telefonické 
oznámení od místního občana, 
že se po střeše prodejny inte-
riérového studia na Tř. 1. má- 
je v Přešticích pohybuje muž 
a uvedl jeho popis. Hlídka 
se ihned dostavila na místo 
a nalezla takového muže scho-
vávat se za prodejnou. Muž 
odmítl prokázat svoji totožnost 
a s hlídkou nekomunikoval. 
Na místo byla přivolána hlíd-
ka PČR, aby bylo provedeno 
jeho ztotožnění. Jelikož muž 
nadále s oběma hlídkami poli-
cie odmítal komunikovat a byl 
agresivní, byl spoután a převe-
zen na záchytnou stanici. Test 
na alkohol byl u muže pozitiv-
ní. Během převozu začal cizi-
nec slovně i fyzicky napadat 
policisty, věc dále šetří PČR.
Neshody mezi fanouš-

kem a pořadatelskou 
službou na Pivních slav-
nostech v Přešticích

Dne 8. 9. 2018 po 19. hod. 
byla hlídka MP při Pivních 
slavnostech na Masarykově 

náměstí v Přešticích kontak-
tována pořadatelskou službou, 
že byla napadena neznámým 
mužem v uzavřeném prosto-
ru pro účinkující. Strážníci se 
dostavili na místo incidentu, 
kde stál muž, který sdělil, že 
byl napaden pořadatelem, má 
zraněnou ruku, a proto již volal 
na místo PČR. Vytěžením 
svědků na místě a kamerové-
ho systému bylo zjištěno, že 
se muž opakovaně pokoušel 
vniknout do uzavřeného pro-
storu pro účinkující. Když se 
mu to povedlo, nechtěl místo 
opustit a napadal pořadatele. 
Proto byl z prostoru vyveden. 
Tento muž od Nepomuka 
byl poté strážníky převeden 
na PČR v Přešticích, kde byl 
předán včetně důkazních pro-
středků k dalšímu šetření.
Kouřící mládež ve ska-

te parku v Přešticích
Dne 13. 9. 2018 po 16. hod. 

byla strážníky ve skate parku 
Městského parku v Přešticích 
zjištěna kouřící mládež. U jed-
noho z nich zjištěna krabička 
s marihuanou. Na místo při-
volána hlídka PČR, která si 
mladíky převzala k dalšímu 
opatření.
Nedovolený závoz 

místní komunikace ul. 
Ostrovní zeminou

Dne 14. 9. 2018 bylo strážní-
ky zjištěno omezení obecného 
užívání místní komunikace ul. 
Ostrovní v Přešticích zaveze-
ním většího množství zeminy, 
ač nebyl MěÚ povolen. Prove-
deným šetřením bylo zjištěno, 
že neprůjezdnost komunikace 
a její znečištění způsobil míst-
ní občan, který prováděl výko-
pové práce na svém pozemku. 
Věc byla zadokumentována 
a porušení zákona o pozem-
ních komunikacích oznámeno 
k vyřešení na správní orgán.

Nedovolený závoz místní 
komunikace ul. Ostrovní zemi-
nou.

Střípky měsíce září 2018
 7. 9. po 14. hod. výjezd na 
hlasitou hudbu do skate parku 
ve vnitrobloku – usměrnění 
mládeže, dále oznámeno zne-
čištění komunikace z Přeštic 
na Vícov odlétající kukuřicí 
na siláž z valníků zeměděl-
ské techniky – kontaktována 
převážející firma, která pro-
vedla opatření, aby ke znečiš-
tění dále nedocházelo, a úklid 
komunikací
 10. 9. pomocí MKDS zajiš-
těn prodejce, který při Pivních 
slavnostech poškodil dlažbu 
okrasné zídky u kašny – vyře-
šeno pokutou v příkazním 
řízení
 17. 9. na Masarykově náměs-
tí prováděno usměrňování 
dopravy při zjištěné doprav-
ní nehodě z důvodu ohrožení 
bezpečnosti a plynulosti sil-
ničního provozu na silnici prv-
ní třídy

Pokračování na str. 4

Jako rozhodčího mě nikdy nezmlátili



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

matrika MěÚ Přeštice
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BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavili

paní Marie SIKYTOVÁ
paní 

Jaroslava LOUDOVÁ
pan Václav MAŠEK

paní Marie HOROVÁ

2. polovina září a 1. polovina října

ÚMRTÍ (září)

Blanka PUTZOVÁ
Miloslav KLAPKA
Jan TICHOTA
Anna NELIBOVÁ
Josef HANZLÍK

(1951) 
(1941)
(1925)
(1940)
(1943)

ZLATÉ SVATBY

Anonymní příspěvky 
do Přeštických novin nelze otisknout!

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavily

paní Anna KARÁSKOVÁ
paní Zdeňka KOLÁŘOVÁ

ZLATÁ SVATBA manželů VLČKOVÝCH

BLAHOPŘÁNÍ 
k 91. narozeninám

91. narozeniny oslavil

pan František MALAFA

BLAHOPŘÁNÍ 
k 99. narozeninám

99. narozeniny oslavila

paní Marie PIŠŤÁČKOVÁ

Kolik se toho může změnit za půl století v životě každého 
z nás? A kolik se toho změní ve společném životě dvou lidí 
za padesát let společného života? Určitě tolik, aby se ve 
slavnostní den své zlaté svatby na chvíli zastavili, zamysleli, 
zavzpomínali a snad i trochu bilancovali.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dne 21. září tomu bylo 50 let, 
kdy vykročili na společnou ces-
tu životem

Václav a Alena Vlčkovi
ze Skočic.

Společnými silami vybudo-
vali pevný a láskyplný vztah. 
Při příležitosti tohoto krásného 
výročí uzavření Vašeho sňatku Vám, vážení manželé Vlčkovi, 
přejeme, abyste byli spolu dlouhá léta šťastni a společně užívali 
krásy života v kruhu svých nejbližších. Všechny příští dny a roky 
prožijte ve zdraví, štěstí, klidu a spokojenosti.

ZLATÁ SVATBA manželů MÍKOVÝCH

Dne 27. září tomu bylo 50 let, 
kdy vykročili na společnou ces-
tu životem

Jaroslav a Marie Míkovi
z Přeštic.

Společnou cestu nastoupili 
bohatí vzájemnou láskou, úc-
tou, sympatií i pochopením jed-
noho k druhému. Vážení manželé Míkovi, přejeme Vám, nechť 
Vám život stále přináší jen to krásné, ať jsou Vaše další společně 
strávená léta naplněná zdravím, spokojeností, optimismem a cel-
kovou pohodou.

Dokončení ze str. 1
Naše výprava byla složená 

ze současných i bývalých 
představitelů města, zástupců 
našich spolků, členů dechové-
ho orchestru ZUŠ i těch, kteří 
se za ta léta podíleli na rozvoji 
a udržování výborných vztahů 
s našimi německými přáteli. 
Strávili jsme v Nittenau pře-
krásný den, který byl naplněn 
mnoha setkáními, prohlídkou 
města, slavnostním průvodem 
a večerním programem, jehož 
součástí bylo první odhalení 
Sv. Jana Nepomuckého – Zvo-
nu přátelství, který bude spo-
lečným a trvalým symbolem 
vztahu našich měst i národů.

Poslední říjnový víkend nám 
připomnělo deštivé počasí 
dobu před sto lety. Den 28. ří-
jen 1918 – Den vzniku ČSR, 
poslední ,,osmičkové“ výročí 
v tomto roce. Na jeho počest 
a z iniciativy místních spolků 

byl ve Skočicích odhalen nový 
pomník, vysazen Strom repub-
liky a v Přešticích na Havlíč-
kově náměstí Strom svobody. 
Na obou místech to byly lípy 
– symboly české státnosti. 
Oslavy nejvýznamnějšího vý-
ročí probíhaly v Přešticích 
celé nedělní odpoledne spo-
lečně s panem starostou Kar-
lem Bleyem a dalšími přáteli 
z Nittenau. Kromě zvonu jsme 
představili též novou slavnost-
ní vlajku města. Rád bych, aby 
se lípy, památník, zvon i vlaj-
ka staly poselstvím naší doby 
dalším generacím.

Přál bych si, aby nám svo-
bodná demokratická republika 
vydržela a abychom si ze slav-
ného výročí všichni odnesli 
vůli být lepší. Je to jen na nás, 
jako před sto lety. Všechno 
nejlepší nám všem!

Mgr. Karel Naxera
starosta

SLOUPEK STAROSTY

Skočice zamířily na sever
V sobotu 13. 10. 2018 se 

vydal autobus se 43 členy 
a přáteli Sdružení občanů 
Skočic na poznávací zájezd 
po severním Plzeňsku a Kar-
lovarsku. Matka příroda nám 
vymalovala nádherné podzim-
ní kulisy, teploty byly vlídné, 
vše nám hrálo do karet…

První zastavení – kostel sva-
tého Jiří v obci Luková s půso-
bivou instalací 32 sádrových 
soch v chátrajícím interié-
ru původně gotické stavby. 
Vpravdě silný zážitek.

Prohlídka manětínského 
zámku s přilehlým parkem 
a množstvím soch pohladí 
duši každého milovníka histo-
rie. Však se místu říká barokní 
perla západních Čech.

Malebným městečkem Úte-
rý jsme v sobotu jen prolétli, 
nafotili jsme si typické hráz-
děné domy, kašnu, mariánský 
sloup či dominantu v podobě 
kostela sv. Jana Křtitele. Mno-
zí si slíbili, že město v nádher-
ném hlubokém údolí Úterské-
ho potoka ještě navštíví.

A to už na nás čekal natěše-
ný milovník a znalec historie 
pan Libor Marek, který nám 
poodhalil mnohá tajemství 
hradu Krasíkov, bývalého 

významného sídla pánů ze 
Švamberka.

Procházeli jsme zříceninou 
a představovali si nelehký 
život jeho středověkých oby-
vatel, naší fantazii napomáhal 
nejen působivý výklad prů-
vodce, ale i věrný model hradu 
z rodinné dílny Markových. 
Pomyslnou sladkou třešinkou 
na výletním dortu byla návště-
va kavárny v Konstantinových 
Lázních. 

Zážitků jsme si na jih Plzeň-
ska přivezli mnoho a potvrdilo 
se, že společný výlet může být 
příjemným zpestřením všed-
ních dnů. Takže zase za rok: 
„Přátelé, nastupovat, popoje-
deme!“ 

Alena Vozárová, SOS   



PŘEŠTICKÉ NOVINY | LISTOPAD  | 4

listopad 2018
 2. 11. 2018 
Taneční 2018
– 2. věneček
Druhá prodloužená tanečního 
kurzu 2018.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: 
KD Příchovice
Vstupné: 120 Kč

 3. 11. 2018 
Beseda s vandráky
Vagamundos
Beseda s Janem Révaiem 
a Pavlem Liškou.
Čas konání: 20.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 260 Kč

 9.-15. 11. 2018 
MFF Juniorfest 2018
11. ročník Mezinárodního 
filmového festivalu pro děti 
a mládež.
Opět v pěti městech – Přeš-
tice, Plzeň, Horšovský Týn, 
Domažlice a Dobřany. 
Více na www.juniorfest.cz
Místo konání: KKC Přeštice

 10. 11. 2018 
Natáčíme se Šikuly
Pořad pro všechny zvídavé 
a šikovné děti plný zajímavých 
výrobků s návody i názornými 
ukázkami, jak si je zhotovit. 
Tentokrát se oblíbený pořad 
ČT:D bude natáčet s přeštický-
mi dětmi, a to v rámci Junior-
festu.
Čas konání: 8.00 hodin 
Místo konání: malý sál KKC
Vstup: zdarma

 10. 11. 2018 
Gordon a Paddy
Film pro děti, Švédsko.
www.juniorfest.cz
Čas konání: 10.00 hodin 
Místo konání: velký sál KKC 
Vstupné: 60 Kč

 10. 11. 2018 
Seržant Stubby
– neočekávaný hrdina
Film pro děti, Kanada.
www.juniorfest.cz
Čas konání: 15.00 hodin 
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 60 Kč

 11. 11. 2018 
Sherlock Koumes 
Film pro děti, USA, Velká Bri-
tánie, www.juniorfest.cz
Čas konání: 10.00 hodin 
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 60 Kč

 11. 11. 2018 
Zábavně tvořivé odpo-
ledne pro děti s vyhlá-
šením vítězů výtvarné 
soutěže
Juniorfest ve spolupráci s KKC 
Přeštice si pro vás připravil 
zábavně tvořivé odpoledne plné 
her a písniček. V průběhu setká-
ní budou vyhlášeni a odměněni 
vítězové letošní festivalové 
výtvarné soutěže.
Čas konání: 14.00 hodin 
Místo konání: velký sál KKC
Vstup: zdarma

 11. 11. 2018 
Yeti: ledové
dobrodružství
Film pro děti, USA.
www.juniorfest.cz
Čas konání: 17.00 hodin 
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 60 Kč

 12. 11. 2018 
Kaskadérský workshop
Workshop vedený Pavlem Jan-
číkem. Workshop pro max. dva-
náct účastníků ve věku 12+ .

KINO – LISTOPAD

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

22. 9.-18. 11. 2018 

Blíže ke Skále, blíže
Výstava k 700. výročí od první písemné zmínky o hradu Skála 
u Radkovic. 

Čas konání: 13.00 hodin
Místo konání: 
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice,
Na Jordáně 1146
Vstupné: 60 Kč

 12. 11. 2018 
Matti a Sami:
Lež má krátké nohy
Film pro děti, Finsko, Němec-
ko, www.juniorfest.cz
Čas konání: 13.30 hodin 
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 60 Kč

 12. 11. 2018 
Pád Sparťanů      
Film pro děti, Kanada.
www.juniorfest.cz
Čas konání: 17.00 hodin 
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 60 Kč

 12. 11. 2018 
Zavařovačka života     
Film pro děti a dospělé, Němec-
ko, www.juniorfest.cz
Čas konání: 20.00 hodin 
Místo konání: velký sál KKC 
Vstupné: 60 Kč

 13. 11. 2018 
Analogový workshop  
Ve spolupráci s obchodem 
Analogue a vzdělávací platfor-
mou Free Cinema pořádáme 
kurz fotografování pro děti. 
Zvány jsou děti od sedmi do 
dvanácti let. 
Čas konání: 13.00 hodin 
Místo konání: malý sál KKC
Vstupné: 100 Kč

 13. 11. 2018 
Operace stínový muž  
Film pro děti, Norsko.
www.juniorfest.cz
Čas konání: 13.30 hodin 
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 60 Kč

 13. 11. 2018 
Nedokonalý věk  
Film pro děti a dospělé, Kana-
da, www.juniorfest.cz
Čas konání: 17.00 hodin 
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 60 Kč

 13. 11. 2018 
Kryštůfek Robin    
Film pro děti a dospělé, USA.
www.juniorfest.cz
Čas konání: 20.00 hodin 
Místo konání: velký sál KKC 
Vstupné: 60 Kč

 14. 11. 2018 
Strašidelná stezka    
Oblíbená doprovodná akce 
festivalu poprvé v Přešticích. 
Stezka směrem do Příchovic 
ožije strašidly a jinými nadpři-
rozenými bytostmi. Přijďte se 
bááát i vy.
Čas konání: 17.30 hodin 
Místo konání: 
KČT Přeštice, V Brance 
Vstup: zdarma

 22. 11. 2018 
Hledá se milenec,
značka spěchá!
– divadelní představení     
Situační černá komedie s velmi 
překvapivým koncem přibližu-
je s humorem a ironií, co vše- 
chno jsou lidé pro peníze a nové 
milostné vztahy ochotni udělat.
Čas konání: 19.00 hodin 
Místo konání: velký sál KKC 
Vstupné: 290 Kč

 25. 11. 2018 
Nedělní posezení
s dechovkou
– Doubravanka       
K tanci i poslechu zahraje malá 
dechová kapela z jižních Čech.
Čas konání: 14.00 hodin 
Místo konání: velký sál KKC 
Vstupné: 150 Kč
Předprodej
www.kzprestice.cz

  4. 11. 2018 od 17.00 hodin
Louskáček a čtyři říše

Dobrodružný / Rodinný / Fantasy
USA, 2018, 100 min.

Klára chce jediné, a to je klíč – takový, který otevře skříňku, ve které se skrývá 
dar od její zesnulé matky. Zlatá nit, kterou napne její kmotříček Drosselmeyer 

o Štědrém večeru, ji k tomu klíči zavede – jenže ten v mžiku zmizí 
do záhadného a fantastického paralelního světa. Právě tam se Klára setká 

s vojákem a louskáčkem Filipem, armádou myší a regenty, kteří spravují tři 
říše: Říši sněhových vloček, Říši květů a Říši sladkostí. Klára s Filipem musí 

vstoupit do Čtvrté říše, kde panuje krutá Perníkářka, získat Klářin klíč 
a pokud to bude možné vrátit nestabilnímu světu harmonii.

  4. 11. 2018 od 19.00 hodin
Johnny English znovu zasahuje

Akční / Dobrodružný / Komedie
Velká Británie / Francie / USA, 2018, 88 min.

Abychom si rozuměli, Johnnyho Englishe (Rowan Atkinson), penzionovaného 
tajného agenta, který se na stará kolena stal učitelem, by do služeb vlasti 

za normálních okolností nepovolal ani ten největší šílenec. Jenže jistý geniální 
počítačový hacker odhalil identitu všech aktivních agentů britské tajné služby

a premiérka (Emma Thompson) rázem připomíná pověstného tonoucího, 
který by se rád chytnul i stébla. Shodou jemu vlastních nešťastných náhod 
je Johnny English tím jediným, kdo svou zemi může právě teď zachránit.

  17. 11. a 18. 11. 2018 od 19.00 hodin
– Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny

Dobrodružný / Rodinný / Fantasy
Velká Británie / USA, 2018

Na konci prvního filmu KOKUSA (Kouzelnický kongres USA) zajme
s pomocí Mloka Scamandera mocného černokněžníka Gellerta Grindelwalda. 
Grindelwald ale splnil svou hrozbu, že uteče z vazby, a začal shromažďovat
 své stoupence, z nichž většina vůbec nic netušila o jeho skutečných cílech: 
připravit vládu čistokrevných čarodějů nad všemi nemagickými bytostmi. 

Ve snaze zmařit Grindelwaldovy plány Albus Brumbál získá svého bývalého 
 studenta Mloka Scamandera, který souhlasí s tím, že pomůže, aniž by si  

uvědomoval, jakému nebezpečí se tím vystavuje. Bitevní linie jsou vytyčeny  
a ve stále více znesvářeném světě čarodějů je podrobena zkoušce láska  

a loajalita, dokonce i mezi nejvěrnějšími přáteli a rodinou.

  18. 11. 2018 od 15.00 hodin
Pohádky naruby

Animovaný
Velká Británie, 2016, 2x29 min.

Při příležitosti oslav stých narozenin autora dětských knih Roalda Dahla 
vytvořili v roce 2016 režiséři Jakob Schuch a Jan Lachauer dva animované 
speciály Pohádky naruby, natočené podle jeho stejnojmenné knihy z roku 

1982. Zatímco každý ze šesti příběhů je založen na klasické pohádce, nakonec 
můžeme očekávat nečekaný zvrat v ději. Tak se nám představí v novém světle 

např. příběh o Červené Karkulce, o Sněhurce, o Popelce a dalších pohádkových 
postavách. Pohádky naruby animačně spojují všechny tyto příběhy, 

ale zůstávají věrné Dahlově úžasné představivosti a jeho mistrnému vyprávění.

  18. 11. 2018 od 17.00 hodin
Grinch

Animovaný / Rodinný
USA, 2018, 86 min.

Na světě se překvapivě najde spousta lidí, kteří Vánoce nemají rádi. 
Mezi nimi všemi vyniká Grinch, věčně rozmrzelý zelený chlupatec, 

jemuž naprosto vyhovuje samotaření v jeskyni, kde se nechává obskakovat 
svým psem Maxem. Do civilizace vychází jen v těch nejnutnějších případech, 
například když jeho lednice a spíž začnou zívat prázdnotou. Háček je v tom, 
že ve vesničce Kdosice, kam za nákupy vyráží, žijí samí nechutně pozitivní 

obyvatelé, kteří jsou tím nadšenější a dychtivější, čím víc se blíží Štědrý den. 
Domy jsou obsypané světly, koledy zní na každém kroku, děti si připravují 
seznamy dárků, ve vzduchu voní cukroví a to všechno působí na Grinche

 jako červený hadr na býka.

3. 11. SO: KOLEM  SVA-
ROŽNÉ
TRASA: Železná Ruda Alžbě-
tín – Svarožná – Scheiben – 
Heidengurgkanzel – Brennes 
– Železná Ruda Alžbětín.
(19 km vede V. Borovcová)
Možno zkrátit na 12 km – bus 
z Brennesu do Alžbětína.
10. 11. SO: PLZEŇ –
CHRÁST
TRASA:  Plzeň – Chlum – 
Zábělská – Chrást.
(13 km vede Vejstrková)                                                                  

17. 11. SO: HOJSOVA 
STRÁŽ – ŠPIČÁK
TRASA:  Hojsova Stráž – 
Křížkov – Vodní zámek – Pod 
statečkem – Bílá Strž – Černé 
jezero – Sedlo – Špičák.
(15 km vedou Nová, Kydlíčková)
24. 11. SO: MALONICE 
– CHLÍSTOV
TRASA: Malonice – Tržek 
– Chlístov – Střeziměř – Kaš-
párkovna – Neznašovy.
(16 km vedou Kodýdek, Rešo-
vá)

Dámský krejčí 
ve Snopoušovech

Ochotnický spolek ve Kbele 
zahraje v sobotu 3. listopadu 
od 18.00 hodin v KD Snopou-
šovy svoji novou hru (kome-
dii) Dámský krejčí. 

Zveme všechny přízniv-
ce ochotnického divadla. Je 
zajištěna autobusová dopra-
va tam i zpět zdarma: 17.15 
hodin Přeštice (náměstí), 

17.25 hodin Krasavce (auto-
busová zastávka), 17.30 hodin 
Dolní Lukavice (zastávka 
autobusu), 17.40 hodin Horní 
Lukavice (náves), 17.45 hodin 
Lišice (aut. zastávka).

Rezervace lístků na tel. čísle 
605 530 633.

Eva Horová
obec Dolní Lukavice

Dokončení ze str. 2
 21. 9. nalezena na Třídě 
1. máje vyvrácená dopravní 
značka – Parkoviště, pomocí 
kamerového systému zjiště-
no, že k vyvrácení došlo bez 
cizího zavinění – silným vět-
rem, stejným způsobem byla 
poškozena krytina střechy 
budovy místní radnice, dále 
bylo nahlášeno odstavené 
vozidlo škoda u střelnice, kte-
ré má poškozená okna; jelikož 
vozidlo neprocházelo pátrá-
ním, byl zjištěn jeho vlastník, 
který zajistil jeho odstranění
 25. 9. provedena beseda na 
základní škole v ul. Rebcova 
na téma: „Bezpečnost dětí při 
cestě do školy a správné pře-
cházení“
 28. 9. po půlnoci rušení noč-
ního klidu křikem na ubytov-
ně v ul. Dukelská – ubytovaní 

čekali na chodbě na příjezd 
spolubydlících, neboť neměli 
vlastní klíče od pokojů – řeše-
no napomenutím
 strážníky a občany bylo na 
území města nalezeno: 1x pe-
něženka s finanční hotovostí, 
2x registrační značka od vozi-
dla, 1x mobilní telefon – pře-
dáno k vyzvednutí na MěÚ
 na území města zjištěni dva 
volně pobíhající psi – majitelé 
řešeni pokutami pro porušení 
obecně závazné vyhlášky měs-
ta, dále nalezen kadáver kočky 
v Přešticích a psa v Žerovicích 
– ekologicky zlikvidováno
 nejvyšší naměřená rychlost 
při provádění preventivního 
měření v obci: Přeštice Zastáv-
ka – 89 km/h a v ul. Nepomuc-
ká – 86 km/h

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

Poděkování voličům
Vážení voliči,
děkujeme Vám, že jste v říj-

nových komunálních volbách 
svými hlasy podpořili Občan-
ský hlas, sdružení nezávislých 
kandidátů s podporou Strany 
soukromníků ČR.

Vaše hlasy, kterými jste 
zdvojnásobili počet zastupite-

lů Občanského hlasu v patnác-
tičlenném zastupitelstvu města 
z dosavadních dvou zastupi-
telů na současné čtyři, jsou 
povzbuzujícím oceněním naší 
práce a závazkem v ní pokra-
čovat.

Kandidáti a zastupitelé
sdružení Občanský hlas

Poděkování občanům
Kandidáti a členové ODS, kteří 

kandidovali v komunálních vol-
bách ve dnech 5. a 6. října 2018, 
by chtěli poděkovat všem obča-
nům, kteří jim dali hlasy a umož-
nili tím dosažení dvou mandátů 

v zastupitelstvu města. I pro 
budoucnost je to velká odpo-
vědnost. Děkujeme a věříme, že 
Vaši důvěru nezklameme.

Členové a kandidáti ODS
v komunálních volbách 2018

Poděkování voličům
Jménem všech kandidátů vo-

lební strany TOP09 v komu-
nálních volbách do Zastupi-
telstva města Přeštice děkuji 
všem voličům, kteří nám dali 
své hlasy a umožnili nám zís-
kat pět mandátů. Všichni zvo-

lení zástupci budou díky tomu 
i nadále významnou součástí 
vedení města. Tuto příležitost 
v dalších letech opět naplno 
využijí pro trvalé zvyšování 
kvality života našich občanů.

Mgr. Karel Naxera

Foto Milan Janoch  

Seznámení občanů 
s činností městské policie za měsíc ZÁŘÍ 2018
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I přeštičtí skauti mají 
kámen na Ivančeně

Mohyla  Ivančena – skaut-
ský památník na paměť pěti 
ostravských skautů – Vládi 
Čermáka, Vládi Pacha, Milana 
Rottera, Quido Němce a Otto 
Kleina. Ti byli 24. 4. 1945 
popraveni nacisty v polském 
Těšíně za svou protiněmec-
kou činnost. Založena byla  
6. října 1946 oddílovou radou 
30. oddílu Junáka z Ostravy 
a původně ji tvořil prostý kříž. 
Všichni příchozí postupně při-
nášeli kameny, ten je symbo-
lem uctění památky.

„Je to pro skauty symbolic-
ké místo, jet jsem tam chtěla 
už dávno. Ale přece jen přes 
celou republiku?“ vzpomíná 
iniciátorka letošní cesty Tere-
za – Myška. „Asi před rokem 
někdo z nových roverů to při-
pomněl, ihned jsem se toho 
chytla a začala plánovat.“

Tak osm přeštických skau-
tů ve čtvrtek sedmadvacátého 
září s bágly na zádech vyrazilo 
směr Beskydy. „Hledali termín 
prodlouženého víkendu a vyšel 
víkend se státním svátkem kon-
cem září. Cesta trvala asi osm 
hodin,“ pokračuje.  „Ivančena 
byla hlavním cílem, ale spojili 
jsme to i s výšlapem po bes-
kydských hřebenech. Vyráželi 
jsme z Mostů u Jablůnkova, 
pokračovali jsme přes Lysou 
horu a na Ivančenu jsme došli 
v sobotu odpoledne. Měli jsme 
štěstí, že u mohyly jsme mohli 
být sami. Je to místo se silnou 
atmosférou. V nedávné době 
byla mohyla upravena do sou-
časné podoby, kameny jsou 
rozmístěny do kaskád, pro-
tože jejich množství bylo velké 
a hrozilo zřícení. Nemám osob-

ní srovnání jak místo vypadalo 
předtím, ale současná podoba 
se mně i ostatním líbí, zacho-
vává myšlenku a umožňuje 
další přispívání kameny.“

Na „výšlap“ na Ivančenu jich 
vyrazilo osm – Tereza (Myš-
ka), Hanka (Muška), Martin 
(Bobr), Martina (Hastroš), Jul-
ča (Míchačka), Radka (Beruš-
ka), Honza a Radim. Našlapali 
přes čtyřicet kilometrů s kros-
nami na zádech. Měli s sebou 
stany, které večer postavili 
a po ranním úklidu nebylo ani 
znát, že tam někdo nocoval. 
„Přálo nám počasí, přes den 
svítilo sluníčko, bylo teplo, ale 
když zapadlo, oblékali jsme 
rukavice, večer v horách už 
rychle chladnul.“

Samozřejmě všichni znali tra-
dici nošení kamenů na Ivanče-
nu, někteří nesli i svůj osobní 
kamínek. „Ale především jsme 
nesli kámen za naše skautské 
středisko Dr. Bečváře. Kámen 
jsme vylovili v Úhlavě kousek 
od naší klubovny a Bobr ho 
obětavě nesl až nahoru k mohy-
le. Nevíme o tom, že by se na 
Ivančenu již někdy dříve skauti 
z Přeštic vydávali. Proto jsme 
opravdu rádi, že už i my máme 
náš kámen na Ivančeně, a že 
jsme se na toto krásné a pro 
skauty významné místo mohli 
podívat,“ dokončuje vzpomín-
ku na zajímavý výlet.

Tak na Ivančeně je i kámen 
přeštických skautů. Lze jen 
věřit, že další generace přeš- 
tických skautů za nějakou 
dobu stejnou akci zopakuje 
a přidá k památníku skautské-
ho odporu proti všem totalitám 
další kámen.                     (šat)

Společné foto přeštických skautů na Ivančeně.

Společné uložení přeštického junáckého kamene na mohyle 
Ivančena.

Foto Martina KripnerováFoto Milan Janoch  

Přeštický festival vína
s podporou
Vinařského fondu

Den pro rodinu aneb 
Křížem krážem Přešticemi
s podporou Plzeňského kraje



Juniorfest je především o fil-
mech a dětské kinematografii, 
proto divákům ve městě přine-
se skutečně pestrou nabídku 
filmových projekcí. Veškeré 
projekce se budou odehrávat 
v sále Kulturního a komunitní-
ho centra, které disponuje nově 
zdigitalizovaným kinem. „Pro 
nejmenší diváky jsme připravi-
li projekci animovaného sním-
ku Gordon a Paddy, který ode-
hrajeme v sobotu 10. listopadu 
od 10.00 hodin. V pondělí 12. 
listopadu se mohou mladí divá-
ci od 17.00 hodin těšit na film 
Pád Sparťanů, starší dívky pak 
jistě ocení film Nedokonalý věk 
o sedmnáctileté dívce, která sní 
o kariéře baletky. Film se bude 

promítat od 17.00 hodin v úterý  
13. listopadu,” doporučuje 
konkrétní snímky ředitelka 
Kulturního a komunitního cen-
tra Martina Míšková a dodává, 
že další filmy a termíny pro-
jekcí jsou uveřejněny na webo-
vých stránkách festivalu.

Ovšem i z doprovodného 
programu je letos z čeho vybí-
rat. V sobotu 10. listopadu se 
bude v Přešticích natáčet jeden 
z dílů oblíbeného pořadu ČT:
D Šikulové. O den později 
se od 14:00 hodin uskuteční 
v Kulturním a komunitním 
centru tvořivé odpoledne pro 
děti a rodiče, během které-
ho dojde k vyhlášení vítězů 
výtvarné soutěže “Namaluj 

si Igráčka”. Na závěr festiva-
lu, 14. listopadu, se pak pod 
vedením dobřanského oddí-
lu skautů a skautek odehraje 
tzv. Strašidelná stezka. Akce 
se dosud konala v Horšov-
ském Týně a v Dobřanech, 
v letošním roce poprvé obsa-
dí město Přeštice. Vstupné na 
jednotlivé filmové projekce 
činí 60 Kč, zároveň festival 
nově nabízí všem filmovým 
fanouškům diváckou akre-
ditaci za mimořádnou cenu 
240 Kč. Akreditace je platná 
v rámci veškerých filmových 
projekcí, bližší informace 
jsou uveřejněny na webových 
stránkách festivalu. 

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

Dne 13. října 2018 jsme přivítali do života nové občánky našeho města.

Foto Josef Kubát

Juniorfest se blíží! V Přešticích se
mohou návštěvníci těšit na filmy,
tvořivé dílny a soutěže
Již zanedlouho odstartuje v Přešticích a dalších čtyřech městech Plzeňského 

kraje 11. ročník Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež Juniorfest 
2018. Od 9. do 15. listopadu se nejen filmoví nadšenci, ale i další návštěvníci 
– nejmenší i dospělí – mohou těšit na filmové projekce a setkání se známými 
osobnostmi českého a zahraničního filmu.

Středisko volného času Slunečnice
Přeštice informuje

V průběhu měsíce října zahá-
jily všechny kroužky svou 
činnost. Ve Slunečnici je opět 
každý den veselo a živo.

V letošním školním roce jsme 
otevřeli celkem 37 kroužků 
a pět dní v týdnu je v provozu 
Volnočasový klub Slunečnice, 
ve kterém se vystřídá téměř 
150 dětí. Ve všech kroužcích 
se nám týdně vystřídá 277 
žáků, dětí, batolat i dospělých. 
Váš zájem o kroužky a akti-
vity, které připravujeme, nás 
velice těší a děkujeme za něj.  

Na neděli 25. 11. 2018 od 
14.00 do 18.00 hodin jsme při-
pravili „Ladění se na Vánoce“. 
Budete si moci přijít vyrobit 
vánoční věnec, upéct tvaro-
hovou štolu, ozdobit vánoční 
kouli, vyrobit vánoční dekora-
ce a něco navíc... Cena 300 ko-
run/osobu, 500 Kč/rodinu. Zá- 
vazné přihlášky přijímáme do 
20. listopadu 2018 na tele-
fonním čísle 379 304 910, 
 e-mailu: svc.prestice@seznam.cz 
anebo přímo v přihlašovací 

aplikaci: https://ddmprestice. 
.iddm.cz/prihlaseni

Veškeré informace o dění 
v SVČ Slunečnice získáte na 
našich webových stránkách 
www.ddmprestice.cz kde na- 
leznete i odkaz na online při-
hlašování, nebo na našem fa-
cebookovém profilu Středisko 
volného času Slunečnice Přeš-
tice, p. o.

Za SVČ Slunečnice Přeštice
Mgr. Jana Prokešová

ředitelka
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Listování
dejinami PŘEŠTIC

Jak se žilo za frontou

Bohuslava Terezie Reb-
cová se narodila 7. května 
1882 v Přešticích č. p. 18 
v rodině řídícího učitele, 
spisovatele a význam-
né přeštické osobnosti 
Josefa Bohuslava Rebce. 
Vyrůstala spolu se starší 
sestrou Miladou. Když 
jí bylo devět let, zemře-
la jim matka. S mace-
chou nevycházela, byla 
odkládána k příbuzným, 
nakonec se stala chovan-
kou školských sester de 
Notre-Dame v Horažďo-
vicích. Poté si doplnila 
vzdělání, aby mohla pra-
covat jako vychovatel-
ka. V roce 1905 získala 

místo v opatrovně pro 
děti zaměstnanců textilní 
továrny v Párníku u Čes-
ké Třebové. Zde se sezná-
mila s Josefem Borkem, 
původně teologem, který 
kvůli ní opustil studia 
a složil zkoušky z učitel-
ství. Po sňatku se manželé 
několikrát stěhovali, až se 
usadili v Kostomlatech 
pod Řípem, kde v míst-
ní škole získali služební 
byt. V květnu 1915 ruko-
val Josef Borek na frontu 
a Bohuslava zůstala sama 
s třemi dětmi – Bohusla-
vem (*1908), Josefem 
(*1911) a Janou (*1913).

Z prvního zranění 
v poli, za něž měl dostat 
vyznamenání, se Borek 
ještě vyléčil. Ale pak se 
v Itálii stal nezvěstným. 
Bohuslavě, která ve vsi 
plné šmelících sedláků 
měla velmi těžkou pozi-
ci, nastal nejen několi-
kaletý boj o holé živo-
bytí, ale také tahanice se 
školskými úřady, které 
jí odepíraly manželovo 
služné, a po válce i pen-
zi po něm. Josef Borek 
byl úředně prohlášen za 
mrtvého teprve v březnu 
1919. Válečné útrapy se 
zcela jistě podepsaly i na 
předčasné smrti Bohu-
slavy Borkové-Rebcové. 
Zemřela ve věku 46 let 
8. října 1928, pohřbena je 
v Libkovicích.

Její dopisy sestře a tetě 
poskytují autentickou 
výpověď o tragických ži-
votních poměrech ven-
kovského obyvatelstva 
v zázemí: bez otopu, bez 
jídla, bez ošacení a léků.

„Drahá Milado! Já se 
starám, snažím, ale věř, 
dukáty kdybych platila, 
nic nemohu sehnat. Luště-
niny zabavené, mák jsme 
měli 10 kg, do rána nám 
ho sebrali. A což pšeni-
ce? Chtěla jsem zakou-
piti nyní 3 q pšenice, pro 
Vás a pro nás, metrák mi 
povolili. Odvezla jsem to 
prostřednictvím jednoho 
pantáty do mlýna, a tam 

mi to zrekvírovali. Chle-
ba již týden úplně žádný, 
másla čtvrt kg někdy za 
14 dní, jindy za měsíc, 
vejce žádná, takže jak ty 
kozy pasem se na zeleni-
ně a ovoci... Brambory? 
Div na kolenou nemuse-
la jsem prositi, aby mně 
v našem statku, co již tři 
léta mne vydržují, aby mi 
nechali 2–3 q brambor... 
Prosím, mohla bych Ti 
poslat dětí boty? My tu 
daleko široko nemáme 
ševce a dětem je zima... 
Pepa nám píše denně, co 
je to platné, když při čtení 
každého myslím si, není-
-li to poslední! Bůh nás 
chraň!“

 (Miladě, 1916)
„Přišla na nás bída 

hrozná…, my, prosím, 
nemáme vodu. Studny 
dvě se rozbily, obecní 
do statku nepustí, a tak 
máme na den 1 kbelík 
vody, a z toho se živí také 
pan učitel.“ 

(Miladě, 1917)

„Ptáš se, máme-li mou-
ku... Spoléhají na to, že 
zde na vsi každý něco 
má. A ono to není prav-
da. Chodí k nám jedna 
paní, má šest dětí. Úplně 
nic k jídlu, žádné bram-
bory, mouku zásobní, nic, 
a když není v krámě, mají 
plno hladu. V pondělí 
k nám přišla a omdlela 
tu z hladu jako špalek… 
Jsem na tom lépe, ale jak 
bude po žních? A jaké 
budou, když se ještě ani 
neseje? ...Zase sháním 
uhlí. Já nemohu prát, 
ani děti koupat, nic, jsme 
jako Robinsoni.“

(Miladě, duben 1917)

„Pepa je zabitý!“
 (Miladě, 29. 5. 1917)

„Pepa za květnové boje 
měl dostat Signum lau-
dis...“ 

(Miladě, 13. 7. 1917)

„O Pepovi nevím ani 
slovo a řídící mne jen 
stále pronásleduje, že to 
musí oznámiti, že nebu-
du míti práva na služné, 
a podobně mne trápí... 
nejlepší, abych s těmi dět-
mi zmizela! ...Jídlo nemo-
hu také žádné sehnat... 
Děti se každou chvíli 
něčeho nacpou, zvra-
cí celou noc, ...chodíme 
do lesa a necháváme si 
od hajného nadávat, jen 
když něco přinesem...“ 

(Miladě, 26. 8. 1917)
„Drahá tetičko! Prosím 

Tě, nemáte snad nějakého 
příbuzného rodiny Vaší, 
neb známého, kdo by byl 
zajat v Itálii? ...Psal mi 
totiž Pepův ,komando-
oberleit.‘, abych se obrá-
tila na nějakého důstoj-
níka, v Itálii zajatého, že 
ten by mohl věděti, co se 
s ním stalo! Šest měsí-
ců již to bude a řádečka 
od něho nedošla. Josef 
Borek, praporčík od 2. 
pluku polních myslivců, 
měl být zajat 14. května 
1917 o páté hodině těsně 
u Gorice... Naposledy byl 
viděn 14. května na pat-
role a pozdě odpoledne 
při silné bubnové palbě 
naň útočilo asi 6 Italů, 
a od té doby je nezvěst-
ný... Každých 14 dní při-
jde od inspektora dotaz, 
vím-li už něco, zkrátka je 
mu to také dlouho. A co 
já v tom mám dělat? Ty 
úzkosti a bezesné noci, 
které mne pronásledu-
jí ve starostech o další 
budoucnost – to je k zou-
fání...“ 

(pražské tetě 
Marii Kvěchové, 

roz. Zuvačové, říjen 1917)

„A tu v nejvyšší tísni 
prosím, nemohla-li bys 
mně a dětem, popřípadě 
jen Janičce a mně, popřá-
ti jedné místnosti přes ty 
nejhrubší zimy k přespá-
ní. Mám 11 metrů dlou-
hou školní chodbu za 

kuchyní, pokoj, tj. býva-
lá třída, z čehož si udě-
láš úsudek o rozsáhlosti 
místností, a topivo vůbec 
žádné. Hrozně tu zkou-
šíme. Děti jsou celé dny 
v posteli, nemají-li školu, 
neb jinak se třepou jako 
osika! …Uhlí nám nepři-
šlo už od března žádné, 
lesy máme za humny, ale 
nedostaneme z nich ani 
polínko, leda kdybych si 
ho šla – ukrást... Služné 
už mi zarazili, dávají mi 
jen výživné a o Pepovi 
nevím docela nic!“ 

(Marii Kvěchové, 
25. 11. 1917)

„Přibylo sem pět dětí od 
Českého srdce... Píšeš, že 
chodíme do lesa... letos tu 
les není! Všude jen Rusa-
ma se tam hemží a už tři-
krát zde svlékli ženské do 
naha a věci ve vsi druhé 
vyměnili za chléb... Celý 
rok neměla jsem spaní – 
a teď, jak si sednu odpo-
ledne, už spím. A večer, 
od 8. hodiny, potom zas. 
Jenže to není spánek, to 
je taková tupost, a ráno 
člověk vstává malátný, až 
hrůza... Jak vidíš, nemám 
ani inkoust.“

(Miladě, 23. 6. 1918)

„Ale nestarej se o mne, 
tetičko, já též s přídělem 
vyjdu, a vejcím, mléku, 
máslu, tomu jsme již úpl-
ně odvykli. Ptáš se, vím-li 
něco o Pepovi? Nevím, 
a již se nic nedozvím, 
a ani se nezjistí možná 
jeho smrti, poněvadž dle 
vyprávění vojínů nasta-
la smrt výbuchem, a tělo 
bylo jistě k nepoznání 
zohaveno. Malou naději 
jsem měla ještě, když při-
šly prvé zprávy o legiích, 
ale teď mi již ani nena-
padne.“

(Marii Kvěchové,
23. 3. 1919)

Přišla na nás bída
hrozná

Válečnou vdovou?

(Z dopisů Bohuslavy Terezie Borkové-Rebcové, rodačky z Přeštic, za 1. světové války.)

Těžký úděl 
Rebcovy dcery

Válečná léta

Rebcovy dcery Milada 
a Bohuslava.

Jsme jako Robinsoni

A tu v nejvyšší
tísni prosím

Celý rok neměla
jsem spaní

Malou naději 
jsem měla ještě
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Symboly obcí Přešticka – Dolce
V obci stojí novogotická 

kaple patrona sv. Antonína 
Paduánského. Obec sousedí 
s vrchem Jindřínem, zde býva-
lo pravěké sídliště, východně 
od Dolců stávala ves Hůrka. 
Severně od obce stojí Anežčin 
dvůr, pojmenovaný po manžel-
ce Václava Jana Henigara ze 
Seebergu na Horšicích. Opodál 
pod lesem stojí několik domů 
– Štíhlov. Ještě v polovině  
20. století bydleli v obci vyhle-
dávaní zedníci. Způsob dělení 
znaku i vlajky vychází z rodo-
vého znaku hrabat Schönbor-
nů, posledních majitelů obce. 

Polovina linie prezentuje pat-
rona obce sv. Antonína Padu-
ánského, motiv kříže byl pře-
vzat z rodového erbu Salmů 
(jeho zdvojení symbolizuje 
dvě části dnešních Dolců –  

Dolce a Štíhlov). Modrá barva 
symbolizuje obecní rybník. 
Zednická lžíce dokumentuje 
tradiční zaměstnání obyvatel 
obce. Podobné symboly má 
i vlajka.

Platnost symbolů od 20. led-
na 2005.

Ing. Jiří Běl

Přeštická konference o hradu Skála
V září se v přeštickém Kul-

turním a komunitním centru 
konala odborná konferen-
ce „Hrad Skála v minulosti 
a dnes“. Jejími pořadateli byl 

Dům historie Přešticka, Spo-
lek pro záchranu historických 
památek Přešticka, město 
Přeštice a spolek Genius loci 
českého jihozápadu, který 
zaštiťuje podobné konference 
v našem regionu. Jak název 
napovídá, týkala se význam-
né hradní zříceniny v katas-
tru Zálesí (obec Příchovice), 
která letos slaví 700 let od 
první písemné zmínky. Pozvá-
ní na konferenci přijaly dvě 
desítky odborníků z oboru 
archeologie, historie, kastelo-
logie, památkové péče, dějin 
vojenství, umění i literatury 
a v neposlední řadě i přírod-
ních věd. Zazněly referáty 
o šlechtických majitelích hra-
du, o archeologickém a kaste-
lologickém výzkumu a památ-
kové ochraně Skály a o jejích 
ikonografických pramenech. 
Další příspěvky se týkaly 

dějin středověkého vojenství, 
skalských pověstí a v nepo-
slední řadě i zpěváckého 
spolku Skála. Došlo i na pří-
rodovědné téma: buližníkové 
skály. Konference se zúčast-
nili nejen přeštičtí badatelé 
Věra Kokošková, Drahomíra 
Valentová a Michal Tejček, 
ale i výzkumníci z centrálních 
a krajských institucí (Vojenský 
historický ústav v Praze, Uni-

verzita Karlova, Západočeská 
univerzita v Plzni, Západočes-
ké muzeum v Plzni, Národ-
ní památkový ústav v Plzni 
a další). Konference ukázala 
velkou šíři témat, vztahujících 
se k historii i současnosti jedné 
hradní památky, i směry jejího 
dalšího studia. Z konference 
vyjde v roce 2019 sborník pří-
spěvků.

Mgr. Michal Tejček
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Oznámení o nalezených pejscích
Psi jsou umístěni v záchytné stanici v Přešticích,
ulice V Háječku.

Pes, kříženec labradora, čer-
né barvy s bílou náprsenkou, 
stáří 6 let.

Fena, kříženec, bílo-béžové 
barvy, stáří do 5 let.

Pes, kříženec, malá rasa, čer-
né barvy, stáří 2 roky.

Pes, kříženec Jack Russell 
teriéra, černo-bílé barvy, stáří 
2 roky.

Pes, kříženec vlčáka, černo- 
-hnědé barvy, stáří 5 let.

LEV
Jste bojovníci, 
dříči, většinu 
povinností řeší-

te obratem. Jste prostě akční 
lidé. Nezapomínejte na to, že 
i odpočinek je nutnou součástí 
života. A teď myslím ten odpo-
činek, kdy hodíte nohy na stůl 
a jenom tzv. čumíte do blba. 
Ne, že při „odpočívání“ ujede-
te 80 km na kole nebo uběhne-
te půlmaratón. 

BERAN
Nedávno vás 
někdo blízký 
dost zklamal 
a vy teď máte 

problém věřit lidem. Uvědom-
te si ale, že ne všichni jsou 
zákeřní a chtějí vám ublížit. 
Snažte se obklopovat milý-
mi lidmi. Vyrážejte častěji do 
společnosti, bavte se, sezna-
mujte se. Mezi čtyřmi stěna-
mi vašeho bytu se vám nálada 
rozhodně nezlepší.

ŠTÍR
Neustále řeší-
te partnerské 
vztahy. Neumí-

te být dostatečně tolerant-
ní tak, jak by si váš partner 
představoval. A to je příči-
nou vašich neustálých sporů. 
Snažte se tuto svou vlastnost 
držet na uzdě, ovládejte svoji 
výbušnou povahu. Uvidíte, 
že pokud to zvládnete, bude 
všechno okolo vás zase zalité 
sluncem.

PANNA
Listopad je pro 
vás měsícem lás-
ky. Pokud máte 
novou lásku, 

budete mít hlavu plnou roman-
tických chvilek. Je ovšem čas 
probudit se z milostného opoje-
ní a začít racionálně přemýšlet 
o dalším vývoji vašeho vztahu. 
Stačí si vyjasnit některé věci, 
které by mohly do budoucna 
váš soukromý život narušit.

RAK
Přestaňte stále 
před něčím nebo 
někým couvat. 

Zvedněte hlavu, vypněte prsa 
a nebojácně se vrhněte na své 
protivníky. Bijte se za svoji 
pravdu, za lásku, za život. Na 
všechno máte právo! Pokud 
seberete sílu a takto rázně se 
zachováte, uvidíte, jak se vám 
uleví a spousta věcí se koneč-
ně začne posouvat tím správ-
ným směrem.

Horoskopy
PODLE IvanY ReginY SádlovÉ

LISTOPAD

BÝK
Podzimní čas 
smaže všechno 
špatné, co se 
vám posled-

ní dobou přihodilo. Pokud 
uvažujete o vlastním podniká-
ní, je ideální doba začít. Počá-
teční investice budou velké, 
ale zisky, které vám poslé-
ze podnikání vynese, budou 
obrovské. Jen pozor, stůjte 
stále nohama pevně na zemi 
a nemějte přehnané představy.

BLÍŽENCI
Už jste pozna-
li, že život se 
nebude vždycky 

odvíjet tak, jak si to naplánujete. 
Neustále budete muset bojovat 
za to, co chcete. Listopad vám 
přinese chvilky klidu a uspoko-
jení. Nebudete muset čelit žád-
né nepříjemnosti a paradoxně 
si odpočinete mnohem více než 
o dovolené.

VÁHY
Jste rozháda-
ní s nejlepším 
přítelem a vy 

se nemáte komu jinému svě-

STŘELEC
Stojí před vámi 
důležité rozhod-
nutí. Problémy 

a životní překážky řešte s kli-
dem a rozmyslem. Nežeňte se 
do ničeho po hlavě. Později 
byste unáhleného rozhodnutí 
mohli litovat. Pokud byste si 
byli byť jen minimálně nejis-
tí svým rozhodnutím, určitě 
požádejte o pomoc odborní-
ka.

KOZOROH
Tento měsíc 
budete dosti 
n e s p o k o j e n í 
s chováním 

svého okolí. Zvýší se vaše 
podrážděnost a velmi čas-
to budou vaše výtky přesné 
a výstižné. Bohužel lidé kolem 
vás to nepochopí a můžete 
se stát středem pomluv. Nic 
s tím nenaděláte, pokuste 
se udržet co nejlepší vztahy 
s rodinou a nejbližšími přá-
teli, budete potřebovat jejich 
klid a náklonnost.

VODNÁŘ
Snažte se nejed-
nat zbrkle. Ke 
všemu přistu-
pujte pomalu 

a s rozvahou, pokud možno 
vycházejte z klasického pří-
sloví, že je lepší dvakrát měřit, 
a pak řezat. Zvláště si dávejte 
pozor na věci, které na první 
pohled vypadají velmi jed-
noduše. Zdání klame, všude 
je nějaký háček a každé vaše 
zakopnutí může skončit tvr-
dým pádem, ze kterého se 
budete jen velmi pomalu zve-
dat.

RYBY
Nastal čas, kdy 
by se vám mělo 
konečně podařit 

ukončit několik starších nepří-
jemných záležitostí, které se 
za vámi vlekly a ničily vám 
život. Také se dočkáte toho, že 
nějaký starý slib bude splněn, 
i když vy už jste přestali dou-
fat, nebo úplně na něj zapo-
mněli.

řit s tím, co vás trápí? Je čas 
ustoupit a projevit nabídku 
k zakopání válečné sekyry. 
Uvidíte, jak překvapivě bez-
bolestné celé toto usmiřování 
bude.

25 let družby
Přeštice – Nittenau
Vážení čtenáři,
kromě stého výročí našeho 

samostatného státu letos sla-
víme také pětadvacáté výro-
čí družby mezi Přešticemi 
a bavorským městem Nittenau. 
Smlouvy o partnerství byly 
podepsány při slavnostních 
aktech dne 17. dubna 1993 
v Nittenau a poté dne 11. září 
1993 v Přešticích. Za němec-
kou stranu uzavíral smlouvu 
starosta Julius Schmatz, za nás 
starosta Vladimír Benda.

Po těch pětadvaceti letech 
mohu směle konstatovat, 
že nešlo o pouhou formali-
tu. Celé roky zde probíhala 
skutečná družba, a to nejen 
na úrovni vedení obou měst. 
O udržení kontaktu se stara-
ly především některé spolky, 
které se spřátelily se svými 
protějšky z Nittenau. Nej-
větší dík v tomto směru pat-
ří hasičům a chovatelům. 
Aktivity k výročí jsme se 
zástupci Nittenau začali plá-
novat již počátkem letošního 
roku. Kromě oslav v Nittenau  
(21. 10.) a v Přešticích  
(28. 10.) jsme společně a za 
přispění dotace pro Česko-
Bavorskou spolupráci, vyro-
bili brožuru, kterou necháme 

během listopadu roznést do 
všech poštovních schrá-
nek v Přešticích, Skočicích, 
Žerovicích a Zastávce. Dou-
fám a věřím, že ji hned neza-
hodíte, a že až se tak jednoho 
dne rozhodnete udělat, dáte ji 
do tříděného odpadu. V ide-
álním případě vám v mezi-
čase poslouží jako inspirace. 
Ukazuje totiž, že při troše 
snahy můžeme vytvořit něco, 
co nás přesahuje, boří hrad-
by a překonává bariéry. Čím 
více se při pohledu na rych-
lost a směr pokroku obávám 
o budoucnost svých dětí, tím 
silněji cítím, že právě o to by-
chom se měli snažit ze všech 
sil.

Moc děkuji nejen všem, 
kteří se podíleli na přípravě 
brožury, ale také a především 
všem těm, kteří se podíleli na 
vzniku a udržení přátelství 
s lidmi z Nittenau. Dovolím 
si vyjádřit plachou naději, že 
se nám podaří inspirovat dal-
ší, především mladé lidi, kte-
ří se chopí štafetového kolíku 
a tuto úžasnou tradici nejen 
udrží, ale snad také posunou 
někam dál…

Marek Krivda
místostarosta

Přešticko ve fotografii
Mikroregion Přešticko vás 

srdečně zve do Domu historie 
Přešticka na výstavu fotogra-
fií, na které si můžete až do 
18. listopadu 2018 prohléd-
nout snímky všech účastníků  
9. ročníku soutěže amatér-
ských fotografů.

Vyhlášena byla kategorie do 
15 let, nad 15 let a společná 
kategorie elektronické foto. 
Porota ve složení: Josef Kubát, 
Ing. Jiří Běl, Mgr. Karel Naxe-
ra, Václav Živný a Ester Anna 
Soukupová hodnotila samo-
statně s možností udílení bodů 
v rozmezí 1 až 5 bodů.

V kategorii elektronické foto 
zvítězil Karel Beneš se sním-
kem „Vrásky na kapkách“, 
druhé místo obsadila Vladi-
slava Kopečková se snímkem 
„Rozkvetlý strom“.

V kategorii do 15 let zvítězil 
Lukáš Faltejsek se snímkem 
„Zimní svítání“, druhé místo 
obsadila Adéla Rollingerová 
se snímkem „Vážka“. V kate-
gorii nad 15 let zvítězil Karel 
Beneš se snímkem „Noční 
hlídka“, druhé místo patří 
Věře Nocar Burdové se sním-
kem „Cesta“, 3. místo obsa-
dil Jakub Homolka se sním-
kem „A vo tom to je“ a na 4. 

místě se umístila Drahomíra 
Studničková se snímkem 
„Proměna Divokého potoka“. 
I přesto, že se do letošního 
ročníku přihlásil malý počet 
soutěžících, byly jejich sním-
ky velmi zajímavé a výsledky 
vyrovnané.

Všichni ocenění dostali pou-
kázky na odběr zboží v hod-
notě od 500 Kč do 3000 Kč, 
keramiku z dílny Základní 
speciální školy Diakonie ČCE 
v Merklíně, květinu a pamět-
ní list. Z vítězných snímků 
budou opět vydány kapesní 
kalendáříky.

K příjemné atmosféře verni-
sáže přispěla Marie Marková, 
která celý podvečer uvádě-
la a také velmi milé hudební 
vystoupení manželů Šmato-
vých. Všem moc děkuji za 
výborné výkony a příjemné 
oživení vernisáže.

Všechny fotografie si mohou 
zájemci prohlédnout ještě 
v Řenčích na Vánočním jar-
marku v neděli 2. 12. 2018.

Těšíme se i na vaše snímky 
v 10. ročníku, který vyhlásíme 
během května 2019.

Miloslava Loudová
předsedkyně

Mikroregionu Přešticko

Workshop Hudson Leick
V úterý 16. října se v Přešti-

cích uskutečnil kurz jógy pod 
vedením americké učitelky 
Hudson Leick. Původem z Los 
Angeles, Hudson nyní většinu 
času tráví v Anglii a cestuje 
také často do Indie, kde sbírá 
podněty a zkušenosti pro hlubší 
poznání tělesné a duševní rov-
nováhy. Hudson se józe věnuje 
více než dvacet let, své studen-
ty má po celém světě a nyní již 
několik let přijíždí i do Čech.

„Jóga znamená spojení těla 
a ducha. Jedním z mých život-
ních cílů je vytvořit posvátné 
místo, aby se ostatní mohli 
hlouběji spojit sami se sebou. 
Nenacházím nic jiného, co by 
mi dávalo větší radost než to, 
vidět lidi se otevírat, rozvíjet se 
a růst. Mým přáním je pomá-
hat lidem otevírat svá srdce.” 
– Hudson

Počet jejích příznivců stále 
narůstá a samotnou Hudson baví 
a naplňuje, když může své zna-
losti sdílet. V dnešním uspěcha-
ném životě stále více lidé tíhnou 
k nalezení způsobu, jak se vymanit 
z každodenního stresu. Kurz jógy 
v Přešticích byl velice příjemným 
prožitkem jak pro zúčastněné, tak 
i pro samotnou Hudson. Účastníci 
kurzu strávili tři hodiny učením se 
správným dechovým technikám, 
základním pozicím jógy a také 
způsobu, jak uklidnit vlastní 
mysl. Všichni z kurzu odcházeli 
pozitivně naladěni a v naději, že 
nebyl poslední.

Velké díky patří KKC Přeš-
tice, hlavně paní Mgr. Míško-
vé, ředitelce centra, za pomoc 
s propagací a organizací akce 
a poskytnutí prostor velkého 
sálu, kde se akce konala.

Maruška Jančárová

Máme rádi zvířata, ale…
...ale již méně jejich ne- 

ukázněné majitelky či majite-
le. Možná se divíte proč. K na-
psání tohoto článku mě vede 
situace, která se v posled-
ních týdnech neustále opa-
kuje a zhoršuje. Popis místa: 
budova Základní školy Josefa 
Hlávky Na Jordáně, zpevněné 
plochy kolem budovy (chod-
níky), zelené plochy kolem 
budovy.

Popis problému: soustavně 
očůrávané rohy budovy psími 
mazlíčky různých velikostí, 
kálení psů různých velikostí 
a ponechávání jejich výtvo-
rů (také různých velikostí) na 
zpevněných plochách, v trav-
natých plochách, prostě všude 
v okolí budovy, která slouží 

jako základní škola a v sou-
časné době ji navštěvuje 475 
žáků, kteří se, zatím statečně, 
vyhýbají psím výkalům. Pak 
se těžko vysvětluje, že oku-
sek nebo slupka patří do koše, 
když se čistou nohou k odpad-
kovému koši ani nedostanete.

Chtěl bych tímto apelovat 
na všechny, jejichž cesty se 
svými psími miláčky nevedou 
do Říma, ale kolem školy, aby 
exkrementy po svých psech 
laskavě uklízeli, rohy budovy 
nám neznačkovali a zelené 
trávníky „nehnojili“. Děkuji 
za všechny zaměstnance, žáky 
i obyvatele, kteří tento prostor 
využívají.

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy
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O lese učit v lese
Letošní slunečné babí léto 

přinášelo mnoho podnětů 
a příležitostí, jak si ho co nej-
více užít a vychutnat. Jedním 
z podzimních projektů v naší 
školce bylo hravou a prožit-
kovou formou seznámit děti 
se životem v lese, s jeho oby-
vateli, zákonitostmi. Využili 
jsme velmi dobré zkušenosti 
s „lesní pedagogikou,“ kte-
rou zprostředkovávají speci-
álně vyškolení lesníci přímo 
na svém každodenním pra-
covišti – v konkrétním lese, 
a jejímž principem je vní-
mání přírody všemi smysly 
a učit děti, jak se v přírodě 
správně chovat.

Se všemi dětmi jsme se auto-
busem vydali do lesa Luh mezi 
obcemi Horšice a Týniště, 
kde mají lesníci trvalé zázemí 
v podobě příjemného srubu 
a velkého ohniště. Zde na nás 
čekal lesník pan Pavel Šefl 
a několik jeho kolegů. Ti pro 
děti přichystali naučný, zábavný 
a hlavně perfektně připravený 
program. Děti poznávaly hlasy 
různých zvířat pomocí vábni-
ček, prohlédly si jelení parohy, 
parůžky od srnce i zuby z divo-

čáka, pomocí čichu rozlišovaly 
vůni sušených hub i medu od 
lesních včel, hmatem zkouma-
ly vlastnosti lesních plodů, se 
zavázanýma očima procháze-
ly lanovou cestu mezi stromy, 
seznámily se s loveckými psy 
a péčí o ně.

Za trpělivé pomoci lesníků 
a učitelek si děti vyrobily zví-
řátka či panáčky z darů lesa, 
nejstarší předškoláci proměnili 
smutný pařez ve veselého les-
ního skřítka v životní velikos-
ti. Velkým zážitkem pro děti 
bylo nošení dříví a šišek do 
plápolajícího ohně a sledovat 
lesníka, jak přesně řeže moto-
rovou pilou.

Děti viděly, slyšely a vyzkou-
šely si plno jiných aktiv, ale 
snad všechny děti si zapama-
tovaly, jak se zachovat, když 
potkáme v lese divočáka.

Děkujeme všem pracovní-
kům Lesů ČR za příjemně 
strávené dopoledne, za zážit-
ky, prožitky. Jsme přesvědče-
ni, že motto lesní pedagogiky 
„O lese učit v lese“ lesníci 
bezpochyby naplnili.

kolektiv učitelek
MŠ Gagarinova, Přeštice

Josef Vágner v Přešticích
Josef Vágner (28) je známý český popový zpěvák a již druhým rokem jede svou vánoční koncertní tour, 

jejíž zastávkou jsou letos i Přeštice. Přinášíme Vám tedy rozhovor s tímto mladým umělcem, který do přeš-
tické sokolovny zavítá 19. 12. 2018 v 18.00 hodin. Společně s místním dětským pěveckým sborem Hlásek 
(pod vedením sbormistra a ředitele ZUŠ pana Vacka) si Josef Vágner pro přeštické publikum připravil 
originální koncertní program, ve kterém zazní nejen Josefovy nejznámější hity, ale také písně vánoční. 
Třešničkou programu je, že Josef si na oplátku se sborem zazpívá i některé písně, které má ve svém reper-
toáru právě přeštický Hlásek. Těšit se tak můžeme jistě na velmi originální a zábavnou show, která diváka 
naladí na vánoční atmosféru s nutnou dávkou humoru a dobré nálady.

Josefe, co Vás vedlo 
k uspořádání koncertů 
právě s dětskými pěvec-
kými sbory?

Sám jsem v jednom pěvec-
kém sboru vyrůstal a jsem rád, 
že dětské sbory stále fungují. 
Mám velkou úctu k učitelům, 
kteří sborům věnují neuvě-
řitelné množství svého času 
a vedou děti k něčemu, co má 
smysl. Sám jsem časem pocho-
pil, že nejde jen o zpívání. Ve 
sboru se dítě naučí zodpověd-
nosti, píli, odvaze a táhnout 
s jinými za stejný provaz. To 
se pak dá využít všude jinde.
Proč jste zařadil Přeš-

tice?
Vánoční turné se plánuje již 

od jara. Začínám vždy průz-
kumem sborů napříč celou 
republikou, a pro koncert si 
pak zvolím právě ty sbory, ze 
kterých cítím, že se pro plá-
novaný koncert dokáží oprav-
du nadchnout. To samozřej-
mě začíná u těch, kteří sbory 
vedou. Právě pan Vacek, 
ředitel ZUŠ Přeštice, si vzal 
koncert v podstatě za svůj.  
Vznikl tak program, který se 
bude lidem opravdu líbit.
Kde Vás mohou Vaši 

fanoušci v současné 
době vidět?

Kromě koncertování 
účinkuji hned v několi-
ka pražských muzikálech. 
V říjnu měl premiéru muzi-
kál Doktor Ox v divadle 
Hybernia, do toho stále běží 
představení Dracula, Mýdlo-
vý princ či Muž se železnou 
maskou v Divadle Broad-
way. Na Broadwayi jsem 
k tomu všemu tento týden 
začal zkoušet dětský muzi-
kál Kocour v botách, na což 
se strašně moc teším, pro-
tože je to zase nová úloha 
a vzhledem k mým novým 

otcovským zkušenostem se 
na to o to víc těším (smích).
Vánoční shon je již oprav-

du za dveřmi, co pro Vás 
znamenají Vánoce?

Poslední dobou pro mě zna-
menají jeden koncert za dru-
hým, což je skvělé. Přiznám 
se, že nejsem typ, který by 
poletoval po trzích, nákupech 
a kochal se sváteční výzdo-
bou a atmosférou, která je 
lidem servírována už od konce 
září. Jsem docela rád za to, že 
Vánoce prožívám často právě 
z té druhé strany zábavy, a to 
právě na pódiu. Samozřejmě 
si některé věci užívám i rád 
o samotě, ale rozhodně nejsem 
ten, který by se na Vánoce těšil 
hned, co ty minulé skončily.
Jaké dodržujete vánoč-

ní zvyky?
Nemyslím si, že se nějak 

zvlášť odlišujeme od většiny 
českých rodin. Zdobíme stro-
meček, na Štědrý den máme 
kapra, občas si zazpíváme 
koledu. Letošní Vánoce jsou 
pro mě ale jednou velkou pre-
miérou. Podařilo se mi behěm 
posledního roku si doslova 
vybudovat rodinu od začátku 
až do konce. Oženil jsem se, 
v září se nám narodila dcera 
Amelie a tak letos budu slavit 
poprvé se svou vlastní kom-
pletní rodinkou. Strašně se na 
to těším a sám jsem zvědav, 
v čem ty letošní Vánoce budou 
jiné.
Vlastní založená rodi-

na… To znamená, že si 
Štědrý den užijete jen se 
svou novou rodinou?

Sám ještě nevím, jak to celé 
vymyslíme. Žena nejprve 
chtěla vlastní Štědrý večer. 
Když jsem jí ale vysvětlil, že 
stromeček můžeme mít i tak, 
a že si myslím, že by o Váno-
cích měla být pohromadě co 
možná největší část rodiny, 
tak to pochopila. Jsem rád, že 
i po svatbě mám občas dobré 
nápady☺. Marlene má své 
rodiče v Německu a tak za 
nimi vyrazíme hned další den. 
Teď už jen musíme absolvovat 

vášnivou diskuzi o tom, zda 
to všechno proběhne poprvé 
u nás doma či u mých rodičů. 
(směje se).
Darujete nebo raději 

dostáváte dárky?
Kdo by rád nedostával dárky 

(smích)? Čím jsem ale starší, 
daleko víc si užívám, když 
se mi podaří Ježíškovi správ-
ně poradit, co by měl darovat 
mým příbuzným a kamará-
dům. Když se takový tip poda-
ří, je to krásný pocit. Dárky 

pro sebe si pak poslední dobou 
často ladím sám i přes rok, ne 
vždy Ježíšek pochopí, po čem 
jsem kdy toužil☺.
Bez čeho si nedokážete 

Vánoce představit?
Bez rodiny, bez dárků, bez 

kýčovitých výzdob, chao-
su, spáleného cukroví, nále-
dí a diváků, protože i práce 
k mým Vánocům patří. Když 
se i letos tohle všechno obje-
ví, budou to zase jedny krásné 
Vánoce☺.

Poděkování
Touto formou bych chtěla poděkovat 

za důvěru všem mým klientům a známým, 
se kterými jsem se vídala 23 let
u přepážky České pošty Přeštice.

Marcela Frouzová
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Přeštický turnaj starších
přípravek – 14. ročník

Dne 28. 10. 2018 se uskuteč-
nil již 14. ročník Přeštického 
turnaje minižáků. Turnaje se 
zúčastnilo 8 mužstev Plzeň-
ského kraje. Bez konkurence 
zvítězilo mužstvo SK Petřín 
Plzeň, které bez prohry pro-
šlo celým turnajem. Domácí 
mužstvo skončilo na pěkném 3. 
místě. Díky sponzorům turnaje 
– firmě EPLcond a. s., Lesy ČR 
a městu Přeštice – dostal každý 
hráč hodnotnou cenu. Sponzo-
rům patří velké díky. Ceny spo-
lečně se starostou města panem 
Karlem Naxerou, předsedou 
představenstva firmy EPLcond 
a. s. panem Alešem Chadimou 

a patronem turnaje panem 
Jiřím Papežem předával bývalý 
reprezentant a současný trenér 
týmu žen ČR Karel Rada.

Výsledky o umístění:
Semifinále:

LUBY – BLOVICE 1:1
PK 2:1
SK Petřín – Přeštice 9:0
O 7. místo
Radkovice – Touškov 2:2
PK 2:4
O 5. místo 
Žlutice – Klatovy 2:0
O 3. místo 
Přeštice – Blovice 2:0
O 1. místo
SK Petřín – Luby 6:0

Výsledky ve skupinách:

Výsledková listina:

Individuální ceny:
Nejlepší brankář: Filip Fořt / TJ Přeštice
Nejlepší střelec: Lukáš Linhart / SK Petřín Plzeň
Nejužitečnější hráč: Petr Svoboda / SK Petřín Plzeň
MISS SYMPATIE: Nicol Žežulová / TJ Sokol Blovice

TJ Přeštice – 3. místo.
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Basketbalové zlato je doma
O víkendu 13. a 14. října 2018 

pořádali přeštičtí basketbalis-
té již 6. ročník turnaje mužů 
o „Putovní pohár města Přešti-
ce“. K naší velké radosti se do 
turnaje přihlásilo 5 družstev 
- BKK Holýšov, Baník Most, 
Sokol Bor, BKK Šťáhlavy 
a domácí BK Přeštice.

V sobotu se odehrálo celkem 
osm zápasů systémem každý 
s každým, včetně vloženého 
utkání žen, ve kterém domá-
cí hráčky porazily hostující 
tým Holýšova. Tento sportov-
ně namáhavý den byl završen 
společným kulturním večerem 
v městském pivovaru U Přeška.

Po náročné sobotě si ještě 
každý z týmů změřil zbylé síly 
ve třech zápasech, které turnaj 

uzavřely. Vítězem turnaje se 
historicky poprvé a zaslouženě 
staly domácí Přeštice. Dru-
hé místo obsadil BK Karpem 
Holýšov a bronzový pohár si 
odvezl nováček turnaje BK 
Kardio Šťáhlavy.

Poděkování patří městu Přeš-
tice, díky kterému se tento 
šestý ročník turnaje podaři-
lo uspořádat, panu starostovi 
Mgr. Naxerovi za podporu 
a pomoc při předávání cen, 
a konečně všem, kteří ochotně 
s organizací této akce pomá-
hali. Vzhledem k velké spo-
kojenosti všech zúčastněných 
věřím, že se příští rok opět 
všichni sejdeme.

Václav Kydlíček
předseda oddílu basketbalu

Na fotografii vítězný tým BK Přeštice.
Zleva dole: Dominik Brož, Jaroslav Matas, Lukáš Brož, Václav 

Kydlíček, David Scholtz, Pavel Král.
Zleva nahoře: Jan Vodička, Tomáš Bouzek, Tomáš Kalčík, 

Karel Brož, Jakub Kadlec.

Nejmladší adepti národní házené hráli
o pohár hejtmana

Turnaj pro mladší příprav-
ky národní házené „O pohár 
hejtmana Plzeňského kraje“ 
zorganizoval oddíl národní 
házené TJ Přeštice. Zúčastnilo 
se osm družstev včetně dvou 
domácích, hrálo se systémem 
každý s každým.

Spokojen byl předseda pořá-
dajícího oddílu Rudolf Lang: 
„Přálo nám počasí, všichni 
přihlášení přijeli, díky hlavní-
mu sponzoru byly i hodnotné 
ceny pro všechny celky.“ Záro-
veň byl i jedním z rozhodčích: 
„Malí házenkáři předváděli, 
že se už hodně naučili. Něko-
mu se dařilo více, někomu 
méně, ale je to budoucnost 
našeho sportu.“

Turnajový maratón zname-
nal dvacet osm zápasů, někdy 
vyrovnaných, jindy vládl favo-
rit a střílel branku za brankou. 
Svoji nadvládu ukázal celek 
Litohlavy A, který turnaj bez 
ztráty bodu vyhrál. Díky štěd-
rému zajištění ze strany spon-
zorů, hlavním byl NET4GAS, 
a podpoře Plzeňského kraje 

si všechna družstva odvezla 
poháry za umístění a hodnotné 
věcné ceny.

Spokojen byl i zástupce 
generálního sponzora, firmy 
NET4GAS, Michal Hodan: 
„Sice můj srdeční sport býval 
jiný, ale je pěkné se dívat, jak 
ti nejmenší mají zájem být na 

hřišti, něco se naučit. A jejich 
radost z výhry, ta je nefalšova-
ná, obyčejná a strašně upřím-
ná.“

Domácím dvěma celkům 
se spíše nedařilo, skončily 
v závěru startovního pole, 
obsadily šesté a osmé místo. 
Přesto domácí trenéři nachá-

zeli pozitiva: „Máme hodně 
nových dětí, s národní háze-
nou se teprve seznamují. Kaž-
dý takový turnaj znamená sice 
hodně malý, ale přece jen krů-
ček vpřed. Všichni se musí ješ-
tě strašně učit, tady viděli co 
jim ještě chybí, aby vyhráva-
li.“                                    (šat)

Medailový podzim dobrovolných hasičů
Hasičská soutěžní sezóna 

s příchodem podzimu rozhod-
ně nekončí. Svěřenci Sboru 
dobrovolných hasičů Přeštice 
(Jaroslav Cibulka, Ladislav 
Cibulka a Petr Vraný) společ-
ně s Pavlem Hauerem (SDH 
Čižice) se zúčastnili již 10. roč- 
níku o putovní pohár staros-
ty města Příbram. Běh do 
Svatohorských schodů patří 
k nejprestižnějším a nejnároč-
nějším závodům dobrovol-
ných hasičů v ČR. Závodí se 
ve dvojicích v plné hasičské 
výzbroji s dýchacím přístro-
jem. Každá dvojice musí zdo-
lat 291 schodů, které vedou na 
Svatou Horu. Trať s osmdesá-
timetrovým převýšením měří 
560 m. Závodu se zúčastnilo 
celkem 70 dvojic. Konkuren-
ce byla opět veliká. Vítězové 
z minulého ročníku, Jaroslav 
Cibulka a Pavel Hauer, sice 
zlato neobhájili, ale domů si 
odvezli krásné bronzové umís-
tění s časem 4:32.12. Dvojice 
Ladislav Cibulka a Petr Vra-
ný obsadili 29. místo s časem 
6:06.47.

Jaroslav Cibulka se v září 
zúčastnil také Česko-sloven-
ského poháru v běhu do scho-
dů pořádaného v Praze. Tento 
závod je zároveň i součástí 
světové série v běhu do schodů 
Towerrunning. Profesionální 
hasiči měli speciální kategorii 

TFA ke 165. výročí založení 
Hasičského záchranného sbo-
ru v Praze. Běželo se v plné 
zásahové výbavě s aktivním 
dýchacím přístrojem. Závo-
dilo se jak ve dvojicích, tak 
i jednotlivě. Budova, která se 
vybíhávala, čítala 22 pater. 

Hasiči museli zdolat 460 scho-
dů. V jednotlivcích se Jaroslav 
Cibulka umístil na bronzové 
příčce. A v kategorii dvojic si 
společně s Pavlem Hauerem 
doběhl pro stříbro.

Bc. Veronika Tučková
SDH Přeštice

REAL MADRID v Přešticích
Po CSKA Moskva přijede 

do Přeštic mužstvo dorosten-
ců Realu Madrid. Utkání se 
odehraje 7. 11. 2018 od 13.00 
hodin v rámci Ligy mistrů. 
Doufejme, že vydrží počasí 
a Přeštice zažijí svátek fotbalu. 

Distribuci vstupenek zajišťuje 
FC Viktoria Plzeň. Vstupenky 
bude možno též zakoupit v den 
zápasu na kase fotbalového 
hřiště Přeštice od 11.30 hodin.

Zveme srdečně všechny příz-
nivce dobrého fotbalu.


