
Jaký smysl 
má pro po-
rodní asis- 
tentku stu-
dium v Čí-
ně?

To byla spíš náhoda. Bylo mi 
více méně jedno, do jakého stá-
tu pojedu, chtěla jsem ale dál 
než k sousedům. Pak se obje-
vila nabídka ministerstva škol-

ství na studium v Číně. Chtěla 
jsem samozřejmě studovat 
porodní asistenci, ale přestože 
bylo v nabídce 256 univerzit 
se spoustou oborů v angličti-
ně, zůstaly mi nakonec jen dvě 
možnosti. Ani jedna z nich 
nebyla porodní asistence.
Takže nakonec jste váš 

obor stejně nestudova-
la?

Ne. Vybrala jsem si zdra-
votnický obor, alespoň trochu 

příbuzný a doufala jsem, že se 
něco o porodnictví dozvím.
Dozvěděla jste se ně-

co?
O porodnictví ne. Dozvědě-

la jsem se řadu věcí z jiných 
oborů.
Takže jste odjela do 

neznámého čínského 
města, tam vás ubytovali 
na koleji, kde to vypada-
lo jak?

Pokračování na str. 2

K u l t u r n í 
a komunitní 
centrum Přeš-
tice obdrželo 
ke konci letoš-
ního léta tří-
letou dotační 

podporu z Operačního progra-
mu Zaměstnanost, vypsaného 
MAS Aktivios v rámci Evrop-
ského sociálního fondu. Díky 
podpoře se rozšířují stávající 
služby centra o doplňkové 
vzdělávací programy jak pro 
širokou veřejnost, tak prioritně 
pro osoby ze sociálně slabých 
skupin a pro jednotlivce, kteří 
s těmito osobami pracují.

V nově rekonstruovaných pro-
storách centra se uskutečnila již 
dvě setkání MamaCamp, inicia-
tivy, která pomáhá rozvíjet sebe-
důvěru a realizaci maminek. To 
výrazně přispěje k začlenění do 
sociální komunity a pracovního 
procesu. MamaCamp spojuje 
dvě základní myšlenky – mož-
nost aktivní realizace maminek 
při zajištění profesionálního 
hlídání dětí tak, aby se obě sku-
piny mohly věnovat svým akti-
vitám odděleně. Pro maminky 
je připravený program, který 
umožňuje vystoupení každé 
maminky formou přednášky, 
diskuse či workshopu. Jednotli-

vá témata si maminky navrhují 
samy a mají tak možnost mluvit 
o všem, co je aktuálně zajímá. 
Nejbližší setkání se uskuteční 
ve vánočním čase 17. 12. od 
9.30 do 11.30 hodin. V novém 
roce 2020 přijměte pozvání na 
21. ledna.

Další úspěšnou aktivitou 
se stává SWAP v Přešticích, 
první se konal v září, další se 
uskuteční 13.-14. prosince. 
Swap neboli výměna věcí, 
základním principem je mož-
nost darovat oblečení, které již 
nepotřebujeme a které udělá 
radost někomu druhému. Na 
druhou stranu si Vy vyberete 

z kousků, které přinesli ostat-
ní. Vstupné je 50 Kč a výtěžek 

půjde na denní stacionář Kris-
tián. 
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Ve zlaté kleci

V Přešticích se úspěšně rozběhly nové služby 
komunitního centra

Město Přeštice 
zve 

širokou veřejnost
na

Zastupitelstvo
města Přeštice

dne 
12. 12. 2019
od 17.00 hodin

velký sál 
KKC Přeštice

Tradiční
ohňostroj

1. ledna 
2020

od 18.00 hodin

Masarykovo 
náměstí
Přeštice

Vážení čtenáři,
paní Zima zatím dělá draho-

ty, ale Vánoce už klepou na 
vrátka. Soudě dle vánočních 
pobídek všemožných prodejců 
jsou to poslední Vánoce vůbec. 
A když si počkáme na povánoč-
ní výprodeje, nabudeme poci-
tu, že nebude ani žádné zítra. 
Ostatně jako poslední dobou 
každý rok, takže není důvod 
propadat zrovna letos skepsi. 
Doufám, že vám vánoční nála-
du nezkazí ani omezená schůd-
nost našich chodníků. Nastala 
obávaná situace, kdy souběh 
staveb pokládky inženýrských 
a informačních sítí v kombina-
ci s omezenými zdroji města 
a dalšími faktory způsobuje 
prodlevy a komplikace. Pro-
blémem je, že řada chodníků 
je za dlouhé roky bez renovací 
v tak špatné kondici, že jejich 
uvádění do původního stavu 
je prakticky neproveditelný 
úkol. Hodně času a práce nás 
stojí dohadování s investory 
kdo co zaplatí. Cílem je dostat 
chodníky alespoň do přija-
telného stavu v co nejkratším 
čase a s co nejnižšími náklady 
pro město. Bohužel se nám to 
ne všude daří. V letošním roce 
nás výdaje ve spojitosti s výše 
zmíněnou výstavbou přišly 
na zhruba 10 milionů. Přes-
to jsem přesvědčen, že i toto 
trápení je variantou lepší, než 
kdybychom nechali investory 
kopat nezávisle na sobě a uli-
ce by byly rozkopány víckrát 
v krátké době. Setkáváme se 
také s kritikou ohledně umís-
tění nových sloupů veřejné-
ho osvětlení. Nejčastěji jsou 
zkrátka jinde než byly, což 
samo o sobě vyvolává emo-
ce. Musíme si však uvědomit, 
že doposud byla většina lamp 
umístěna na sloupech ČEZu, 
které z ulic mizí. Umístění 
nových sloupů a lamp se řídí 
efektivitou osvětlení ulice jako 
celku, což nám zase diktují 
normy. Na některých místech 
jsou sloupy téměř uprostřed 
chodníku. V těchto případech 
jsme řešili polohu každé-
ho jednoho sloupu na místě. 
Někdy jsme našli způsob, jak 
osvětlení ulice přeorganizovat, 
jindy se to nepovedlo a sloup 
stojí poněkud nešťastně. Ve 
všech případech je hlavním 
problémem to, že v příslušném 
úseku chodníku i s případným 
zeleným pruhem už není žádné 
vhodné místo volné. Již i uli-
ce našeho města jsou poměrně 
hustě protkány rozvody všeho 
možného, což se na některých 
místech projeví právě napří-
klad v nemožnosti normálně 
umístit sloup. 

Pokračování na str. 11
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Ani se tolik neliší od kolejí 

tady. Nejdřív mi přišlo, že to 
není nic moc, ale když jsem nav-
štívila kolej čínských studentů, 
zjistila jsem, že my žijeme skoro 
v pětihvězdičkovém hotelu.
Vy jste bydlela na koleji 

pro zahraniční studenty, 
tedy ve zlaté klícce?

Neřekla bych zlatá klec, ale 
čínští kamarádi bydleli po pěti 
a já měla pokoj sama pro sebe. 
Ačkoliv to byl pokoj s turec-
kým záchodem a s mřížemi na 
okně, bylo to vlastně dobré.
Jak vypadalo studium?
První měsíc jsem jen čekala. 

Nejdříve jsem musela absol-
vovat zdravotnickou prohlídku 
a vyřídit si povolení k trvalému 
pobytu. Klíčové pro mě bylo 
seznámení s mojí profesorkou, 
která mi pomohla se rozkoukat 
a zařídit vše potřebné.

Na jaké úrovni byla 
nemocnice?

Operační sály jsou srovna-
telné. Překvapilo mě ale, že 
na oddělení se doktoři nepře-
vlékají a nepřezouvají. Přijdou 
z venku, hodí přes sebe plášť 
a hotovo. Sestry se převléka-
jí. V Česku hodně dbáme na 
hygienu a nejsem schopná říct, 
jestli tady je to přehnané, nebo 
tam podceněné.
Jaká je role porodní 

asistentky v Číně?
Tam lékař k porodu nepřijde, 

pokud nenastanou komplika-
ce. Jinak se o vše ostatní stará 
porodní asistentka.
Bývá u porodu otec?
Bývá tam partner, dále rodič-

ky matka nebo tchýně, někdy 
celá rodina. V Číně je ale 
zvláštní, že když žena začne 
rodit, tak příbuzní musejí pryč. 
Celou dobu jsou s rodičkou, 
u samotného porodu nejsou, 
odcházejí a trpělivě čekají za 
dveřmi.
Mluvíme o státní ne-

mocnici?
Mluvíme o státní nemocnici, 

která je přidružená k univerzi-
tě, něco jako fakultní nemocni-
ce. Zaměstnanci mohou chodit 
do nemocniční jídelny. Ta ale 
nevaří pro pacienty, těm musí 
příbuzní vše přinést. Za péči 
samozřejmě platí, za porod 
bez komplikací v přepočtu tři-
cet tisíc korun.
Příbuzní vaří v nemocni-

ci nebo pro jídlo chodí?
Jídlo obvykle přinášejí zven-

ku nebo si navaří doma. Na 
ulici vyjde oběd v přepočtu 
zhruba na třicet korun. Také 
dostanou seznam, co musí 
přinést pro miminko. Když 
se u nás narodí dítě, dostane 
nemocniční oblečení. V Číně 
si musí přinést oblečení, zavi-
novačku, lavor na koupání, 
šampón pro miminko, všechno 
svoje.
Co dělá personál po po- 

rodu?
Dítě ošetří jedna porodní 

asistentka, druhá kontrolu-
je a ošetří matku a odveze ji 
s novorozencem na pokoj. Je 
úplně samostatná. Jen když je 
to nad její síly nebo nastane 
problém, volá lékaře. Mně se 
ten model líbí.
Tohle v české nemoc-

nici porodní asistentka 
nezažije?

Zažije, ale je to složitější.

Kolik jste stihla poro-
dů?

Třeba padesát. Ale jen jsem 
je pozorovala.
Bavili jste se o čínské 

politice jednoho dítěte?
Ano, ale to už není aktuální. 

Mají politiku dvou dětí, žena 
však může porodit i třetí dítě.
Byly matky smutné, 

když porodily děvče 
a ne chlapce?

Nikdy jsem se s tím nesetka-
la. V Číně se ze zákona nes-
mí sdělit pohlaví plodu, takže 
porod je vždycky překvapení. 
Jedna čínská kamarádka mi ale 
vyprávěla o tom, že se plody 
ženského pohlaví stále uměle 

potrácí. Myslím si ale, že už to 
není takové jako dřív.
Možná, že město je 

něco jiného než vesni-
ce?

Ano, také mi někdo říkal, 
že potraty ženských plodů 
nebo opuštění novorozenců 
ženského pohlaví se děly spí-
še na vesnici. Ve městě mají 
lidé zhruba stejné pracovní 
příležitosti, ale na vesnici je 
třeba mít chlapce, který se 
postará. Proto holčičky často 
končily v sirotčincích, rodiče 
je odkládali do košíku u sil-
nice. 
Jak jste mluvila s kole-

gy a kamarády?
Anglicky a učila jsem se čín-

sky.
Jak vám to šlo?
Po roce jsem se dokázala 

domluvit. Pak jsem tam po 
dvou měsících doma znovu 
přijela na konferenci a samot-
nou mě překvapilo, že mi šla 
čínština snad lépe, než když 
jsem odjížděla. Byla jsem 
schopná přežít, domluvit se 
s taxikářem, v hotelu, objednat 
si jídlo v restauraci.

Kolik milionů lidí žije 
ve městě Changsha, kde 
jste bydlela?

Osm milionů.

Mají ve městě metro?
Mají. Když jsem přijela, měli 

trasu jedna a dvě, během roku 
otevřeli čtyřku a teď budují 
trojku, pětku a šestku. Kvůli 
tomu je město hodně rozko-
pané a místo deseti proudů sil-
nice jsou otevřené jenom dva 
a dva. Uprostřed je staveniště.
Sahali na Vás v metru 

jako na exotickou cizin-
ku?

Ne. Nepřipadala jsem si tam 
jako exot, spíše se lidé chtěli 
kamarádit, naučit se anglicky.
Je město něčím zajíma-

vé?
Přemýšlím, jestli je tam his-

torické centrum. Populární je 
Orange Island (Pomerančový 
Ostrov). Měl by to být největší 
ostrov uprostřed řeky na světě 

a stojí na něm obrovská hlava 
Mao Ce Tunga.
Co vás překvapilo nej-

víc?
Nejvíc asi to, že nepijí vodu 

z vodovodu. Na vaření ji 
používají a na čaj také. Vůbec 
horkou vodu pijí často a všude. 
Horká voda je v Číně univer-
zální lék na všechno. Kašlete? 
Pijte horkou vodu.
Kdo platil studium?
Dostala jsem plné stipendi-

um, což znamená plně hrazené 
školné, ubytování, pojištění 
a kapesné. Kapesné bylo velmi 
dobré, nemusela jsem si říkat 
o peníze z domova a dalo se 
našetřit na cestování. Letenku 
proplatila Západočeská uni-
verzita.

Všimla jste si kamer, co 
na vás pořád míří?

Musela jsem si zvyknout, jsou 
všude. Na koleji, v laboratoři, 
ve škole, na ulici, v nemocnici, 
v obchodním centru. V pokoji 
jsem si jí nevšimla, tak dou-
fám, že tam nebyla.
Jaký jste z toho měla 

pocit?
Já si myslím, že oni se cítí 

svobodně.
Bavili jste o politice?
Se mnou se o politice nikdo 

nebavil. Mám ale pocit, že 
je tam hodně mladých lidí 
angažovaných v politice.
Musela jste se hlásit, 

když jste někam jela?
Když jsem opouštěla město, 

musela jsem vyplnit formu-
lář, kam jedu, proč tam jedu, 
na jak dlouho a kontakt na 
nějakou osobu, která se mnou 
pojede. Předpokládám, že to 
bylo kvůli bezpečnosti. Muse-
la to podepsat moje profesorka 
a musela jsem to oznámit stu-
dentské kanceláři. Když jsem 
se vrátila z cesty, pas si pro-
hlédla cizinecká policie.
To vám přišlo normál-

ní?
Ze začátku mě to hodně 

překvapilo. Nevěděla jsem, 
proč to dělají a hlavně na tom 
hodně lpěli. Jednou jsme jeli 
na vesnici a nějaký pán kon-
taktoval policii, aby je infor-
moval, že přijeli čtyři cizinci 
a zůstávají přes noc. Aby 
o nás věděli a neztropili zby-
tečný poplach.
To vám nepřišlo divné?
Myslela jsem si, že víc moni-

torují pohyb cizinců. Pak jsem 
ale jistila, že i čínští studenti 
musí mít povolení, aby mohli 
jet domů. Přišlo mi to líto, že 
já mohu jet každý den po ško-
le domů a oni, když chtějí jet 
na víkend, nebo jednou za čas 
domů, tak jim to musí povolit 
profesor.
Co si o tom myslíte?
Snaží se, aby dostudovali, 

i negativní motivace je moti-
vace. Částečně je to kontrola 
a částečně motivace. Vzpo-
mínám si, že v Americe, když 
se studenti věnují nějakému 
sportu, sleduje se, jaké mají 
známky. Když mají špatné 
známky, zakážou jim chodit 
na tréninky, dokud si je nevy-
lepší. Tohle mi to připomíná, 
i když vím, že to není čistě jen 
tento důvod.
Vy jste ve Spojených 

státech studovala rok 
na střední škole, bydlela 
jste v rodině. Chtěla bys-
te žít v Americe nebo 
v Číně?

Dokázala bych žít v obou 
zemích, ale všude dobře, doma 
nejlíp.
Co se Vám z Ameri-

ky vybavuje po pěti le-
tech?

Vybavím si hráče americ-
kého fotbalu na hřišti. Když 
letí letadlo, hráči si lehnou na 
záda, kopají nohama ve vzdu-
chu a dělají broučky.

Proč jste se chtěla stát 
porodní asistentkou?

To je podobné jako s Čínou. 
Nejprve jsem chtěla být far-
maceutkou jako rodiče, poté 
lékařkou, ideálně dětskou. Na 
medicínu jsem se nedostala. 
Dvakrát. Hned po maturitě 
jsem začala studovat porod-
ní asistenci na Západočeské 
univerzitě. Po třetí už jsem 
přihlášku na medicínu nepo-
dávala. Jsem spokojená tam, 
kde jsem.
V rámci své praxe už 

rodíte děti?
Nerodím já, rodí žena, já asi-

stuji u porodu. To je důležité 
rozlišovat. Říká se to tak, ale 
je to špatně!

Dokončení na str. 11
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Do porodnice jídlo 
s sebou

V Číně si musejí pacienti do nemocnice...

Horká voda léčí

Seznámení občanů 
s činností městské policie za měsíc
ŘÍJEN 2019 
Tel. 725 726 549

Pokus o poškození 
odpadkového koše na 
Masarykově náměstí

Dne 26. 9. 2019 po 18.00 
hod. bylo oznámeno narušení 
veřejného pořádku na Masa-
rykově náměstí v Přešticích, 
kde měli neznámí mladíci 
rozkopat odpadkový koš. Na 
místě se hlídce již nepodařilo 
mladíky zastihnout. Pomocí 
kamerového systému byli tito 
mladíci dohledáni a v měsí-
ci říjnu ztotožněni. Mladíci 
vyšli z místní restaurace, nej-
dříve obtěžovali nemístnými 
poznámkami místní občany 
a poté si udělali z odpadko-
vého koše fotbalový míč. Ke 
škodě na majetku města nedo-
šlo. Jednalo se o šestadva-
cetiletého mladíka z Přeštic 
a sedmadvacetiletého ze Sko-
čic. Oba vyřešeni pokutami 
pro přestupky proti majetku 
a veřejnému pořádku.

Jízda pod vlivem omam-
ných a psychotropních 
látek v Přešticích

Dne 17. 10. 2019 po 18. hod. 
byla strážníky provedena kon-
trola dvou mladíků v ul. Nepo-
mucká u hudebního klubu, 
kteří odpovídali popisu osob 
hledaných PČR. Provedenou 
lustrací se nepotvrdilo, že 
by se jednalo o osoby hleda-
né. Jedna z osob však nebyla 
držitelem příslušného řidič-
ského oprávnění a na místě 
byly osoby vozidlem ford. Na 
toto byl dvaatřicetiletý muž ze 
Šťáhlav upozorněn, ten jízdu 
s vozidlem odmítl. Nevydrželo 
mu to však ani šest minut, poté 
co hlídka MP odjela, vyrazil 
s vozidlem směrem na obec 
Kucíny. Řidič byl zastaven 
v ul. Nepomucká u stavebnin. 
Jelikož byl řidič, který nepřed-
ložil ŘP, podezřelý ze spá-
chání přestupku proti zákonu 
o silničním provozu a dále se 
při kontrole podivně třásl, byla 
na místo přivolána hlídka PČR 
pro podezření z řízení vozidla 
pod vlivem omamných a psy-
chotropních látek. Test byl 
pozitivní, řidič byl na místě 
předán hlídce PČR k dalšímu 
opatření.

Střípky měsíce
října 2019

 8. 10. před 15. hod. nahlášeno 
fyzické napadání mezi zaměst-
nanci v areálu firmy v ul. Hláv-
kova, po příjezdu hlídky na 
místo se zde zaměstnanci již 
nenacházeli, z důvodu žádosti 
vedení firmy byla věc předána 
dle věcné příslušnosti k další-
mu opatření na policii
 11. 10. před 14. hod. výjezd 
na místního podnapilého muže 
do ul. Hlávkova, tento nalezen 
sedící na zídce, zraněn na hla-
vě, ošetření odmítl a odešel do 
místa bydliště
 12. 10. po 14. hod. nalezen 
asistentem prevence krimi-
nality u přechodu pro chodce 
v ul. Rybova batoh, pomocí 
kamerového systému zjištěna 

žena, která jej ztratila při jízdě 
na kole, majitelce batoh vrá-
cen; dále dne 18. 10. po 9.00 
hod. opět nalezen batoh na 
Masarykově nám., který vypa-
dl staršímu muži při jízdě na 
kole – muži batoh vrácen
 12. 10. v 19.24 hod. přijato 
oznámení, že na Slavnostech 
vína je před pódiem podnapi-
lý muž, který zde budí veřejné 
pohoršení, muž ze slavností 
vykázán, řešen v příkazním 
řízení, poté odešel do místa 
bydliště
 16. 10. po 19. hod. prově-
řováno oznámení, kdy muž 
zaparkoval dodávku u lesa 
u obce Přeštice–Zastávka, 
vyndal z ní jízdní kolo a jezdí 
po obci, mohlo by se jednat 
o tipaře objíždějícího opuště-
né domy, provedena lustrace 
muže (negativní), věc si na 
místě převzala policie, údaj-
ně po neshodách v rodině se 
jel muž odreagovat jízdou na 
kole, prováděno další šetření 
ve věci
 19. 10. po 20. hod. výjezd 
do ul. Husova, kde by mělo 
údajně docházet ke vzájem-
nému napadání několika osob, 
hlídka na místě umravnila tuto 
skupinku, která se poté pokoj-
ně rozešla
 ve dnech 20.-21. 10. zjištěno 
na zahrádce chatové oblasti 
za řekou mládě labutě, které 
je pravděpodobně zraněné, 
mládě nepravidelně odlétalo 
a přilétalo a stále se vracelo do 
zahrádky, na místo přivolán 
pracovník záchranné stanice ze 
Spáleného Poříčí, který mládě 
odchytl a převezl k ošetření, 
poté bude opět vypuštěno do 
volné přírody

 v říjnu provedeno zajištění 
veřejného pořádku a bezpeč-
nosti silničního provozu:
1) Den pro rodinu
2) otevření autobusového 
nádraží v ul. Máchova
3) nefunkčnost všech světel-
ných semaforů v obci
3) Slavnosti vína na Masaryko-
vě náměstí  – zvýšený dohled 
4) kontrola u MŠ Dukelská 
– používání dětských auto-
sedaček – zkontrolováno 30 
vozidel – nezjištěno poruše-
ní silničního zákona. VŠEM 
Ř I D I Č Ů M / R O D I Č Ů M 
TÍMTO DĚKUJEME ZA 
PŘÍKLADNÝ PŘÍSTUP 
TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY 
SVÝCH RATOLESTÍ.
5) usměrňování dopravy u čer-
pací stanice OMV směrem na 
Skočice z důvodu dopravní 
nehody na silnici I/27 ve smě-
ru na Lužany
6) spolupráce s hasiči v ul. 
V Háječku a Kollárova, kde 
došlo při výkopových pracích 
k poškození plynového potru-
bí – usměrňování provozu
7) spolupráce s PČR na křižo-
vatce ul. Husova a Tř. 1. máje 
z důvodu dopravní nehody na 
křižovatce ul. Dukelská a Tř.  
1. máje – usměrňování provozu

Pokračování na str. 4

Čínské překvapení
u porodu

Velký bratr motivuje

Pozor na slovíčka



Poděkování Pečovatelské službě Přeštice

ZLATÉ SVATBY
Zlatá svatba je bezpochyby nejznámějším výročím svatby, které 

slaví manželé po 50 letech společného soužití. Za půl století, kte-
ré spolu manželé strávili, jim život do cesty přinesl nejen idylické 
chvíle bezstarostného štěstí a pohody, ale i chvíle smutné, chvíle 
strachu či obav, které dostatečně vyzkoušely pevnost jejich manžel-
ských pout lásky. Strávit padesát let s jednou milovanou osobou, to 
je nádherný dar manželského života, který si žádá být po zásluze 
oslavován! Dvojicím, které spolu „v dobrém i zlém“ prožily padesát 
let, patří náš skutečný obdiv.

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 
Jaroslava HOUSEROVÁ
paní Anna ADÁMKOVÁ 

paní
Zdeňka ŠINDELKOVÁ 

pan Josef CVAČKA
paní 

Marie DRAŽSKÁ
pan Vladimír KLIMENT

2. polovina října a 1. polovina listopadu

ÚMRTÍ (říjen)
Václav HERAL
Jaroslav POLÍVKA
Jitka SOUKUPOVÁ
Josef HANZLÍK
Josef VESELÝ
Marie ČERNÁ
Josef KUBÍK
Lenka KAFKOVÁ

(1954) – Skočice 
(1959) 
(1951)
(1935)
(1950)
(1939)
(1954)
(1975)

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavil

pan Josef LUKÁŠ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

BLAHOPŘÁNÍ 
k 90. narozeninám

90. narozeniny oslavila
paní

Helena SCHEJBALOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 92. narozeninám

92. narozeniny oslavila

paní

Marie ZOUBKOVÁ

Dovolte nám, abychom touto cestou veřejně poděkova-
li zaměstnancům Pečovatelské služby Přeštice (dále jen PSP). 
Chtěli bychom zejména zmínit pracovnice v sociálních službách 
paní Wohlmutovou a paní Kratochvílovou. Denně pečovali 
o našeho  95letého tatínka a dědečka, pana 

Ladislava Vacíka,
který byl od října roku 2018 ubytovaný v DPS.

Tyto dvě dámy doplnily naši rodinnou péči o profesionalitu 
s lidským přístupem a obětavostí. Jen díky nim jsme se moh-
li dále věnovat svému zaměstnání a věděli jsme, že je dědeček 
v těch nejlepších rukou. Nesmírně si ceníme práce i v době 
jejich osobního volna. Pan Ladislav Vacík tu už mezi námi dnes 
bohužel není, ale jsme přesvědčeni, že se jeho čas mezi námi 
prodloužil i díky péči pracovnic v PSP. Tato organizace města 
Přeštice má nepostradatelný význam pro seniory a jejich rodiny.

Ze srdce děkujeme.                       Rodina Vacíkova a příbuzní.

VZPOMÍNKA

Dne 4. 12. 2019 vzpomeneme nedožitých 
90 let paní

Věry Langmajerové,
která vedla náš klub 15 let.

Klub seniorek Přeštice.

Dne 17. října uplynulo 50 let 
ode dne, kdy si v Přešticích dali 
manželský slib manželé

Zdeněk a Vlasta
Fortelní
z Přeštic

Dne 25. října uplynulo 50 let ode dne, 
kdy si v Přešticích dali manželský slib 
manželé

Václav a Bohuslava Stachovi
z Přeštic.

50. výročí Vaší svatby je důkazem toho, 
že láska, důvěra, úcta, tolerance, porozu-
mění, upřímnost, přátelství Vás prováze-
ly celým Vaším společným životem.

Vážení manželé Fortelní a Stachovi, u příležitosti výročí uza-
vření Vašeho sňatku Vám přejeme hodně krásných společně pro-
žitých chvil ve zdraví, štěstí, klidu a spokojenosti v kruhu svých 
nejbližších.

BLAHOPŘÁNÍ 
k 93. narozeninám

93. narozeniny oslavila

paní

Květoslava ALTMANOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 94. narozeninám

94. narozeniny oslavila

paní Jiřina KLASNOVÁ 
(Zastávka)

BLAHOPŘÁNÍ 
k 95. narozeninám

95. narozeniny oslavila

paní

Zdeňka MALÍKOVÁ

Začátkem měsíce listopadu oslavi-
la v kruhu svých nejbližších a přátel 
80. narozeniny paní

Marie Dražská.
U příležitosti tohoto životního 

jubilea naší milé manželky, mamin-
ky, babičky a prababičky bychom 
rádi i touto cestou poděkovali za její starostlivost, lásku 
a bezmeznou obětavost nejen v rodině.

Do dalších let přejeme hlavně pevné zdraví, spokoje-
nost, radost ze života a neutuchající životní elán.

Manžel, dcera a syn s rodinami.
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KINO – PROSINEC

prosinec 2019
 1. 12. 2019 
Rozsvícení vánočního
stromu   
Vystupují děti z MŠ Dukelská 
a MŠ Gagarinova Přeštice.
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: 
Masarykovo náměstí Přeštice 
Vstup: zdarma

 3. 12. 2019 
25. výroční koncert
Dechového orchestru
ZUŠ Přeštice
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice  
Vstupné: 60 Kč
Předprodej vstupenek:
TIC Přeštice
a www.kzprestice.cz

 6. 12. 2019 
Vánoční koncert Pavla
Nováka s dětským
sborem Skaláček
a Přeštické flétničky
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: 
sokolovna Přeštice
Vstupné: 120 Kč
Předprodej vstupenek:
papírnictví Mozaika Přeštice
 11. 12. 2019 
Vánoční recitál
Petra Koláře

Hosté: Dětský pěvecký sbor 
Hlásek ZUŠ Přeštice a Ivana 
Regina Kupcová Sádlová.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 290 Kč
Předprodej vstupenek:
www.kzprestice.cz

 13.-14. 12. 2019 
SWAP v Přešticích
Přines, vyměň, odnes. Přijímá-
me pouze pěkné oblečení dám-
ské, pánské, dětské. Výtěžek 
ze vstupného poputuje do den-
ního stacionáře Kristián.
Místo konání: 
konferenční sál KKC Přeštice
Vstupné: 50 Kč

 16. 12. 2019 
Lotrando a Zubejda
Muzikálová pohádka pro ma-
teřské školky a pro 1. stupeň 
základních škol.
Čas konání: 8.30 a 10.00 hod.
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 65 Kč

 18. 12. 2019 
Zpívání koled 
s Českým  rozhlasem
a vánoční trhy
Od 18.00 hodin zpívání koled 
s Českým rozhlasem: Nesem 
vám noviny a Narodil se Kris-
tus Pán.
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: 
Masarykovo náměstí Přeštice
Vstup: zdarma

Seznámení občanů...

  6. 12. a 15. 12. 2019 od 17.00 hodin
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2

Animovaný / Muzikál / Fantasy / Dobrodružný / Komedie / 
/ Rodinný

USA, 2019, 103 min.
Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji svůdně volá

a zároveň hrozí, že zničí její ledové království. Společně s Annou, 
Kristoffem, Olafem a Svenem se královna Elsa vydává 

na nebezpečnou a pozoruhodnou cestu. Ve filmu Ledové království
se Elsa obávala, že je pro svět příliš mocná. Ve snímku Ledové 

království 2 musí doufat, že je mocná dostatečně.

  6. 12. a 15. 12. 2019 od 19.00 hodin
ŠPINDL 2

Komedie – Česko, 2019
Silvie je úspěšná lékařka a věří, že konečně našla recept i na šťastný 
vztah. Renata je manželka známého spisovatele, ve svých kurzech 
dodává dalším ženám odvahu a sílu k lepšímu životu, ale v jejím 
vlastním životě jeden osudový prvek schází. Herečka a tanečnice 
Eliška stojí na začátku slibně rozjeté kariéry, ale komplikuje se jí 

vztah s přítelem – muzikantem... A chlapi z horské služby jsou vždy 
připraveni pomoci. Kde jinde by se všechny příběhy mohly protnout 

a vyřešit, než v zasněženém Špindlu?

  8. 12. a 21. 12. 2019 od 17.00 hodin
PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY

Animovaný / Rodinný
Česko, 2019, 63 min.

A je to opět tady! Pat a Mat přicházejí ve zcela nových Kutilských 
trampotách! Série příběhů, která vyvolá úsměv na tvářích dětí

i dospělých. Jakou lest vymyslí na zloděje, který jim krade jablka
 ze stromu? Mýt auto hadicí? To není nic pro Pata a Mata! Raději si 

postaví automyčku. Pro prázdný žaludek jsou palačinky velká dobrota, 
ale to otáčení na pánvi? To je pro kutily zbytečná námaha 

a zároveň ta správná výzva.

  8. 12. 2019 od 19.00 hodin
JUMANJI: DALŠÍ LEVEL

Akční / Dobrodružný / Komedie / Fantasy
USA, 2019

Martha, Bethany a Fridge se vracejí zpět do hry, aby našli Spencera, 
který záhadně zmizel.  Zjistí však, že se hra změnila, a že přežít 

ve světě Jumanji bude mnohem náročnější. Jumanji už totiž není jen 
džungle, jsou to i rozpálené pouště či zasněžená pohoří plné nových 

nebezpečných nástrah.

  19. 12. 2019 od 13.30 hodin
OVEČKA SHAUN: FARMAGEDDON

Animovaný / Rodinný / Dobrodružný / Komedie / Sci-fi
Velká Británie / USA / Francie, 2019, 86 min.

Blízké setkání třetího druhu s nejoblíbenějším ovčím stádem 
v Shaunově zbrusu novém filmovém dobrodružství. Podivná světla 
nad klidným městečkem Mossingham oznamují příchod záhadného 

návštěvníka ze vzdálené galaxie... zatímco na nedaleké farmě 
Mossy Bottom ovečka Shaun nic netuší, protože má plné ruce práce 

s geniálními nápady, jak si vystřelit z farmáře a rozčílit Bitzera.

  21. 12. a 27. 12. 2019 od 19.00 hodin
STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA

Sci-fi / Dobrodružný / Akční / Fantasy
USA, 2019, 155 min.

Lucasfilm a režisér J. J. Abrams znovu spojují síly, aby diváky vzali 
na epickou výpravu do předaleké galaxie ve filmu Star Wars: Vzestup 
Skywalkera. Ve strhujícím závěru stěžejní Ságy Skywalkerů se zrodí 

nové legendy a odehraje se konečný boj za svobodu galaxie.

  22. 12. 2019 od 17.00 hodin
TROLLOVÉ A KOUZELNÝ LES

Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Fantasy / Komedie
Norsko / Kanada, 2018, 90 min.

Odpradávna leží kdesi v hlubokých lesích království trollů. 
Nikdo z nich nežere děti, ani nedrtí kameny. Mimo dosah a zájem lidí 
si v přítmí a stínu užívají spokojeného života a veselí pod vládou krále 

Gromma. Někdo má jednu hlavu, někdo dvě a někdo tři hlavy,
někdo je trochu kouzelný a jiný vůbec, z někoho jde trochu hrůza, 

když se špatně vyspí, někdo už začíná věkem kamenět.

  22. 12. 2019 od 19.00 hodin
LAST CHRISTMAS

Komedie / Romantický
Velká Británie, 2019, 103 min.

Kdyby Bridget Jonesová hledala ještě větší zoufalku, než je ona sama, 
v Kate (Emilia Clarke) by se určitě trefila do černého. Ta holka sice 

vypadá jako roztomilý diblík, ale ve skutečnosti je magnetem 
na špatná rozhodnutí všeho druhu – nerozumí si s vlastní rodinou, 
nevyzná se sama v sobě, neumí si najít normálního chlapa a navíc 

pracuje v obchodě s vánočními potřebami.

  24. 12. 2019 od 14.00 hodin
HODINÁŘŮV UČEŇ

Pohádka
Česko / Slovensko, 2019, 102 min.

Nad kolébkou novorozeného Urbana stojí tři sudičky: dva dobří 
duchové osudu mluví o bohatství a lásce, zlá sudička o chudobě 

a nekonečných strastech. Čí sudba bude silnější? Z Urbana se brzy 
stává sirotek, kterého se ujme lakotný mistr hodinář 

a vezme ho do učení. Když Urban dospěje, zamilují se do sebe 
s hodinářovou dcerou Laurou a svatba je na spadnutí.

Provoz Městského úřadu Přeštice
a pokladen MěÚ Přeštice
na přelomu roku 2019/2020

V pondělí 23. 12. 2019 je sta-
novena provozní doba Měst-
ského úřadu Přeštice do 13.00 
hodin, úřední hodiny od 7.30 
hodin do 12.00 hodin.

V pátek 27. 12. 2019 je Měst-
ský úřad Přeštice uzavřen.

Poslední úřední den MěÚ 
Přeštice v roce 2019 je stano-
ven na pondělí 30. 12. 2019 do 
17.30 hodin.

V úterý 31. 12. 2019 je stano-
vena provozní doba Městského 
úřadu Přeštice do 13.00 hodin, 
není úřední den.

Ve čtvrtek 2. 1. 2020 jsou 
zrušeny úřední hodiny na 
pracovišti občanské průkazy 
a cestovní doklady a na evi-
denci řidičů a registraci vozidel 
z důvodu uzavření pokladen.

Provoz pokladen
MěÚ Přeštice:

V úterý 31. 12. 2019 v 10.00 
hodin – uzavření pokladen, 
včetně dopravních agend OSD.

Ve čtvrtek 2. 1. 2020 od 13.00 
hodin – otevření pokladen.

Ing. Zdeňka Alblová
tajemnice MěÚ Přeštice

Dokončení ze str. 2
8) zvýšený dohled na hřbitově 
a okolí z důvodu blížícího se 
dne Památky zesnulých
9) usměrňování dopravy 
u železničního přejezdu ve smě-
ru na Skočice, kde byl odsta-
vený nepojízdný automobil 
ohrožující bezpečnost a plynu-
lost silničního provozu – řidič 
čekal na odtahovou službu
 na území města zjištěno 
znečištění komunikací: v ul. 
Husova olejem – zasypáno 
sorbentem
 pomocí kamerového systému 
zajištěny pro Policii ČR/správ-
ní orgán důkazní prostředky 
následujících činů:
1) Poděbradova – střelba z ply-
nové pistole
2) dopravní nehoda na Masary-
kově nám. (nacouvání vozidla 
do jiného v prostoru parkoviš-
tě), v ul. Husova (nacouvání do 
kamenné zábrany), v křižovat-
ce ul. Husova a Poděbradova 
(nedání přednosti v jízdě)
3) Masarykovo nám. – napa-
dení pracovníka MěÚ na Slav-
nostech vína – zjištěn pachatel
4) pohyb vozidla a osob na 
Masarykově nám. podezřelých 
z trestného činu podvodu

5) vzájemné napadání mezi 
občany Rumunska a Bulharska 
v ul. Nepomucká u hudebního 
klubu
 na území města nalezeno:
2x mobilní telefon – ulice 
V Brance a na Masarykově 
nám. a 2x batoh na Masaryko-
vě nám. – předáno majitelům 
a na příslušný odbor MěÚ
 provedeny výjezdy na čtyři 
volně pobíhající psy: 
Havlíčkovo nám., B. Němco-
vé, Tř. 1. máje a na Masary-
kově nám. – majitelé řešeni 
pro porušení obecně závazné 
vyhlášky města a dle zákona 
na ochranu zvířat proti týrá-
ní, dále nalezeno 1x kotě na 
Vícově – předáno spolku na 
ochranu koček, a 5 koťat na 
Střížově – na místě zjištěno, 
že tato obstarává kočka, která 
není momentálně u koťat pří-
tomna
 nejvyšší naměřená rychlost 
při provádění preventivní-
ho měření v obci: Přeštice– 
–Zastávka a v ul. Husova –  
78 km/h a v ul. Na Borech, kde 
je dovolená rychlost 30 km/h 
– 68 km/h.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

  27. 12. 2019 od 17.00 hodin
ŠPIÓNI V PŘEVLEKU

Animovaný / Rodinný / Akční / Komedie
USA, 2019, 104 min.

Bylo by téměř nemožné najít dva tak odlišné hrdiny, jako jsou 
legendární superšpión Lance Sterling a geniální vynálezce 

Walter Beckett. Agent Lance je kultivovaný, elegantní, nonšalantní, 
prostě naprosto dokonalý za všech okolností. Zatímco Walter… není. 

Ten je prostě jen geniální. Náročnou univerzitu vystudoval 
už v patnácti letech a teď zrovna pracuje na tajných výzkumných 

projektech pro ještě tajnější vládní službu.

  29. 12. 2019 od 19.00 hodin
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
Komedie / Romantický
ČR, Slovensko, 92 min.

Láska má mnoho podob a nakonec si najde každého, vzkazuje zimní 
romantická komedie Šťastný nový rok, jejíž příběh začíná těsně 

před Vánocemi a končí na Nový rok. Film se odehrává v pohádkově 
zasněžených Vysokých Tatrách, kde se na jednom místě sejde parta 

kamarádek, jejich blízcí i úplní cizinci. Každý z nich tu má svůj 
vlastní příběh. Během několika dní dovolené bude někdo z nich čelit 

především trapasům, jiný zas životním výzvám nebo změnám, 
někdo bývalým a jiný naopak budoucím láskám.

7. 12. SO: Z HOLÝŠOVA 
DO CHLUMČAN
TRASA: Holýšov – Trní – Líši-
ná – Maškrov – Horní Lažany 
– Přestavlky – Chlumčany
(16 km)
13. 12. PÁ: VZPOMÍNKA 
NA JENDU MRKVIČKU 
– NA VĚTVIČKY
TRASA: Přeštice ČD – Lužany 
– Nezdice – Pískovce – Strop-
čice – Nezdice – Borovy
(13 km)

21. 12. SO: UKONČENÍ 
TURISTICKÉHO ROKU
TRASA: Chlumčany – Šavli-
ce – Přeštice
(8 km)
27. 12. PÁ: PŘEŠTICE – 
– VODOKRTY
TRASA: Přeštice – cyklo-
stezka – bažantnice – Dolní 
Lukavice – Lišice mlýn – Sno-
poušovy – vysílač na Homolce 
Vodokrty
(12 km)

Sborník Zelená Hora
uzavírá další ročník

V posledním čísle roku 2019 
opět můžeme procházet histo-
rií v nejrůznějších časových 
rovinách. Evu Horovou zaujal 
osud málo známého dolnolu-
kavického rodáka Vojtěcha 
Emanuela Maška, jednoho ze 
synů mušketýra v hraběcích 
službách Schönbornů. Voj-
těch se ve svém rodišti vyu-
čil zahradníkem a pak sbíral 
zkušenosti ve světě. Vypra-
coval se na ředitele knížecích 
rohanských zahrad na pan-
ství Sychrov, později převzal 
zavedený zahradnický závod 
Korselt v Turnově, který se 
pod jeho vedením stal doslova 
světoznámým. Kromě dalších 
zajímavostí se dočtete také, že 
Maškova rodina stála i u vzni-
ku Botanického ústavu v Prů-
honicích.

Oknem do archivu tentokrát 
nahlédneme do dějin duchovní 
správy v Prádle do konce 17. sto- 
letí. Protože šlo o državu cis-
terciáků z kláštera v Pomuku, 
jehož bohatý archiv se v průbě-
hu věků ztratil nebo byl zničen, 
dochovalo se o tomto období 
minimum zpráv. O to cennější 
je studie Mgr. Vladimíra Čer-
venky, která se tuto mezeru 
v našich dosavadních poznat-
cích snaží doplnit.

O tom, jak fungoval na ško-
lách bývalého politického 
okresu přeštického dorost 
ČSČK v období zhruba od  
r. 1921 do r. 1951, přináší infor-
mace další příspěvek. Přístup 
k celostátně vyhlašovaným 
akcím pojala každá venkovská 
škola, vzhledem ke svým pod-
mínkám, po svém, a v tom byla 

jedinečná. Určitě se ještě dnes 
najdou pamětníci oblíbených 
dětských dopisových akcí, jak 
v rámci republiky, tak překra-
čujících hranice, než výměnu 
dopisů a dárků uťala radikální 
změna politických poměrů.

Plných sto let čekala obec 
Štěnovice na postavení samo-
statné školní budovy, aby se 
místní děti nemusely učit na 
faře. S vlastním vyučováním 
se zde však začalo už před 230 
lety a jeho vývojem nás prove-
de místní regionální badatelka 
Mgr. Alena Vlčková.

Časopisecká zmínka o rodi-
ně Hermanů z Měčína na 
České slavnosti v Nebrasce 
dala popud k pátrání po jejich 
předcích. Romanu Tykalovi se 
podařilo dohledat Jana Heřma-
na z Radkovic u Měčína, který 
odešel v r. 1854 do Ameriky 
a usadil se v Nebrasce ve měs-
tě Wilberu. V něm žilo a dosud 
žije tolik vystěhovalců z Čech, 
že byl Wilber v r. 1963 pro-
hlášen za České hlavní město 
Nebrasky, a od r. 1987 se ten-
to titul ještě rozšířil na České 
hlavní město USA!

K nadcházejícím svátečním 
dnům se vztahuje závěrečný 
článek sborníku, v němž se 
přeneseme do časů, kdy se ješ-
tě lidé dokázali výborně bavit 
sami. Příchovické silvestrov-
ské bály v podání divadelního 
spolku „Tyl“ bývaly pojmem, 
a „kominík“ se nikde jinde 
netančil, než právě v Příchovi-
cích. Za záznam místní tradice 
patří poděkování někdejší paní 
kronikářce Boženě Erbenové.

Věra Kokošková
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Z činnosti mikroregionu
Přešticko v roce 2019

Mikroregion Přešticko se 
dlouhodobě věnuje podpoře 
kronikářů obecních kronik. 
Prvně se kronikáři setkali 23. 
dubna 2019. Nejdříve se kona-
la návštěva Státní vědecké 
knihovny v Plzni na pracovišti 
historických fondů, kde nás fun-
dovaně provedla svým odděle-
ním PhDr. Marie Hálová, a my 
měli možnost listovat v his-
torických pamětihodnostech. 
Závěr setkání patřil srdečnému 
posezení v restauraci U Přeška, 
kde kronikáři prodiskutovali 
své poznatky a zkušenosti ze 
nelehké práce.

V září se uskutečnilo na přání 
kronikářů další setkání, tento-
krát nad kronikami a jejich pří-
lohami v KD Vodokrty. Kaž-
dý kronikář představil svoji 
chloubu a přímo nad kronikou 
zodpovídal zvídavé dotazy 
svých kolegů.

Posledním letošním setkáním 
byla exkurze na výstavu kro-
nik, které soutěžily O nejlepší 
kroniku Plzeňského kraje. Náš 
mikroregion zde prezentovaly 
pouze dvě obce, ale inspira-
ce se dala načerpat ze všech 
jednatřiceti vystavených kro-
nik a jejich příloh.

Na jaro již teď plánujeme 
sedmé setkání kronikářů, svo-
ji účast přislíbila paní Jana 
Dienstpierová, metodička pro 
kroniky. Povinnost vést kroni-
ku se datuje již od roku 1920, 
kdy měla každá obec povin-
nost mít komisi a zvolit si 
kronikáře. Práce kronikářů je 
velice časově náročná a málo-
kdy oceněna.

Na jaře byl vyhlášen desátý 
ročník fotosoutěže „Přešticko 
ve fotografii“, pravidla a pod-
mínky soutěže byly stejné jako 
v předchozím ročníku. Výsled-
ky byly slavnostně vyhláše-
ny na vernisáži výstavy dne 
17. října 2019 v Domu histo-
rie Přešticka. V kategorii nad 
15 let zvítězil Jakub Homolka 
z Horšic se snímkem „A pře-
ce se točí“, 2. místo obsadila 
Zdeňka Giertlová z Příchovic 
se snímkem „Zima“ a 3. místo 
patří Vašku Živnému z Dolní 
Lukavice se snímkem „Ven-
ku“. Čestné uznání si odnesla 
Naďa Popová z Dolní Lukavi-
ce se snímkem „Tradice“ a za 
elektronické foto byla oceně-
na čestným uznáním Tereza 

Fialová z Nebílov se snímkem 
„Klíč k památkám“. V kate-
gorii do 15 let zvítězila Kate-
řina Giertlová z Příchovic se 
snímkem „Kočka na stromě“. 
Všichni ocenění dostali pou-
kázky na odběr zboží v hod-
notě od 500 Kč do 3000 Kč, 
keramického anděla z dílny 
Základní speciální školy Dia-
konie ČCE v Merklíně, květi-
nu a pamětní list. Pamětní list 
s kresbou paní Hany Matějov-
ské dostali všichni účastníci 
soutěže. Z vítězných snímků 
byly vydány kapesní kalendá-
říky. Letošní ročník obohatil 
pan Vašek Živný, dlouhole-
tý účastník naší fotosoutěže, 
svou autorskou výstavou.

K příjemné atmosféře verni-
sáže přispěli i manželé Šmatovi 
svým hudebním vystoupením 
a Marie Marková, která nás 
celým podvečerem provázela.

Říká se, že se má v nejlep-
ším přestat, a tak i my kon-
číme desátým ročníkem naši 
fotosoutěž. Také se říká, že 
nejvíc se naučíte praxí. Platí to 
i o fotografování, a proto foťte 
dál i bez fotosoutěže, jen tak 
pro radost.

Mikroregion   Přešticko zakou-
pil mobilní pojízdné pódium 
6x6 m se zastřešením pro 
pořádání společenských, kul-
turních a sportovních akcí ve 
svých obcích. Pódium bylo 
pořízeno v rámci realizace 
projektu „Pořízení mobilní-
ho pódia pro obce Mikro-
regionu Přešticko“, který je 
spolufinancován prostřednic-
tvím Programu stabilizace 
a obnova venkova Plzeňské-
ho kraje 2019. Mikroregion 
získal dotaci ve výši 340 000 
korun, dofinancováno bylo 
z prostředků let minulých. 
K dispozici bude členským 
obcím od příštího měsíce.

Přeji vám všem příjemně strá-
vený předvánoční čas a zdraví 
a pohodu v novém roce.

Miloslava Loudová

Dámský klub oslavil 20 let
Neoficiální spolek z Dol-

ní Lukavice a okolních obcí 
„Dámský klub“ letos v listopa-
du oslavil dvacet let své exis-
tence. Jedna ze zakladatelek, 
přeštická rodačka Ivona Bělo-
nožová (*1947) sdělila: „Na 
podzim 1999 jsme se s míst-
ními ženami (starších roční-
ků) shodly na tom, že je velká 
škoda, že se nescházíme jako 
kdysi ve Svazu žen. Domluvi-
ly jsme se, oslovily ženy. Prv-
ní setkání jsme zrealizovaly 
v listopadu. Nejprve nás bylo 
hodně, ale postupně někte-
ré ženy ´odpadly´ a zůstalo 
nás asi dvacet.“ Někteří je 
také nazývají „Kabrhelka-
mi“. Označení podle Marie 
Kabrhelové (*1925), která 
v letech 1969–1974 působi-
la jako členka předsednictva 
Ústředního výboru Českoslo-
venského svazu žen a členka 
Československé rady žen. Na 
to, že průměrný věk členek 
dámského klubu je kolem 65 
let, jsou neskutečně vitální 
a aktivní. V pondělí chodí cvi-
čit, ve čtvrtek mají „babinec“, 
kde probírají, jaké plány usku-
teční. Vyrábějí nejrůznější 
výrobky, sbírají víčka a hli-
ník, zapojují se do soutěží. 
Pravidelně jezdí do Horušan 
na soutěž staročeské kuchy-
ně, v Přešticích se pravidelně 
zapojují do akce „Tvořivý 
víkend“. Ani v Dolní Lukavici 
nezůstávají pozadu. Pomáhají 
v ZŠ a MŠ při úklidu po malo-
vání, čtou o adventu dětem 
v MŠ pohádky, pomáhají jim 
péct vánoční cukroví atd. Sla-
ví MDŽ, narozeniny a svátky 
jednotlivých členek, uspořá-

daly vepřové hody. O adventu 
pravidelně vyráží na betlém 
paní Jiřiny Andrlíkové do 
Příchovic a na trhy do Plzně. 
V užším seskupení dokonce 
jezdí i na zájezdy s CK po 
ČR a do zahraničí (Němec-
ko, Rakousko). Klub v sou-
časné době tvoří 17 žen. Paní 
Bělonožová sdělila: „Bohužel 
nás již navždy opustily paní 
Hranáčová a Rotenbornová 
a paní Babková je v domově 
důchodců.” Od roku 2000 si 
ženy vedou svoji fotokroniku. 
Na jedné ze stránek najdeme 
verše paní Bělonožové. Ty 
mluví, myslím, za vše. Ať se 
ženám daří i nadále!

Mgr. Eva Horová

Dámský klub

Scházíme se pravidelně
první čtvrtek v měsíci,
nejsme žádné „Kabrhelky“
ani žádní profíci.

Že jsme dříve narozené,
to nám vůbec nevadí,
trocha zdraví, dobrá mysl,
ta nám všechno nahradí.

V pondělí si pravidelně 
procvičíme svaly,
bolest v zádech nebo v šíji
lehká jóga spraví. 

Máme rády ruční práce,
to je naše hobby, 
vytvářeti krásné věci
každou ženu zdobí. 

Když má někdo kulatiny,
najde se i kytička,
a i foto vylepíme
do našeho albíčka.

Nerady se předvádíme, 
nemáme to ve zvyku. 
A to, že jsme dobrá parta?
Prostě – máme kliku.

Halloweenské odpoledne 
v Lišicích

V sobotu 2. listopadu se 
v Lišicích již podruhé usku-
tečnilo Halloweenské odpo-
ledne. Ačkoli tento svátek 
nemá u nás tak hlubokou 
tradici, účastníci sobotního 
setkání mi jistě dají za prav-
du, že se akce vydařila. Děti 
v doprovodu rodičů se sešly 
na dětském hřišti v 16 hodin. 
Mohli jste potkat čarodějnice 
všech kategorií, duchy, smrťá-
ka, kostlivce, dýně a mnoho 
dalších. Připravena pro ně 
byla stezka odvahy, kde měly 
možnost za splněné úko-
ly nasbírat razítka, a ty pak 

v cíli proměnit u čarodějnice 
za sladkou odměnu. Vstoupit 
k čarodějnici do domečku, 
k tomu již byla potřeba velká 
dávka odvahy! Mezitím se již 
setmělo a nastal čas na průvod 
s lampióny a lucerničkami. Po 
krátké procházce obcí jsme se 
všichni přemístili k májce, kde 
již hořel oheň, a došlo na opé-
kání buřtů. Počasí nám přálo, 
reakce dětí a rodičů byly pozi-
tivní a tak budu ráda, když se 
sejdeme zase za rok.

Mgr. Lenka Zedníková
zastupitelka obce

Dolní Lukavice

Lukostřelecký turnaj 
v Dolní Lukavici

V sobotu 26. října se v hos-
půdce Chovatelna konal luko-
střelecký turnaj. Soutěžící se 
mohli zapsat od 13.30 hodin. 
Akce byla zahájena úde-
rem 14.00 hodiny. Soutěžili 
nejen děti, ale také dospělí. 

Pro nejlepší lukostřelce byly 
připraveny pěkné ceny. Akce 
přilákala velký počet zájem-
ců z Dolní Lukavice a okolí. 
Děkujeme organizátorům za 
další vydařenou akci.

Mgr. Eva Horová

Výstavy:
30. 11. 2019 – 5. 1. 2020

K Ježíškovi – Vánoce malířky 
Marie Fischerové-Kvěchové
Originální kresby a betlémy známé a oblíbené malířky, zapůjče-
né od potomků.

Trpaslíci a skřítkové o Vánocích 
Pokračování aktuální výstavy, doplněné o tématiku Vánoc spo-
jenou s pohádkovými bytostmi.

Adventní neděle v Domu historie Přešticka
1. DRÁTENICKÁ NEDĚLE – 1. 12. 2019
Ukázky drátenického umění a velká dílna s Ladislavem Loka-
jíčkem.

2. SLÁMOVÁ NEDĚLE – 8. 12. 2019
Ozdoby a výrobky ze slámy, dílna Šikulka Hleny Votíkové.

3. MALOVANÁ NEDĚLE – 15. 12. 2019
Malované skašovské figurky, malování perníčků.
Malování andělíčků s Jarkou Papežovou.

4. NEDĚLE KORÁLKOVÁ – 22. 12. 2019
Výroba korálkových ozdob, výroba vinutých perel s Janou 
Wudy.
Zpívaný betlém s Carminou od 16.00 hodin, prodej medoviny 
a medových výrobků manželů Sedláčkových.
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V měsíci září byla slavnostně uvedena do provozu garáž pro dvě sanitní vozidla zdravotnic-
ké záchranné služby, jejíž výjezdové stanoviště v našem městě provozuje DZS Přeštice s. r. o. 
Slavnostního otevření se mimo vedení DZS zúčastnila krajská radní pro oblast zdravotnic-
tví Ing. Milena Stárková, za záchrannou službu PK ředitel ZZSPK MUDr. Bc. Pavel Hrdlič-
ka a ekonomický náměstek ZZSPK Ing. Vlastimil Stehlík, starosta města Přeštice Mgr. Karel 
Naxera a vedoucí odboru zdravotnictví KÚ Mgr. Jan Karásek.

Děkujeme zastupitelům města Přeštice za tento investiční projekt, který velmi přispěl ke zkva-
litnění zázemí pro naši výjezdovou základnu, která v letošním roce slaví již 25 let své činnosti.

Za DZS Přeštice Pavel Dobiš
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Listování
dejinami PŘEŠTIC

K Ježíškovi
Vánoce Marie Fischerové-Kvěchové
K Ježíškovi je název letošní vánoční výstavy v Domu historie Přešticka s podtitulem: Vánoce malířky Marie Fischerové-Kvěcho-

vé. Proč volba padla právě na ni? Jednak proto, že byla velmi oblíbenou a uznávanou umělkyní první republiky, tedy období, 
kterému se Dům historie Přešticka soustavně věnuje. Za druhé, protože Vánoce, jako období, sama velice milovala, a konečně 
proto, že právě s Přešticemi ji pojily příbuzenské vztahy.

Narodila se 24. břez-
na 1892 v Kutné Hoře 
Marii Kvěchové, roze-
né Zuvačové, a Otmaru 
Kvěchovi, c. k. bernímu 
inspektorovi, později pre-
zidentu Finanční správy 
v Praze, a také intendantu 
Národního divadla. Byla 
jejich jediným dítětem. 
Když byly dcerce tři roky, 
přestěhovali se do Prahy. 
V roce 1906 se zde Marie 
stala jednou z prvních 
studentek na Umělecko- 
-průmyslové škole. Jejími 
učiteli byli např. Jakub 
Schikanedr a Jan Preis-
ler (spoluautor nástropní 
malby v přeštickém kos-
tele). Jako absolventka 
odjela na radu malířky 
Zdenky Braunerové na 
studijní pobyt do Paříže. 
Když vypukla první svě-
tová válka, vrátila se 
domů a vdala se za žen-
ského lékaře MUDr. Jana 
Fischera. Z harmonického 
manželského svazku se 
narodily tři děti – Marie, 
Jan a Jelena. Rodina 
žila ve vile Sakrabonie 
v Černošicích, v níž si 
Marie zařídila svůj ateli-
ér. Neúnavně zde tvořila 
až do 2. června 1984, kdy 
v požehnaném věku 92 let 
zemřela.

Tvorba MFK měla tři 
stěžejní okruhy, které se 
navzájem prolínaly – svět 
dětí, přírodu a lidovou 
kulturu. Její originální 
rukopis nacházíme v pes-
tré paletě uměleckých 
disciplín. Z výstavy deko-
rativních umění v Paříži 

si již v roce 1925 odnesla 
Zlatou medaili. V mezi-
válečném období byla 
vyhledávanou autorkou 
a ilustrátorkou knih pro 
děti. Kromě líbezných 
obrázků těch nejmenších 
však s vědeckou přesností 
kreslila i rostliny a kraji-
ny, nástěnné obrazy pro 
školy, podnikala tuzem-
ské i zahraniční výpravy 
za národopisnými studi-
emi, vyzkoušela si práci 
textilní a módní návrhář-
ky (tzv. český svéráz), 
a v oboru užitého umění je 
autorkou papírových bet-
lémů, reklamních pohá-
dek, kalendářů, pohlednic, 
atd. Byla však také váš-
nivou sběratelkou, která 
shromáždila sbírku orien-
tální obuvi, dámských his-
torických oděvů a cenný 
soubor dětských hraček. 
Jako „buržoazní“ uměl- 
kyně upadla po roce 1948 
v nemilost a bylo jí zaká-
záno publikovat. 

Kvěchova rodina měla 
kořeny v Kralovicích. 
V 70. letech 19. století 
působil malířčin dědeček 
František Kvěch v Přeš-
ticích jako c. k. berní 
inspektor. Bydlel s počet-
nou rodinou v nájmu v č. p. 
252 (Nepomucká ulice, 
U Husy). Nejstarší ze 
šesti sourozenců, Matyl-
da (1855–1891), se stala 
druhou manželkou ovdo-
vělého přeštického řídí-
cího učitele Josefa Bohu-
slava Rebce. Z pěti jejich 
potomků přežily pouze 
dcery Milada a Bohusla-
va. Z rodinné korespon-
dence jsme zjistili, že 
Marie Kvěchová, jako 
děvčátko, zajížděla nejen 
za svou babičkou do Kra-
lovic, ale navštěvovala 
také svého strýce Rebce 
v Přešticích. Ten ji sem 
zval na svá divadelní před-
stavení, která nacvičoval 
se školními dětmi. Po-
dle jedné Mariiny dětské 
povídky dokonce napsal 
pohádku o třech dějstvích 
„Lesňáčkové“. Josef, syn 
Bohuslavy Rebcové, pro-
vdané Borkové, se poslé-

ze oženil s prvorozenou 
dcerou Marie Fischerové- 
-Kvěchové, také Marií. 

Zeptali jsme se na to 
vnučky MFK, paní Hele-
ny Kratochvílové-Borko-
vé, která opatruje malířči-
nu pozůstalost a která z ní 
pro Přeštice vybrala sou-
bor, který nejlépe vysti-
huje naše zadání. „Babič-
ka Vánocemi žila! A vždy 
se důsledně dodržovaly 
tradice – už od Mikuláše, 
který k nám chodil i s čer-
tem a andělem ´živý´, sta-
vění tří betlémů poslední 
adventní neděli, koupení 
živých kaprů, které jsme 
měli v prádelně ve vaně. 
Pečení vánočního cukro-
ví podléhalo dělbě prá-
ce. Moje máma Manča 
(sochařka a keramička) 
s tetou Jelenou (etno-
grafka, fotografka) pekly 
klasiku, zatímco babička 
tvořila pouze nepečené, 
hlavně ořechové troj-
hránky, ty se jen sušily. 
Poctivé vánočky se pek-
ly ve velkém, z 8–10 kg 
mouky v keramické peci. 
Babička si do zadělaného 
těsta přišla vždy obřadně 
´žďuchnout´. ´Kdybych si 
 

nežďuchla, příští rok ne- 
budu...´, což se stalo 
o Vánocích 1983, a příští 
rok už babička nebyla...“

„Když nastal Štědrý 
den,“ pokračuje paní Kra-
tochvílová, „sešlo se nás 
u velkého stolu v Sakrabo-
nii až šestnáct, a to byla jen 
nejbližší rodina. Strome-
ček v pokoji vedle jídelny 
musel sahat až do stropu. 
A protože se tenkrát pro-
dávaly ́ výřezové parkosy´, 
dostala jsem pokyn koupit 
stromy dva, které se pečli-
vě svázaly, a babička sama 
ručním vrtákem přidávala 
další přikoupené větve do 
kmenů stromů, aby tím 
napravila hustotu a pra-
videlnost. Pak už následo-
valo zdobení, přičemž na 
každou podávanou ozdo-
bu měla vzpomínku: ´bílý 
vojáček, toho poslal děda 
z války, ten tam musí být, 
houbička od babulky, kte-
rá svítila, tu tam dej, ať na 

ni děti vidí, a hodně ptáč-
ků (dokupovaných každý 
rok), ti mohou na konec 
větvičky, ti ji nezatíží…´ 
Dodneška tyhle ozdoby 
věším a v duchu si vyba-
vuji babiččiny komentá-
ře. Voskových svíčiček 
muselo být hodně, takže 
je chodili naráz rozsvěco-

vat aspoň tři dospělí, děti 
bývaly nedočkavé. Ale jak 
by se s elektrickými svě-
týlky na stromku babič-
ka určitě nevyrovnala, 
doslova nadšeně přijala 
amatérský řetěz z žárovek, 
kterým jsem v 70. letech 
poprvé ozdobila smrček 
před naší vilou. U nás se 
to ještě neprodávalo, já 
se inspirovala u bratra ve 
Švédsku. Byli jsme v tom 
v Černošicích průkopníky 
a sklízeli obdiv.“

„Předvánoční čas byl 
tajemný, babička nám 
říkala, že to šustění kolem 
stromečku v pokoji jsou 
křidýlka andělíčků, kte-
ří k němu přinášejí dár-
ky. A my to šustění snad 
i slyšeli a v ty létající 
andělíčky věřili. U svítí-
cího stromečku se zpíva-
ly koledy, nakonec ještě 
modlitbička, a pak už jen 
létaly rozbalované papíry 
a nastala radost z dárků... 

Co dodat? Chybí mně 
babička a další nejbližší 
z rodiny, ale atmosférou, 
očekáváním a tajemnem 
jsme všichni tak od babič-
ky poznamenáni, že si 
každý z nás, potomků, 
Ježíška stále stejně udržu-
je a vzpomíná!“ uzavírá 
malířčina vnučka.

Snahou tvůrců výstavy 
v Domě historie Přeštic-
ka bylo zakomponovat 
do komorního prostoru 
v podkroví muzea ty nej-
charakterističtější motivy 
rodinných Vánoc u Fis-
cherů. Věříme, že z první 
výstavy MFK v Plzeň-
ském kraji si návštěvníci 
odnesou ryze sváteční, tu 
pravou „ježíškovskou“ 
pohodu! Výstava je ote-
vřena od 30. listopadu 
2019 do 5. ledna 2020.

Tajemství Vánoc

Štědrý den

Kdo byla Marie 
Fischerová-Kvěchová?

Všestranné dílo

Co měla malířka
společného
s Přešticemi?

Jaké bývaly Vánoce
u Fischerů ve vile
Sakrabonie?
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Čtvrtý ročník soutěže 
FOTOMODEL/KA

Napadlo tě někdy vytvořit si 
nebo fotit reklamu? Pokud ano, 
přihlas se do 4. ročníku úspěšné 
soutěže FOTOMODEL/KA, 
kterou vyhlašuje modelingová 
agentura JM models Jarosla-
vy a Mili Kopecké. Jedná se 
o soutěž, ve které není důleži-
tá výška ani tělesné proporce. 
Důraz je kladen především na 
komunikativnost, mluvený pro-
jev na dané téma, na schopnos-
ti zapojení fantazie, originality 
a nápadu při ztvárnění rekla-
my. Soutěž je určena pro holky 

a kluky ve věku 7-26 let, kteří 
chtějí zažít spoustu legrace, 
dobrodružství nebo najít nové 
kamarády. Finálový galavečer 
soutěže FOTOMODEL/KA 
2020 se bude konat dne 7. břez-
na 2020 od 19.00 hodin v KKC 
Přeštice.

Přihlášku zasílejte na:
info@jm-models.com (jmé-

no a příjmení, bydliště, věk, 
škola, zaměstnání, foto – por-
trét, postava).

Více informací o soutěži na 
www.jm-models.com

Skončilo zveřejňování nových znaků a praporů obcí z okolí 
Přeštic, které vznikly v minulých letech. Bylo jich celkem osm-
náct. Na závěr tohoto seriálu si prohlédněte pečeť a znak Přeš-
tic z roku 1529 a pečetě mladší. Od ledna příštího roku budou 
v těchto novinách zveřejňovány fotografie z nebe – z krajiny, 
kde žijeme. Jsou zajímavé.                                    Ing. Jiří Běl
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Přeštické kroniky jsou již zdigitalizované: http://www.portafontium.eu/contents/chronicle/soap-pj/prestice
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Podvečer patřil u řeky
strašidlům

Místní středisko Junáka ve 
spolupráci s Juniorfestem, z. s., 
a KKC Přeštice připravilo za-
jímavou akci. Pro děti byla 
připravena dvě putování pod-
večerní tmou. Pro malé Straši-
delná cesta se šesti zastávkami, 
kde na ně čekaly pohádkové 
postavy, strašil třeba čert, vod-
ník či čarodějnice. Starší se 
vydávali na Hororovou cestu 
se zastavením u postav spíše 

z hororových filmů. I když 
zněly poznámky „bojím se, 
to nedám, vracím se, nejdu“, 
všichni své trasy bez újmy 
prošli. 

„Až nás účast překvapila, 
bylo hodně přes dvě stě účast-
níků, možná ke třem stovkám,“ 
byla potěšena Tereza, jedna 
z organizátorek a také pohád-
ková postava.      

              (šat)

V závěru pohádkové cesty se ježibaba měnila na hodnou čaro-
dějnici a odměňovala děti cukrovím.

Výstava 1939-1989
Součástí akcí uspořádaných 

ve městě k výročí 17. listo-
padu byla i výstava „Nesmí-
me zapomenout: Jan Opletal 
a další oběti listopadu 1939“. 
Připravila ji ZŠ Josefa Hlávky 
nejen pro své žáky, ale i pro 
širokou veřejnost. 

V krátkém úvodu připomněl  
historii starou osmdesát let 
ředitel školy Mgr. Petr For-
nouz. Hovořil o roce 1939, kdy 
studenty připravované oslavy 
dne vzniku samostatné ČSR 
se staly příležitostí k uplatnění 
represivních opatření ze strany 
nacistického Německa, které 
naši republiku okupovalo. 

První obětí byl zastřelený 
pekařský pomocník Vašek Sed-
láček a postřelený Jan Ople-
tal, který na následky zranění 
zemřel 11. listopadu. A právě 

jeho pohřeb se stal mohutnou 
demonstrací, kdy proti několi-
ka tisícům Čechů tvrdě zasáh-
ly německé ozbrojené složky. 
Zatčeno bylo na dva tisíce stu-
dentů, devět funkcionářů bylo 
zastřeleno na výstrahu ihned 
bez soudu a přes dvanáct set 
jich skončilo v koncentračním 
táboře. Navíc byly okamžitě 
uzavřeny všechny české vyso-
ké školy. 

Souvislosti roků 1939 a 1989 
zdůraznil na závěr: „Právě 
pochod studentů na připo-
mínku památky Jana Opletala 
o padesát let později v listo-
padu 1989 a zásah policejních 
složek na Národní třídě proti 
tomuto pochodu se stal jedním 
z impulzů ke svržení komunis-
tického režimu v Českosloven-
sku.“                                 (šat)

Snímek ze zahájení výstavy „Nesmíme zapomenout: Jan Ople-
tal a další oběti listopadu 1939“, kterou připravila ZŠ Josefa 
Hlávky. Úvodní slovo přednesl ředitel Mgr. Petr Fornouz.

Seniorská obálka
Město Přeštice se pro naše 

občany připojilo k distribuci 
Seniorské obálky, jež je sou-
částí projektu Implementace 
politiky stárnutí na krajskou 
úroveň Ministerstva práce 
a sociálních věcí. Záštitou 
nad osvětovou kampaní byl 
pověřen Mgr. Karel Naxe-
ra, starosta města Přeštice.  
Seniorská obálka, také I.C.E. 
karta, je tiskopis, který může 
napomoci seniorům v jejich 
tísni a ohrožení života, kdy 
seniora mohou postihnout ná-
hlé zdravotní potíže, musí volat 
záchrannou pomoc a nedokáže 
odpovídat na položené otázky 
záchranářů. V kartě jsou vypl-
něny základní údaje o nemo-
cech, alergiích, lécích, včetně 
jejich dávkování, jméno prak-
tického lékaře a kontakty na 
blízké osoby. Po vyplnění se 
složí a buď vloží do průhledné 

obálky nebo se nechá samo-
statně a umístí se na viditel-
ném místě v bytě – na dveřích 
lednice nebo vnitřní straně 
vchodových dveří. Údaje na 
kartě by měly být pravidel-
ně aktualizovány. Již nyní je 
možné si tiskopis „Seniorská 
obálka“ vyzvednout:
– na podatelně Městského úřa-
du v Přešticích, Husova 465
- u vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví Městské-
ho úřadu Přeštice
– u vedoucí Pečovatelské služ-
by Přeštice
– v Informačním centru Přeš-
tice
– tiskopis bude možné vytisk-
nout na webových stránkách 
města Přeštice
– k dispozici bude i v Přeštic-
kých novinách (leden 2020)

Zdeňka Bártová, DiS.
OSVZ MěÚ Přeštice

NÁZOR ČTENÁŘE

V minulém čísle novin bylo 
na titulní straně prezentováno 
slavnostní otevření přestupní-
ho uzlu za 27 mil. Kč. Je to sice 
hezké, ale nádraží ČD, u něhož 
byla stavba realizována, nebýt 
velké budovy, bohužel spíše 
připomíná nějakou zapadlou 
zastávku. Pokladna čím dál 
více zavřená, a ve vlaku, když 
pak platíte trochu větší ban-
kovkou, tak na Vás koukají, 
jak si to vůbec představujete. 
Pan průvodčí dokonce řekl 
spolucestující, aniž by tušil, že 
se znají, aby půjčila manželce  
20 Kč, a to chtěla platit pou-
ze padesátikorunovou min-
cí. Jak si tohle může dovolit? 
To nemá ani 30 Kč nazpět? 
Z důvodu zavřené pokladny 
se teď v začínajícím chlad-
ném počasí nemáte ani kde 
trochu ohřát a odskočit si 
můžete v nejhorším případě 
jedině někam za roh. Takhle 
dopadlo přeštické nádraží, za 
všechno mohou všude přítom-
né úspory, a komfort cestují-
cích bohužel nikoho nezajímá. 
V případě přestupního uzlu by 
také mohla být lepší návaznost 
mezi autobusy a vlaky hlavně 
pro cestující z okolních vesnic, 

ale to by České dráhy musely 
dodržovat čas. Na jednokolejné 
trati je to sice horší uřídit, ale 
zase jsme u toho. Když byli ve 
stanicích výpravčí, dalo se dle 
mého názoru na případný pro-
blém lépe a rychleji reagovat 
než dnes na dálku a doprava tak 
byla spolehlivější. Asi mi dá 
většina cestujících, kteří vlakem 
jezdí, za pravdu, že při pravidel-
ném dojíždění není pomalu den, 
kdy by nebylo alespoň nějaké 
zpoždění, nebo ještě dokonce 
výluka s autobusy. Zvláště pak 
v práci je těžké vysvětlovat čas-
tý pozdní příchod, tak abyste 
raději vstávali a jeli o hodinu 
dříve a do večera snad budete 
doma. Všechno se zruší, zavře, 
je jedno, jestli jsou to Přeštice 
a kdo na to doplatí? Bohužel 
obyčejný cestující.Teď začne 
platit nový jízdní řád. Uvidíme, 
co nám přinese, ale troufám si 
říci, že u vlaků asi i nadále nevy-
řeší obavu, zda, zvláště při pře-
stupech, dorazíme do cíle bez 
problémů a včas, případně stálé 
hlídání, zda máme v peněžen-
ce pro průvodčího přijatelnou 
hotovost, pokud bude zrovna 
zavřená pokladna.                                                                                          

 Radek Pěchouček

SWAP v Přešticích 
13.-14. 12. 2019

Swap neboli výměna věcí. 
Moderní způsob a smyslu-
plné využití pěkného oble-
čení místo jeho zbytečného 
vyhazování, to je základní 
princip stále více oblíbeného 
způsobu ekologické udržitel-
nosti. Možnost darovat oble-
čení, které již nepotřebujeme 
a které udělá radost někomu 
druhému, přináší vždy dobrý 
pocit. Na druhou stranu si Vy 
vyberete z kousků, které při-
nesli ostatní. Na akci je skvě-
lá přátelská atmosféra a kdo 
již jednou vyzkoušel, rád při-
jde i na další. Swap je zábava, 
která téměř nic nestojí – lidé 
se setkávají a podporují dob-
rou věc.      

Již 2. Swap v Přešticích se 
koná v pátek 13. prosince od 
14.00 do 18.00 hod. a sobo-
tu 14. prosince od 10.00 do 
16.00 hodin v konferenčním 
sále Kulturního a komunit-
ního centra. Vstupné je 50 
Kč a výtěžek půjde na denní 
stacionář Kristián. A jak se 
zúčastnit? Proberte šatník, 
vyberte pěkné oblečení, co již 
nenosíte a které byste třeba 
nabídli kamarádce. Přineste 
a předejte organizátorům, kte-
ří je dále roztřídí do kategorií. 
A Vy již můžete klidně vybí-
rat, neuvidíte žádné cenovky 
a získáte neokoukané pěkné 
věci. Samozřejmě, že je na 
každém, aby si odnesl jen to, 
co opravdu potřebuje a co se 
mu líbí.   

Vůbec nevadí, když doma 
nenajdete přebytečnou věc, 
můžete přijit a vybrat si 
z kousků, které přinesli ostat-

ní. Do sálu se můžete i v prů-
běhu dne vrátit, pokud nestih-
nete důkladně projít všechny 
nabízené věci. A ty se mohou 
během dne měnit, v závislosti 
na tom, jak stále chodí noví 
ůčastníci a přinášejí své domá-
cí poklady.

„Po úspěšném prvním roční-
ku Swapu v Přešticích jsme se 
rozhodli pokračovat a uvítáme 
všechny, kteří podpoří dobrou 
věc. Prosíme, přineste pou-
ze čisté a vyprané oblečení,“  
upřesňuje Denisa Kolaříková, 
hlavní organizátorka akce.  

Nerozebrané oblečení bude 
předáno do domova Sv. Zdi-
slavy v Plzni, v případě již 
nevyužitelných věcí k ekolo-
gické recyklaci.

Celá akce proběhne pod 
záštitou Kulturního a komu-
nitního centra Přeštice a je 
finančně podporována z Ope-
račního programu Zaměstna-
nost v rámci Evropského soci-
álního fondu. Rozšiřuje tak 
stávající služby centra.

„Jsme velice rádi, že se 
Přeštice zařadily mezi místa, 
kde vítězí zdravý rozum a lidé 
podporují neplýtvání a ekolo-
gickou udržitelnost. Věřím, že 
si spoluočané tuto akci oblíbí 
a stane se tradičním prosto-
rem pro možnost smysluplné 
pomoci potřebným,“ doplnila 
Martina Míšková, ředitelka 
KKC.

Více informací naleznete 
na webu www.kzprestice.cz, 
v sekci Komunitní centrum, 
s dotazy se můžete obrátit 
na paní Denisu Kolaříkovou 
– denisa@kolarikova.cz

Přestupní uzel a vlakové 
„nádraží“



Dokončení ze str. 2
Skončíte školu, budete 

porodní asistentkou se 
zkušenostmi z Ameriky 
a z Číny, které jsou vám 
ale málo platné, to niko-
ho asi u porodu moc 
zajímat nebude. Co plá-
nujete dělat?

Zkušenosti mi rozhodně 
málo platné nejsou. Jsou to 
životní zkušenosti a další mož-
nosti. Teď jsem třeba na fakul-
tě tlumočila několik předná-
šek. Najdu si nemocnici, která 
bude mému srdci milá a bude 
dle mého názoru nejpřívěti-
vější jak k ženám, matkám, 
rodičkám, tak k veškerému 
personálu.

Až dostudujete, zůsta-
nete tady?

Zatím budu doma, ale ráda 
bych, kdyby mi nemocnice 
dovolila vyjet na nějakou stáž, 
třeba krátkodobější dva až tři 
měsíce. Kamkoliv na západ, 
kde je porodnictví na vysoké 
úrovni. Třeba v Británii mají 
porodní domy, v Nizozemsku 
jsou časté domácí porody. 
Inspirativní jsou i skandináv-
ské nebo pobaltské státy. Otec 
jezdí na mise s Lékaři bez hra-
nic, to by se mi líbilo, ale na to 
potřebuji praxi a jsou to velmi 
náročné mise.

Ľubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu

(neprošlo korekturou)
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Dokončení ze str. 1 
Nerozebrané oblečení bude 

předáno do domova Sv. Zdi-
slavy v Plzni, v případě již 
nevyužitelných věcí k ekolo-
gické recyklaci.

Centrum začalo nově nabízet 
i tzv. službu „na zavolání”.

Jedná se o pomoc pro všech-
ny lidi, kteří pečují o své pří-
buzné, a to ve svém volném 
čase, tedy neformální pečova-
tele. Pokud tedy potřebujete 
např. zajistit doprovod k lékaři 
či na úřad, můžete se obrátit na 
pracovníka KKC a domluvit 
si dočasný či částečný zástup, 
nikoli však celodenní péči.

A o jakou pomoc můžete 
požádat? Jde především 
o drobnější činnosti jako např. 
zajištění nákupu, doprovod 
k lékaři, na úřad, na personální 
agenturu. S dotazy a pro kon-
krétní pomoc se můžete obrátit 
na paní Martinu Karlíčkovou, 
tel. +420 725 424 370.

Velký důraz klade centrum 
na poskytování informací 
a seznamování občanů s mož-
nostmi řešení v případě, že se 
ocitnou v nepříznivé sociální 

situaci. Mezi první semináře 
s tématikou Zaměstnanost pat-
ří i seminář Jak správně napsat 
životopis, který je nejen o tvor-
bě životopisu, ale i o motivač-
ním dopisu a přípravě na  při-
jímací pohovor. Na seminář 
jsou všichni zváni 10. prosince 
2019.

Finanční prostředky na pro-
voz centra ve výši necelých 
2,5 mil. Kč na dobu 36 měsí-
ců poskytla Evropská unie 
a Česká republika prostřed-
nictvím Operačního programu 
Zaměstnanost v rámci priorit-
ní osy 2. Sociální začleňování 
a boj s chudobou, specific-
ké cíle Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje 
a Zvýšení zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního 
začleňování ve venkovských 
oblastech. O dalších aktivi-
tách centra se lze mimo jiné 
dočíst i na webových strán-
kách KKC Přeštice.

Kontakt pro média:
Mgr. Martina Míšková
ředitelka KKC
miskova@prestice-mesto.cz 

V Přešticích se úspěšně...

Přebor župy Šumavské v plavání
P o d z i m n í 

přebor župy 
Šumavské v pla-
vání, kterého se 
zúčastnilo dva-

cet žáků a žákyň z oddílu Vše-
strannosti přeštického Sokola, 
se konal v sobotu 23. 11. 2019 
v plaveckém bazénu v Sušici. 
Děti se na přebor těšily díky 

netradiční disciplíně ve sjez-
du z tobogánu! V klasickém 
plaveckém stylu podaly skvě-
lé výkony a přivezly si skvělá 
umístění. Všem našim závod-
níkům blahopřejeme!

Plavání volným stylem:
Předškoláci:

Alžběta Bryndová – 3. místo
Mladší žáci II:

Vojtěch Slouka  – 1. místo, 
Martin Skála  – 3. místo, Mar-
tin Mrskoš  – 7. místo.

Starší žáci III: 
Vojtěch Kabát  – 1. místo, 
Tomáš Tykvart  – 2. místo, 
Václav Mrskoš  – 3. místo, 
Filip Štětina  – 5. místo.

Mladší žákyně II:
Barbora Červená  – 2. místo, 

Tereza Jeslínková  – 4. místo, 
Anna Bryndová  – 8. místo.

Starší žákyně III:
Tereza Gemerská  – 3. mís-
to, Stella Langová  – 6. místo, 
Nikola Benediktová  – 9. místo.

Starší žákyně IV:
Nikola Červená  – 1. místo, 
Magdalena Skálová  – 7. místo.

sestra Naďa Květoňová

Sokolská plavba parníkem 
po Vltavě

V sobotu 21. 
září 2019 jsme se 
zúčastnili akce 
„Plavba parní-
kem po Vltavě“, 

kterou pořádá ČOS Praha pro 
všechny župy z ČOS ČR. Naši 
župu reprezentovali a akci si 
užili žáci a žákyně naší Tělo-
cvičné jednoty Sokol Přeštice 
Magdaléna Skálová, Martin 
Skála, Martin Mrskoš a Voj-

těch Slouka. Akce je připravo-
vána každý rok pro děti, které 
svoji jednotu úspěšně reprezen-
tují a pravidelně navštěvují své 
oddíly. Děti si užily celý den 
v areálu Tyršova domu v Pra-
ze, kde pro ně byly připraveny 
různé sportovní atrakce, Army 
test a v závěru dne projížďka 
po Vltavě parníkem. Domů se 
vracely s nadšením.

 sestra Naďa Květoňová

Dokončení ze str. 1
Když už jsem u osvětle-

ní, něco vám prozradím. Pro 
letošní Vánoce jsme pořídi-
li nové ozdoby na strom na 
náměstí. Věřím, že budou 
vítaným osvěžením vánoční 
výzdoby. Možná si všimnete 
také dvou jehličnatých junio-
rů, kteří se objevili poblíž naší 
vánoční jedle. Jednoho dne 
ji jeden z nich nahradí a sta-
ne se středobodem vánočních 

atrakcí on. Na to si ale ještě pár 
let počkáme. Pro letošní svát-
ky vám všem přeji klid a mír. 
Kéž je tato doba prodchnuta 
sváteční atmosféru, setkává-
ním a duchovním usebráním. 
Nestyďte se vyrazit mezi lidi, 
třeba na vánoční akce organi-
zované některou z městských, 
ale i jiných, organizací. Ti lidé 
to všechno dělají pro vás…

Šťastné a veselé! 
Marek Krivda

místostarosta města

Rejžek a Janota
na jednom pódiu v Přešticích

Kritik ostrý jako břitva, neú-
stupný novinář a znalec hudby 
Jan Rejžek naservíruje svoji 
porci názorů a novinek nejen 
z muziky v přeštické Stodole 
v sobotu 14. prosince 2019. 
Pozvali jsme ho, aby zahájil 
večírek, kterým připomínáme 
Přeštický případ z roku 1975, 
po kterém následoval první 
proces s nezávislou kulturou 
v Československu. 

„V Přešticích to začalo 
a držíme tradici,“ říká za 
spolupořadatele Stanislav Du-
chek.

Slovo Jana Rejžka pak 
ozdobí koncertem plzeňský 
rodák a legenda českého folku 
Oldřich Janota, jeho písně jsou 
tak dobré, že je převzala do 
svého populárního repertoáru 
třeba kapela Mňága a Žďorp.

Vstupné je v roce 30. výro-
čí Sametové revoluce sym-
bolicky 30 korun českých! 
Začínáme v 19.00 hod. a jako 
předskokan zahraje plzeňský 
burgtheater.

Do Stodoly vás zve sdružení 
Underground lecture 75 a Měs-
to Přeštice. Howgh!

Přeštické polínko, 
zimní výlet kolem města

Pojďte s námi v sobotu 21. 
prosince 2019 oslavit Slu-
novrat pochodem Přeštické 
polínko po trase Přeštice  –
Dolní Lukavice – Osada šeříků 
– Svatý Vojtěch. Tady rozdělá-
me oheň, připomeneme světce, 
vesele zazpíváme a opečeme 
vuřty. Zpátky se vracíme přes 
Příchovice a luka k loděnici.

V předvánočním čase je to 
ideální výlet, domácí práce 
počkají. Trasa měří 12 kilome-
trů. Přeštické polínko každý 

sebou do batohu! Jinak si oheň 
u Sv. Vojtěcha těžko uděláme. 
Jak si zatopíme, tak se ohřeje-
me. Odcházíme v 10.00 hodin 
od školy na Jordáně.

Rodiče a děti vítáni. Vuřty 
zajistí Běžecký klub Přeštice, 
který tuto předvánoční taška-
řici pořádá společně s Turistic-
kým kroužkem Základní školy 
Josefa Hlávky v Přešticích pod 
vedením učitelky Majdy Kuče-
rové a Lucie Jílkové.

(šat)

Mobilní služba neboli 
služba na zavolání –
novinka nejen pro přeštické

KKC rozšiřuje své služby 
pro spoluobčany a to ve formě 
nové doplňkové služby „na 
zavolání“. Jedná se o pomoc 
pro všechny lidi, kteří pečují 
o své příbuzné, a to ve svém 
volném čase, tedy neformální 
pečovatele.

Pokud tedy potřebujete např. 
zajistit doprovod k lékaři či 
na úřad, můžete se obrátit na 
pracovníka KKC a domluvit 
si dočasný či částečný zástup, 
nikoli však celodenní péči.

A o jakou konkrétní pomoc 
můžete požádat? Jde přede-
vším o drobnější činnosti jako 
např. zajištění nákupu, dopro-
vod k lékaři, na úřad, na perso-
nální agenturu.

A jaké jsou zkušenosti po 
spuštění služby? Na to jsme se 
zeptali Hany Vacíkové, odbor-
né konzultantky z oblasti so-
ciálních služeb.

„Program byl spuštěn v září 
roku 2019. V současné době 
máme navázanou spolupráci 
s pěti klienty, kteří si službu 
nemůžou vynachválit. Jsme 
úzce v kontaktu s vedením 
a pečovatelkami Pečovatel-
ské služby Přeštice a já pevně 
věřím, že zájem o tuto službu 
bude narůstat a my budeme 
moci pomoci ve zkvalitnění 
života obyvatelům města Přeš-
tice“, vysvětluje Hana Vací-
ková.

Kam tedy zavolat? S dota-
zy a pro konkrétní pomoc se 
můžete obrátit na paní Martinu 
Karlíčkovou, telefonní číslo  
+420 725 424 370.

Tato nová služba je finanč-
ně podporována z Operační-
ho programu Zaměstnanost 
v rámci Evropského sociální-
ho fondu.

Bc. Hana Vacíková, DiS

V Číně si musejí pacienti...



Středisko volného času 
Slunečnice Přeštice informuje
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V úterý 29. října 2019 jsme 
pro děti uspořádali výlet do 
plzeňských muzeí. Navštívili 
jsme Muzeum loutek a výuko-
vý program „Legenda o kou-
zelné moci plzeňského znaku 
a plzeňských pověstech“. Děti 
si prohlédly prostory muzea 
a jen tak malinko a hezky se 
bály. Potom jsme pokračova-
li do Muzea loutek, kde jsme 
mohli obdivovat krásné lout-
ky, ale také Hybohledy Pavla 
Macka, nainstalované v růz-
ných koutech muzea. Na závěr 
jsme v herně v nejvyšším patře 
muzea vyzkoušeli, jaké to je, 
být hercem loutkářem.

Druhý den podzimních 
prázdnin jsme s dětmi „puto-
vali za vůní bramborové 
natě“. Navštívili jsme Dům 
historie Přešticka, místní 
hřbitov a nakonec jsme dopu-
tovali do loděnice. Po obědě 
jsme pouštěli draky, rozdělali 
oheň, aby bylo dost žhavé-
ho popelu na pečení bram-
bor, tvořili, opékali si buřtí-
ky i chleba na topinky. Ani 
se nám od příjemného tepla 
ohně nechtělo domů. Takže 
zase příště na nějaké akci se 
Slunečnicí☺. 

Děkujeme pracovníkům Do-
mu historie Přešticka a vodá-
kům za vstřícnost a spoluprá-
ci.

Z nabídky našich zájmových 
útvarů bychom rádi předsta-
vili kroužek Vaření, který má 
v našem SVČ dlouholetou 
tradici. V posledních letech se 
snažíme zvýšit jeho úroveň, 
a to nejen připravovanými 
pokrmy, ale i vylepšováním 
prostor a vybavení kuchyně. 
Kuchyňská linka s moderní 
varnou deskou se přesunu-
la do větší místnosti, kde je 
možné s dětmi lépe pracovat. 
V letošním roce nabízíme pět 
kroužků Vaření, na kterých 
se potkáváme s cca 40 dětmi. 
Zájem o vaření mají nejen 
děvčata, ale i chlapci, někte-
ré dny na „Vaření“ dokonce 
chlapci převažují. V letošním 
roce kroužky „Vaření“ vedou 
Hana Hasáková a Zuzana 
Kroupová.

V době vánočních prázdnin 
od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 
bude naše SVČ uzavřeno 
(kroužky se nekonají).

V týdnu od 16. 12. do 20. 
prosince 2019 bude provoz 
omezen (Volnočasový klub 
bude otevřen).

Informace o provozu a krouž-
cích získáte u jednotlivých 
pedagogů.

Za SVČ Slunečnice
Přeštice

Hana Hasáková
Jana Prokešová



www.kzprestice.cz
www.facebook.com/kzprestice 

SLEDUJTE
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On-line rezervace termínu na občanské průkazy a cestovní doklady: http://www.prestice-mesto.cz/mestsky-urad/obcanske-prukazy-a-cestovni-doklady/rezervacni-system/ 

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.

Poslání projektu:
Poskytnutí pomoci, podpory a péče seniorům se sníženou soběstačností 
a poskytování osobní asistence nad rámec možností a provozní doby 

Pečovatelské služby Přeštice

Služby, které nabízíme:
 pomoc a podpora v péči o vlastní osobu (oblékání, svlékání, hygiena)

 pomoc při osobní hygieně 
 pomoc při zajištění stravy (příprava, nákup jídla, podání stravy

 pečování v době náhlé neinfekční nemoci
 pečování v nepřítomnosti pečujících osob

 asistenční činnosti – služba na zavolání, 
obsluha nesoběstačných pacientů

Časový rozsah: pracovní dny
pondělí–pátek: 7.30-19.00 hodin – dle domluvy

Rozvoj nabídky sociálních služeb na území města Přeštice vznikl 
za podpory Evropského sociálního fondu, OP Zaměstnanost, 

číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011944

KONTAKTY: Mgr. Martina Míšková, ředitelka KKC Přeštice
Tel. 723 831 343, e-mail: miskova@prestice-mesto.cz

Služba se poskytuje bezplatně.

Kulturní a komunitní centrum Přeštice 
nabízí služby 

v oblasti poskytování sociální pomoci 
ve správním území města Přeštice

„Doplňková činnost Pečovatelské služby Přeštice
 a osobní asistence“

Název projektu: 
Rozvoj služeb Kulturního a komunitního centra Přeštice

Pracoviště: Komunitní centrum, Masarykovo náměstí 311, 
334 01 Přeštice

Bronzový basketbalový 
podzim

O víkendu 9. a 10. listopadu 
pořádali přeštičtí basketbalis-
té již 7. 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, Baník Stříbro 
a domácí BK Přeštice.

V sobotu se odehrálo celkem 
osm zápasů systémem každý 
s každým, včetně vloženého 
utkání žen, ve kterém domácí 
hráčky porazily hostující tým 
Holýšova. Tento sportovně 
namáhavý den byl završen kul-
turním večerem v městském 
pivovaru U Přeška.

Po náročné sobotě si v nedě-
li ještě každý z týmů změřil 

zbylé síly ve třech zápasech, 
které turnaj uzavřely. Vítězem 
turnaje se již po několikáté 
stalo mužstvo Baníku Most. 
Druhé místo obsadil Sokol 
Bor a bronzový pohár zůstal 
v Přešticích.

Poděkování patří již tradičně 
městu Přeštice, díky kterému 
se tento sedmý ročník turnaje 
podařilo uspořádat, panu sta-
rostovi Mgr. Naxerovi za pod-
poru a pomoc při předávání cen 
a konečně všem, již ochotně 
s organizací této akce pomáhali. 
Vzhledem k velké spokojenosti 
všech zúčastněných věřím, že se 
příští rok opět všichni sejdeme.

Václav Kydlíček
předseda oddílu basketbalu

Předání putovního poháru do rukou kapitána mosteckého 
týmu.

Druhé místo ze Žatce
V rámci zimní přípravy se  

B-družstvo dorostenek zúčast-
nilo 28. ročníku Memoriálu 
Moniky Šubrtové v Žatci. 
Jedná se o starší žačky, kte-
ré hrají jako B-celek i doros-
teneckou soutěž v oblasti. 
A ani na tomto turnaji se 
mezi družstvy vyšší kategorie 
neztratily. Z pěti zápasů čty-
řikrát vyhrály, prohrály pouze 
s Litvínovem (Přeštice-Březno 
12:9, - Žatec 16:13, - Litvínov 
12:21, - Bakov 13:7, - Draken 
Brno 20:18). Vítězem se stal 
Litvínov, 2. Přeštice, 3. Brno,  
4. Bakov, 5. Březno, 6. Žatec. 

Děvčata se prezentovala kva-
litní hrou na všech postech, 
což se ukázalo při vyhodno-
cení nejlepších jednotlivkyň. 

Lenka Sýkorová obsadila  
3. místo mezi brankářkami, 
mezi útočnicemi na 2. místě 
skončila Kateřina Kováříková. 
Druhou nejlepší střelkyní se 
stala Adéla Buberlová (30 bra-
nek). A o výborné 2. a 3. místo 
mezi celkově nejlepšími hráč-
kami turnaje se dělila Kateřina 
Kováříková.  

Střídmě vše hodnotil Karel 
Tušek: „Bylo to pro družstvo 
zpestření zimní přípravy a také 
aby holky hrály s někým jiným 
než v oblasti. Byla to pěkná 
akce, děvčata odehrála výbor-
né zápasy. Posloužily jako 
velice dobrá příprava, ale 
nepřeceňoval bych to. Je tepr-
ve začátek zimní přípravy, roz-
hodující bude jaro.“         (šat) 

Ohlédnutí za podzimem
Ohlédnutí za podzimní částí 

sezony mají za sebou přeštičtí 
národní házenkáři. Spokojeny 
mohou být zvláště ženské složky, 
ve všech kategoriích. Áčko žen 
na druhém místě hájí pozici pro 
další postup o boj o titul mistra  
a  prvoligové medaile. 

V čele oblastní soutěže 
dorostenek je přeštický tan-
dem. A-celek vede i přes jeden 
neodehraný zápas, má nejlepší 
obranu. Zároveň tento celek 
hrál i II. ligu žen, vítězstvím 
si vybojoval účast v nejvyš-
ší soutěži a ani zde si nevede 
špatně, když se umístil v polo-
vině tabulky. 

Podobně tabulce vévodí bez 
prohry i starší žačky „A“. Mají 

nejlepší obranu i útok a míří 
k postupu na mistrovství. 
Také ony hrají dvě soutěže, 
jako B-celek hrají dorostenec-
ký přebor a vedou si úspěšně. 
Přestože věkem patří do mlad-
ší kategorie, dávají „na frak“ 
všem ostatním družstvům 
a z druhého místa „kryjí záda“ 
vlastnímu áčku. 

Na medailovém místě je 
i áčko mladších žaček. Nově 
složenému celku se až na zápas 
s Nezvěsticemi dařilo, tak pře-
zimují na druhém místě. 

Oba žákovské celky mají 
v soutěžích i béčka, to mlad-
ší je v neredukované tabulce 
osmé, to starší páté.       

   (šat)

Snímek ze střetnutí mezi domácími celky starších žaček, „A“ 
versus „B“. Střílí Elen Vrbová z béčka.

Setkání bývalých hráček a hráčů basketbalu v Přešticích se uskutečnilo v restauraci U Přeška 9. listopadu 2019. Basketbal se 
hraje v Přešticích již 91 let od roku 1928 díky dorostencům Sokola Přeštice. Někteří hráči na fotografii hráli tento krásný sport již 
před padesáti lety.                                                                                                                                                             Ing. Jiří Běl



Fotbalový podzim skončil 
a muži Přeštic vedou divizi 
A. Po velmi úspěšném vstupu 
do sezony, kdy jsme vyhráli 
5:0 v Mariánských Lázních 
a 3:0 doma s Rokycany, jsme 
se usadili na čele tabulky 
a už jsme ho neopustili. Prv-
ní porážka přišla až v 9. kole 
v Sedlčanech po výsledku 3:2. 
Doma jsme porazili Soběslav 
1:0, SK Petřín Plzeň 2:1, SK 
Senco 7:1, Jindřichův Hradec 
7:0, Mýto 1:0 a jediná domácí 
porážka byla s hráči Katovic 
0:1. Venkovní zápasy jsme 
většinou vítězili na penalty. 
V Chebu 3:2, v Čížové 1:0 
a v Českých Budějovicích s B 
týmem 3:2. Druhá porážka 
přišla v předposledním kole 
v derby v Klatovech 1:0. 
Nejlepším střelcem týmu je 
Matěj Strejček s deseti góly. 
Mezi klíčové hráče patří Hon-
za Duchek, Martin Suchý 
a Lukáš Mudra. Pokud vydrží 
forma přes zimu, tak určitě na 
jaře zabojujeme o 3. ligu, což 
by byl historický úspěch.

Čelo tabulky:
1. FK ROBSTAV Přeštice a. s. 
– 32 bodů
2. SK Dynamo Č. Budějovice, 
a. s. B – 32 bodů
3. Sportovní klub OTAVA 
Katovice, z. s. – 29 bodů
4. TJ Slavoj Mýto – 29 bodů
5. TJ Spartak Soběslav, z. s. 
– 27 bodů
6. FC Rokycany – 26 bodů

O nic pozadu nezůstali B 
muži v 1. B. třídě. Za celý 
podzim neokusili porážku 
a s přehledem vedou tabulku 
o 6 bodů před týmem Chano-
vic a o 12 bodů před týmem 
Křimic. Doma jsme porazi-
li Bolešiny 8:2, Pačejov 6:0, 
Kasejovice 4:2, Dobřany 2:1 
po penaltách, Horažďovice 
5:0, Chotěšov 5:0 a Vrhaveč 
6:0.

Venku naši hráči předvádě-
li také velmi pěkné výkony 
a zvítězili v Chlumčanech 4:3, 
ve Štěnovicích 3:0, v Chano-
vicích 2:1 po penaltách, v Kři-
micích 3:2, v Klatovech 7:2 
a v Blovicích 5:2.

Nejlepším střelcem týmu 
je Tomáš Půta s devíti góly. 
V týmu se skloubila zkušenost 
s mládím a postup do 1. A třídy 
by neměl uniknout. Mezi opo-
ry mužstva patří hrající asistent 
trenéra Honza Milota, Martin 
Kováč a Tomáš Benedikt.

Čelo tabulky:
1. FK ROBSTAV Přeštice B 
– 37 bodů

2. TJ Pfeifer Chanovice – 31 
bodů
3. TJ Sokol Křimice – 25 bodů 
4. SK Klatovy 1898 B – 25 
bodů
5. TJ Keramika Chlumčany 
– 21 bodů
6. TJ Sokol Vrhaveč – 20 
bodů

Martin Knopf
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Přeštice vedou tabulky svých soutěží

Muži A – vedoucí celek divize.

Muži B – vedoucí celek 1. B třída.

Mládeži se na podzim
velmi dařilo

Velkou radost nám udělali 
dorostenci v divizní soutěži. 
Starší dorostenci se umístili na 
krásném 4. místě s 29 body. 
Z Plzeňského kraje to je nej-
lepší tým a je to velký úspěch. 
Nejlepším střelcem mužstva je 
Ondřej Hrbas s 8 góly. Mlad-
ší dorost se rozjížděl trochu 
pomaleji, ale přesto nako-
nec s 26 body obsadil krásné 
8. místo se ztrátou jen dvou 
bodů na 5. místo. Nejlepším 
střelcem je Michal Vladař 
s devíti góly.

Podzimní část sezóny zakon-
čily i žákovské týmy. V kraj-
ském přeboru Plzeňského 
kraje přezimují starší žáci s 26 
body na 6. místě a mladší žáci 
„A“ s 38 body na 3. místě. 
V okresním přeboru Plzně-jihu 
jsou mladší žáci „B“ zatím na 
5. místě s 16 body, starší pří-
pravka na 2. místě a mladší pří-
pravka na 5. místě. Nejlepšími 
střelci jsou: starší žáci – Šára 
Jan 11 gólů, mladší žáci „A“ 
– Anděl Lukáš 21 gólů, mlad-

ší žáci „B“ – Klička Šimon 
a Bouchal Jakub po 9 gólech, 
starší přípravka – Němeček 
David 11 gólů, mladší příprav-
ka – Milota Jan 12 gólů. Kromě 
základních soutěží hrají mladší 
žáci „A“ i „B“ Pohár hejtmana 
Plzeňského kraje – umístění 
po podzimu: mladší žáci „A“ 
5. místo a mladší žáci „B“ 18. 
místo. Starší a mladší přípravka 
ještě hrála Krajský přebor pří-
pravek. Během zimní přípravy 
čekají hráče mimo jiné i turna-
je a přípravná utkání. Mladší 
přípravka, starší přípravka 
a mladší žáci „B“ se zúčastní 
halových turnajů. Mladší žáci 
„A“ vyplní zimní přípravu 
futsalovou ligou a starší žáci 
přípravnými utkáními. Za fot-
balový oddíl děkujeme jak 
týmům za předvedené výko-
ny, tak i fanouškům a příz- 
nivcům za podporu a fandění. 
Těšíme se opět na vás na jaře 
na přeštickém fotbalovém sta-
dionu.

Martin Knopf

Starší dorost – 4. místo divize.

Mladší žáci – 3. místo Krajský přebor.


