
Ve společenské místnosti, 
která vypadá jako obývací 
pokoj, sedí v křeslech a na 
pohovkách několik lidí. Na 
stole stojí konvice s čajem, 
hrníčky. Dneska je tu sedm 
seniorů, kteří tu tráví celý den. 
Povídají si, někdo si zdřímne, 
při speciálních hrách trénují 
paměť. „Vypadá to idylicky, 
ale když jsme začínali, nemě-
li jsme tu tři měsíce ani jed-
noho klienta,“ říká vedoucí 
stacionáře Michaela Cimic-
ká. Nevzdala to, lidé si začali 
zvykat a zjistili, že stacionář je 
velmi užitečná služba. „Když 
někdo pracuje a nemá čas se 
starat o své staré rodiče, je 
tohle přece ideální možnost. 
Tady dostanou veškerou péči,“ 

dodává Cimická, která v polo-
vině listopadu odjela se všemi 
klienty do pražského divadla 
U Hasičů na koncert a diva-
delní představení.

Stacionáře si všimli nejen 
v Českém rozhlase, ale 
v České televizi, která o něm 
natočila dokument v cyklu 
Náš venkov. Díl se jmenuje 
Kristián Přeštický a před-
stavuje divákům všechny 
aktivity na faře. „Režisér si 
nás našel sám,“ vysvětluje 
trochu překvapená Cimická. 
Televize na faře nakonec 
strávila čtyři dny. Občas šli 
ale klienti štěstí naproti. Sta-
cionář se zapojil do charita-
tivní akce Českého rozhlasu 
Ježíškova vnoučata a všech 

deset klientů poslalo svá přá-
ní. „Když jsem web rozhlasu 
rozklikla, nevěřila jsem svým 
očím. Všechna přání byla 
splněná.“ Splnili je redaktoři 
časopisu Instinkt, kteří v pro-
sinci přijedou s dalšími dár-
ky do stacionáře a napíšou 
o něm i článek.

Nejzajímavější přání měl 
asi Jaroslav Holý. Chtěl, aby 
do stacionáře přijeli fotbalisté 
plzeňské Viktorky. Nakonec to 
dopadne tak, že pan Holý poje-
de v prosinci na trénink a sejde 
se s hráči. To vše za pozornos-
ti České televize a Českého 
rozhlasu. „Pán Bůh nad námi 
drží ochrannou ruku,“ směje 
se Cimická.

Ve stacionáři ale běží život 
normálně. Třikrát do týdne je 
pro veřejnost otevřená kavár-
nička s programem. Na faře 
už ale také řádí těžká staveb-
ní technika. V lednu začne 
výstavba nového stacionáře 
přímo na zahradě. „Podali 
jsme žádost o dotaci z evrop-

ských fondů vloni v říjnu a do 
roka jsme ji dostali. Stejně tak 
rychle poběží stavba. Nový 
stacionář pro dvacet klien-
tů chceme otevřít 1. ledna 
2019,“ říká farář Českobra-
trské církve evangelické Jan 
Satke. Součástí stacionáře 
bude i kaple.                    (red)

Proč jste 
utekl z Přeš- 
tic do Pra-
hy?

Já jsem neu-
tekl. Rodiče 

se přestěhovali. My jsme tady 
bydleli čtyři ve dvou míst-
nostech a šli jsme do domku 

v Zastávce-Dnešice. Ale Přeš-
tice vždycky zůstanou mojí 
srdeční záležitostí – jak říkal 
Werich: „Doma jste tam, kde 
jste hrál kuličky“. A já tady 
opravdu kuličky hrál, u sochy 
sv. Kiliána jsme si udělali 
důlek, přímo na náměstí.
Na náměstí to šlo?
To tenkrát byla jen zpevněná 

zem. Když člověk zestárne, 

tak vzpomíná. Ale všechny 
ty vzpomínky jsou v podstatě 
takové krasosmutnění, protože 
všechno, i to hezký, co bylo, 
už není. Třeba můj dětský svět 
byla „Bradovna“, co dřív bylo 
smetiště. Z toho jsem dokonce 
vykutal svůj první fotoaparát.
Takže vy jste ode-

šel z Přeštic, protože 
vás doma bylo hodně 

a chtěl jste zažít něco 
nového?

Mě lákalo divadlo a hlavně 
architektura. Proto jsem taky 
studoval na stavební průmys-
lovce. Z Plzně jsem „prchnul“ 
také za divadlem do Prahy. Už 
v Přešticích jsem jako kluk 
hrál ochotnické divadlo. Ale 
když jsem hrál milence, nebyl 
jsem ve svých čtrnácti schopen 

na jevišti políbit hereckou part-
nerku, které tehdy navíc bylo 
18. Režisér mě musel učit, jak 
„zalomit“ herečku, aby nebylo 
vidět, že ji vlastně nelíbám.
Vy jezdíte občas do 

Zastávky. To je dům po 
vašich rodičích?

Po prarodičích. Už jsem ho 
předal synovi. 
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Kristián jde na dračku

Město Přeštice 
zve 

širokou veřejnost na

Zastupitelstvo
města

Přeštice
dne 14. 12. 2017

od 17.00 hodin

velký sál 
KKC Přeštice

Za světly velkoměsta

Ze stacionáře do divadla

„Král české pohádky“ Zdeněk Troška na slavnostním ukončení Juniorfestu ve vyprodaném sále Kulturního a komunitního centra 
v Přešticích. Po jeho boku se objevily slovenská herečka Yvetta Blanarovičová (vpravo) a rokycanská rodačka Taťána Krchovová. 
Jedna z nejvýraznějších kulturních akcí pro děti a mládež v České republice přinesla do Přeštic šestnáct projekcí. Více na str. 11.

Text (red), foto Milan Janoch 

„Zázraky“ na faře

Vážení čtenáři,
advent klepe na vrátka a já 

vás letos naposledy zdravím 
ze stránek Přeštických novin. 
Během listopadu byla dokonče-
na výstavba vedlejší polní ces-
ty nesoucí hrdé jméno VPC 7. 
Společně se dvěma protie-
rozními mezemi (ony divné 
zemní stavby pod Ticholov-
cem a nad Střížovem) nám ji 
zde vybudoval Státní pozem-
kový úřad (SPÚ) jako opat-
ření vzešlé z komplexních 
pozemkových úprav. Místo 
staré panelky, kterou bylo 
lepší objet, nám zde vyrostla 
asfaltka vedoucí od silnice na 
Příchovice k zahrádkám. Tam 
byla cesta ukončena, protože 
v době příprav (minulé voleb-
ní období) nikdo protažení až 
k loděnici nepožadoval (to 
není agitace, ale informace od 
SPÚ). Vzali jsme tedy staré 
panely, jež přežily demontáž 
původní cesty a překládáme 
je v pokračování cesty podél 
zahrádek. Asfaltová cesta je 
zcela mimo naše možnos-
ti (přesněji – nedáme tolik 
peněz do cesty v lukách). 
Tímto způsobem by se nám 
mělo podařit vybudovat 200 
až 250 metrů cesty. Pokračo-
vání výstavby této panelové 
cesty je závislé na tom, zda 
se nám podaří sehnat nějaké 
další použité silniční panely. 
Respektive ani nemusí být 
použité. Stačí, když budou za 
půl darma, s odvozem z neda-
leka. Kdybyste o nějakých 
takových věděli, dejte nám 
prosím vědět. A když už jsme 
u polních cest, SPÚ nám příš-
tí rok na jaře postaví ještě jed-
nu polní cestu. Ta povede od 
ulice V Háječku až do Dolní 
Lukavice a bude se jmenovat 
HPC 2 (hlavní polní cesta). 
A když už jsme na lukách 
u řeky, zmíním ještě údržbu 
koryta Úhlavy, kterou zde 
plánuje Povodí Vltavy. Pro-
tipovodňová opatření jsou 
momentálně v nedohlednu, 
takže jsme se domluvili na 
úklidu břehů, což obnáší pře-
devším kácení rizikových 
stromů a úklid všeho, co je na 
břehu řeky nežádoucí. O té-
to akci nicméně ještě bude-
me podrobněji informovat, 
především s cílem přimět ke 
spolupráci vlastníky s řekou 
sousedících pozemků na obou 
březích. Dále dokončujeme 
opravy chodníků ve Skoči-
cích, kde bude letos hotova 
také 1. etapa úprav areálu 
hřiště a koupaliště. V době, 
kdy vyjde toto číslo, by také 
mělo být dokončeno parko-
viště na Třídě 1. máje naproti 
kebabu. 

Pokračování na str. 2

Neuplynul ani rok od otevření a denní stacionář Kristián na evangelické faře v Přešticích je plný klientů a jeho pověst se šíří daleko 
za hranice města. Navíc církev získala dotaci 21 milionů korun a hned od ledna začne na zahradě fary výstavba nového objektu pro 
dvojnásobný počet lidí.

Dotace do roka

Prodej
dárkových
poukazů

na veškeré
kulturní akce 

pořádané KKC Přeštice

500 Kč 
1000 Kč 
1500 Kč 

Výhodný vánoční dárek!



Pokračování ze str. 1
Jezdím tam nepravidelně.

Proč jste šel pracovat 
do sběrných surovin?

Je to složitější. Na vojně 
jsem si zkomplikoval život. Já 
sloužil v roce 1968 a po rus-
ké invazi 21. srpna jsem roz-
vážel letáky po Praze. S jed-
ním důstojníkem jsme vezli 
za posádku Milovice protestní 
nótu do Vysočan na IV. ilegál-
ní sjezd KSČ. A to se se mnou 
táhlo až do civilu. Vyslýchala 
mě kvůli tomu vojenská kon-
trarozvědka. Toho důstojní-
ka pak krátce nato vyhodili 
z armády. Já pak základní 
vojenskou službu dosluhoval 
na Slovensku. V roce 1971, to 
už v civilu, jsem neprošel pro-
věrkami. Měl jsem ale štěstí, 
přijali mě ve Sběrných surovi-
nách Praha.
Takže to nebylo jako 

z knih Bohumila Hraba-
la, že byste seděl a přijí-
mal knížky?

To ne. Když jsem tam 
nastoupil, on už byl známým 
spisovatelem.
Takže jste se nepotkali?
Ne, ale spřátelili jsme se přes 

jeho manželku, která tam pra-
covala dál jako účetní. Jezdil 
jsem potom k nim na chatu 
do Kerska. V katalogu svých 
fotografií mám Hrabala na 
titulní straně. On byl vlastně 
můj první portrét. I když jsem 
byl ve „sběrných“ za trest, 
byla to moje nejkrásnější léta. 
Ve sběrných surovinách jsem 
poznal všechny možné lidi, 
jak z disentu, tak z galérky. 
Tam byli nejopravdovější lidé. 
Nikdo si na nic nehrál. Patnáct 
let jsem seděl v jedné kancelá-
ři s bývalým šéfem mordparty 
Albertem Havelkou, kterého 
komunisté vyhodili od krimi-
nálky v padesátých letech. 
V té době už jste foto-

grafoval?
Ano, ale dodnes si vyčítám, 

že jsem nefotografoval sběrny 
a ty lidi v nich. Měl jsem ty 
výkupny na starost po technic-
ké stránce, a to všechno byly 
převážně barabizny. Ti lidé 
byli sedření, špinaví a nechtěli 
se fotit. „My nejsme hezký,“ 
říkali. Byl by to býval seriál, 
který nemá obdoby. Takhle to 
bohužel v životě bývá, že to 
nejlepší vám uteče...
Do Přeštic jste se vra-

cel?
Ano. Byl jsem třeba u odha-

lení pomníku kosmonautů. 
Přitom Přeštice s kosmonauti-
kou ani žádným kosmonautem 
neměly nikdy nic společného. 
O tom jsem napsal parodickou 
povídku.
S televizí Nova souvisí 

i vaše známosti s herec-
kou branží?

Na Nově jsem začal dělat 
v Public relations, tedy takzva-
ně ukazovat „lepší tvář“ firmy. 
Psal jsem rozhovory a fotogra-
foval nové moderátory.
Potkal vás nějaký ne-

zdar?
Když jsem šel po roce 2000 

na volnou nohu, vybudoval 
jsem si vlastní ateliér a velký 
archiv, o který jsem ale při 
vytopení před pěti lety přišel. 
Hasiči čerpali vodu tři hodiny. 
Voda zničila jak tisíce nega-
tivů, tak vybavení. Dokonce 

i počítač mi shořel. Ateliér byl 
totiž vedle trafostanice, a to 
všechno zkratovalo, jako by 
prolítl blesk. Tři kontejnery 
těch věcí byly.
Takže věci před rokem 

1990 vám nezbyly?

Jen ty, co jsem měl zdigita-
lizované.
Jaký to je pocit, když 

vám shoří celoživotní 
práce?

Slzy. V tu chvíli mě ale 
napadlo, jak asi bylo Komen-
skému, který psal v Lešně dva-
cet let slovník, a ono mu tam 
všechno shořelo a pak mu ještě 
zemřely děti. To jediné se dá 
nazvat tragédií.

Kdo vás zaujal z těch lidí, 
které jste fotografoval?

Třeba Květa Fialová, ta měla 
úplně jiný vztah ke smrti. To 
mně začíná docházet až teď 
po přežitém infarktu. Z toho 
pohledu se mi vybavují vše-
chny ty rádoby vycházející 
hvězdy, které tak stály o popu-
laritu, to pinožení je víc než 
úsměvný. Přitom většina 
z nich v záři reflektorů zblbla 
tak, že za pár let někteří ani 
neodpověděli na pozdrav.
Vy jste ale dělal celou 

dobu pro bulvár. 
Je třeba rozlišovat bulvární 

média od komerční televize. 

Do té doby začínala televize 
své zprávy líbáním státníků na 
schůdcích letadel a najednou 
přišla Nova a první událostí, co 
pokaždé odvysílala, byla třeba 
vražda v Horní Dolní. A lidé 
si říkali – to je naše televize, 

ta myslí na nás, obyčejný lidi. 
To byl a je princip komerční 
televize, přitáhnout pozornost 
co nejširšího diváctva. To není 
bulvár. Bulvár skandalizuje 
a vytváří lži.
Tohle vás tedy bavilo?
Ale já spoluvytvářel tu 

hezčí tvář té televize. Se 
zpravodajstvím jsem vůbec 
nepřicházel do styku. Až 
když jsem založil kontakt-
ní telefon. Na ten se ve dne 
v noci natáčely všechny tipy 
a náměty od diváků a ty jsem 
pak zpracovával pro pořad 
Volejte řediteli!
Pojďme zpátky k té 

„smetánce“.
Mě ti mladí takzvaně slavní 

ze seriálů v televizi nebaví. Já 
měl vztah k těm starým bar-
dům, jako byl Vlastimil Brod-
ský, Stella Zázvorková, Květa  
Fialová. Ty jsem fotil rád. Inkli-
noval jsem vzhledem k psy-
chologii k doktoru Cimickému, 
Uzlovi, doktorce Fifkové. To 
byli moji lidé, ke kterým jsem 
chodil pro rozumy. Profesně 
jsem vyznával doktora Plzáka. 
To byl můj guru.

Proč?
Lidi znají jen to jeho ‚zatlou-

kat, zatloukat, zatloukat‘. 
Ale Plzák založil první Lin-
ku důvěry ve střední Evropě. 
To tady nebylo. V podstatě 
zachraňoval lidi, protože mno-
zí nešťastníci se kvůli rozcho-
dům tráví, podřezávají si žíly, 
věší se. Také založil manžel-
ské a předmanželské porad-
ny. Často jsem chodil k němu 
domů. Měl velký, nezamě-
nitelný smysl pro humor. Ve 
své poslední knize „Láska 
(ne)slučitelná se životem“ ho 
často cituju.
Kolik jste napsal knih?
Celá léta jsem dělal rozho-

vory s významnými osobnost-
mi. Ty pak vyšly knižně pod 
názvem „Neobyčejná setká-
ní“, kde bych vypíchnul napří-
klad hokejistu Jirku Holečka. 
Toho nikdo nikdy nepřekoná, 
co se týká medailí a cen. Mě 
zajímají lidé, kteří něco doká-
zali, a proto taky mohou něco 
sdělovat. Dvacetileté mode-
rátorky nebo missky s jejich 
pseudofilozofováním o životě 
jsou spíš k politování.

Jak do toho zapadá 
básnická sbírka „Vábivé 
záhyby“, kterou jste ilu-
stroval ženskými klíny?

To bylo tím, že já fotogra-
foval hodně mladých žen 
a v podstatě skoro všechny 
chtěly své akty. Kamarádi se 
mě pořád ptali, jak je možný, 
že se přede mnou ty holky bez 
ostychu svlíkají. Mladé krásné 
ženy se rády ukazují. Možná 
to bylo také tím, že jako starší 
jsem jim nepřišel tak nebezpeč-
ný. Jenže mě to začalo nudit, 
neměl jsem co objevovat. Tak 
jsem přišel na nápad fotogra-
fovat to, co Hrabal označoval 
za detail rajské zahrady. Byly 
to umělecky upravené snímky 
ženských klínů, žádná porno-
grafie.
Tu jste nefotografoval?
Ne, pouze pro pořad Peříčko 

jednou fotoreportáž o natáčení 
porna. Jenomže já chtěl vidět 
krásu a ta tam ale ani zbla 
nebyla. Tak jsem si řekl, že 
si tu krásu jak ji chci vidět já, 
vytvořím svými uměleckými 
fotografikami sám.
Jak jste k tomu pře-

mlouval modelky?
To byla záležitost několika 

minut. Modelce jsem o svém 
záměru řekl, s ujištěním, že na 
takovém záběru nebude vidět 
tvář, navíc, že snímek stejně 
přetvořím v počítači. Někdo si 
může myslet něco o lascivitě. 
Na to já každému – čistému 
vše čisté. Na výstavě to pak 
byly fotografie metr krát metr. 
Přišli lidi a říkali, Louda a kra-
jinky, to nejde dohromady. Na 
první pohled vůbec nepoznali, 
co to je. Vtipné bylo, že na 
vernisáži za mnou přicházely 
modelky a ptaly se, která je ta 
jejich.
Jak jste vybíral básně 

do sbírky Vábivé záhy-
by?

Třeba Jirka Žáček je můj 
kamarád. Má tam své básně. 
Ostatní přátelé, jako byli Jiří 
Suchý, Vláďa Poštulka, Wabi 
Daněk, Ivo Jahelka a třicet 
dalších, těm když jsem řekl, 
o co jde, nadšeně souhlasili.

Dokončení na str. 5
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Všechno jsem dělal vždycky... Seznámení občanů 
s činností městské policie za měsíc 
ŘÍJEN 2017 

Tel. 725 726 549

Dívčí klíny

Největší chyba fotografa

Guru Plzák

Poškození chrliče vody 
městské kašny na Masa-
rykově náměstí

Dne 1. 10. 2017 v 00.03 
hodin při kontrolní činnosti na 
Masarykově nám. v Přešticích 
zaznamenala hlídka MP sil-
ný křik v prostoru u městské 
kašny. Provedenou kontrolou 
zjistila dvě osoby, koupající 
se v kašně. Po spatření hlíd-
ky se pokusil jeden z koupa-
jících utéci, zadržen strážní-
kem, druhý na místě vyčkal. 
Jednalo se o pětatřicetiletého 
a dvaatřicetiletého „otužilce“ 
z Přeštic, kteří kašnu navštívili 
z důvodu sázky. Jelikož však 
při koupání úmyslně poškodili 
jeden z chrličů vody a městu 
tímto vznikla škoda do 5000 
Kč, byla věc oznámena k pro-
jednání na správní orgán.
Údajné sexuální obtě-

žování ženy u řeky na 
KČT

Dne 2. 10. 2017 se na služeb-
nu MP dostavila vedoucí zaří-
zení chráněného bydlení pro 
osoby s postižením v Přešti-
cích s jejich klientkou, kte-
rou měl koncem měsíce října 
2017 u řeky na KČT sexuálně 
obtěžovat mladík, se kterým 
se žena seznámila pomocí 
internetové seznamky. Věc 
byla pro podezření ze spá-
chání trestného činu předána 
Policii ČR. Pomocí městského 
kamerového systému, udané-
ho popisu mladíka a v nepo-
slední řadě výslechem údajné 
poškozené se neprokázal na 
daném místě jak výskyt mla-
díka, tak ani ženy. Jednalo se 
o její představy.
Posprejování čtrnácti 

objektů na území města 
Přeštice

Dne 4. 10. 2017 bylo nahláše-
no na MP posprejování dvířek 
elektro skříňky v ul. V Brance 
v Přešticích. Šetřením a pomo-
cí městského kamerového 
systému bylo zjištěno pospre-
jování čtrnácti objektů včetně 
jednoho vozidla v noci z 3. na 
4. 10. 2017. Tímto vznikla 
poškozeným majitelům škoda 
minimálně ve výši 25 000 Kč. 
Jako podezřelí byli zjištěni 
dva bratři (sedmadvacetiletý 
a čtyřiadvacetiletý) z obce 
Dolce, kteří sprejovali pomocí 
šablon. Věc byla předána PČR 
pro podezření z trestného činu 
„Poškozování cizí věci“. Poli-
cisté zahájili úkony trestního 
řízení.

Pomoc při hledání pod-
napilého občana na úze-
mí města

Dne 15. 10. 2017 po jedné 
hodině v noci požádala žena 
z Plzně hlídku MP, že jsou na 
chalupě v Přešticích a postrá-
dá svého manžela. Tento jí 
sice v podnapilém stavu volal, 
že leží někde u stavebnin, ale 
ona jej nemůže najít. Sedmde-
sátiletý muž byl hlídkou nale-
zen bez známek zranění v ul. 
Pobřežní, klečící na chodníku, 
neschopen chůze. Na místo 
byla přivolána jeho manželka, 
která si jej převzala.

Nedovolené pěstová-
ní rostlin obsahujících 
omamnou nebo psy-
chotropní látku

Dne 24. 10. 2017 spolupraco-
vali strážníci s útvarem Policie 
ČR SKPV při domovních 
prohlídkách v obcích Přeštice 
a Horní Lukavice z důvodu 
podezření zde bydlících osob 
z trestného činu „Nedovolené 
pěstování rostlin obsahujících 
omamnou nebo psychotropní 
látku“. Věc dále šetří Policie 
ČR.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

Dokončení ze str. 1
Toto nové parkoviště nabíd-

neme zájemcům o pronájem 
parkovacích míst, čemuž se 
u stávajících parkovacích 
ploch spíše vyhýbáme, pro-
tože není účelné blokovat pro-
nájmem parkovací místa tam, 
kde je jich nedostatek.

A nakonec nějaké dobré zprá-
vy. Evangelická farnost získala 
dotaci na přístavbu denního 
stacionáře, takže stacionář Kris-
tián snad již příští rok zdvoj-
násobí svoji kapacitu. Z toho 
máme velkou radost a přejeme 
do další činnosti mnoho zdaru. 
Také z katolické farnosti jsme 

zaslechli dobré zprávy. Zde mají 
zažádáno o dotace na rekon-
strukci chrámu Nanebevzetí 
Panny Marie a v rámci dotač-
ního programu získali velmi 
dobré bodování. Díky přetlaku 
žádostí to sice ještě nemusí zna-
menat reálné peníze, ale i tak je 
to pozitivní. Budeme držet pal-
ce, ať to dobře dopadne.

Můj prostor je vyčerpán. Pře-
ji vám všem krásné Vánoce. 
Naplňme je klidem, láskou, 
pokorou a rozjímáním. Hodně 
lidí už bohužel ani neví, co to 
je...

Marek Krivda
místostarosta města Přeštice



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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OZNÁMENÍ

Všem oslavencům přeje-
me hodně zdraví a pohody 
do dalších let.

VÝROČÍ
(listopad)

83 let 
Josef LUKÁŠ

Karel BRUNÁT

82 let 
Josef MLYNÁŘÍK

Josef BEŠTA

84 let 
Anna NĚMEČKOVÁ

František ČERMÁK

Božena REITSPIESOVÁ

Blahopřejeme
 k životním výročím.

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

86 let 
Jaruška ŠÁROVÁ

Marta SPÁČILOVÁ

87 let 
Václav KUBÍK

88 let 
Miloslava MAŠKOVÁ

Helena SCHEJBALOVÁ

Miroslava GAIGEROVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavily

paní Zdeňka KUTKOVÁ
(Žerovice)

paní Emilie BAXOVÁ
paní Vlasta KLIČKOVÁ

2. polovina října
a 1. polovina listopadu

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavily

paní

Ludmila KACEROVSKÁ
paní Antonie ŠÚŠOVÁ

paní Marie MORAVCOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 91. narozeninám

91. narozeniny oslavila

paní

Květoslava ALTMANOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 92. narozeninám

92. narozeniny oslavili

pan Jan TICHOTA
paní Jiřina KLASNOVÁ 

(Zastávka)

ÚMRTÍ (říjen)

Emilie PROCHÁZKOVÁ
Marie BOUŘILOVÁ
Jaroslav BAKEŠ
Milan KOLENA
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

matrika MěÚ Přeštice

(1921) – Žerovice
(1929) – Žerovice
(1947)
(1950)

Zemní a stavební 
práce Přeštice

Odešel výborný sportovec a kamarád 
Loučení je vždy těžké, loučení na-

vždy to nejtěžší. Ale takové zprávy 
občas přicházejí. Náhle zemřel počát-
kem listopadu národní házenkář, mistr 
sportu

Milan Kolena,
ve věku nedožitých šedesáti sedmi 

let. Našemu českému národnímu sportu 
věnoval celý život. Patřil ke zlaté gene-
raci počátku osmdesátých let s pěti tituly mistrů republiky pro 
Přeštice. Mimo dalších stříbrných a bronzových si těch zlatých 
ligových medailí pověsil na krk sedm. Vždy patřil k pilířům zad-
ních řad, ať již jako obránce či poslední instance – brankář. Začí-
nal v deseti letech, k výraznému zlepšení mu pomohly dva roky 
na vojně v Dukle Jince. Po skončení aktivní kariéry předával své 
zkušenosti nastupující generaci, nejvíce úspěchů dosáhl v trenér-
ském tandemu s Pepíkem Veselým, kdy s žáky či dorostenci 
přivezli několik republikových medailí. Byl také mezi prvními 
organizátory oddílových výcvikových soustředění mládeže. 

Milan Kolena byl vždy výborný parťák, ochotný kdykoliv 
pomoci kamarádovi, tahoun party, který nezkazil žádnou zába-
vu. Budeš nám Milane hodně chybět. 

Přeštičtí házenkáři

BLAHOPŘÁNÍ 
k 93. narozeninám

93. narozeniny oslavila

paní Zdeňka MALÍKOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 95. narozeninám

95. narozeniny oslavila

paní 

Karolina HOMONICKÁ

Dne 21. 11. 2017 se Základní škola Josefa Hlávky Přeštice 
stala prvním oficiálním přípravným centrem na Cambridge-
ské jazykové zkoušky v okresu Plzeň-jih a desátým v Plzeň-
ském kraji. Naše škola připravuje své žáky na tyto zkoušky již 
druhým rokem nyní již na obou stupních naší školy ve spolu-
práci s jazykovou školou Eufrat , jejíž prostřednictvím nám 
byl také certifikát udělen.
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prosinec 2017
 1. 12. 2017 
Charitativní vánoční 
jarmark  
Prodej ručně zhotovených 
výrobků – adventní věnce, 
svíčky, šperky, polštářky, 
keramické výrobky, přáníčka, 
dárkové poukázky na služby 
a mnoho dalšího. Kromě krás-
ných výrobků, jejichž zakoupe-
ním přispějete na konto Nadač-
ního fondu Šance onkoláčkům. 
Vás čeká bohatý doprovodný 
program s občerstvením, pes-
tré dílničky pro děti a mnoho 
dalšího.
Čas konání: 9.00 hodin
Místo konání:
velký sál KKC Přeštice
Vstup: zdarma

 3. 12. 2017 
Rozsvícení vánočního
stromečku  
Rozsvícení vánočního stromu. 
Vystupují děti z mateřských 
škol, pěvecký sbor Skaláček. 
Živý betlém. Host – Heidi 
Janků.
Čas konání: 16.30 hodin
Místo konání:
Masarykovo náměstí
Vstup: zdarma

 7. 12. 2017 
Já padouch 3
– filmová projekce 
Bývalý padouch Gru má pro-
blém. Mezi prsty si nechal 
utéct aktuálně nejhledanější-
ho   zlosyna na světě, a tak ho 
vyhodili z práce v Antipadouš-
ské lize. Jeho Mimoni jsou 
navíc čím dál nespokojenější 
s tím, že už páníček není zlý. 
Nejmladší dcera Agnes touží 
po živém jednorožci, který 
bude neuvěřitelně heboučký. 
A do toho všeho se Gru dozví, 
že má dvojče, které je mu 
k nerozeznání podobné. Až na 
ty vlasy. Vraťme se ale k tomu 
lumpovi, který přechytračil 
Grua. Jmenuje se Balthazar 
Bratt a v osmdesátých letech 
minulého století byl dětskou 
hvězdou populární televizní 
show.  
Čas konání: 13.30 hodin
Místo konání:
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 40 Kč

 9. 12. 2017 
Den pro dětskou knihu
a Den otevřených dveří
Vystoupení žáků ZUŠ, vyhod-
nocení výtvarných soutěží 
a čtenářské soutěže ,,Lovci 
perel,“, zdobení vánočních 
perníčků a svícnů, malování 
tavnou pistolí, ,,pískování“ 
– obrázky z barevných pís-
ků, barevné kamínky, výsta-
va dětských prací a komiksů, 
občerstvení.
Čas konání: 13.00-17.00 hod.
Místo konání:
Městská knihovna Přeštice
Vstup: zdarma

 10. 12. 2017 
Adventní koncert
Účinkuje ansáblový sbor při 
ZUŠ Přeštice. Host sopranist-
ka Miriam Čížková, klavírní 
doprovod – Dušan Rada.
Čas konání: 15.30 hodin

Oznámení 
o nalezených pejscích
Psi jsou umístěni v zá-
chytné stanici v Přešti-
cích, ulice V Háječku.

Pes, kříženec vlčáka, černé 
barvy s bílou náprsenkou, stáří 
3 roky.

Fena, kříženec, bílo-béžové 
barvy, stáří do 2 let.

Změna programu vyhrazena.

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

Pes, kříženec, malá rasa, čer-
né barvy, stáří do 1 roku.

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

Výstavy
Podkrovní výstavní sál:
28. 11. 2017 – 7. 1. 2018 – Výstava betlémů
Přízemní výstavní sál:
18. 10. 2017 – 7. 1. 2018
Škola v proměnách času

Místo konání:
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: dobrovolné

 10. 12. 2017 
Vánoční koledníček
Účinkuje skupina Sentiment. 
Hosté – Jan Šimůnek a Bar-
bora Čížková.
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání:
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: dobrovolné

 11. 12. 2017 
Vánoční čas
– školní představení
Divadlo Loudadlo Praha.
Čas konání: 8.30 a 10.00  hod.
Místo konání:
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 60 Kč

 13. 12. 2017 
Adventní vánoční trhy
Časy konání:
10.00 hodin
– Den s Aktiviosem – konfe-
renční sál KKC Přeštice
16.30 hodin 
– Zpívání koled s ČRo – Skalka
17.00 hodin
– Přeštické flétničky
17.10 hodin
– Hlásek a Minihlásek
17.40 hodin – Carmina
18.02 hodin 
– Zpívání koled s ČRo
Místo konání:
Masarykovo náměstí
Vstup: zdarma

 17. 12. 2017 
Živý betlém 
Účinkuje ženský pěvecký 
sbor Carmina.
Čas konání: 16.00  hod.
Místo konání:
schody u kostela Nanebevzetí 
Panny Marie
Vstup: zdarma

 26. 12. 2017 
Česká mše vánoční 
,,Hej mistře“
Mše Jakuba Jana Ryby.
Čas konání: 18.00  hod.
Místo konání:
kostel Nanebevzetí Panny
Marie
Vstupné: 100 Kč

 30. 12. 2017 
Esa z pralesa 
– filmová projekce
Čas konání: 17.00  hod.
Místo konání:
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 80 Kč

 30. 12. 2017 
Nádech pro lásku
– filmová projekce
Čas konání: 19.00  hod.
Místo konání:
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 110 Kč

„POD ZELENOU HOROU“ 
v závěru letošního roku

Čtvrté vydání  jubilejního roč-
níku vlastivědného sborníku 
jižního Plzeňska přináší svým 
čtenářům opět pestrou nabídku 
článků. Např. v Galerii poza-
pomenutých osobností je to 
poutavá životopisná vzpomín-
ka kytaristy Jana-Matěje Raka 
na svého pradědečka Dr. Otto 
Seydla, jemuž byla nedávno 
odhalena ve školní budově 
v Rebcově ulici pamětní des-
ka. Občané Skočic se o své 
obci v Zelené Hoře zatím pří-
liš nedočetli. Tentokrát to 
napravuje příspěvek archiváře 
Vladimíra Červenky, který se 
rozepsal o bývalém hospodář-
ském dvoru a ovčíně ve Skoči-
cích. Také druhá část příspěv-
ku Mgr. Petry Martínkové, 
předneseného v KKC Přeš-
tice na dubnovém regionál-
ním setkání tvůrců a čtenářů 
sborníku Pod Zelenou Horou, 
mapuje problémy, plynoucí 
z dozoru státu nad činností 
vybraných spolků v obcích 
bývalého soudního okresu 
Přeštice. Být členem jakého-
koliv spolku nebývalo vždy 
jednoduché a archiválie doklá-
dají, jak dobře míněné snahy 
leckdy vzaly smutný konec. 
Od našich nepomuckých kole-
gů pocházejí další příspěvky 
– k výročí 160 let od narození 

zakladatele blovického muzea 
Františka Raušara a o slav-
nostním odhalení nového oltá-
ře Václava Česáka v kostele 
na Zelené Hoře u Nepomuku. 
Ing. Jiří Urban, jednatel České 
společnosti rukopisné, připo-
míná patero výstav, konaných 
v ČR u příležitosti letošních 
200 let od nálezů Rukopisu 
zelenohorského i královédvor-
ského. Pro nás může být zají-
mavé, že v jejich pravost věřil 
i mecenáš Josef Hlávka a mezi 
jeho četnými odkazy se nachá-
zel zvláštní fond pro toho, kdo 
sporný fakt prokáže. Snažil se 
o to i MUDr. Jan Hlávka (pří-
buzný z klatovské větve Hláv-
kových), který zastával v 50. 
letech 20. století funkci před-
sedy Čs. společnosti rukopis-
né. Na konci čísla se za zimní-
mi radovánkami „ladovských“ 
zim ve Snopoušovech  ohlédla 
paní Jaroslava Peclová a Eva 
Horová – Klepsová vyzpoví-
dala dolnolukavické pamět-
nice domácího pečení dortů 
a cukroví, které by se také dalo 
přiřadit k jedinečným fenomé-
nům lidové kultury. Rubrika 
Zrcadlo místní kultury předsta-
vuje nepomuckou amatérskou 
výtvarnici – malířku Zdeňku 
Braunovou.

Věra Kokošková

Veřejná Tříkrálová sbírka 2018
Blíží se opět konec roku 

a s ním i čas příprav na 
18. ročník celorepublikové 
Tříkrálové sbírky (dále TS). 
Ta obnovuje starou lidovou 
tradici tříkrálových koledníků 
předávajících radostnou zvěst 
o Bohu a narození jeho syna 
Ježíše Krista.

Finanční prostředky z letoš-
ní TS byly použity částkou 
83 129 Kč na provoz Domo-
va pokojného stáří Naší Paní 
v Klatovech, 14 672 korun 
putovalo nemocným senio-
rům, postiženým, osamělým 
a lidem v nouzi, o které se 
stará Farní charita Přeštice. 
Zbývající částka 52 661 Kč 
podpořila domovy a projekty 
provozované Diecézní cha-
ritou Plzeň a Charitou Česká 
republika.

Farní charita Přeštice se roz-
hodla výtěžek lednové sbírky 
2018 směrovat Domu sv. Zdi-
slavy pro matky s dětmi v tísni 
v Klatovech místo domova pro 
seniory tamtéž, v místě pak se 
zaměřit opět na péči o seniory, 
postižené a lidi v nouzi, 35 % 
z celkového výnosu pomůže 

projektům Diecézní charity 
Plzeň a Charitě Česká repub-
lika.

Skupinky koledníků se svý-
mi vedoucími vyjdou do ulic 
našeho města a přilehlých 
vesnic a navštíví domácnosti 
a organizace v době od 1. do 
14. ledna 2018. Pokud by se 
maminky či tatínkové se svý-
mi dětmi a ostatní koledníci 
chtěli zapojit do koledování, 
mohou se přihlásit na mobil-
ní číslo: 731 433 146 nebo 
už nyní e-mailem na:
avolkova@email.cz

Zároveň Vás chceme pozvat 
na sledování Tříkrálového 
koncertu 7. ledna 2018 od 
18.00 hodin na ČT 1.

Upřímně děkujeme všem, 
kteří se rozhodnete jakýmko-
liv způsobem podle Vašeho 
uvážení a Vašich možností 
podpořit charitní dílo a přeje-
me Vám hodně pokoje a rado-
sti v čase vánočním a celém 
nastávajícím roce.

Marie Sedláčková
koordinátorka TS 

na Přešticku, FCH Přeštice
Mgr. Alena Volková

1. 12. PÁ: NAUČNÁ  STEZ-
KA – ČERTOVO  BŘE- 
MENO
Autobusem od ČD Přeštice 
11.35 na Dolce. Zpět z Libá-
kovic 16.30 do Přeštic. Vlak 
do Plzně 17.14, do Klatov 
17.29 (R).
TRASA: Dolce – kaplička sv. 
Huberta – kaplička p. Marie 
– Čertovo břemeno – rybníky 
Hluboká – rozhledna – Libá-
kovice.
(12 km vede M. Šetková)
9. 12. SO: Z ČERVENÉHO  
POŘÍČÍ  PŘES  KALIŠTĚ  
DO PŘEŠTIC
Vlakem z Přeštic 8.43 do 
Červeného Poříčí. Zpět vlak 
z Přeštic do Plzně 15.14, do 
Klatov 15.30.
TRASA:  Červené Poříčí – 
Kaliště – Pískovce – Nezdice 
– Příchovice – Přeštice.
(14,5 km vede V. Řežábek)
16. 12. SO: BOROVY 
– PŘEŠTICE – zakončení 
turistické sezony
Vlakem z Přeštic 8.43 do Borov.

TRASA: Borovy – Nezdi-
ce – Taneček – Zelená Hora 
– Přeštice – restaurace Kosina 
– ukončení turistické sezony 
2017.
(9 km vede V. Čermák)
29. 12. PÁ: VODOKRTY
Odchod od ČD Přeštice v 9.20. 
Zpět autobus z Vodokrt 15.42 
(16.35).
TRASA: Přeštice ČD – Dolní 
Lukavice – Lišice mlýn – Sno-
poušovy – Na Homolce Vodo-
krty (předpokládaný příchod 
po 13.00 hod.).
Z Vodokrt autobusem 15.42, 
16.34, do Přeštic: 15.54, 
16.50.
Odjezdy vlaků z Přeštic:
do Plzně – 15.14, (R) 16.39, 
17.13, (R) 17.39, do Klatov 
(R) 16.18, 16.42, 17.37,  (R) 
18.18.
(11,5 km vede V. Řežábek)
Programová schůze se 
koná v klubovně hote-
lu SPORT ve čtvrtek  
28. prosince 2017 v 17.00 
hodin.   

Městská knihovna Přeštice 
bude ve dnech 27. až 29. 12. 2017 

zavřena.
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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/

Přeštice – děkujem!
Děkujeme Vám, občané Přeš-

tic a Přešticka, že jste finančně 
podpořili letošní národní sbír-
ku Bílá pastelka, která, tak 
jako v dalších městech, proběh-
la i u Vás 11. října t. r. a byla 
zaměřena na podporu těžce zra-
kově postižených lidí.

Oblastní odbočka Plzeň-jih 
Sjednocené organizace nevi-
domých a slabozrakých, z. s. 
vyslala do Přeštic dvě skupiny 
studentů VOŠ zdravotnické na 
Karlovarské třídě v Plzni a ony 
prodaly bílé pastelky za zhruba 
3000 Kč. Největší zásluhu na 
této částce a na realizaci sbír-
ky mají pracovníci Městské-
ho úřadu v Přešticích. Velmi 
si vážíme vstřícného přístupu 
vedení radnice v čele s panem 
starostou. O propagaci sbírky 
se také velmi zasloužilo vede-
ní přeštické základní školy.

Výtěžek celonárodní sbír-
ky Bílá pastelka také pomůže 
činnosti naší oblastní odboč-
ky Plzeň jih SONS ČR, z. s., 
zaměřené na realizaci zejména 
různých volnočasových akti-
vit, jako jsou pravidelná setká-
ní členů, kulturně vzdělávací 
činnost, sportovní aktivity atd. 
Jako příklad velmi úspěšné 
akce pro naše členy můžeme 
uvést právě tu přeštickou 
začátkem září tohoto roku, 
Navštívili jsme Dům historie 
Přešticka, jehož pracovnice se 
nám věnovaly s velkou péčí 
a empatií, vzhledem k našemu 
zrakovému handicapu. Totéž 
jsme zažívali i při výkladu 

v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie. Závěr této akce se ode-
hrál na obědě a při originálním 
pivečku ve Vaší nově otevře-
né Restauraci a minipivovaru 
u Přeška.

Naši členové se mimo jiné 
každý poslední čtvrtek v měsíci 
setkávají a výborně baví v klu-
bovně za doprovodu profesio-
nální hry na klávesy. Rádi mezi 
sebou uvítáme další nové členy 
z různých míst na jihu Plzeňska 
k stávajícím 77 členům. Máte-
li jakékoli zrakové omezení, 
nebo jste zcela v kondici, ale 
přitom byste chtěli být nějak 
společensky užiteční a ještě 
se k tomu hezky bavit, přijďte 
mezi lidi, kterým nejsou cizí 
vzájemná sounáležitost a tole-
rance. Přijďte se podívat třeba 
na naše prosincové setkání 
členů ve čtvrtek 14. prosince 
od 13 do 17 hodin v naší klu-
bovně v Plzni, Tomanova 5, 
II. patro. Tamtéž nalezne-
te i naše pracoviště, které má 
sice úřední hodiny, ale tele-
fonicky (mobil: 778 412 705) 
je možné domluvit si schůzku 
dle Vašich časových možností. 
Přijďte si k nám najít své nové 
přátele, s nimiž můžete mnohé 
zažít bez ohledu na zrakové 
postižení. Budeme Vám také 
každý měsíc posílat informač-
ní zpravodaj „Informáček“ 
a jakýkoli dotaz zodpovíme 
i prostřednictvím e-mailu: 
plzenjih-odbocka@sons.cz

Iva Rejtharová
OO Plzeň jih SONS ČR, z. s.

Cibuláčci a Cibulenky
ve třídě Horní zvoneček

Podzim je časem sklízení 
úrody a časem prodlužujících 
se večerů. Požádali jsme proto 
rodiče dětí z naší třídy, aby spo-
lečně s dětmi vyrobili postavič-
ku z cibule. A děly se divy!

V měsíci říjnu postupně při-
bylo do naší třídy 24 kama-
rádů z cibule. Do výroby se 
zapojilo 20 rodin. Nápaditost 
a šikovnost rodičů neznala 
mezí. Někdo přinesl Cibuláč-
ka, jiný Cibulenku, mnoho 
rodin vyrobilo obě postavičky. 
Při tvoření byly využity různé 
přírodniny, odpadový mate-
riál, textil, a vše, co fantazie 
a možnosti dovolily. Nechybí 
ani Cibuláčci s kovovou kon-
strukcí, s těly z drátků, mnozí 
mají slušivé oblečky, klobouč-
ky a módní doplňky.

Děti nadšeně vyprávěly 
o postupu výroby. Dozvěděli 
jsme se, že v mnoha rodinách 
se zapojili všichni členové, 
někde i prarodiče.

Obyčejná cibule přinesla plno 
zábavy, radosti a tvůrčího nad-
šení. Všechny postavičky zdo-
bí chodbu v našem pavilónu.

Další překvapení následovalo 
po několika týdnech výstavky. 

Cibuláčci ožili, narostly jim 
zelené vlásky a vousy. Každý 
den na nich pozorujeme, co se 
změnilo a co je nového.

Všem rodinám, které se do 
tvoření Cibuláčků zapojily, 
velice děkujeme za vstřícnost 
a spolupráci.

učitelky ze třídy
Horní zvoneček

MŠ Dukelská Přeštice

Nesouhlas se schválením
prodeje rozsáhlých
rozvojových pozemků města

Dne 11. 7. 2017 byly uzavře-
ny mezi městem a společností 
AREA group s.r.o. dvě navzá-
jem provázané Dohody: první 
je Dohoda o narovnání týkající 
se prodeje městských pozem-
ků v lokalitě Nepomucká 
o celkové výměře 68 988 m2 

za městem zveřejněnou mi-
nimální cenu 33 910 000 ko- 
run, ze které bude městem 
společnosti AREA zaplaceno 
12 000 000 Kč. Druhá je Doho-
da o postupném prodeji měst-
ských pozemků v obytné zóně 
Svatoplukova na severním 
předměstí o celkové výměře 
53 803 m2 za cenu 300 Kč/m2. 
Znění obou Dohod najdete na 
internetové adrese veřejného 
Registru smluv:
https://smlouvy.gov.cz/

Do třetice 5. 10. 2017 zastu-
pitelstvo města schválilo 
prodej městských pozemků 
v průmyslové zóně Přeštice 
o souhrnné výměře 68 780 m2 

společnosti Accolade s.r.o. za 
cenu 450 Kč/m2 bez DPH, tyto 
pozemky se nachází na polích 
směrem na Skočice za areálem 
firmy IAC.

Patřím mezi ty členy zastu-
pitelstva, kteří s těmito prodeji 
celkem cca 19,2 ha městských 
rozvojových pozemků (pro před-
stavu plocha cca 38 fotbalových 
hřišť) rozhodně nesouhlasí.

Jelikož se s argumentací 
nemohu vejít do povoleného 
rozsahu textu A4, místo ní 
vznáším na pana starostu níže 
několik nám dosud nezod-
povězených dotazů, na které 
by měl znát odpovědi každý, 
komu záleží na osudu výše 
uvedených rozsáhlých pozem-
ků našeho města.
1) k Dohodě o narov-

nání o prodeji pozemků 
v lokalitě Nepomucká

Proč město dle Dohody 
z utržené kupní ceny pozemků 
vrátí společnosti Area group 
s.r.o. 12 mil. Kč, když se práv-
ní zástupce města JUDr. Ungr 
na jednání soudu vyjádřil, že 
AREA vypočítává zhodnocení 
pozemků nesprávně, že zhod-
nocení se má správně počítat 
pouze z ceny investic, které 
AREA do pozemků skutečně 
vynaložila, a že 80 % investic, 
které AREA group s.r.o. speci-

fikovala, nebylo do pozemků, 
tudíž to není obohacení města? 
V následném vyjádření AREA 
group s.r.o. své faktické inves-
tice vyčíslila pouze na částku  
3 360 637,80 Kč. Právní 
zástupce města JUDr. Ungr 
šel však ještě dál a odmítl 
celou žalobu, když se vyjád-
řil tak, že AREA group s.r.o. 
by měla právo na náhradu za 
poskytnuté plnění pouze teh-
dy, pokud by toto její plnění 
nebylo možno vrátit. Jak ale 
výslovně JUDr. Ungr uvedl, 
navážku samozřejmě vrátit lze. 
Proč tedy pan starosta nejednal 
v souladu s odbornými názory 
svého právníka?

Proč město v této Dohodě 
navíc odpouští společnosti 
AREA nesouvisející smluvní 
penále ve výši 1,9 mil. Kč za 
pozdě předanou infrastrukturu 
zóny RD Dolnolukavická (sou-
část Severního předměstí)?
2) k Dohodě o prodeji 

pozemků v Obytné zóně 
Svatoplukova

Proč město nevyužilo, po osmi 
letech stavební nečinnosti této 
firmy v OZ, možnosti odstou-
pit po 16. 3. 2015 od smlouvy 
o výstavbě OZ Svatoplukova 
uzavřené se společností AREA 
group dne 16. 3. 2007 a nevy-
psalo novou soutěž?

Proč se společností AREA 
naopak dne 11. 7. 2017 uzavře-
lo Dohodu, ve které upravuje 
podmínky smlouvy v nepro-
spěch města, prodlužuje termí-
ny výstavby o další roky, při-
čemž zachovává prodejní cenu 
pozemků OZ Svatoplukova 
vysoutěženou v r. 2006, tj. 300 
korun/m2, až do r. 2025?
3) ke schválení prode-

je městských pozemků 
v průmyslové zóně spo-
lečnosti Accolade s.r.o.

Proč město schválilo prodej 
téměř 7 ha pozemků v prů-
myslové zóně prvonabídko-
vému zájemci, aniž přesně ví, 
co a dokdy Accolade s.r.o. na 
pozemcích postaví a jakou čin-
nost tam bude provozovat?

Předem děkuji za konkrétní 
odpovědi, nejlépe již v těchto 
PN a na prosincovém zasedání 
ZM.

Antonín Kmoch
člen ZM Přeštice

Hrad Skála se stále více
přibližuje veřejnosti

Dříve platilo „dále, od hradu 
dále…“ nyní naopak – „blíže, 
ke Skále blíže…“. Přednášku 
s tímto názvem připravil Spo-
lek pro záchranu historických 
památek Přešticka. Návštěvní-
ci zcela zaplnili prostory Domu 
historie Přešticka, když na 
poslední příchozí nezbyly ani 
židle. Průvodci historií hradu 
Skála, ležícího v pomyslném 
trojúhelníku Radkovice – Hor-
šice – Zálesí, se stali Michal 
Tejček a Libor Marek. Snažili 
se posluchačům přiblížit podle 
dochovaných písemností exis-
tenci hradu v „běhu staletí“. 
První zmínka je z roku 1318, 
postaven byl pravděpodobně 
dříve. Dlouho patřil rodu Švi-
hovských, kteří se až do 16. sto- 
letí psali jako páni ze Skály. 
Na dlouhou dobu se stal také 
sídlem lapků. I díky tomu 
byl několikrát „královskými“ 
obléhán, posléze dobyt a cíle-

ně roku 1658 rozbořen. Až od 
druhé poloviny 19. století se 
dostal opět do popředí zájmu 
odborníků.

Díky několika staletím bez 
pozornosti hrad zcela obrostl 
a stal se téměř „neviditelným“. 
To se postupně mění od září 
2015, odkdy se na hradě Skála 
pořádají brigády. Iniciátorem 
je autor dokumentárních fil-
mů o hradech západních Čech 
Libor Marek, spolu s ním parta 
jeho přátel postupně „probou-
zí“ hrad Skála zpět k životu. 
Spolu s nimi se na obnově 
hradu podílí i členové Spol-
ku pro záchranu historických 
památek Přešticka. Postupně 
likvidují v prostorách hradu 
náletové dřeviny, tím se hrad 
Skála opět objevuje.

Druhá část přednášky patřila 
dokumentárnímu filmu o hra-
du Skála, který natočil právě 
Libor  Marek.                   (šat)

Jak čert vyletěl z kůže
V sobotu 11. listopadu se 

konalo v kulturním domě 
ve Snopoušovech divadelní 
představení „Jak čert vyletěl 
z kůže“ v podání ochotnického 
spolku Tradeáši z Nezdic (pod 
vedením principálky paní Ilo-
ny Přibáňové). Pohádka přilá-
kala nejen početné dětské pub-
likum, ale také diváky z řad 

dospělých. Mnozí obdivovali 
krásné kostýmy a hezky malo-
vané kulisy. Pohádka byla 
proložena líbivými melodiemi 
a písněmi. Děkujeme ochotní-
kům za vystoupení, Zdeňkovi 
Krsovi za uspořádání a vyto-
pení sálu KD a Vladimíru Čer-
nému za autobusový svoz.

Eva Horová

Dokončení ze str. 2
Na vybrané fotografiky dív-

čích klínů pak napsali oslavné 
verše. Tak vznikla knížečka 
Vábivé záhyby.
Dělal jste někdy rozho-

vor s někým z Přeštic?
Kdysi s místním hrobníkem 

panem Kaslem. Co on jen už 
pohřbil přeštických lidí… To 
byl nesmírně zajímavý rozho-
vor. Pro mě ale byla největší 
persona můj bývalý třídní ze 
základky, pan učitel Naxera, 
dědeček současného starosty. 
Ten se o nás, o žáky, tak sta-
ral! Vedl turistický kroužek 
a se svojí ženou, bez ohledu 
na svůj volný čas, nás vodil po 

cestách necestách v okruhu sta 
kilometrů, aniž by mu kdo kdy 
vyjádřil vděk. Přitom to on nás 
naučil milovat Šumavu. A tak 
dodatečně za nás, jeho žáky 
a jejich rodiče, tam nahoru 
vzkazuju: „Tisíckrát děkuje-
me, pane náš učiteli Naxero!“
Hodláte se na stará 

kolena do Přeštic vrátit? 
To už by nešlo, mám v Pra-

ze všechny přátele a teď, jak 
správně říkáte na stará kolena, 
už čím dál tím potřebnější dok-
tory. Takže sem hlavně jezdím 
za vzpomínkami.

Ľubomír Smatana
reportér 

Českého rozhlasu

Všechno jsem dělal... 
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Listování
dejinami PŘEŠTIC

Přeštická sladovna
Přeštice nejsou průmyslové 

město, přece však mají – nebo 
spíš měly – několik zajímavých 
technických či průmyslových 
památek. K těm nejzajímavějším, 
dochovaným do dnešní doby, 
patří městská sladovna. Protáh-
lá budova stojí na jižním konci 
Pohořka, ve svahu na návrší Hlí-
zy směrem k řece, jako poslední 
stavba při výjezdu na Lužany. 
K dalším stavbám, ukazujícím 
na podnikatelského ducha našich 
předků, patří budova skladiště 
hospodářského družstva (za via-
duktem) z roku 1911 a nedaleká 
stavba městských jatek z roku 
1901 s dochovaným cihlovým 
komínem, na němž každoročně 
hnízdí čápi. Zatím stojící, ale silně 
ohrožená, je stará cihelna (1911) 
s cihlovým komínem, která už 
jako jediná odkazuje na starou 
přeštickou tradici těžby cihlářské 
hlíny a výroby cihel. Nedávno 
zaniklé jsou areály nové cihelny, 
Prefy či mlýna... 

Obraťme nyní svou pozor-
nost k technické památce, jež je 
z dochovaných památek nejstarší.

Sladovna vznikla z iniciativy 
vedení města v době, která přála 
průmyslovým podnikatelským 
záměrům. Roky 1867 až 1873 jsou 
totiž v celé monarchii ve znamení 
rozvoje bankovnictví a průmyslu 
a překotného zakládání nových 

akciových společností. Přeštice 
se k průmyslovému boomu přida-
ly až v závěru konjunktury. Dne  
10. března 1872 vznikla akciová 
společnost pro vystavění a zaří-
zení první akciové sladovny 
v městě Přešticích. Její správní 
radu vedl jako starosta společ-
nosti stavitel Josef Hlávka, jeho 
náměstkem byl přeštický starosta 
František Hofmeister, který byl 
iniciátorem celého projektu.

Se stavbou se začalo hned násle-
dujícího roku. Stavební plány 
a technický dohled zajistila v roce 
1873 karlínská strojírna Breitfeld, 
Daněk a spol., stavbu financova-
li přeštičtí měšťané mydlář Josef 
Velkoborský a obchodník Matěj 
Hájek. Sladovna se stala prvním 
průmyslovým závodem v jinak 
hlavně zemědělských Přešticích.

Stavba důmyslně využila sklon 
terénu mezi silnicí a řekou Úhla-
vou a skládala se ze dvou hlav-
ních částí, humen a hvozdu. 
Dlouhá protáhlá budova blíž 
k silnici byla takzvaná humna, 
rozdělená na dvě části řadou 44 
litinových sloupů. V humnech se 
nacházely chladné klenuté míst-
nosti ke klíčení zrna. Po namá-
čení v 5 kádích (štokách) bylo 
na podlahách rozprostřeno zrní 
do záhonů o výšce asi 20-30 cm 
a bylo převraceno dřevěnými 
pluhy. Převracení zajišťovali děl-
níci, najímaní na dobu kampaně 
(září až květen). Nad humny byly 
tři patra půd sloužících jako sýp-
ky. K humnům přiléhala věžovitá 
budova předhvozdí a samotného 
dvoulískového hvozdu, zakon-
čeného dnes již neexistujícím 
komínem (párníkem). Hvozd 
sloužil k sušení zrna na ocelo-
vých roštech a k finální přeměně 
ječmene na slad. Zrno bylo třeba 
neustále obracet nejprve ručně, 
později samočinně tzv. vendry. 
Na jižní straně je k předhvozdí 
připojeno kolmé obytné křídlo 
(v roce 1930 zvýšené o 2. patro 

s dřevěnou pavlačí). Humna byla 
v roce 1907 rozšířena o sever-
ní přístavbu. V roce 1913 byla 
směrem k řece přistavěna sofis-
tikovaná čistírna odpadních vod 
s dvakrát třemi komorami.

Sladovna byla na hvozdu vyba-
vena parním kotlem k sušení zrna 
(v roce 1910 nahrazen novým) 
a parním strojem, pohánějícím 
zařízení zajišťující dopravu zrna 
do vyšších pater (lísek) a čerpání 
vody z Úhlavy a ze studny.

Ač šlo o moderní podnik, nedo-
kázali přeštičtí podnikatelé zajis-
tit prosperující výrobu a od roku 
1875 sladovnu pronajímali. Pro-
jektu nepřály ani vnější ekono-
mické podmínky. V květnu 1873 
došlo ke krachu na vídeňské bur-
ze. Propady ekonomik v Němec-
ku i USA z důvodu předluženosti 
firem rozpoutaly světovou eko-
nomickou krizi, která trvala mezi 
lety 1873 až 1879.

V roce 1879 je zmíněn nájem-
ce sladovny Moric Raumann. 
V roce 1880 byla akciová spo-
lečnost rozdělena na tři díly, 
které koupila plzeňská firma  
H. Raumann a synové, dále Ludvík 
Eisenschimmel a majitel drožďár-
ny v Plzni Josef Hanák. V roce 
1890 došlo k další změně ve 
vlastnictví firmy: vedle J. Hanáka 
drželi nyní akcie sladovny bra-
tři Zikmund a Vilém Freundové 
(plzeňská firma S. a W. Freund). 
Po vzniku republiky byla sla-
dovna velmi úspěšná, vyvážela 
slad do Německa, Itálie, Francie 
a Rakouska. Na konci 20. let kou-
pila čtvrtinový podíl ve sladovně 
světově proslulá sladovnická fir-
ma Reiser, která rozhýbala mezi-
tím stagnující obchod s přeštic-
kým sladem.

Sladovnu na místě vedl správce 
a o zařízení se staral strojník, který 
bydlel i s rodinou na sladovně.

Sladovna produkovala pivo-
varský slad, slad na černé pivo 
a speciální přípravek Maltrin, což 
byl cukernatý výrobek ze sladu, 

po němž těsto rychle a vydatně 
kynulo. Z pšenice se v přeštické 
sladovně vyráběly moučky jako 
přídavek do dětské výživy.

V období vrcholné prosperity se 
v přeštické sladovně ročně zesla-
dovalo 60 až 70 vagonů ječmene.

Jelikož přeštická sladovna patři-
la židovským podnikatelům, byla 
v roce 1940 německými okupanty 
arizována a její strojové zařízení 
rozprodáno nebo zničeno. Sklado-
vací prostory ve sladovně převza-
lo přeštické hospodářské družstvo, 
v roce 1944 zde Němci skladovali 
součástky do tanků a opravovali 
vojenská auta. Po válce fungo-
vala sladovna jako sklad země-
dělských produktů, poté i země-
dělské chemie a hospodářských 
potřeb. V současnosti patří budo-
va společnosti ZNZ Přeštice, od 
roku 1998 je v horních prostorách 
prodejna nábytku.

Přestože bylo za války zlikvi-
dováno původní vnitřní vybavení 
sladovny, snesen „komín“ (pár-
ník) a uvnitř vestavěny příčky, 
dochovala se sladovna v téměř 
původním stavu.

Za války postavili Němci vedle 
sladovny dřevěné baráky a měli 
zde umístěny své vojáky. Když 
5. května 1945 vypukla i v Přeš-
ticích revoluce, vznikla tzv. Stráž 
svobody (Revoluční garda). Ta 
měla před příjezdem Američanů 
své hlídky právě na sladovně.

Po osvobození se do zmíněných 
dřevěných baráků nastěhovali 
skauti a sportovní letci a modelá-
ři. Mládežnickou zájmovou čin-
nost zde ukončil rok 1948.

Michal Tejček, kronikář
Dům historie Přešticka

Městský podnik

Technické památky

Stavba

Sladovna zevnitř

Různí majitelé

Přeštické výrobky

Konec sladovny

Nejen pro slad
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Eliška VORÁČKOVÁ, Maxmilián PALA, Matyáš POVOLNÝ, Lucie RAJČOKOVÁ,  
Matyáš POLÁK, Aneta HÁJKOVÁ, Eliška ŘEZÁČOVÁ, Martin FRIEBEL (zleva)

Vítání občánků

Není nic krásnějšího, než přivést na svět a vychovat malého človíčka. 
Dne 4. listopadu 2017 jsme přivítali do života nové občánky našeho města.

Vojtěch Jan TOMAN, Sofie HUSNÍKOVÁ, Matyáš KLADÍVKO, Adam NUSSBERGER, 
Malvína ČERNÁ, Stella DOBIÁŠOVÁ (zleva)                                              Foto Josef Kubát

Co připravujeme ve Středisku volného
času Slunečnice Přeštice, p. o.,
v nejbližších týdnech:

Stále přijímáme přihlášky na 
Výtvarný kurz pro dospělé 
pod vedením pana malíře Kas-
la z Dolní Lukavice (přihlášky 
jsou volně ke stažení na webo-
vých stránkách).

Koncem měsíce listopadu 
se uskutečnilo Ladění se na 
Vánoce, akce pro širokou 
veřejnost – vyrábění advent-
ních věnců, svícnů, originál-
ních přání, vánočních ozdob 
z korálků, připomenutí si 
vánočních obyčejů a zvyků, 
pohlazení po Duši… Ale také 
vyrábění vánočních dekora-
cí se seniorkami.

V prosinci (15.-17. prosince 
2017) připravujeme pro děti 
příměstský tábor „Putování 
s yettim“ s přespáním v SVČ. 
Vydejte se s námi zažít dobro-
družství, společně si zaspor-
tovat, tvořit, zahrát hry, plnit 
úkoly, přespat ve Slunečnici, 
zkrátka se s námi pojďte pustit 

po stopách yettiho. Přespávač-
ka je tentokrát určena pouze pro 
žáky základní školy, počet účast-
níků je omezen na 15. Při ne- 
naplnění je možné přihlásit na 
přespávačku i děti předškolní-
ho věku. Přijímáme předběžné 
přihlášky do 8. prosince 2017. 
Cena za celý víkend je 500 
korun. Jídlo pětkrát denně a pit-
ný režim zajištěny. Po domlu-
vě pracovního týmu jsme se 
rozhodly, že umožníme pobýt 
s námi i dětem (ZŠ i předško-
láci), které nechtějí trávit noc 
mimo domov. Je možné přihlá-
sit se pouze na sobotu od 8.00 
hod. do 19.00 hod. Jídlo je zajiš-
těno po celý den, stejně tak pitný 
režim a zajímavý předvánoční 
program se spoustou vánočního 
tvoření. Cena za sobotní pro-
gram včetně jídla je 250 Kč.

Od ledna do dubna chys-
táme tvořící neděle s paní 
Mgr. Vladimírou Živnou- 

-Písařovou, kde si budete 
moci vyrobit šperky z drátků 
a korálků, brože z organzy, 
ozdobit trička, vyzkoušet si 
prožitkovou arteterapii.

O bližší informace k našim 
kroužkům, akcím, přespávač- 
kám a táborům si pište na  
e-mail: svc.prestice@seznam.cz, 
volejte na tel. číslo 379 304 
910. Většinu novinek zveřej-
ňujeme na webových strán-
kách www.ddmpresti-ce.cz, 
na FB profilu: Středisko vol-
ného času Slunečnice Přešti-
ce, p. o., a v naší vitríně v Reb-
cově ulici 499.

Dovoluji si upozornit, že po 
dobu cca jednoho roku budou 
ještě v provozu web:
www.ddmprestice.cz
a e-mailová adresa:
ddm.prestice@volny.cz

Za SVČ Slunečnice 
Přeštice, p. o., 

Bc. Ivana Kvíderová

Středisko volného času Slunečnice 
Přeštice, p. o., informuje:

V době podzimních prázdnin 
(26.-27. 10. 2017) se ve Slu-
nečnici konal příměstský tábor 
Podzimní prázDÝNĚ, který 
se letos nesl v halloweenském 
duchu. Sešlo se u nás 20 dětí, 
se kterými jsme si to parádně 
užili i my dospělí. Skupinky 
Kostlivců, Duchů, Netopýrů 
a Dýní se střídaly na různých 
stanovištích… Děti si samy 
vydlabaly dýně a vytvořily 
z nich krásné halloweenské 
lucerny, pekly strašidelné cuk-
roví, vyráběly děsivé ozdoby 
a nemálo se nasmály u starých 
oblíbených her v novém pod-
zimním kabátě: „Dýňovka se 
vaří, semínka na talíři“, „Jac-
ku, Jacku, kolik je hodin na 
Big Benu?“, „Líně dýně leží 
v hlíně, prásk, bum, bum!“ 
a další. Děkujeme za pomoc 
a společnost Anežce Tejčko-
vé.

V SVČ Slunečnice nabízíme 
i kroužky pro dospělé, jako 
například Kreativní dílnu, 
kterou nyní navštěvuje 18 žen 
každé sudé úterý večer. Během 
tří setkání si mohly kreativní 
ženy vytvořit závěsný strom, 
namíchat si vlastní vůně pod 

vedením paní Heleny Černé 
z Voňavé země a paní Martina 
Budková je naučila uháčkovat 
košíky ze šňůr.

Další pravidelná setkávání ve 
Slunečnici se uskutečňují pro 
kolektiv Paličkářek Přešticka. 
Dámy jemného rukodělného 
umění se scházejí pravidelně 
a jejich tvorba bude Vašim 
očím odkryta od 29. 11. 2017 
do 7. 1 2018 v Domu historie 
Přešticka. Jste srdečně zváni!

Dne 29. 10. 2017 na dušičko-
vé výstavě akvarelů paní Jarky 
Papežové na přeštickém hřbi-
tově poprvé veřejně vystoupil 
pěvecký sbor při SVČ Sluneč-
nice Přeštice. Pěvecký sbor 
je skupina dospělých, kteří se 
známe už od dětství nebo od 
vidění. Poprvé se ti mladší z nás 
setkali před lety v dětském 
pěveckém sboru Hlásek při 
ZUŠ Přeštice. V Hlásku vznik-
la přátelství, která trvají dodnes, 
a nejen za to patří ZUŠ Přeštice 
velké díky! Jak šel čas, postup-
ně jsme dětský pěvecký sbor 
opustili a zpěvu se nevěnovali. 
Při náhodném setkání v ZUŠ 
Přeštice na workshopu Muzi-
koterapie, který v září pořádala 
MAS Aktivios, jsme ale došli 
ke stejnému názoru, a to… že 
nám zpívání moc chybí. Chtěli 
jsme si zazpívat jen tak… pro 
sebe, pro radost. A tak jsme se 
rozhodli společně krmit duši 
zpěvem znovu a SVČ Sluneč-
nice Přeštice, p. o., nám otevře-
lo svoji náruč. Za to také moc 
děkujeme. A tak nás tu dnes 
máte: Canto Colore…

Za SVČ Slunečnice 
Přeštice, p. o., 

Bc. Ivana Kvíderová

Není nic krásnějšího, než přivést na svět a vychovat malého človíčka. 
Dne 28. října 2017 jsme přivítali do života nové občánky našeho města.

Štěpánka KAPROVÁ, Aneta KOHOUTOVÁ, Emily NĚMEČKOVÁ, Radek JANOUŠEK 
(zleva)

Vojtěch HRÁCH, Kristýna HRÁCHOVÁ, Aneta HAJŽMANOVÁ, Gabriela MOULISO-
VÁ, Agáta TAIŠLOVÁ (zleva)                                       

Matyáš CHLAD, Mikuláš BLÁHA, Tadeáš MORAVEC, Ema KOŽÍŠKOVÁ, Eliška DVO-
ŘÁKOVÁ, Ondřej DANKO (zleva)
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Uspávání broučků
Ví brouček, ví i beruška, 

kdy bude den. Ví brouček, ví 
i beruška, kdy bude noc... I ti 
broučkové v přírodě ví, jak se 
připravit na zimní spánek a co 
vše je k tomu potřeba. Do naší 
školky se slétly spousty brouč-
ků a různého hmyzu, které při-
šly na podzimní oslavu, aby se 
rozloučily s podzimem a při-
chystaly své pelíšky, do kte-
rých se po oslavě uloží. A že 
to byla oslava! Se vší parádou. 
O zábavu se nám postarala 
paní Inka Rybářová s panem 
Rybičkou. Děti a paní učitelky 
převlečené za broučky, před-
vedly svou krásu v průvodu. 
Při promenádě jsme mohli 
vidět například Ferdu Mraven-
ce, berušky, pavouky, chrous-
ty a spousty dalších. Děti si 

společně s Inkou zasoutěžily, 
zazpívaly i zatančily. Do her, 
zpěvů a tanců byly zapojeny 
i paní učitelky a na závěr spo-
lečně s dětmi chytaly broučky 
do postýlek. Každý brouček 
si na památku odnesl nejen 
spoustu vzpomínek a zážit-
ků, ale i svůj dětský časopis. 
Za to, jak byly děti připrave-
né na akci, vděčíme zejmé-
na rodičům, s nimiž je velmi 
dobrá spolupráce a dělají pro 
své děti maximum, aby jejich 
vzpomínky na dětství byly co 
nejhezčí.

Poděkování patří i Ince 
Rybářové a panu Rybičkovi 
za pestrý a nabitý program. Už 
se těšíme na další spolupráci 
a setkání.

Kolektiv MŠ Dukelská

Hřbitov jako galerie
pod širým nebem

Klatovská výtvarnice a přeš-
tická rodačka Jarka Papežová 
se roky zajímá o staré hřbito-
vy a funerální architekturu. 
Náhrobky ji nejen inspirují, na 
hřbitovech i ráda tvoří. Z je-
jí tvorby vznikla originální 
dušičková výstava s názvem 
ZAHRADA ČASU. V lipové 
aleji přeštického starého hřbi-
tova vyrostlo 13 malovaných 
zastavení, akvarelové obrazy 
náhrobků, květin a duchovní 
tematiky a díla tzv. land artu, 
rozsetá po několika náhrob-
cích. Vernisáž v neděli 29. října 
sice provázela vichřice, ti, kdo 
jí odolali, si mohli vyslechnout 
poetické a duchovní slovo 
Zdeňka A. Emingera a pěvec-
ký sbor Canto Colore při SVČ 
Slunečnice Přeštice. Konaly 
se dvě komentované prohlíd-
ky po starém hřbitově, krát-
ký úvodník zachytil na svém 
videu Milan Janoch. Celá 

akce se konala ve spolupráci 
s Domem historie Přešticka 
a Spolkem pro záchranu his-
torických památek Přešticka. 
Smyslem této nevšední výsta-
vy bylo nejen upozornit na 
krásu přeštického hřbitova, ale 
i na potřebu péče o tuto přeš-
tickou pamětihodnost.

Spolek pro záchranu 
historických památek 

Přešticka

Jarka Papežová.                                         

Zdeněk A. Eminger na vernisáži výstavy.  

Canto Colore na vernisáži výstavy.              Foto Václav Živný

Spolek pro záchranu 
historických památek
Přešticka

Konec října a začátek listopa-
du byl ve spolkovém kalendáři 
nabitý akcemi. 22. října pro-
běhlo již druhé sbírání kera-
miky a pazourků s plzeňskými 
archeology. Kromě pravěké 
a středověké keramiky jsme na 
poli u Vícova nalezli i štípa-
nou čepel z pazourku.

Dne 26. října se v salonku 
pivovaru a restaurace U Přeš-
ka konala přednáška a beseda 
O přeštické sladovně. Sešlo se 
padesát lidí, kteří si vyslechli 
krátkou přednášku Michala 
Tejčka o historii sladovny, 
a kteří měli následně mož-
nost pobesedovat s přítomný-
mi pamětníky na předválečný 
i poválečný provoz podniku. 
Radost nám udělala i přítom-
nost Lubomíra Porvicha, nové-
ho ředitele ZNZ Přeštice, 
podniku, který je současným 
majitelem sladovny. Zlatým 
hřebem večera bylo povídání 
o pivovarnictví a sladovnictví 
v minulosti a dnes konstruk-
téra přeštického minipivovaru 
Josefa Krýsla. Zvláštní podě-
kování patří panu Jindřichu 
Kykalovi, rodáku z přeštické 
sladovny, za vzpomínky, kte-
ré u příležitosti besedy sepsal 
a poslal.

Následující neděli se konala 
vernisáž výstavy Zahrada času 
výtvarnice Jarky Papežové. 
O výstavě pod širým nebem 
na starém přeštickém hřbitově 
blíže v samostatném článku, 
zde bych chtěl pouze informo-
vat, že výstava byla prodlouže-
na až do adventu.

Ve středu 8. listopadu hostil 
Dům historie Přešticka před-
nášku o historii a prezentaci 
současných aktivit na hradě 
Skála. Šest desítek účastníků 

z řad členů spolku, hradních 
brigádníků i historie milov-
né veřejnosti krom přednášky 
Michala Tejčka zhlédlo i doku-
mentární film Libora Marka 
„Hrad Skála u Přeštic“ a malou 
výstavu archeologických nále-
zů a obrazového materiálu, kte-
rý připravili pracovníci DHP.

V pátek 10. listopadu se 
konala členská schůze spol-
ku. S radostí jsme přijali nové 
členy, shrnuli činnost za dru-
hé pololetí a chystali plány 
na příští rok. Z těch nejzají-
mavějších jmenujme alespoň 
oslavy 700. výročí od první 
zmínky o hradu Skála (1318) 
či iniciování archeologického 
průzkumu starého přeštické-
ho kostela nedestruktivními 
metodami.

V sobotu se několik z nás 
vypravilo do Anežského 
kláštera u příležitosti svátku  
sv. Anežky České. V nově 
zpřístupněných prostorách 
kláštera jsme si mohli zblízka 
prohlédnout ty části, které sva-
tá Přemyslovna vystavěla za 
peníze z prodeje Přeštického 
újezdu.

Michal Tejček
www.spolek-prestice.cz

Ing. Josef Krýsl při přednášce o přeštické sladovně.

V Domě historie Přešticka na přednášce o hradu Skála.
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Chci být zodpovědný majitel!!!
Mýty a nepravdy o kastraci koček.

Devět důvodů 
proč lidé nekastrují

Největší dar, který můžete 
své kočce dát, je kastrace. 
Tyto rutinní lékařské postu-
py nejen pomohou zvládnout 
přemnožení koček, ale mohou 
také zabránit zdravotním pro-
blémům, a to umožňuje, aby 
Vaše kočky vedly delší, zdra-
vější a šťastnější život.

Kastrace je proti přírodě
My lidé používáme antikon-

cepci a léky, provádíme ope-
race, zachraňujeme jedince, 
kteří by v běžné přírodě zahy-
nuli. Tohle ale příroda nedělá. 
My pak přehlédneme všechny 
naše kroky proti přírodě a pro-
hlásíme, že „Kastrace koček je 
proti přírodě”.

Chraňte přírodu, nepouží-
vejte léky, antikoncepci, auto, 
elektřinu ani mobil a staňte 
se poustevníky. Pak můžete 
prohlásit, že kastrace je proti 
přírodě.

Kočka by měla mít
před kastrací koťata

Lékaři jsou opačného názoru. 
Praxe ukazuje, že nejlepší čas 
na kastraci kočky je ještě před 
první říjí.

Máme kocoura – nás se 
kastrace netýká

Jeden z nejvíce úsměvných 
a současně nejrozšířenějších 
mýtů. Váš kocour se může stát 
otcem i více než 40 koťat ročně!

Pro všechna naše koťata 
najdu nový domov

Nový domov pro vaše koťata 
sehnat můžete, ale najít oprav-
du dobrý domov je velmi obtíž-
né. Každé vaše kotě, kterému 
najdete nový domov, bere pří-
ležitost jednomu kotěti z útul-
ku. Vaše darované kotě nebo 
jeho potomci mohou skončit 
v útulku, stejně jako ostatní 
toulavé kočky. Můžete tedy 
zaručit, že právě vámi darova-
né kotě neskončí právě tam? 
Pokud víte o dobrých zájem-
cích, kteří touží po kotěti, tak 
je pošlete do útulku. Pomůžete 
koťatům v útulku a sobě ušet-
říte situaci, kdy budete muset 
dlouhé hodiny obvolávat a pře-
mlouvat vše-chny vaše kamará-
dy, kolegy, známé i vaši rodinu, 
aby si kotě vzali.
Kočky začnou po kastraci  

lenivět a tloustnout
Pravdou je, že některé kočky 

takto dopadnou, ale hlavním 

důvodem je, že jejich majitelé je 
krmí až příliš a neposkytnou jim 
dostatečné množství pohybu. 

Chování kočky se
po kastraci změní

Ano, chování se změní, a to 
k lepšímu. Kocouři přestanou 
mít teritoriální chování a pře-
stanou značkovat. Kastrované 
kočky se méně rvou s ostat-
ními kočkami. Jelikož kočky 
nemají zájem o množení, tak 
i méně cestují po svém oko-
lí, a tím se snižuje možnost 
zranění způsobeného auty. 
Kastrované kočky mají delší 
a zdravější životy.

Kastrace je moc drahá
Náklady na kastraci jsou ve 

srovnání s náklady za celo-
životní péči zanedbatelné. 
Kastrace kocoura se pohybuje 
něco kolem 500 korun, kočka 
cca 700 Kč. Nemáte dostatek 
peněz na kastraci? Více na 
www.kastruj.cz/kastracni-pro-
gram

Pokud máte ve svém oko-
lí toulavou kočku, do kte-
ré nechcete investovat, tak 
můžete kontaktovat některý 
z útulků ve vašem okolí, kde 
vám rádi s kastrací pomohou.

Dvakrát devadesátiny!
Pomník padlých

V červenci 2017 uplynu-
lo devadesát let od usazení 
pomníku padlých před ško-
lou v Dolní Lukavici. Stavbě 
předcházela řada jednání již od 
konce roku 1923, kdy si obec-
ní zastupitelé původně přáli 
nechat zhotovit jen pamětní 
desku se seznamem padlých 
vojínů, kterou by umístili na 
plánovanou novou budovu 
obecního úřadu (obecní úřad 
byl postaven v roce 1932). 
31. března 1927 bylo rozhod-
nuto o stavbě pomníku před 
školou. Nejdříve bylo třeba 
podezdívky, kterou obstara-
la Místní osvětová komise za 
přispění místních občanů (zed-
nické práce, potah). Pomník 
byl zhotoven kameníkem  
B. Kočandrlem z Přeštic v ceně 
7800 Kč. Finančně se podílely 
obec Dolní Lukavice, rodiny 
padlých vojáků, spolky, byla 
uspořádána také veřejná sbírka 
a část peněz šla také z výtěžku 
divadel Místní osvětové komi-
se. Práce postupovaly rych-
le a v polovině července byl 
pomník hotový a na horní část 
byla umístěna menší socha lva.

V předvečer slavnostního 
odhalení 16. července 1927 
bylo sehráno divadelní předsta-
vení „Vrah“ a všichni si zdobi-
li své domy prapory a chvojím 
na velkou slávu dalšího dne, 
17. července. V devět hodin 
ráno se všichni scházeli u pan-
ského kasina (dnešní sokolov-
na), odkud vyšel průvod ke 
škole. Pomník byl zahalený do 
československé vlajky. Před 
pomníkem bylo několik řad 
židlí, první řady byly vykázá-
ny pro rodiny pozůstalých po 
padlých vojácích. Úvodní slo-
vo přednesl Josef Prach, před-
seda místní osvětové komise, 
slavnostní řeč měl pan Tupý, 
tajemník z Plzně. Nakonec 
promluvil řídící učitel Václav 
Voltr, který stručně shrnul 
válečnou dobu a přečetl obě 
pamětní listiny, které byly 

vloženy do základního kame-
ne. (Listiny obsahují zápis ze 
slavnosti se seznamy padlých 
a druhá statistické údaje Dolní 
Lukavice.)

V roce 1933 se začalo s parko-
vými úpravami kolem pomní-
ku. V kronice je uvedeno: 
„Před školou a v okolí pomní-
ku padlých a zemřelých vojínů 
ve světové válce byl, abych 
tak řekl, husí plácek a tábor 
potulných kumštýřů, kteří uva-
zovali koně, kozy atd. u stro-
mů, po nichž okolí pomníku 
bylo vlastně hnojiště…“ Dne  
18. května 1933 se začalo 
s přípravnými pracemi: došlo 
ke kácení stromů, překopává-
ní místa, rozvezení orné půdy. 
Plán, květiny (jiřiny) obstaral 
zahradník Josef Jirásek. Země-
dělci navezli ornici a dozor 
nad celým parkem měla sprá-
va školy. Vše bylo dokončeno 
3. června 1934. Zásluhy za 
tuto činnost jsou připisovány 
tehdejšímu starostovi Josefu 
Kotousovi a Rudolfu Šloufo-
vi, předsedovi Místní osvětové 
komise.

Lukavický hřbitov
V letošním roce jsme si při-

pomněli 90 let od založení 
nové části hřbitova v Dolní 

Lukavici. Původní hřbitov 
z 15. století se v Dolní Luka-
vici nacházel kolem koste-
la sv. Petra a Pavla na návsi. 
Z důvodu velké morové epide-
mie nestačil a v roce 1771 byl 
založen nový za obcí na vrchu 
Hořice směrem na Lišice.

V roce 1926 se začalo jed-
nat o rozšíření hřbitova. Vše 
muselo být již tehdy na povo-
lení a pod podmínkou, že se 
zachová předepsaná délka 
a šířka hrobů – pro dospělé 
2,5 m x 1,40 m, pro děti do 10 
let 1,60 m x 90 cm. Mezery 
mezi hroby byly předepsány 
na 50 cm. Stavba nového hřbi-
tova byla zadána přeštickému 
staviteli Františku Sieglovi. 
Na financování hřbitova se 
podílely zúčastněné obce dle 
počtu obyvatel (Dolní a Horní 
Lukavice, Lišice, Snopoušo-
vy, Krasavce). První byla na 
komunálním hřbitově 7. čer-
vence 1927 pohřbena Anna 
Živná, dcera Josefa Živného, 
18letá dívka z Dolní Lukavice 
č. p. 145, která se nešťastnou 
náhodou utopila při praní prá-
dla v řece.

Z historických pramenů 
zpracovala Mgr. Eva Horová

Skauti mají pro strach uděláno
Rok se s rokem sešel a naše 

skautské středisko se vyda-
lo na již tradiční podzimní 
výpravu, tentokrát na maleb-
nou skautskou základnu Bílý 
orel vprostřed krásné zastraši-
dlované Šumavy. Kdo nevěří, 
ať tam běží! Celý víkend byl 
naplněn strašidly…

Hned prvního večera absol-
vovaly děti stezku odvahy 
v nedalekém lese, kde se pro-
plétaly mezi bludnými kořeny 
a strašlivými hejkaly. Většina 
to zvládla sama, někteří za 
asistence pomocné ruky nebo 
nohy. Všichni ale zůstali celí, 
takže jsme v sobotu mohli 
vyrazit na výpravu po okolí, 
na správný strašidlologický 
průzkum. (Podojili jsme šátky, 
kradli svačinu dřevorubcům 
a utíkali před nenávistným 
pecnem chleba. Mimoto se 
nám též podařilo skoro všem 
vylézt na strom!)

K večeru se nám pak strašidla 
nahrnula do chaty. Měli jsme 
tam zpívající jezerní panny, 
kostlivce se sklony k hazar-
du a na půdě se proháněl Bílý 
mužík na zádech, mimo jiné, 
samozřejmě. Hejkal tentokrát 
nepřišel, jelikož nerad nivu 
– děti ale za to byly rády.

A v neděli už honem domů! 
Do bezpečí, do podhůří 
Šumavy, kde nám pod okny 
přechází tak maximálně to 

přeštické černostrakaté… 
Snad se odvážíme jet příští 
rok zas!

Skřítka

Konec roku
u přeštických skautů

O naší střediskové výpravě 
jste si mohli přečíst na jiném 
místě této stránky. Jen by-
chom rádi doplnili, že podzim-
ní výpravu na Šumavu nám 
usnadnila doprava autobusem 
ČSAD, který jsme si objed-
nali. Touto cestou moc děku-
jeme řidičům panu Tančouzo-
vi a panu Žikešovi, kteří nás 
bezpečně odvezli v pátek na 
Javornou a v neděli zpět.

A co se u skautů ještě děje? 
Družinka roverů se zúčastni-
la závodů v Třemošné. Oddíl 
skautek se zapojil do právě 
probíhající soutěže plzeň-
ských skautů a večerní návrat 
si dívky prodloužily v klubov-
ně, kde si při čaji popovídaly 
a zahrály hry.

Šmoulíci z přípravky prošli 
při Dušičkách stezku odva-
hy pod hřbitovem. Také jsme 
dojeli k dobřanským skau-
tům na jejich vyhlášenou akci 
Hororový ostrov. Zúčastnili 
jsme se tradičního kolegia 
skautů západočeské oblasti 
Bílého orla a právě se chys-
táme na mikulášskou oslavu, 
kterou díky paní Mgr. Míš-
kové můžeme opět uspořá-
dat v malém sálu Kulturního 
a komunitního centra.

Po Mikuláši se přiblíží Váno-
ce a my bychom vám všem 
rádi popřáli, aby pro vás byly 
krásné a pohodové.

Skauti Přeštice

Anonymní příspěvky 
do Přeštických novin nelze otisknout!



Festival zahájila v pondělí  
6. listopadu ekologická soutěž 
Třiďme odpady pro žáky 1. tříd 
a poté následovala hudební 
pohádka Jak Lesíčkovi uletě-
ly včelky do Bavorského lesa. 
Během představení se děti 
podílely na jeho průběhu zpě-
vem a další interakcí s vystu-
pujícími.

„Juniorfest v Prešticích 
nabídl přes 16 filmových pro-
jekcí pro nejmenší i mládež, 
ale i další nabídku odborně-

vzdělávacích akcí. Jednalo se 
například o dabingové dílny 
s Olgou Walló, při kterých 
děti namluvily dialogy z filmu 
Asterix a Obelix, či worksho-
py tvorby filmových triků 
s využitím greenscreen stěny,“ 
uvedla ředitelka Kulturního 
a komunitního centra v Přeš-
ticích Martina Míšková, která 
je současně předsedkyní spol-
ku JUNIORFEST, jež festival 
požádá. Jak již bylo uvedeno 
výše, vedle doprovodných 

akcí měli návštěvníci na výběr 
z mnoha českých a evropských 
snímků pro děti a mládež, od 
Večerníčků a Hurvínka pro 
ty nejmenší až po snímky pro 
starší děti. Jedním z nich byl 
například film Léto všech 
mých rodičů, který festival 
v Přešticích zahajoval.

Festival v Přešticích zakon-
čovalo retrospektivní setká-
ní s „králem české pohádky” 
Zdeňkem Troškou. Dorazili 
například i jeho herečtí kole-
gové z pohádky Princezna 
ze mlejna (1994) – Yvetta 
Blanarovičová (postava čer-
ta) a Jakub Zindulka (vod-
ník). „Ač jsme museli setkání 
z důvodu režisérova nabitého 
programu o pár dní posunout, 
i přesto na něj čekal kompletně 
vyprodaný sál Kulturního cen-
tra. Společné fotografování 
s režisérem a ostatními hosty 
nebralo konce, stejně tak auto-
gramiáda v závěru večera,“ 
sdělila Míšková.

Juniorfest je po Zlín Film 
Festivalu druhou největší fil-
movou událostí pro děti a mlá-
dež v České republice. 11. roč- 
ník MFF Juniorfest 2018 se 

v příštím roce uskuteční v ter-
mínu od 10. do 15. listopadu 
2018 a Přeštice budou opět 
jedním z hlavních festivalo-
vých měst.
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Vážení 
občané,
na základě 
rozhodnut í 
Bezpečnostní 
rady zakou-
pilo měs-
to Přeštice 

AUTOMATICKÝ EXTER-
NÍ DEFIBRILÁTOR (AED), 
který se stal součástí výbavy 
vozidla Městské policie Přeš-
tice. Zelená samolepka značí 
místo (budovu, dopravní pro-
středek), kde je AED umístěn 
a připraven k použití. Co je 
to AED? Jedná se o lékařský 
přístroj, který dodá srdci 
ve stavu komorové fibrila-
ce řízený elektrický výboj 
sloužící k obnovení normál-
ního srdečního rytmu – tzv. 
defibrilace. Aby mohla být 
defibrilace úspěšná, musí být 
srdce schopno samostatné 
činnosti – nesmí být napří-
klad příliš poškozeno infark-
tem. Časový interval od náhlé 
srdeční zástavy k možnosti 
provést defibrilační výboj je 
hlavní faktor, rozhodují-
cí o úspěchu resuscitačního 
snažení. Kardiopulmonální 
resuscitace (KPR) – nepřímá 
srdeční masáž může podpořit 
krevní oběh a ventilaci u paci-
entů postižených srdeční zásta-
vou po krátkou dobu, nemůže 
však změnit fibrilaci komor do 
normálního srdečního rytmu. 
Obnova srdečního rytmu zde 
vyžaduje defibrilátor, který 
musí být k dispozici do něko-
lika minut od srdeční zástavy. 
Pokud je defibrilátor použit 
okamžitě, je pravděpodobnost 
přežití pacienta s komorovou 
fibrilací vysoká. S každou 
minutou, která uplyne od sr-
deční zástavy, klesá pravdě-
podobnost přežití o 7-10 %. 
Pravděpodobnost přežití kle- 
sá k nule, jestliže pacient 
s komorovou fibrilací nemá 
defibrilátor k dispozici do 10 
minut po srdeční zástavě.

AED činí 
princip čas-
né defibrila-
ce skutečně 
časným. Má 
umožnit širo-
kému okruhu 

osob užít tuto metodu, která 
může být klíčovou léčeb-
nou intervencí a zvýší šanci 
pacientů přežít přednemoc-
niční srdeční zástavu. Jedná 
se o počítačově řízený, bez-
pečný a uživatelsky přívěti-
vý přístroj, který analyzuje 
srdeční rytmus a určí, zda-li 
je přítomen rytmus vhodný 
k defibrilaci. O technologické 
vyspělosti současných AED 
přístrojů svědčí fakt, že senzi-
tivita (citlivost) činí 96-98 % 
a specificita (míra pravděpo-
dobnosti, že test správně identi-
fikuje zdravou osobu) je 100 %. 
Jediné, co obsluha musí 
udělat, je zapnout přístroj, 
nalepit elektrody a řídit se 
pokyny přístroje. Samozřej-
mě by zachránce měl ovlá-
dat techniku KPR – nepří-
mé srdeční masáže. Žádné 
jiné speciální zdravotnické 
znalosti a dovednosti nejsou 
potřebné.
Jak správně AED použít
1. Zjistíme, zda je osoba v bez-
vědomí.

2. Zavoláme pomoc z okolí.
3. Pošleme pro AED.
4. Zprůchodníme dýchací ces-
ty a zjistíme, zda postižený 
dýchá.
5. Voláme tel. č. 155.
6. Otevřeme/spustíme AED:
 po zapnutí nás bude AED 
navádět mluveným slovem
 prvním krokem je nalepení 
elektrod na hrudník raněného
 po nalepení elektrod nás AED 
vyzve, abychom se nedotýka-
li pacienta, a vyhodnotí jeho 
stav
 při fibrilaci komor se AED 
nabije na příslušnou hodnotu 
a vyzve nás k podání výboje 
zmáčknutím tlačítka
 při výboji se nedotýkejte 
pacienta. 
7. Provádíme KPR (nepřímou 
srdeční masáž):
 nepřetržitě provádíme KPR, 
než bude doneseno a připrave-
no AED
 KPR poskytujeme podle vý-
še popsaných doporučených 
postupů
 při KPR pacienta od AED 
neodpojujeme
 pokud bude potřeba další 
výboj, AED nás přibližně po 
minutě upozorní k jeho po-
dání.
8. V zevní srdeční masáži 
pokračujeme, dokud:
a) neobnovíme krevní oběh 
a dýchání (objeví se znám-
ky života – kašlání, polykání, 
pohyb, otevření očí)
b) nedorazí ZZS
c) nedojde k úplnému vyčer-
pání zachránce.

Náhlá srdeční smrt je jednou 
z nejčastějších příčin smrti 
i v ČR, dle statistik umírá kaž-
dý rok 20 000 lidí na srdeční 
zástavu, což je přibližně 50 % 
z celkové úmrtnosti. S nástu-
pem automatizovaných exter-
ních defibrilátorů již není 
nutné vyčkávat příjezdu 
ZZS, účinnou pomoc mohou 
poskytnout i nezdravotníci, 
kteří svým včasným zása-
hem a použitím AED mohou 
zachránit život. Záleží pouze 
na dvou podmínkách: odhod-
lání zachránit a dostupnosti 
AED. Použití AED do pří-
jezdu ZZS zvyšuje úspěšnost 
záchrany osoby, proto obča-
né Přeštic, když jste svědky 
náhlé zástavy oběhu, zavo-
lejte ZZS, v současné době 
již můžete zavolat i Měst-
skou policii Přeštice, která 
má AED ve výbavě. Poté 
začněte okamžitou KPR 
– nepřímou srdeční masáž 
– neboť se zvýší naděje na 
přežití 2-3x. Pokud bude 
však prováděna okamži-
tá KPR – nepřímá srdeční 
masáž – včetně defibrilace 
(AED), může se zvýšit přeži-
tí až na 49-75 %. A TO UŽ 
STOJÍ ZA POMOC, NE!!!

Bc. Pavel Hošťálek
ved. strážník MP Přeštice

Automatický externí defibrilátor 
součástí výbavy Městské policie
Přeštice k zajištění první pomoci

Na sto padesát projekcí a tisíce diváků!
Juniorfest letos slavil úspěch
Jubilejní ročník mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež je již minulostí. V letošním roce 

slavil nejen první desítku, ale i výrazný divácký úspěch – během festivalu se prodalo přes dvanáct tisíc 
vstupenek. Celkem Juniorfest nabídl 149 projekcí v pěti městech a přes 20 dalších doprovodných akcí. Pro 
přeštické návštěvníky byl připraven skutečně nabitý program.

Nostalgické dušičkové
období

Desítky, stovky hrobů ozáře-
ných snad tisícovkami svíček, 
typické dušičkové období, tro-
chu smutné, melancholické. To 
se zajímavou akcí snažil zpří-
jemnit Spolek pro záchranu 
historických památek Přeštic-
ka spolu s přeštickým Domem 
historie. Snahou bylo skloubit 
prohlídku hřbitova s dušičko-
vou výstavou akvarelů nazva-
nou „Zahrada času“.  

Dvakrát se pro zájemce 
konala komentovaná prohlíd-
ka. V krátkém úvodu kronikář 
Michal Tejček připomněl his-
torii hřbitova a pohřebnictví 
v Přešticích, aby pak všichni 
společně vyrazili po místních 

význačných hrobech. „Že zde 
má hrobku Josef Hlávka ví 
asi každý Přeštičák, ale další 
osobnosti…?“ nadnesl všeo-
becnou otázku. Tu by určitě 
bylo zajímavé položit přeštic-
kým občanům, na kolik lidí by 
si vzpomněli. Některé hroby 
jsou již obnovené, další ještě 
zanedbané. „Proto bychom 
chtěli založit tradici adop-
ce hrobu,“ shodl se Michal 
Tejček s Jarkou Papežovou, 
autorkou vystavovaných obra-
zů. „Chtěli bychom, aby se 
i hřbitov stal celoročně místem 
procházek, nikoliv pouze mís-
tem smutku,“ dodala ještě.  

(šat)   

Procházku po přeštickém hřbitově komentoval kronikář Michal 
Tejček (zcela vpravo), vedle něho malířka Jarka Papežová.
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Pevnost Týn
Žáci 5. ročníku naší školy 

měli možnost reprezento-
vat město Přeštice na soutěži 
Pevnost Týn, která se konala 
v rámci Juniorfestu na zámku 
v Horšovském Týně 8. listopa-
du 2017.

Chtěli bychom poděkovat 
paní Mgr. Martině Míškové, 
ředitelce KKC Přeštice, za 
zprostředkování této krás-
né akce a panu starostovi  
Mgr. Karlu Naxerovi za pod-
poru našeho týmu. Zároveň 
oběma děkujeme za sladkou 
odměnu pro naše soutěžící.

Podle ohlasů našich žáků 
měla tato akce velký úspěch.

učitelé 5. ročníku 
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

„V rámci JUNIORFESTu 
jsme se zúčastnili 8. 11. 2017 
soutěže Pevnost Týn pořáda-
né v Horšovském Týně. Naši 
školu reprezentovali tři dív-
ky a jeden chlapec. Z naší 
třídy Barborka Lukášová  
(V. C), z ostatních tříd Anička 
Hohlbergerová (V. A), Hon-
zík Frančík (V. B) a Nikolka 
Pechanová (V. D). Soupeři 
byli z Dobřan, Plzně, Domažlic 
a z Horšovského Týna. Kapitá-
ni týmů byli hokejisté z HC Ško-
da Plzeň. Náš tým si vylosoval 
Miroslava Indráka. Dalšími 
byli Lukáš Kaňák, David Skle-
nička, Jan Schleiss a Petr Stra-
ka. Soutěžilo se v disciplínách 
např.: Tajenka, Balancovník, 
Běh, Zámecký golf, Matice, 
Otázka, Střelba, Mince…

Po celou dobu jsme drželi 
všechny palce, které máme, 
a bujaře jsme fandili. Náš 
tým byl skvělý a snažil se do 
posledních chvil. Domů jsme 
dovezli krásné 3. místo, i když 
do prvního nám chybělo jen 
pár bodů. Ale držíme se hes-
la: ´Není důležité vyhrát, ale 
zúčastnit se´.“

Barbora Maříková, V. C
„Minulou středu jsem 

nemohla dospat. Byla jsem 
totiž vybrána, abych repre-
zentovala naši školu v soutěži 
Pevnost Týn, která se kona-

la na zámku Horšovský Týn 
jako součást Juniorfestu. Náš 
čtyřčlenný tým doplnil skvělý 
plzeňský hokejista Miroslav 
Indrák, se kterým jsme spo-
lečně plnili šest úkolů. Někte-

ré disciplíny nám daly zabrat, 
ale nakonec jsme se umístili na 
třetím místě. Naši fanoušci nás 
odměnili bouřlivým potleskem. 
Celá akce se mi líbila.“

Anička Hohlbergerová, V. A

Soutěžící se svými spolužáky –  fanoušky před zámkem v Horšovském Týně.



Florbalové 
okénko

PŘEŠTICKÉ NOVINY | PROSINEC  | 13

3. liga (3. kolo) – A tým 
Sestava: Kuneš – Horák, 

Hamrle, Kratochvíl, Ján-
ský, Rajtr M., Rajtr J., Aulík, 
Křen.

Sokol Přeštice – Chuck 
Norris NÝŘANY 15:0

Úvodní zápas třetího kola se 
nesl ve znamení boje první-
ho proti poslednímu. Již dvě 
minuty po úvodním hvizdu 
bylo jasné, kam po konci zápa-
su poputují 3 body. Zápas měl 
jednoznačný průběh, a ačkoliv 
se tým z Nýřan snažil zahrozit, 
do vyloženější šance se nedo-
stal a Přeštický tým si tak při-
psal nejvyšší výhru v historii, 
a také první nulu v sezóně.

Sokol Přeštice – SVKI 
Plzeň B 1:1

K druhému zápasu nastoupi-
li hráči z Přeštic proti ostříle-
ným borcům z Plzně. Diváci 
po většinu zápasu sledovali 
útočné snažení Přeštic, kte-
ré naráželo na obranný blok 
týmu z Plzně. O to více Přeš-
tické zmrazila přesná střela 
z rychle rozehrané standardní 
situace. Obrázek hry zůstal 
stejný, avšak hře Přeštic chy-
běla větší přesnost a klid na 
balonku. Nakonec se však 
podařilo srovnat stav na 1:1. 
Další gól nepadl a výsledek 
utkání byl ztrátou.

Sokol Přeštice – TJ Sokol 
Koterov C 5:2

Posledním zápasem v rámci  
3. turnajového dne se přeštic-
ký tým, stejně jako ve 2. kole, 
postavil juniorům FBŠ Slavia 
Plzeň. Již krátce po začátku 
přeštický tým vedl 2:0, avšak 
poté soupeř zařadil na vyš-
ší rychlost a srovnal na 2:2. 
Přeštickému týmu se vyplati-
ly poločasové změny v sesta-
vě a opět soupeři odskočil na 
rozdíl dvou branek. Soupeř se 
na odpověď nezmohl a korun-
kou zápasu byl gól do prázdné 
branky.

Regionální liga, divize II
(2. kolo) – B tým

Sestava: Bláha – Baloun, 
Mašek, Jánský, Bednář, Du-
chek, Kašparová.

Ve druhém kole regionál-
ní ligy pokračoval B tým ve 
sbírání bodů a zkušeností. Po 
vypjaté koncovce si připsal tři 
body za výhru 3:2 nad týmem 
SK Lochousice. Jednoznač-
ně však podlehl ostřílenému 
týmu Skupinová terapie. 

Sokol Přeštice B – SK 
Lochousice 3:2 

Sokol Přeštice B – Skupi-
nová terapie 1:5

Jakub Kuneš
oddíl florbalu TJ Sokol Přeštice

Turnaj mladších přípravek 
v Přešticích

Ležící zleva: Klára Brožová, Nikola Živná.
První řada zleva: Václav Heřman, Vojtěch Mudra, Andrea Slá-

mečková, Claudie Hamršmídová, Tereza Svobodová. 
Druhá řada zleva: vedoucí družstva Renata Slámečková, Ond-

řej Zita, Martin Tolar. Trenérka: Kristýna Schejbalová.

Dne 11. 11. 2017 uspořádal 
oddíl národní házené TJ Přešti-
ce v tělocvičně ZŠ Josefa Hláv-
ky turnaj nejmladší kategorie. 
Přihlášeno bylo osm družstev, 
ale z důvodu nemocí se hrál 
nakonec turnaj o čtyřech účast-
nících. Hrálo se 1x25 minut 
každý s každým. Domácím se 
tentokrát moc nedařilo a bez 
zisku bodu obsadili poslední 
místo. Postupně prohráli s Pří-
chovicemi 5:7, Nezvěsticemi 
4:10 a s Litohlavy 8:14.

Pořadí turnaje:
1. TJ Litohlavy – 6 bodů, 
2. Sokol Nezvěstice – 4 b., 
3. TJ Příchovice – 2 b., 4. TJ 
Přeštice – 0 b.

Sestava Přeštic:
C. Hamršmídová, N. Živná 

(5 branek), A. Slámečková, 
V. Heřman (1), M. Tolar (3), 
K. Brožová (8), V. Mudra, 
T. Svobodová (2), O. Zita (5).  
Trenérka: K. Schejbalová.

Hodnocení turnaje trenér-
kou Kristýnou Schejbalo-
vou: „V sobotu jsme do turnaje 
vstoupili bez přípravy, ale přes- 
to jsme měli 2 zápasy z počát-
ku rozehrané velmi dobře. Do 

našeho družstva přibyl nový 
člen Vojtěch Mudra. Zahrál 
si s námi i Václav Heřman, 
který byl na druhém turnaji. 
Někteří se se systémem hry 
zatím seznamují, a proto něk-
teré naše chyby soupeř oplácel 
vstřelenými brankami. Tahou-
ny turnaje byli Ondřej Zita 
s 5 vstřelenými brankami, který 
byl na konci turnaje vyhlášen 
jako nejužitečnější hráč, a dále 
Nikola Živná soupeři vsítila 
5 branek a Klára Brožová 8 bra-
nek. Děti překvapily bojovností 
a chutí do hry a i přes větší roz-
dílové skóre nepřestávaly hrát. 
Chybělo nám štěstí při střelbě 
na bránu. Mezi nejmenšími 
a nejmladšími členy družstva 
se prosadili Martin Tolar se  
3 brankami, Tereza Svobodová 
s 2 brankami a Václav Heřman 
s 1 brankou. Vstřelení gólu ješ-
tě čeká na Andreu Slámečko-
vou a Vojtěcha Mudru.

V zimní přípravě budeme mít 
spoustu práce s míčovou tech-
nikou, ale věřím, že dopiluje-
me nedostatky a z následující-
ho turnaje odjedeme s medailí 
na krku.“

Hodnocení podzimní části
2017 družstev oddílu národní
házené TJ Přeštice

Prvoligové družstvo mu- 
žů A – 12 7 3 2 je v polovině 
soutěže na 2. místě – skóre 
245:220, 17 bodů, ztrácí 2 body 
na vedoucí Plzeň Újezd, 1 bod 
před třetími Opatovicemi.

Prvoligové družstvo žen A 
– 11 8 0 3 – je v polovině sou-
těže také na 2. místě – skóre 
209:167, 16 bodů, ztrácí 6 bo-
dů na vedoucí Tymákov, třetí 
Dobruška má také 16 bodů.

Družstvo mužů B je účast-
níkem oblastního přeboru, 
8 8 0 0, po podzimní části je na 
1. místě – skóre 183:135 a bez 
ztráty bodu získalo 16 bodů.

Družstvo žen B je účastní-
kem oblastního přeboru, 8 8 0 0, 
po podzimní části je také na  
1. místě – skóre 167:107 a bez 
ztráty bodu získalo 16 bodů.

Dorostenci v oblastním pře-
boru sehráli 5 3 0 2, po pod-
zimní části jsou na 3. místě 
– skóre 118:111, 6 bodů.

Dorostenky mají v oblast-
ním přeboru 2 družstva, 
„A“ sehrálo 5 4 0 1 – skóre 
161:80, 8 bodů a je na 2. mís-
tě. „B“ sehrálo 5 1 0 4 – skóre 
100:135 a získalo 2 body.

Starší žáci sehráli 6 2 0 4 
– skóre 123:126, v polovině 
oblastního přeboru jsou na  
5. místě se 4 body.

Starší žačky mají v OP tři 
družstva, „A“ sehrálo 9 8 1 0 
– skóre 190:89 a v polovině 
soutěže se 17 body vede tabul-
ku. „B“ sehrálo 9 5 1 3 – skó-
re 174:129, s 11 body je na 
4. místě. „C“ sehrálo 9 5 0 4 
– skóre 138:133, s 10 body je 
na 5. místě.

Mladší žáci sehráli v OP  
8 7 0 1 skóre 187:65 a jsou po 
podzimní části na 2. místě se 
14 body.

Mladší žačky sehrály 
v oblastním přeboru 6 4 0 2 
skóre 65:47 a obsazují v polo-
vině soutěže zatím 4. místo  
s 8 body.

Program družstev oddílu
národní házené TJ Přeštice
- zima 2018

První, kdo se zapojí do zim-
ních soutěží, budou družstva 
dorostu. Čekají je dva turnaje 
v Plzni:

Dorostenci – nafukovací hala 
Bolevec, sobota 6. 1. 2018.

Dorostenky – nafukovací 
hala Bolevec, neděle 7. 1. 2018.

Starší žačky – nafukovací 
hala Bolevec, 13. a 14. 1. 2018 
(pokud bude méně než 9 účast-
níků, bude pouze sobota; jinak 
sobota – spodní část tabulky + 
družstva mimo soutěž a nedě-
le horní část tabulky).

Starší minižactvo – nafuko-
vací hala Bolevec, neděle 21. 1. 
2018.

Mladší minižactvo – Ejpovi-
ce nebo Bolevec, neděle 28. 1. 
2018 (sedm a méně účastníků 

v Ejpovicích a více než sedm 
v Bolevci).

Čtvrtfinále 44. roč. ČP do-
spělých – muži – Plzeň-Bory, 
hala ZČU, sobota 3. 2. 2018.

Čtvrtfinále 44. roč. ČP do-
spělých – ženy – Plzeň-Bory, 
hala ZČU, neděle 4. 2. 2018.

Starší žáci – nafukovací hala 
Bolevec, neděle 11. 2. 2018.

Mladší žáci – Přeštice, 
ZŠ Josefa Hlávky, sobota 3. 3. 
2018 (dopoledne nepostupo-
vá část, odpoledne postupová 
– Záluží dle vlastní volby).

Mladší žačky – Přeštice, 
ZŠ Josefa Hlávky, neděle 4. 3. 
2018.

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené

TJ Přeštice

Přeštický undergound
Tradice se musí dodržo-

vat a tak v prosinci pořádá 
zájmové sdružení Underg-
round lecture 75 další kon-
cert jako připomenutí roku 
1975, kdy v Klubu přečetl 
Ivan Martin Jirous poprvé 
proslulý text Zpráva o stavu 

druhé kultury. Následovalo 
zatýkání a zmanipulovaný 
soud, ve kterém komunis-
tická justice odsoudila čtyři 
mladé lidí k nepodmíněným 
trestům. Jednalo se o prv-
ní proces s undergroundem 
v Československu.

Ježíškova vnoučata
V měsíci říjnu se Pečovatel-

ská služba Přeštice, zapojila do 
charitativního projektu Ježíš-
kova vnoučata, který připra-
vuje Český rozhlas.  Rozsáhlý 
projekt Ježíškova vnoučata, 
pomáhá lidem v domovech 
pro seniory, domech s pečo-
vatelskou službou a dalších 
podobných státních i nestát-
ních zařízeních.  Ježíškova 
vnoučata propojují osamocené 
lidi s dárci, kteří se rozhodnou 
jim na vlastní náklady splnit 
přání nebo poskytnou věcný 
dar. Do databáze jsme zadali 
několik přání. Hned v listo-
padu se podařilo jedno z nich 
splnit. Obyvatel domu s pečo-
vatelskou službou v Přešti-
cích obdržel dar od ježíška 
v podobě výtvarného stojanu 
na malování, barev a štětců. 
V dalším měsíci, tedy ještě 

v prosinci tohoto roku, nás 
čeká další plnění přání klient-
ky Pečovatelské služby Přešti-
ce. Tentokrát nás potěší svou 
návštěvou skupina Atlas. Jsme 
z projektu nadšeni a doufáme, 
že všechna splněná přání kli-
entům zpříjemní předvánoční 
čas.

Vedoucí PSP
Bc. Hana Vacíková, DiS.
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Přebor župy šumavské
v plavání

Podzimní pře- 
bor župy šumav-
ské v plavání, 
kterého se zú-

častnili přeštičtí sokolíci, se 
opět konal v plaveckém bazé-
nu v Sušici. Děti si přivezly 
skvělá umístění. Na přebor se 
těšily i díky netradiční disci-
plíně ve sjezdu tobogánu! Ale 
i v klasickém plaveckém stylu 
podaly skvělé výkony. Všem 
našim závodníkům blahopře-
jeme!

Plavání volným stylem:
Mladší žáci I.:

Vojtěch Slouka – 2. místo, 
Martin Skála – 3. místo, Mar-
tin Mrskoš – 7. místo.

Mladší žáci II.:
Tomáš Tykvart – 1. místo, 
David Havlíček – 2. místo, 

Vojtěch Kabát – 3. místo, 
Martin Skála – 5. místo, Zde-
něk Číž – 6. místo, Jan Strejc 
– 7. místo.

Mladší žákyně II.:
Anna Bryndová – 6. místo.

Starší žákyně III.: 
Magdalena Skálová – 12. místo.

Starší žáci IV.: 
Aleš Trachta – 2. místo, Jaro-
slav Sedláček – 4. místo.

Dorostenci:
Václav Květoň – 1. místo.

Sjezd tobogánu:
1. místa – Martin Mrskoš, 

Tomáš Tykvart, Aleš Trachta, 
Václav Květoň.

2. místa – Martin Skála (ml. 
ž. I.), David Havlíček.

3. místo – Vojtěch Kabát.
bratr Josef Hrabě

Jan Korec a Naďa Květoňová

Mateřská škola Gagarinova Přeštice a KKC Přeštice
pořádají

sobota 3. 2. 2018 od 14.00 hodin
velký sál KKC

Vstupné: dospělí 60 Kč, děti 20 Kč

Program zajišťuje agentura: PIPI A BAMBULA SHOW


