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Slovo starosty
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od roku 1995
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Město Přeštice 
vyhlašuje diskuzní téma 

pro měsíc říjen
„Krajský úřad svým rozhodnutím ruší 

přechod pro chodce přes hlavní silnici 
u ČSOB. Má město podniknout všechny 
dostupné kroky k zachování tohoto pře-
chodu?“

Svůj názor k tématu můžete vyjádřit 
v diskuzním fóru, které naleznete na webo-
vých stránkách www.prestice-mesto.cz 

Rozvoj řízení lidských zdrojů 
v Městském úřadu Přeštice

Městský úřad Přeštice má zájem být úřadem 
hodným 21. století nejen po stránce technic-
ké nebo organizační, ale i v přístupu úřední-
ků a zaměstnanců města k plnění úkolů města 
v samostatné i přenesené působnosti veřejné 
správy. Proto město mj. v roce 2010 požádalo 
o poskytnutí dotace z finančních prostředků 
Evropské unie na projekt „Rozvoj řízení lid-
ských zdrojů v Městském úřadu Přeštice“. 

Žádost byla v operačním programu „Lidské 
zdroje a zaměstnanost“ úspěšná, ve výběrovém 
řízení byl vybrán dodavatel  M.C. Triton, spol. 
s r. o., Praha. Dodavatel spolu s realizačním 
týmem projektu z řad pracovníků městského 
úřadu v průběhu letošního roku zpracovává 
postupně tzv. klíčové aktivity. Na výsledcích 
jednotlivých etap projektu se výrazně podíleli 
zejména vedoucí odborů městského úřadu, ale 
i další zaměstnanci.

V září společně uzavíráme druhé monitoro-
vací období s tím, že ze čtyř klíčových aktivit, 

které jsou předmětem smlouvy, máme uzavře-
ný personálně procesní audit, dodaný a imple-
mentovaný personální software se zaškole-
nou obsluhou, zpracovaný systém hodnocení 
zaměstnanců a zahájené nastavení tohoto systé-
mu. V posledním čtvrtletí tohoto roku se bude-
me věnovat provázanosti systému na platové 
ohodnocení zaměstnanců a školení vedoucích 
pracovníků v metodice systému hodnocení. 

Výsledkem projektu bude jasná organizační 
struktura s příslušnými povinnostmi a  pravomo-
cemi útvarů úřadu, jasně a přehledně nastavené 
kompetence a určené cíle až do úrovně jednot-
livých zaměstnanců zařazených do městského 
úřadu. Na výsledcích plnění kompetencí a cílů 
bude od roku 2012 záviset osobní ohodnocení 
zaměstnanců úřadu. Systém by se tak měl stát 
výrazným motivačním prvkem k trvalému zlep-
šování efektivity činnosti městského úřadu.

Eva Česáková
tajemnice Městského úřadu Přeštice

Výstava registračních 
pokladen v DHP

Úspěšná putovní výstava registračních pokla-
den PLATÍM!!!, pocházející ze sbírkového 
fondu Múzea obchodu Bratislava, dorazila na 
své pouti i do Přeštic.

Výstava, probíhající v Domě histoire Přeš-
ticka od 28. září 2011, 
představuje tyto nepo-
stradatelné, důležité, 
užitečné, ale zároveň 
krásné „stroje“, které 
od konce 19. do polovi-
ny 20. století nechyběly 
v žádném obchodě, cuk-
rárně, restauraci, kavár-
ně či hotelu. Zvuk jejich 

charakteristického zvonku nenápadně skrytého 
v mohutné schránce je zvukovým symbolem 
obchodování.

Vystavená kolekce pochází z období 1900-
1948. Zastoupené jsou zejména pokladny firmy 
National, k vidění jsou však i ukázky jiných 
známých výrobců.

Výstava obsahuje nejen samotné pokladny, 
ale i audiovizuální složku ve formě ozvučení 
a DVD produkce, která se snaží interaktivně 
zapůsobit na návštěvníky a uvést je do dané 
tématiky.                   Bc. Drahomíra Valentová

Dům historie Přešticka

První ročník maratonu horských kol – Přeštická 50 MTB 
V Přešticích se uskutečnil první ročník maratonu horských kol 

s názvem Přeštická 50 MTB. V sobotu 10. září se na hřiště národní 
házené sjeli všichni, kteří chtěli změřit síly s dalšími závodníky. Akci 

uspořádal Cyklistický oddíl přeštického regionu (COPR). Délka závo-
du byla 50 kilometrů a převýšení 1000 metrů. Více informací v článku 
na straně 9.

Závodníci na startu u hřiště národní házené. Společný snímek závodníků s organizátorem akce panem Josefem 
Hrádkem.                                                                   Foto 2x Josef Kubát

Přeštické pivní slavnosti a Dětský den na kole 
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Vážení spoluobčané, 
na začátku října připomenu trochu z toho pozo-

ruhodnějšího, co přineslo září. V obřadní síni 
jsme přivítali dalších 23 přeštických občánků, do 
prvních ročníků mateřských školek nastoupilo 95 
dětí, sváteční první den v základních školách osla-
vilo 112 prvňáčků (loni 87) a tradičně třikrát tolik 
dospělých, na druhém stupni ZŠ pan ředitel přiví-
tal do šestého ročníku 124 žáků (loni 108), v taneč-
ních  kursech taneční mistr 24 mladých párů. 

Vesměs pěkného počasí si užívali návštěvníci 
početných víkendových akcí konaných přede-
vším pod širým nebem. Při nich bylo příjemné 
pozorovat, jak úsilí nadšených organizátorů spo-
lu s pohodou vděčných návštěvníků sbližuje lidi, 
jak vymazává z hlav uspěchanou, často nervózní 
a deprimující atmosféru všedních dnů, ve kterých 
převažují negativní zprávy a fakta. Některé akce 
konané v tomto měsíci musím nerad opomenout, 
určitě ale neopomenu velmi zdařilé Pivní slavnosti, 
na kterých se během dne a noci vystřídaly vskutku 
tisíce lidí všech generací. Slavnosti navíc vhodně 
doplňovaly cyklistické závody dětí v Městském 
parku. Když už jsem se zmínil o cyklistice, o kte-
rou je i v našem městě čím dál větší zájem, jistě 
jste po nultém nepřehlédli 1. ročník cyklistického 
závodu Přeštická 50 MTB, zúčastnily se ho totiž 
více než dvě stovky závodníků. Dva závody bytel-
nějších motorových kol, přeštický a žerovický 
Fichtl Cup, zorganizovali mladí nadšenci. Bavili 
tím výtečně nejen sebe, ale i  přítomné publikum. 
Pohled na 41 posádek přeštického Fichtl Cupu, 
kde na kilometrové trati ve víru polního prachu 
po 3 hodiny bez ustání huntovala často mohutná 
těla urputných závodníků jejich technicky vypipla-
né subtilní motorové miláčky, poskytoval zážitky 
jak úctyhodného sportovního výkonu, tak klasic-
ké grotesky. Od sportu třeba k oslavě 100. výročí 
založení školy v Žerovicích spojeného se setká-
ním rodáků – bezva zorganizovaná akce, až na ní 
jsem si vzpomněl i potvrdil, že jsem tam chodil 
taky do mateřské školy. Noc vědců – další zají-
mavá a poučná akce pro malé vědce i velké laiky, 
s výstavami, s přednáškami, s pokorným pozoro-
váním nekonečna z nicotného bodu zvaného Země 
obývaného „pánem tvorstva“… Odstavec uzaví-
rám upřímným poděkováním především dobro-
volným organizátorům všech těch různorodých 
akcí, těm, kteří nám poskytují možnost scházet se 
k zábavě a k poznávání. Krátké komentáře, foto-
grafie i videozáznamy nejen k výše uvedeným 
akcím již najdete nebo budete nacházet na nových 
internetových stránkách města, které jsou otevřené 
také Vašim příspěvkům.  

Dnes Vás vědomě neinformuji o městské infra-
struktuře, protože předpokládám, že v nejbližších 
týdnech na radnici obdržíme zprávy a v zastupitel-
stvu města konaného dne 6. 10. 2011 učiníme roz-
hodnutí, o kterých Vás hodlám zpravit v příštím 
vydání PN.

(pokračování článku na straně 2)

Bohatý program a velký počet nabízených chmelových produktů při-
lákal v sobotu 3. září návštěvníky druhého ročníku Přeštických pivních 
slavností. Od 12 hodin se na pódiu na Masarykově náměstí vystřídali 
Plzeňští heligonkáři, Dupalka, Extra Band Revival, Bára Zemanová Band 
a Walda Gang. Akci uspořádalo město Přeštice ve spolupráci s Kultur-

ním a komunitním centrem Přeštice. Ve stejný den se v Městském parku 
uskutečnil Dětský den na kole. Závodilo se na tratích v parku za využití 
pěšinek, chodníků a kopečků. V rámci závodu se uspořádal nábor talentů 
do COPRu (Cyklistického oddílu přeštického regionu). Pořadateli akce 
byli KKŠaS města Přeštice a COPR Přeštice.               Více na straně 11.

Walda Gang s Upírem Krejčím v „akci“.                  Foto Karel Beneš Účastníci Dětského dne na kole na startu.                 Foto Josef Kubát
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Informace Městského úřadu

Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc srpen 2011
Na MP Přeštice bylo oznámeno občany nebo 

zjištěno strážníky 99 událostí.
Celkem bylo zjištěno 21 přestupků:
• řešeno blokově – 18
• oznámeno správnímu orgánu – 1
• řešeno domluvou – 2
•  byl zadržen pachatel podezřelý ze spáchání 
trestného činu – ohrožení pod vlivem návykové 
látky dle § 274 trestního zákoníku a předán dle 
věcné příslušnosti k vyřízení Policii ČR
• 1x omezena osobní svoboda osoby, která byla 
přistižena při trestném činu, aby bylo zameze-
no jejímu útěku a k zajištění důkazů – předána 
Policii ČR 
• z parkoviště v ulici V Háječku byl v zákon-
né lhůtě 2 měsíců provozovatelem odstraněn 
autovrak Alfa Romeo, na který byla ze strany 
města vylepena výzva k jeho odstranění a pro-
vozovatel by oznámen správnímu orgánu pro 
podezření ze spáchání přestupku – neuzavření 
pojištění o odpovědnosti z provozu vozidla    
• na území města nalezeno: ŘP + profesní 
osvědčení – Tř. 1. máje, peněženka s doklady, 
fin. hotovostí a platební kartou – Masarykovo 
náměstí, vše předáno na MěÚ – hosp. odbor 
a odbor správní a dopravní 
• provedeny 3 výjezdy na potulující se psy 
– podařilo se odchytit 2, kteří byli předáni do 
městské záchytné stanice
• na žádost státních orgánů doručení písemností 
– 1x doručenka 
• na území města zjištěno: poškozený kanál 
v Nepomucké ulici, odcizený kryt kanálu ve 
Skočicích a nefunkční semafor v ulici Tř. 1. 
máje – oznámeno na MěÚ – hospodářský 
odbor 
• v měsíci srpnu:
1) na žádost Osadního výboru ve Skočicích pro-

váděn zvýšený dohled při porušování zákazové 
značky vjezdu na pozemek hřiště a víceúčelové 
požární nádrže z důvodu poškozování městské-
ho pozemku automobily, v tomto bude pokra-
čováno i v dalších měsících 
2) dvakrát provedena strážníky kontrola barů, 
heren a restaurací, zda není podáván alkohol 
dětem a zda jim není umožněna hra na výher-
ních hracích přístrojích – nebylo zjištěno
3) preventivní kontroly chatových oblastí na 
území města
4) prováděny kontroly dodržování obecně 
závazné vyhlášky města ve věci zabezpečení 
veřejného pořádku – regulace provozní doby 
hostinských a obdobných zařízení 
• 3x výjezd na stížnosti rušení nočního klidu: 
dne 13. 8. ve 3.05 h – křikem skupinky mladíků 
před Přeštickou stodolou po uzavření provo-
zovny, dne 19. 8. ve 22.31 h – křikem skupinky 
osob venčících psy na dětském hřišti v Měst-
ském parku a dne 20. 8. v 1.05 h – hlasitou 
komunikací na zahradě baru 
Krijcos v Jungmannově ulici, kam se vrátili 
hosté po zavírací době a provozovatel tímto 
porušoval obecně závaznou vyhlášku města – 
zjištěna totožnost osob a vše vyřešeno na místě
• 3x výjezd na osoby v podnapilém stavu vzbu-
zující veřejné pohoršení: dne 7. 8. ve 23.08 h 
– v Městském parku nalezen ležící muž z Přeš-
tic, vedle kterého ležela peněženka s doklady, 
tentýž dne v 1.45 h – nalezen v Červenkově uli-
ci další spící muž na lavičce u lékárny a dne 22. 
8. ve 12.56 h – nalezena na trávě v Máchově 
ulici ležící žena – zjištěna totožnost všech osob 
a vše vyřešeno na místě 
• dne 18. 8. oznámeno hlídce MP ze strany 
zaměstnance komunálních služeb v Přešticích, 
že při údržbě zeleně křovinořezem od něj odlétl 

kámen a poškodil boční okno vozidla odsta-
veného v Palackého ulici, lustrací zjištěn pro-
vozovatel tohoto vozidla, který byl hlídkou 
kontaktován a na místě byla škodní událost 
vyřešena 
• dne 24. 8. ve 23.35 h zjištěn z důvodu silného 
větru kontejner na odpad ve vozovce v Palac-
kého ulici – umístěn zpět na chodník, dále zjiš-
těny střepy na chodníku ve Smetanově ulici 
– oznámeno hosp. odboru MěÚ, který provedl 
jejich odstranění 
• ve dnech 19.–21. 8. zajištění veřejného 
pořádku na území města při konání technopar-
ty  v obci Příchovice 
Z další činnosti uvádím:
• Dne 6. 8. ve 3.02 h  zastavila hlídka v Nepo-
mucké ulici osobní vozidlo zn. Škoda, jehož 
řidič byl podezřelý, že řídí vozidlo pod vlivem 
alkoholu, neboť tomu nasvědčoval styl a způ-
sob jízdy. Provedenou kontrolou bylo zjištěno, 
že řidič z Horšic řídil vozidlo po požití alkoho-
lických nápojů a bylo mu detektorem na alko-
hol naměřeno 1,43 promile alkoholu. Další 
kontrolou bylo zjištěno, že řidič vozidlo řídil 
na pozemní komunikaci, ačkoli má neplatnou 
TK + emise. Jelikož byl řidič podezřelý ze 
spáchání trestného činu – ohrožení pod vlivem 
návykové látky, byla na místo přivolána hlídka 
Policie ČR, které byla věc dle věcné přísluš-
nosti předána. 
• Dne 9. 8. v 17.53 h byla hlídka přivolána na 
dětské hřiště v Kollárově ulici, kde se měla 
nacházet mládež popíjející alkoholické nápo-
je. Po příjezdu na místo zde zjištěno 5 osob 
mladších 18 let, které sice nepopíjely alkoho-
lické nápoje, ale porušovaly řád tohoto hřiště, 
proto byly z místa vykázány.

• Dne 10. 8. v 15.15 h byla hlídka MP přivolá-
na do Mlýnské ulice, kde se pohyboval pode-
zřelý muž, který obtěžoval klienty Komerční 
banky. Na místě byla zjištěna jeho totožnost, 
jednalo se o osobu léčící se externě na psychi-
atrii. Osoba byla z místa vykázána.
• Dne 17. 8. ve 22.55 h zjištěni za prodejnou 
potravin v Kollárově ulici dva mladíci a jed-
na dívka, kteří zde znečišťovali veřejné pro-
stranství vybíráním popelnic. Věc vyřešena na 
místě. Osoby po uvedení místa do původního 
stavu byly odtud vykázány. 
• Dne 27.8. v odpoledních hodinách bylo hlíd-
ce oznámeno, že u zahrádek u železniční trati 
naproti budově ČD leží mrtvá slepice a nějaké 
nářadí. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že 
došlo k poškození plaňkového plotu, usmrcení 
slepice a k vloupání do zahradní kolny. Prove-
deno zajištění místa a přivolána hlídka Policie 
ČR, které byla věc dle věcné příslušnosti pře-
dána k dalšímu šetření.
Vážení čtenáři, prostřednictvím Přeštických 
novin bych vám tímto chtěl sdělit, že měs-
to Přeštice má nové www stránky, kde je 
též odkaz na městskou policii. Zde bychom 
chtěli sdělovat našim občanům nejdůležitější 
a nejčerstvější události, které se staly na úze-
mí našeho města a v přilehlých obcích včet-
ně informací týkajících se např. dopravních 
omezení v našich ulicích. Tyto stránky budou 
doloženy fotografiemi a měly by být zprovoz-
něny v průběhu měsíce října 2011. Doufám, že 
na našich stránkách naleznete důležité aktuál-
ní informace, které vás budou zajímat a které 
nebylo možné z důvodu omezeného prostoru 
zveřejňovat v těchto novinách. Děkuji.

Pavel Hošťálek, vedoucí strážník 
Městské policie Přeštice

Slovo starosty Evropský týden mobility 2011 v Přešticích
Již potřetí se v Přešticích konal Evropský 

týden mobility, pořádaný městem ve spolu-
práci s příspěvkovými a neziskovými orga-
nizacemi i místními podnikateli. Letos byl 
zahájen v pátek 16. září, kdy spolu s hlídkou 
městské policie „sloužily“ děti z II. stupně 
základní školy. V sobotu vyrazilo 25 cyklistů 
od předškoláků po důchodce na dvě připrave-
né trasy. Na Vícově bylo možné s průvodcem 
absolvovat prohlídku zrekonstruovaného kos-
tela sv. Ambrože, této nabídky téměř všichni 
využili. Cíl vyjížďky byl letos v areálu KČT, 
kde se účastníci mohli občerstvit a vyzkoušet 
si i jiný způsob dopravy – na kánoích po řece 
Úhlavě. 

V připravené tombole se na každého dostal 
drobný dárek.

Od neděle ale přestalo připraveným akcím 
přát počasí, výlet po místních částech města pro 
seniory a zdravotně postižené byl proto odložen 
o týden, úterní dopravní soutěž pro žáky mateř-
ských škol na čtvrtek. Jen „Den s Generali“ byl 
zrušen bez náhrady, protože podle vyjádření 
zástupkyně pojišťovny není možné provozo-
vat simulátor dopravních nehod v dešti a další 
volný termín pojišťovna v tomto týdnu neměla. 
Škoda, snad se to podaří příště. 

Program tedy pokračoval až ve středu, kdy 
na přeštickém náměstí vyrostl stánek BESIP 
a s dopravně bezpečnostní akcí pro veřejnost 
pomáhala i Policie ČR. Na čtvrtek 22. září, 
který je každoročně i v našem městě věnován 
akci „Den bez aut“, bylo hřiště v novém parku 
Na Chmelnicích plné dětí, jízdních kol a kolo-

běžek. Dopoledne patřilo mateřským školám, 
odpoledne školní družině. Poslední akcí byl 
nedělní výlet seniorů zakončený rovněž v parku 
Na Chmelnicích a v protější kavárně. 

I přes částečnou nepřízeň počasí se letošní 
Evropský týden mobility v Přešticích vydařil. 
Všem partnerům akce patří velký dík. Podrob-
nější zprávu,  seznam partnerů akce i fotografie 
najdete na webových stránkách města. 

Kdo se nestihl zúčastnit Evropského týdne 
mobility letos, bude mít další možnost od 16. 
do 22. září v roce 2013. Proč ne příští rok? 
V sudých rocích město pořádá jinou týdenní 
akci s názvem „Dny zdraví“, na těch se tedy 
s vámi těšíme na viděnou za rok!

Eva Česáková, koordinátorka projektu 
Zdravé město Přeštice

Informační centrum při KKC, 
Masarykovo náměstí 311 

NOVINKA!     TICKET ART PRAHA
Předprodej vstupenek na muzikály, koncerty, divadelní představení.

Rychle a jednoduše za kulturou.
Možnost zakoupení speciální poukázky ČD Net za zvýhodněnou cenu, 

opravňující Vás cestovat jakýmkoliv typem vlaku (včetně Pendolina) po celé ČR.
Kontakty: telefon/fax: 377 981 911, e-mail: informacnicentrum@prestice-mesto.cz

Pracovní doba (říjen-březen): 
pondělí, středa: 9.00-17.00 h, sobota: 9.00-12.00 h, neděle: zavřeno

 (dokončení článku z titulní strany)
Velmi důležitou informaci Vám sděluji na závěr. 
Dne 21. 9. jsem se spolu s naší vlajkou a zhruba 
800 starosty obcí a měst naší republiky osobně 
zúčastnil pokojné demonstrace konané v Praze 
před úřadem vlády. Vyzvali jsme osobně přítom-
ného pana předsedu vlády a jeho prostřednictvím 
i členy vlády – tedy především zástupce těch 
politických stran, které mají rozhodující většinu 
v poslanecké sněmovně,  aby podpořili schválení 
novely zákona o rozpočtovém určení daní (zkrá-
ceně RUD). Účelem této novely je odstranění 
dlouhodobě nespravedlivého a diskriminačního 
rozdílu daňových výnosů na jednoho obyvatele 
mezi největšími městy a  ostatními obcemi (např. 
Přeštice 7,1 tis. Kč/1 obyvatele), Plzeň (17,9 
tis.) nebo Praha (29,6 tis.). Praha, Brno, Ostra-
va a Plzeň mají podle tohoto návrhu novely přijít 
o cca 13,5 mld. Kč ve prospěch přerozdělení této 
částky především malým městům a obcím. Vel-
ká regionální centra oprávněně argumentují, že 
poskytují mnoho služeb obyvatelům svých regi-
onů, Praha jako hlavní město republiky prakticky 
všem. I my chceme, aby regionální centra a hlav-
ní město vzkvétaly. Ne však na úkor našeho zao-
stávání.  Přílišný proporcionální rozdíl příjmů na 
jednoho obyvatele mezi čtyřmi velkými městy 
a ostatními obcemi je zjevně nespravedlivý. 
Umožňuje velkým městům nehorázně plýtvat ba 
rozkrádat republikou společně vydělané peníze, 
zatímco malé obce jsou ve svém rozvoji praktic-
ky zcela závislé na nenárokových přebujelých 
dotacích, na jejichž povinné spolufinancování se 
musí zadlužovat. Všichni to ví, ale síla velkých 
měst a s nimi propojených politických stran, kte-
ré v nich mají své ústřední orgány a prosazují 
především jejich zájmy, je veliká, spravedlností 
pohrdají. Přeštice v současnosti patří mezi obce 
s relativně nejnižším daňovým výnosem na jed-
noho obyvatele. Podle matematického výpočtu 
ministerstva financí by si naše město při schvále-
ní novely zákona polepšilo o téměř 17 mil. Kč. 

Společně s více než šesti tisíci obcemi i my 
důrazně vyzýváme naše zástupce v poslanecké 
sněmovně parlamentu ČR a v senátu, aby hlaso-
vali pro přijetí této novely zákona, která zmírňuje 
jasnou finanční diskriminaci malých měst a obcí, 
aby si uvědomili, kdo je do zastupitelských funk-
cí za venkov zvolil a čí zájmy mají, v souladu se 
svým přesvědčením, prosazovat.

Mgr. Antonín Kmoch, starosta 

Evangelický sbor v Přešticích
Vás zve

5. října (středa) od 17. 30 h na 

netradiční koncert Štěpána
a 0ndřeje Kocha

ze skupiny Chinaski
při příležitosti otevření renovovaných prostor 

evangelické fary v Přešticích 
určené pro děti a mládež. 

(bližší informace k vystoupení bratří Škochů najdete na
www.nitky.cz)

30. října (neděle) – oslavy 90. výročí existence 
evangelického sboru v Přešticích

Evangelická fara, Rebcova 557, Přeštice



Úctyhodné 92. narozeniny oslavila dne 17. srp-
na 2011 paní 

Marie Hraničková z Přeštic. 

Oslavenkyni byl osobně poblahopřát 2. mís-
tostarosta Mgr. Jan Königsmark. Podělil se 
s ní  o její osobní vzpomínky, které se přede-
vším týkaly našeho krásného barokního kostela. 
S nesmírnou úctou vzpomíná paní Hraničková, 
jejíž osobní život nebyl vůbec lehký,  na býva-
lé přeštické kněze, kaplany, na dlouholetého 
kostelníka pana Trejbala, který již bohužel není 
mezi námi, ale i na ostatní lidi „kolem přeštické-

ho kostela“, se kterými se zde pravidelně a ráda setkávala. Protože - ze zdravotních důvodů -   není 
již bohužel  sama schopna docházet do našeho chrámu na církevní pobožnosti, kterých se tak ráda 
se železnou pravidelností po mnoho let  zúčastňovala, pravidelně ji doma navštěvují náš pan vikář 
P. Karel Plavec, Mgr. Věra Hanušová a také pan Radomil Vrbata. Chvíle strávené společně s nimi 
jsou pro paní Hraničkovou tím „největším dárkem“. Za tyto pravidelné návštěvy u paní Hraničko-
vé patří všem výše uvedeným skutečně velké poděkování.
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Sledujte 
www.kzprestice.cz

VÝROČÍ

ÚMRTÍ

Marie FEDOROVÁ
František ŠLEHOFER            

(1940) – Žerovice
(1942)

matrika MěÚ Přeštice

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví 
a pohody do dalších let.

81 let 
Viktorie MARXOVÁ
Marie AUŘADOVÁ

Marie MORAVCOVÁ
Vlasta BAYEROVÁ (Zastávka)

Herta PAPOVÁ

Společenská kronika

Blahopřejeme k životním výročím.

82 let 
Ludmila ČERNÁ

Helena BEŠŤÁKOVÁ
Marie ŽIVNÁ
Václav RÁDL

Marie TYKVARTOVÁ
Věra MÜNSTEROVÁ

Marie VLČKOVÁ (Žerovice)
Vlasta KRIMLOVÁ

Vilém POLÍVKA 

83 let 
Marie KOWALSKÁ

Božena LINHARTOVÁ

84 let 
Marie KROUPOVÁ

Jan MLYNÁŘÍK

86 let 
Karel KÖNIGSMARK

89 let 
Miloslav HRUBÝ

 Karolína SIKYTOVÁ
Emilie FRAŇKOVÁ

(srpen – září)

Zlatá svatba

Před více jak padesáti lety, dne 12. 8. 1961, vstoupili na společnou cestu životem manželé 

František a Věra Dupalovi z Přeštic.

K tomuto významnému životnímu jubileu popřál manželům osobně starosta města Přeštic pan 
Mgr. Antonín Kmoch a předal jim kytičku a dárkový balíček.

Připojujeme se i my s přáním dlouhých  let prožitých ve zdraví a spokojenosti v kruhu svých 
nejbližších.

Poskytujeme služby pro vás
Přijďte se seznámit se službami pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením, rodiny 

s dětmi, pro ty z nás, kteří mají problémy s dluhy, bydlením apod.
V rámci Komunitního plánování sociálních služeb pro Přešticko Vás zveme na setkání, na kte-

rém se představí jednotlivé poskytované služby, které nám pomohou různé problémy řešit. 
Kde: v konferenčním sálku Kulturního a komunitního centra Přeštice, Masarykovo nám., 

311 /vchod z Jungmannovy ulice/
Kdy: ve čtvrtek 20. října 2011 od 16.00 hodin.
SOUČASNĚ PROBÍHÁ VÝSTAVA FOTOSOUTĚŽE „PŘEŠTICKO VE FOTOGRAFII“ 
Po zahájení setkání budou shrnuty výsledky komunitního plánování sociálních služeb na Přeštic-

ku, které probíhá v rámci projektu Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních 
služeb na území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč

Zvána je široká veřejnost.
Další informace na stránkách města http://www.prestice-mesto.cz/samosprava/komunitni-pla-

novani, nebo u koordinátorky Mgr. Stanislavy Tejčkové, tel. č.: 774 629 044, e-mail: stanisla-
va.tejckova@cpkp.cz

3.–9. října 2011
Městská knihovna Přeštice

Husova 1079, Přeštice

Po celý týden bude probíhat 
VÝPRODEJ KNIH. 

Přijďte objevit „knižní poklady“ za symbolické ceny.

Pro děti bude po celý týden připraven 
zábavný kvíz, za jehož správné vyplnění 

obdrží malí čtenáři dáreček.

Motto týdne knihoven pro rok 2011 zní:
„15. kraj České republiky – kraj knihoven.“

Zájezd do Čimelic
V sobotu 27. srpna jsme se dvěma auto-

busy vypravili na výstavu květin do Čimelic 
(okres Písek). Ve sklenících všichni obdivovali 
naaranžované gladioly, jiřiny, lilie atd. K boha-
té přehlídce kaktusů, orchidejí a sukulentů byly 
letos nově vystaveny i masožravé rostliny.  
Pěstitelé rovněž představili trvalky a letničky 
v bohatém sortimentu. V rámci kulturního pro-
gramu se od 14 hodin konala slavnost rádia Bla-
ník.                                      Mgr. Eva Klepsová

Výstava květin v Čimelicích.

Blahopřání k 80. narozeninám

Jubilejní 80. narozeniny oslavila dne 18. srp-
na paní Milada Křenová ze Skočic a rovněž 
dne 21. září  pan Josef Ulrych ze Zastávky. 
Oběma oslavencům osobně popřál hodně zdra-
ví, štěstí a pohody 2. místostarosta Mgr. Jan 
Königsmark.

Blahopřání k 85. narozeninám

V měsíci září oslavily své 85. narozeniny 
paní Marie Macháčková a paní Marie Bra-
dová, obě z Přeštic. Rovněž těmto oslaven-
kyním popřál do dalších let především mnoho 
zdraví, štěstí a pohody 2. místostarosta Mgr. Jan 
Königsmark.

Blahopřání k 92. narozeninám

Rybářské závody Přeštický feeder 2011
V sobotu 30. července uspořádala MO ČRS 

Přeštice rybářské závody s názvem “Přeštic-
ký feeder 2011“, který probíhal na závodním 
úseku na řece Úhlavě v obci Lužany. Jedná 
se o závod jednotlivců a tříčlenných družstev. 
Feedrový závod je mezi rybáři velice oblíben 
a každým rokem je hojně navštěvován. Letoš-
ního ročníku se zúčastnilo 59 závodníků a 18 
tříčlenných družstev, které byly utvořeny z řad 
zúčastněných jednotlivců.

Sraz účastníků byl stanoven na 5.00 hodin 
na louce u řeky, kde již byl  připraven stánek 
s občerstvením. V 5.30 hodin bylo zahájeno 
losování míst a kolem 6.00 hodin se závodníci 
rozešli na svá místa, kde se každý připravoval 
na závod, který byl odstartován v 7.00 hodin 
již tradičně výstřelem z pistole.  Po 3 hodinách 
chytání byl závod ukončen opětovně výstřelem  
a začalo vážení úlovků. Kolem 12.00 hodin, 
již za vydatného deště, proběhlo vyhlášení 
výsledků a předání hodnotných cen. Nejprve 
byly vyhlášeny výsledky družstev, kdy 1. mís-
to obsadilo družstvo ve složení F. Časta, M. 
Vican a J. Zábran, 2. místo obsadilo družstvo 
ve složení L. Kasl,  J. Podskalský a P. Kříž, 3. 
místo obsadilo družstvo ve složení V. Sochor,  
R. Sochor a P. Mařík. Družstva na předních 
místech obdržela poháry, které osobně předal 
ing. Jiří Papež. Poté následovalo vyhlášení 

jednotlivců, kdy na  1. místě se umístil F. Čas-
ta (MO Přeštice) s  celkovou váhou 4520 g, na 
2. místě se umístil J. Podskalský (MO Plzeň 1) 
s celkovou váhou 2580 g a na 3. místě skon-
čil R. Hladík (MO Šťáhlavy) s celkovou váhou 
2430 g. Všichni tři obdrželi poháry opět z rukou 
ing. Jiřího Papeže a hodnotné ceny, které byly 
připraveny i pro závodníky na dalších místech. 
Po předání poslední ceny byl letošní  Přeštický 
feeder 2011 ukončen a všichni se již těší na dal-
ší ročník v roce 2012.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem sponzo-
rům, díky kterým mohli být oceněni závodníci 
poháry a hodnotnými cenami.    František Časta

Vítězné družstvo ve složení F. Časta, M. Vi-
can a J. Zábran.

Oslavenkyně paní Marie Macháčková.

Výstava k uctění narození Karla Votlučky
Od 28. září 2011 lze zhlédnout v podkroví přeštického muzea  výstavu k 115. výročí narození 

akademického malíře Karla Votlučky. Tento plzeňský malíř nakreslil v první polovině 20. stol. 
řadu kreseb Přeštic a okolí. Výstava, nazvaná „Karel Votlučka, malíř Přešticka“, bude v Domě 
historie Přešticka k vidění do 13. listopadu 2011.

Oslavenec Josef Ulrych.

Zájezd do Rožmitálu
Město Přeštice ve spolupráci se Spolkem pro 

záchranu historických památek Přešticka, o.s., 
pořádá v neděli 9. října 2011 zájezd do Pod-
brdského muzea v Rožmitále pod Třemšínem. 
Odjezd bude z prostoru autobusových zastávek 
na náměstí v 9.00 hod. Účastníci zájezdu si hra-
dí pouze vstupné do muzea a oběd. Závazně je 
možné se přihlásit u p. Süsse na telefonním čís-
le 377 332 580 nebo e-mailem: suss@prestice-
mesto.cz

Přeštický kanec 2011
Město Přeštice ve spolupráci s firmou Maso 

Brejcha Blovice připravilo na sobotu 15. října 
od 10 hod. pro všechny obyvatele další ročník 
již tradiční a velice oblíbené akce „Přeštický 
kanec“.  Na 10. hod. a 13. hod. je připravena 
tradiční zabijačka se vším, co k ní patří. Těšit 
se můžete i na ukázku výroby zabijačkových 
specialit, které bude možné zakoupit po celou 
dobu konání akce. Připraveny jsou také různé 
soutěže a samozřejmě též hudební vystoupení - 

dopoledne dechového orchestru ZUŠ Přeštice a 
odpoledne vystoupení zpěváka Petra Spáleného 
a skupiny Apollo.

Věřím, že Vás další ročník „Přeštického kan-
ce“, akce s vůní ovaru, jitrnic, jelit i škvarků, 
opět  přiláká a že se přijdete v hojném počtu 
pobavit na Masarykovo náměstí v Přešticích.

Mgr. Jan Königsmark, 2. místostarosta 
pro kulturu, školství a sport
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Program na měsíc říjen 2011

TIP na výlet 

Změna programu vyhrazena!

Kultura a umění

říjen 2011 
l 7. 10. Přeštický farmářský trh
Čas konání: 8.00-13.00 hodin
Místo konání: Masarykovo náměstí (u kašny)
Pořadatel: město Přeštice

l 8. 10. Drakiáda
Malí i dospělí, přijďte si vyzkoušet, zda Vaše 
vyrobené či koupené „výtvory“ létají.
Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání: luka u Přeštic
Pořadatel: KKŠaS města Přeštice

l 9. 10. Nedělní matiné s Carminou
Čas konání: 11.00 hodin
Místo konání: zámek v Příchovicích

l 11. 10. „Usměj se na svět“
Koncert známého písničkáře a skladatele Samso-
na Lenka. Vystoupení spojené s autogramiádou.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 120 Kč

l 13. 10. „O Červené karkulce“
Školní představení.
Časy konání: 8.30 a 10.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 50 Kč

l 14. 10. Univerzita 3. věku
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: konferenční sál KKC
Pořadatel: MAS Aktivios

l 15. 10. Víkendové cvičení s Maruškou Bra-
dovou
1. hodina – fitness jóga
2. hodina – posilování
Čas konání: 9.30 hodin
Místo konání: velký sál KKC

l 15. 10. Přeštický kanec    
Tradiční akce na Masarykově náměstí spojená 
se zabijačkou a možným nákupem oblíbených 
pochoutek.
Program: 
od 10.00 hodin 1. zabijačka
od 11.00-13.00 hodin vystoupení dechového 
orchestru ZUŠ Přeštice
od 13.30 hodin 2. zabijačka
od 16.00 hodin Petr Spálený

®

www.janperi.cz

išt ní pe í

Místo konání: Masarykovo náměstí
Pořadatel: město Přeštice, Maso Brejcha

l 17. 10. Vernisáž výstavy „Přešticko ve 
fotografii“
Čas konání: 17.00 hodin    
Místo konání: konferenční sál KKC
Pořadatel: mikroregion Přešticko

l 18.-22. 10. Výstava „Přešticko ve fotografii“
Denně od 9.00 do 17.00 hodin 
Místo konání: konferenční sál KKC

l 18. 10. „Výroční koncert Hlásku a Minihlásku“
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: ZUŠ Přeštice 
Vstupné: 50 Kč

l 19. 10. „Senioři v krizové situaci“
Zajímavá beseda s videoprojekcí zaměřená na 
ochranu obyvatel před živelnými pohromami, 
chování v krizové situaci, důležitá telefonní čís-
la, evakuační zavazadla.
Čas konání: 15.00 hodin
Místo konání: konferenční sál KKC
Pořadatel: HZS PK, KKC Přeštice
Vstup: zdarma

l 20. 10. Dostaveníčko s dechovkou 
K poslechu zahraje oblíbená jihočeská malá 
dechová kapela Doubravanka s kapelníkem 
Václavem Bártou.
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 130 Kč

l 22.-23. 10. Výstava králíků, holubů 
a drůbeže spojená se speciální výstavou 
Meklenburských strakáčů a expozicí drůbeže 
bojových plemen
So 8.00-17.00 hodin, Ne 8.00-12.00 hodin 
Místo konání: výstavní areál ZO ČSCH

l 25.-27. 10. Včelařská prodejní výstava
Denně od 9.00 do 17.00 hodin 
Místo konání: konferenční sál KKC
Pořadatel: ZO ČSV Přeštice, KKC Přeštice

l 25. 10. „Megalitická prehistorie“
Přednáška MVDr. Pavla Kroupy na dané téma.
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: malý sál KKC
Pořadatel: SPZHP Přešticka

l 28. 10. Taneční 2011 – II. prodloužená
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: sokolovna Přeštice
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 100 Kč

1. 10. SO: PROCHÁZKA POD JAVOREM
Vlakem z Přeštic v 7.29 h do Železné Rudy – 
Alžbětín (9.15). Zpět ze Železné Rudy – Alžbě-
tín v 15.26 h do Přeštic (17.14).
TRASA: Bayer. Eisenstein  ž. st. – penzion 
„Sluneční dvůr“ –  Neuhutte – Grafhutte Arber-
hutte-Eisenstein
Vede V. Řežábek (18 km).                              
7. 10. SO: ŽIHLE – RABŠTEJN    
Vlakem z Přeštic v 7.14 h do Plzně, z Plzně 
8.17 do Žihle (9.42). Zpět ze Žihle 16.15 do 
Plzně (17.38) z Plzně v 18.10 h do Přeštic.
TRASA : Žihle – Poustevna – Rabštejn – Viklan 
(dědek-bába) – Žihle
Vede M. Pojarová (17 km).
15. 10. SO: ČERNÉ A ČERTOVO JEZERO
Vlakem z Přeštic v 7.29 h do Hojsovy Stráže 
(8.47). Zpět ze Špičáku v 15.44 h (R 17.03) do 
Přeštic.
TRASA : Hojsova Stráž – Pod Statečkem – Bílá 
Strž – Černé jezero – Rozvodí – Čertovo jezero   
Vede V. Borovcová (15 km).

20. 10. ČT: SCHŮZE VE VELKÉ KLU-
BOVNĚ HOTELU SPORT V 17.00 HODIN
21. 10. PÁ: NA KLOUBOVKU        
Vlakem z Přeštic v 7.14 h do Plzně (7.45), z Plz-
ně (R) 8.03 do Nepomuku, z Nepomuku 8.35 
do Kotouně. Zpět z Nekvasov 13.01 (15.01) do 
Plzně, z Plzně v 14.10 h (16.10) do Přeštic.
TRASA: Kotouň – Kloubovka – Oselce – sv. 
Markéta – Chlumy – Nekvasovy
Vede F. Vokáč (11 km).
30. 10. NE: ŽĎÁR      
Vlakem z Přeštic v 7.14 h do Plzně (7.45), z Plz-
ně 8.17 do Svojkovic. Zpět z Hrádku u Roky-
can 15.17 do Rokycan, z Rokycan (R) 15.32 
(16.18) do Plzně, z Plzně v 16.10 h (17.02) do 
Přeštic
TRASA: Svojkovice – Žďár – Dobřív – Hrádek 
u Rokycan
Vede J. Hošek (12 km).

Výlet do Disneylandu a Paříže
V listopadové soutěži Pevnost Týn, která se 

uskutečnila v rámci Mezinárodního filmového 
festivalu pro děti a mládež „Juniorfest 2010“ 
v Horšovském Týně, vyhrála naše škola prv-
ní cenu – čtyřdenní zájezd do Disneylandu 
a Paříže. ZŠ Řenče v této soutěži reprezento-
vali žáci pátého ročníku Adam Hajžman, Mirka 
Kokošková, Míša Kůsová a Natálka Langová. 
Zájezd, který se uskutečnil v termínu 18. 8.-
21. 8. 2011, organizovala cestovní kancelář 
BusTour-Foltýnová, které tímto děkujeme za 
krásné zážitky.

Protože autobus vyjížděl až večer a cesta ubí-
hala rychle, tak jsme se již v brzkých ranních 
hodinách ocitli v pařížské čtvrti Montmartre, jíž 
vévodí bazilika Sacré-Coeur. Prošli jsme náměs-
tí Place du Tertre, kde měli své ateliéry známí 
malíři, jako např. Claude Monet, Pablo Picasso, 
Vincent van Gogh nebo Salvador Dalí. 

Naše cesta Paříží dále pokračovala okolo 
kabaretu Moulin Rouge až k Vítěznému oblou-

ku, pod kterým jsme se prošli. Další zastávkou 
byla Eiffelova věž, kde jsme vyjeli výtahem do 
2. patra a prohlédli si krásy Paříže pěkně z výš-
ky. Následovala plavba lodí po Seině a poslední 
zastávkou pátečního dne byla latinskoamerická 
čtvrť a katedrála Notre dame.

V sobotu časně ráno jsme se vypravili do Dis-
neylandu, který leží 32 km od Paříže, v oblasti 
Marne-la-Vallée. Disneyland je rozdělen do 
čtyř částí: Fantasyland, Frontierland, Discove-
ryland a Adventureland. V Disneylandu jsme 
strávili celou sobotu. Prošli jsme snad celý park 
a svezli se na nejlepších atrakcích. Zabloudili 
jsme také například v labyrintu, projeli se vláč-
kem, vypravili jsme se kosmickou lodí objevo-
vat vesmír nebo se prošli ostrovem Robinsona 
Crusoa. Disneyland jsme opouštěli plni dobro-
družných, ale i adrenalinových zážitků  v pozd-
ních nočních hodinách. Před odjezdem domů 
jsme si nenechali ještě ujít parádní ohňostroj.

Mgr. Věra Burdová, ZŠ Řenče

O poutích trochu jinak
Téma poutí je obzvláště letos v Přešticích 

zmiňováno více než kdy jindy. Zásluhu na tom 
nepochybně má třísetleté výročí přeštických 
poutí a akce s ním spojené. Informace o restau-
rování kopie zázračného obrazu byly rovněž 
publikovány v českých denících.

Nemalou pozornost s různou intenzitou veřej-
né diskuze poutá ovšem i ta pouť světská – tedy 
houpačky a kolotoče, povyk, smích, hudba, hla-
sy z reproduktorů vyzývající k účasti na něčem, 
co jsme ještě nezažili.

Přijela pouť. Přijeli komedianti. Někoho těší, 
jiného ruší. Kolorit pouťové atmosféry mnohdy 
podbarvují ječící děti. Ale i někteří dospělí by 
možná na chvíli ječeli s nimi – na to jestli z rado-
sti nebo z jiného důvodu – by přišli později.

Někdy můžeme mít pocit, že se člověk vlastně 
na celý život dívá z malého řetízkového koloto-
če a všichni křičí: „Pevně se drž, nevypadni!“. 
A on ví, že má čas, dokud kolotoč nezastaví, 
potom možná přejde na velký řetízkáč a jednou 
se třeba odváží i na housenkovou dráhu (o hor-
ské raději ani nemluvě).

Někdo zjistí, jak ho těší, že se mu ještě i po 
dvacítce/třicítce zadek vejde do malého řetíz-
kového kolotoče. Tak proč vlastně vystupo-
vat? Zkrátka i na té světské pouti může člověk 
dospět k úvaze, že je čas utřít si ruce od rzi 
malého řetízkového kolotoče, kterého se tak 
silně držel, až si na to zvykl. Po nějakou dobu 
mu ruce před ušpiněním od rzi mohou chránit 
rukavice (či rukavičky). Jenže jaké? Na běžný 
život se hodí pevnější ochranné rukavice, do 
společnosti snad nějaké hladké jemnější a je-li 
to skutečně nezbytné, tak třeba i ty boxerské. 
Přitom každý z nás je má v jedněch – v těch 
svých neviditelných, jedinečných a originál-
ních rukavičkách, tkaných z pavučinových 
vrásek letokruhů života…

Mimochodem, až se zase příště budeme 
promenádovat mezi pouťovými atrakcemi, 
kupme si třeba zmrzlinu. Nevím jak vy, ale já 
jsem v životě neviděla naštvaného člověka jíst 
zmrzlinu.              

                       Ing. Jana Štrejnová

O megalitech kolem nás
Spolek pro záchranu historických pamá-

tek Přešticka zve zájemce o odhalování záhad 
naší minulosti na přednášku „Pravěké kruhové 
objekty západní a severozápadní oblasti Čech“, 
která se koná v malém sále Kulturního a komu-
nitního centra Přeštice v úterý 25. října 2011 
od 17 hodin. Přednášejícím je MVDr. Pavel 
Kroupa, člen sekce „Megalit“ plzeňského Klu-
bu psychotroniky a UFO. Vstup je volný.

Přednášku doprovodí videoprojekce, v níž 
budou názorně představeny megalitické objek-
ty, neolitické rondely, objekty typu „henge“ (tj. 
obecně památky z časového rozmezí 8.-2. tisí-
ciletí př. Kr.), dále kamenné kruhové svatyně, 
obětiště a sociokulturní stavby, jakož i kamenné 
kruhové věnce mohyl  z doby bronzové a také 
nejmladší (snad slovanského původu) kruhové 
zemní objekty tzv. „ringvaly“, o jejichž účelu 
se dosud bezvýsledně spekuluje. Vedle uká-

zek z nejslavnějších světových nalezišť (Skot-
sko, Bretaň, Německo atd.)  zhlédneme i české 
zástupce megalitické kultury, mezi něž patří 
jediný vědou uznávaný menhir Kamenný pastýř 
u Klobuk na Kladensku, či torza tzv. Kounov-
ských řad.

Jak však prokazují výsledky práce amatér-
ských badatelů, kterým významně pomáhá 
letecký archeologický průzkum, pozůstatky 
tajemných kruhových objektů se leckdy dosud 
skrývají v naší těsné blízkosti. Tak se na mapě 
jejich výskytu ocitlo mezi obcemi Milavče, 
Horní Metelsko, Trnová, Klíčov, Vochov, Bílá 
Hora u Plzně, či Hrádek u Manětína, rovněž 
Zelené u Přeštic (viz příspěvek P. Kroupy ve 
sborníku „Pod Zelenou Horou“ č. 3/011).

Přeštice s nejbližším okolím zůstávají ve 
středu pozornosti autora přednášky a jeho kole-
gů i do budoucna.                    Věra Kokošková
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Rozloučení s prázdninami
Poslední prázdninovou sobotu proběhlo ve 

Skočicích rozloučení s prázdninami, které jako 
obvykle uspořádal Český červený kříž. Přítom-
né děti se mohly zúčastnit mnoha připravených 
soutěží. Ty nejmenší zaujalo nejvíce lovení ry-
bek  a větší již tradičně střelba ze vzduchovky 
na terč. Po splnění disciplín si na krásně plápo-
lajícím ohni opekly vuřty. A domů spokojené 
děti odcházely se sladkou odměnou v ruce. 

Libuše Tykvartová
jednatelka ČČK Skočice

Snění o Lukavici
Pokud nějaký náhodný poutník navštívil dne 

10. 9. 2011 Dolní Lukavici, určitě  ho ani ne-
napadlo ono hanlivé rčení o chcíplém psu nebo 
o vyzvánění poledne prknem o rybník!

 V Lukavici se ten den konalo hned několik 
akcí: dopoledne v zámecké kapli jeden z kon-
certů XIX, ročníku Haydnových hudebních 
slavností. Dolní Lukavicí také ten den prochá-
zela trasa „Přeštické 50“ – závodu horských 
kol a odpoledne se v „červeném salonku“ 
na zámku sešlo více než 40 návštěvníků, aby 
společně vypravili do světa novou knihu (tedy 
vlastně knížečku) Evy Klepsové a Radka Hory   
LUKAVICKÉ SNĚNÍ.

Zámecký salonek nebyl k prezentaci básnic-
ké sbírky vybrán náhodou, většina básnických, 
poetických a ZASNĚNÝCH zamyšlení se 
týká právě zámku či parku. Eviny oči básnířky 
a romantičky objeví půvab v i v maličkostech, 
které ostatní třeba ani nezaznamenají. Eva má 
vztah k historii a umění a dokázala tedy zachytit 
onoho „genia loci„ – ducha místa, který doslo-
va sálá ze všech koutů zámku. Balkonovými 
dveřmi se dovnitř hrnulo horké slunce, vůně 
posekané trávy a barevnost babího léta, z dálky 
doléhalo vrčení sekaček a křik dětí, schodiště 
bylo lemováno Radkovými fotografiemi a o po 
celém zámku jsou stopy nového života – diva-
delní kulisy v průjezdu či díla účastníků malíř-
ských sympozií před salonkem.

Na té malé slavnosti se sešla pestrá společ-
nost: byli zde přátelé a rodiny autorů, aktivní 
dámy z Dámského klubu, příslušníci starých 
lukavických rodů i „náplavy“, objevil se zde 
i pan Pexidr, autor půvabné knížky o Vícovu,  
mezi přítomnými byla i nynější obyvatelka 
zámku pani Victoria Veverková Duphenieux 
a její sestra Diana. Lukavští kulturní harcovníci 
radostně vítali zasloužilého návštěvníka všech 
akcí pana Josefa Kasla, který se donedávna 
zúčastnil i všech turistických pochodů. Pan sta-
rosta se dostavil mírně indisponován, na chvějí-
cích se nohou a roztřeseným hlasem vysvětlil, že 
právě slezl po 50 km z kola…, ale byl připraven 

zhostit se role jednoho z patronů. Přišla i paní 
Tichá s dcerou a s vnučkou – právě tato paní 
před časem dala svým dotazem na poškozenou 
sochu světce nad Lukavicí do pohybu celý sled 
událostí. Výsledkem jsou nyní opravené sochy 
po celém Dolnolukavicku.

Nyní tedy malá Lucinka způsobně seděla 
na klíně své maminky a sledovala tu krásnou 
slečnu, co vypadala jako víla a hrála jako anděl 
(klavíristka Eva Voříšková), autorku Evu v úpl-
ně „princeznovských“ šatech a také drobnou 
starou dámu, která jako  by vystoupila z nějaké-
ho obrazu. Pan Mgr. Hlobil jako vždy dokázal 
zaujmout všechny, povídal, recitoval básně 
z nové knížky, hovořil s autory a představil 
hlavní patronku knihy paní Hanu Gerzanico-
vou.

Tato plzeňská rodačka, básnířka, spisovatel-
ka a překladatelka má za sebou bohatý život, 
strávila 40 let v emigraci, osud ji zavál až do 
Austrálie. Po roce 1990 se několikrát vrátila 
načas do Čech, až zde zůstala už natrvalo.

Bylo to opravdu krásné odpoledne, jeho 
vrcholem byl přípitek, přání autorům a knížeč-
ce. Pan starosta po symbolickém „pokřtění“ 
vínem vyjádřil přání dalších a dalších knih 
a touhu třeba i po výstavě fotografií všech tří  
přítomných fotografů. (Radek Hora, Evina sest-
ra Hanka Veselá, pan Böhm, který celou slav-
nost pilně dokumentoval.) Pak  už jen rozvá-
zal stuhy na balíčku knih – a Lukavické snění 
vyplulo do světa.

Myslím, že každý člověk má silné pouto 
k místu, kde se narodil. Evi Klepsová svůj vztah 
k Lukavici vyjadřuje ve svých knížkách a člán-
cích z historie Dolnolukavicka, lásku paní Ger-
zanicové k rodné staré Roudné  vyzvánějí  už 
nějaký čas nové zvony, které na památku svých 
rodičů básnířka pořídila do kostela Všech sva-
tých na Roudné. Slýchám je třikrát denně, pro-
tože jejich hlas doléhá do lochotínské nemoc-
nice, kde pracuji, ty zvony a ty verše zní stejně 
sladce!       

Blanka Zahradníková

Nedělní matiné na zámku v Příchovicích
Srdečně zveme všechny příznivce hudby na 

koncert, který se uskuteční v neděli 9. 10. 2011 
v 11.00 hod. v koncertním sále na zámku v Pří-
chovicích. 

Účinkují: soprán – Jitka Šťastná (skladby W. 
A. Mozarta a L. Janáčka), klavírní doprovod 

–  Nikol Kupčíková, pěvecký sbor Carmina se 
sbormistrem Martinem Laxou.

Vstupné na matiné je dobrovolné a těšíme se 
na každého, kdo s námi přijde prožít příjemný 
kulturní zážitek.                                   

Carmina

MAS OS Aktivios informuje
Milí čtenáři,
ráda bych Vás jménem Občanského sdružení 

Aktivios pozvala na několik zajímavých akcí, 
které se uskuteční ještě v letošním roce. První 
pozvánka je na veletrh cestovního ruchu ITEP 
2011, který se koná od 20. do 22. října 2011.  
Letošní  již sedmý ročník se poprvé přesouvá  
do prostor nové haly TJ Lokomotiva Plzeň 
v Úslavské ulici v Plzni na Slovanech (za pla-
veckým bazénem). Kromě přehlídky celé řady 
vystavovatelů z řad obcí, měst, neziskových 
organizací a zástupců cestovních agentur je 
pro Vás po celé tři dny připraven  bohatý kul-
turní program – slovenské dopoledne, bavor-
ské odpoledne, indické tance a písně, odborné 
semináře, ukázky řemesel a regionálních potra-
vin apod. Slavnostní zahájení veletrhu je ve 
čtvrtek 20.10. 2011 od 10 hod. Naše sdružení 
ve spolupráci s IC Přeštice jako vždy bude pro-
pagovat celé naše území – Přešticko, Staropl-
zenecko a Mirošovsko. Máte-li nějaké prezen-
tační materiály a máte zájem o Vaši propagaci 
prostřednictvím našeho stánku, ozvěte se nám 
buď mailem  info@mas-aktivios.cz nebo na tel. 
376 382 312, 724 526 008.

Pro starosty i ostatní zastupitele obcí a měst 
pořádá naše sdružení MAS OS Aktivios ve spo-
lupráci s MV ČR dva zajímavé a důležité  semi-
náře.  Ve čtvrtek  13. 10. 2011 Zákon 106/ Sb. 
a  ve čtvrtek 10. 11. 2011 Obecně závazné 
vyhlášky (vč. jednacích řádů zastupitelstev), 
oba semináře se konají v aule ZŠ Na Jordáně 
v Přešticích od 9.00 hodin ráno. 

Ve středu 14. 12. 2011 od 10.00 hodin 
srdečně zveme do prostor Kulturního a komu-
nitního  zařízení v Přešticích na tradiční Den 
s Aktiviosem. Společná setkání v předvánoční 
atmosféře  jsou pro nás  velmi příjemná a cenná, 
neboť společně nalézáme nejen  nové podnětné 
návrhy na další zajímavé a smysluplné  projek-
ty, ale zároveň získáme zpětnou vazbu na naši 
dosavadní práci.  

Na jednom z podobných společných setkání 
se zrodila i myšlenka nádherného projektu spo-
lupráce. Původně to bylo jen o možnosti  kniž-
ního  vydání  starých  pověstí, které leží zasu-
té v archivu Domu historie Přešticka. A jak to 
nakonec vše dopadlo? Při společných sezeních 
vznikl projekt s názvem „Oživme společně 
památky a pověsti z míst tajemných i kouzel-
ných“, který bude mít několik rozměrů a jehož 
realizace skončí  až v červnu 2013. 

A aby projekt měl opravdu význam a pokryl 
území celého jižního Plzeňska, zúčastní se ho 
naši sousedé – MAS Pošumaví a MAS sv. Jana 
z Nepomuku. Hlavním cílem našeho společné-
ho projektu je záchrana a obnova  slovesných 
i hmotných pamětihodností našeho regionu 
jižního Plzeňska. Téměř na každém kroku se 
setkáváme s bohatstvím, které nám zanechalo 
více než tisíc let působení křesťanství v naší 
zemi. Kostely, kapličky, křížky, boží muka a  
sochy vtiskly nezaměnitelný a obdivuhodný ráz 
naší krajině.  Všichni bychom si měli vážit toho, 
co zde zanechaly ruce našich předků. Chrá-
nit poklady našeho kraje a předávat je dalším 
pokolením, a to nejen fyzicky ale i duševně.

Výstupy projektu:  
1. Na území jižního Plzeňska se uskuteční 

sběr pověstí. Z vybraných  pověstí pak vznik-
ne bohatě ilustrovaný tištěný soubor tří pub-
likací s jednotným designem se společným 
přebalem.  

2. CD s mluveným slovem – výběr pověstí 
na CD namluví  Mistr Otakar Brousek st.  

Soubor knih včetně CD bude předán bez-
platně do všech obcí, místních knihoven infor-
mačních center, škol a školek, zohledněny 
povinné výtisky státním institucím. Soubor 
tří knih bude možno i zakoupit, a to buď jako 
celek nebo jako   každou  publikaci  zvlášť.         

3. Symbolicky budou z každého území 
opraveny tři památky – sochy, které se váží na 
některou z vybraných pověstí – socha sv. Voj-
těcha (u obce Zelené),  socha putti na ohrad-
ní zdi kostela v Žinkovech  a socha sv. Jana 
Nepomuckého v Klatovech.

4. V květnu 2013 se v prostorách zámku 
Nebílovy uskuteční první ročník putovního 
divadelního festivalu, kde ochotnické spolky 
z území našich MAS představí pověsti, které 
si vybraly, dramaticky zpracovaly a nastudo-
valy. Na tomto festivalu proběhne i slavnostní 
křest knih a CD. 

Další doprovodnou rovinou projektu je 
zapojení žáků základních škol z území formou 
literární soutěže na téma nových pověstí, míst, 
kde žijeme  a kde to máme rádi. Vítěz  bude 
vyhlášen  a odměněn přímo na festivalu spolu 
s autorským čtením.   

5. Na divadelním festivalu se uskuteční 
umělecko-historický workshop zaměřený na 
ukázky správných technických  postupů při 
obnově památek.

Na projektu se kromě sousedních dvou MAS 
bude podílet ještě dalších třináct partnerů z řad 
neziskových organizací zabývajících se histo-
rií, ochotnických spolků apod. :

Dům historie Přešticka, Spolek pro záchranu 
historických památek na Přešticku, Divadelní 
ochotnický spolek v Lužanech, MVDr. Pavel 
Kroupa – regionální historik a geolog, Lucie 
Medová – keramička, Střední uměleckoprů-
myslová škola Zámeček, Plzeň, OS Pod Zele-
nou horou, Mezi kopci o. s., Společnost přá-
tel starého Nepomuka, o. s., Matice sv. Jana 
Nepomuckého, Kočovné loutkové divadlo 
Hany Čížkové, Klub přátel Klatovska, Ochot-
nický spolek za oponou.

Rádi uvítáme pomoc i Vás ostatních, 
které projekt zaujal. Znáte ze svého oko-
lí nějakou zajímavou legendu či pověst?  
Ozvěte se nám.

O průběhu realizace celého projektu Vás 
budeme průběžně informovat prostřednictvím 
tisku i našich webových stránek. Projekt je 
podpořen z PRV ČR, osa IV, opatření 4.2.1.  

Za OS Aktivios Hana Bouchnerová, manažer 
MAS a koordinátor projektu spolupráce. 

Tel. 724 526 008, 725 883 296, e-mail: 
info@mas-aktivios.cz

Více informací ke všem akcím se dozvíte na 
www. mas-aktivios.cz.

JVFILM STUDIO

Víceúčelová sportovní hala – zimní 
stadion Na Zámostí

V zářijovém čísle PN jsem slíbil čtenářům, 
že je budu informovat o dalším vývoji kolem 
výstavby víceúčelové sportovní haly finan-
cované soukromým investorem v lokalitě Na 
Zámostí v Nepomucké ulici.

Na červnovém zasedání zastupitelstva měs-
ta dne 16. 6. 2011 byla vypovězena smlouva 
se soukromým investorem firmou Area group 
s.r.o. na výstavbu víceúčelové sportovní haly 
(zimního stadionu) včetně inženýrských sítí 
a komunikace s výpovědní lhůtou do 31. srpna 
2011. V případě, že do tohoto termínu nebu-
de uzavřen dodatek ke smlouvě, bude smlou-
va ukončena. Z těchto důvodů bylo svoláno 
zastupitelstvo města na 18. 8. 2011, kde jedním 
z hlavních bodů mělo být projednávání dodatku 
a pokračování či nepokračování ve spolupráci 
a otevření možnosti výstavby.

V tomto mezidobí se konala i dvě pracov-
ní jednání zastupitelstva, kde se projednávaly 
podmínky případného prodloužení. Na prvním 
zasedání byly předloženy podmínky, které by 
byly akceptovány koalicí, na dalším jedná-
ní byly přidány či podmínky změněny. Celý 
vývoj projednávání působil na mě i zastupitele 
z „opozice“ dojmem toho, aby se jednalo, ale 
nic se neuzavřelo a nedošlo k dohodě. 

Zastupitelstvo města 18. 8. 2011 mělo roz-
hodnout, jakým směrem se bude dále kauza 
vyvíjet. Před jednáním zastupitelstva byly p. 
starostou doplněny materiály k tomuto bodu 
o žádost investora o prodloužení termínu k uza-
vření dodatku do 31. 10. 2011 z důvodu toho, 

že návrh znění dodatku firma obdržela od města 
dne  16. 8. 2011, čili dva dny před jednáním 
zastupitelstva.  Prosté prodloužení termínu na 
uzavření dodatku ke smlouvě bylo vyřešeno 
prodloužením termínu odstoupení od smlouvy 
do 31. 10. 2011. 

Na říjnovém zastupitelstvu města bude ten-
to bod na programu jednání. A jaké důsledky 
mohou mít jednotlivá rozhodnutí? V případě 
dohody a schválení dodatku ke smlouvě jsou 
předpoklady výstavby víceúčelové haly (zimní-
ho stadionu) včetně inženýrských sítí a komu-
nikace. Pokud by investor nedodržel termíny 
výstavby, může město uplatnit smluvní pokuty 
a získat připravené území bez vlastních inves-
tičních vkladů. V případě nedohody dojde 
jistě k soudnímu sporu na úhradu nákladů za 
zhodnocení území, které se budou pohybovat 
v desítkách milionů. Pouze  vypsání soutěže na 
nového investora, příprava projektů a získání 
povolení na výstavbu bude časově minimálně 
stejně dlouhé, jako jsou závazky stávajícího 
soukromého investora na dokončení výstavby. 

Město Přeštice patřilo a patří k městům 
v regionu, které dynamickým rozvojem stojí na 
předních místech pomyslného žebříčku. Bytová 
výstavba, školství, nabídka služeb a obchodů, 
dopravní spojení i možnosti zaměstnání to jis-
tě podtrhují. Stále věřím tomu, že bude platit 
i nadále „patří“ a ne za pouze „patřilo“. Oby-
vatelé města i celého regionu si to jistě neza-
slouží.

Mgr. Petr Fornouz
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V Žerovicích se uskutečnily oslavy 100 let od založení místní základní školy. V sobotu 10. září se 
v hostinci setkali bývalí žáci, učitelé a pracovníci, kteří zdejší školu navštěvovali či zde pracovali. 
Organizátoři akce pan Josef Klasna a Jiří Sýkora uvítali též paní učitelky Bendovou a Naxerovou 
(snímek vlevo), které na této škole působily. Na fotografii vpravo vítají pan Sýkora a Klasna paní 
učitelku Dufkovou.

Sto let školy v Žerovicích
V sobotu 10.září 2011 se uskutečnilo setkání 

bývalých žáků, kteří navštěvovali Obecní ško-
lu v Žerovicích od jejího otevření 8. října 1911 
až do konce školního roku 1975. Této, pro naši 
malou obec vzpomínkovou a kulturní akci se sje-
lo na 200 žáků a hostů z celé republiky od těch 
nejstarších – p. Fr. Jílka (1915) až po nejmladší. 
Na setkání byli též zástupci města Přeštice p. sta-
rosta Mgr. A. Kmoch a místostarosta p. Mgr. J. 
Königsmark. bývalý ředitel a spoluautor knihy 
„Školy na Přešticku“ Mgr. K. Naxera, paní uči-
telky Naxerová a Duchková, které v žerovické 
škole učily až do jejího uzavření.

V krátké historii byly připomenuty všechny 
události, které vedly žerovické občany k posta-
vení nové školy a všichni učitelé, kteří zde učili 
žerovické, zastávecké a oplotské děti.

S kulturním programem odpoledne vystoupil 
pěvecký soubor „Lukaváček“ pod vedením pí 
učitelky Květoňové. Hudební skupina „Asfalt“ 
zahrála skladbu žerovického rodáka p. Jana 

Bureše „Vzpomínka na Šumavu.“  Žáci přeš-
tického tanečního kroužku zatančili „Staročes-
kou besedu“ a na závěr vystoupily přeštické 
mažoretky. Setkání pokračovalo až do pozdních 
večerních hodin při hudbě a tanci.

Pro všechny účastníky bylo připravené pohoš-
tění. Chceme poděkovat sponzorům, bez nichž 
by se akce těžko připravovala, a to městu Přeš-
tice, Elimontu Přeštice, Západočeským komu-
nálním službám a.s., Přeštickým službám ST, 
s.r.o., dále paní H. Volfové, p. Janu Čížovi a K. 
Löfflerovi za finanční příspěvek. Další dík patří 
žerovickým ženám za upečení zákusků k odpo-
lední kávě – pí L. Kučerové, Z. Klasnové, L. 
Jílkové a za přípravu občerstvení I. Löfflerové 
a K. Strakové.

Všichni účastníci obdrželi pohlednici, vyda-
nou ke stému výročí otevření obecní školy 
v Žerovicích.

Tuto společenskou a kulturní akci připravili 
žerovičtí patrioti Josef Klasna a Jiří Sýkora.

Vítání prvňáčků v Základních školách v Přešticích a Skočicích

V tomto školním roce usedlo ve školách, kte-
ré zřizuje město Přeštice, tedy v ZŠ Přeštice 
a v ZŠ Skočice, poprvé do lavic „té opravdové 
velké školy“, celkem 113 dětí.

V doprovodu zástupkyně ředitele  pro 1. stu-
peň paní Mgr. Černoškové všechny nové ško-
láky, jejich paní učitelky, jmenovitě Mgr. Koz-

lovou, Mgr. Radilovou, Mgr. Motejzíkovou 
a Mgr. Květoňovou, ale i jejich přítomné rodiče 
a další příbuzné pozdravili v přeštické škole 
místní poslanec Parlamentu ČR pan ing. Ji- 
ří Papež a Mgr. Jan Königsmark, 2. místosta-
rosta pro školství, kulturu a sport a popřáli jim 
mnoho školních úspěchů.

V naší městské části Skočice přivítal nové 
prvňáčky v jejich první školní den starosta 
města Přeštice pan Mgr. Antonín Kmoch spo-
lečně s ředitelkou školy paní Mgr. Zadražilo-
vou a paní Přibáňovou, předsedkyní Červe-
ného kříže ve Skočicích a zároven členkou 
místního osadního výboru. Rovněž pan sta-

rosta popřál všem prvňáčkům hodně školních 
úspěchů.

Atmosféru prvního školního dne v Přešticích 
i ve Skočicích bezpochyby nejlépe vystihují 
přiložené fotografie pana Ing. Jiřího Běla a paní 
Jindry Schejbalové.         Mgr. Jan Königsmark

Foto 5x Josef Kubát

Foto Jindřiška Schejbalová
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Přeštice v čase – XXIII.

Ještě se zastavíme v Rebcově ulici. Jeden dům, bydliště říd. učitele Jaroslava Bradáče, č. p. 499, jsme si již ukázali ve XX. pokrač. našeho seriálu. 
Zajímavostí je, že do sokolovny se mohlo vstupovat i z této ulice. Pozn. nynější Sedláčkova ul., ze které se vchází do Lékařského domu, se jmenovala 
Sokolská.                                                                                                                                                                                                          ing. Jiří Běl 

Litevské putování přeštických cestovatelů
Léto bez nějaké „cesty za hranice všedních 

dní“ by pro mne ani nebylo pořádným létem. 
Ještě jako čistě skautská skupinka -náctiletých 
jsme chodili na putovní tábory, časem se k nám 
začali přidávat i naši neskautští kamarádi, tak 
tomu dnes raději říkám „vandr“.

No a na letošek jsem si vymyslela Litvu. Moji 
spolucestovatelé se nijak nebránili, horší to bylo 
s reakcemi příbuzných a známých. Došlo mi, že 
povědomost průměrného Čecha o Pobaltských 
republikách není valná a i proto jsem se rozhod-
la napsat tenhle článek. 

Protože suchá fakta a čísla by asi nikoho 
nebavila, tak jsem raději vyzpovídala účastníky 
zájezdu a zeptala se na jejich dojmy (každého 
zvlášť – aby neopisovali). 

1) Bál/a jsi se před cestou? A čeho?
T: Ne že bych se přímo bála, ale všichni 

kolem se na mě dívali jako na blázna, kam to 
jedeme, že nás tam někde přepadnou… 

Š: Spíš mě hodně lidí strašilo, že to bude chu-
dý a zaostalý stát. 

H: Vzhledem k tomu, že jsme cestu absolvo-
vali autem, tak jenom toho, že bychom nabou-
rali, což není vůbec myšleno jako nedůvěra 
k oběma řidičům, kteří se se záludnostmi na 
silnicích vypořádali skvěle, ale člověk prostě 
nikdy neví a tohle byla dlouhá cesta – celkem 
tam a zpátky jsme ujeli 3100 km.

M: Měl jsem obavy z cesty do neznáma. Dost 
lidí nás zrazovalo, že prý „jedete někam na 
východ, akorát vás tam okradou“…

2) Co tě v Litvě překvapilo? (příjemně 
i nepříjemně)

T: Příjemně mě překvapilo, že obavy ostat-
ních byly úplně zbytečné.

M: Jeli jsme tam autem, určitě příjemně mě 
překvapil klidný a ohleduplný silniční provoz – 
na rozdíl od Polska. Dále to byly „Free campy“ 
– místa určená pro legální stanování v přírodě. 
Taky mě překvapil los, a to doslova, když nám 
skočil na silnici před auto. Nepříjemně? Snad 
jen neukázněnost turistů, chodících v písečných 
dunách tam, kde to bylo zakázané.

H: Los. Jenom si nejsem vůbec jistá, kdo 
byl ze setkání překvapený víc, jestli my nebo 

on (tedy spíše ono, protože to bylo ještě malé 
losátko – jenom o trošičku větší, než naše 
oktávka…)

Š: Sice jsme toho nevyužili, ale příjemně mě 
překvapilo, že se daly vyměnit naše koruny na 
jejich litasy.

3) Co se ti líbilo?
M: Moře, duny, západ slunce nad mořem.
Š: Speciální dopravní značky a pruhy pro otá-

čení, třeba i na rychlostní silnici.
H: Koupání v jezeře, čisté mořské pobřeží 

s jemným pískem, hezky upravené staré části 
měst, která jsme navštívili (Klaipéda, Palanga, 
Kaunas) a to, že i v turisticky nejexponovaněj-
ších místech nebyly davy.

T: Nejvíc se mi líbila architektura, krásné 
dřevěné domečky v přímořských městečkách. 
Potom samozřejmě nádherné písčité pláže bez 
davů lidí a úplně placatá krajina.

4) Gastronomické zážitky...
H: Z litevských nápisů na balené vodě nejde 

poznat, co si vlastně kupujete. Dvakrát se nám 
povedlo sáhnout po jakési „slané“ minerálce 
a čaj z něčeho takového, to je opravdu gurmán-
ský zážitek za všechny litasy. 

Š: V Kaunasu na náměstí v luxusní a drahé 
restauraci, kde jsem si objednal zvěřinu. Byla 
výborná.

T: Nechápu, proč do všeho cpou kopr, 
koprové brambůrky – to je vážně zvláštní pří-
chuť. O slaných citronových minerálkách radši 
nemluvím.

M: Návštěva kiosku „Kebabai“– kebab mají 
stejný jako u nás. Pivo dobré. Oběd v restauraci  
na náměstí v Kaunasu. (Co jsem to vlasně měl? 
Jo – kachnu s nějakými haluškami, omáčka byla 

dobrá, ale celkově to byla menší porce než jsem 
čekal, ale možná to také bylo tím, že to bylo na 
velkém talíři.)

5) Co tě pobavilo?
T: Martinův výraz, když mu přinesli tu kach-

nu… Taky názvy některých jejich měst jako 
Šakininkai a Trakininkai.

M: Že na poště v Nidě, kde jsme sháněli 
známky, nevěděli, že Česká republika je taky 
v EU.

Š: Opilý Litevec uprostřed lesů a luk.
H: Sbírání jantaru – na pobřeží u Šventoji se 

prováděly nějaké stavební práce a do čerstvě 
vybagrovaného písku se tam lidé vrhali po hla-
vě, ačkoli strašlivě smrděl. Chvíli jsme je zne-
chuceně pozorovali, a pak jsme se v těch hal-
dách začali přehrabovat taky – pravda o poznání 
decentněji, ale přesto byli tři z nás úspěšní.

6) Co tě zklamalo?
M: Zklamalo, ale jen trochu to, že jsem si 

v písku u moře našel jen malé střípky jantarů, 
žádný větší (můžeme to tam vůbec napsat?)  

T: Asi jenom to, že mají leckde turecké 
záchody.

H: Že zrovna rekonstruovali delfinárium 
a my neviděli delfíny. A pak výšlap kolem jeze-
ra Plateliu – Litevci zřejmě nejsou moc turis-
ticky laděný národ, půlka trasy vedla po asfaltu 
a druhá půlka po nezajímavé prašné cestě sevře-
né z obou stran hustým lesem, k jezeru jsme se 
za celý den přiblížili jen jednou a to ještě omy-
lem, většina pozemků u vody bylo soukromých 
– prostě v tomhle směru jsou české turistické 
stezky naprosté jedničky. 

Š: Na nic si nevzpomínám.
7) Zkušenosti s domorodci...
H: Neměli jsme s nikým žádný konflikt 

a s mladšími jsme se mohli domluvit anglicky.
M: Jedna osobní by byla: domlouvání cesty 

kolem jezera Plateliu s třemi dřevorubci. Oni 
neznali naši řeč ani angličtinu, já zase jejich ani 
ruštinu – tak rukama nohama. Ale domluvili 
jsme se.

8) Co tě teď napadne, když se řekne Litva?
T: Krásná země, jantary, pláže, rovina.
H: Příjemně zelená a opravdu jen mírně zvl-

něná krajina se spoustou roztroušených used-
lostí.

M: Písčité pláže a rovina a gintaras (pozn. 
– litevsky „jantar“).

Š: Polsko, Polsko a Polsko!
9) Co dodat? 
M: Jestliže někdo touží vidět šumící moře, 

nerad chodí po vysokých kopcích a přitom chce 
poznat ne příliš známou  zemi, tak Litvu mohu 
doporučit. V muzeu jantarů ve městě Palanga si 
lze prohlédnout nejen surové kusy, tak jak byly 
nalezeny, ale i nádherné šperky z nich vyrobené 
a něco si za patřičný obnos i koupit. V mořském 
muzeu na poloostrově Neringa je možné vidět 
spoustu živých ryb a dalšího mořského živo-
čišstva, lachtany, tuleně i spousty věcí ohledně 
mořeplavby z dávných dob až po současnost. 
Na své si přijdou děti i dospělí.

H: Pro případné budoucí návštěvníky – 15. 
srpna, mají v Litvě svátek (jestli jsem dobře 
pochopila – Nanebevzetí Panny Marie) a skoro 
všude zavřeno. Otevřeno bylo leda v kasinu, ale 
když jsme se pokusili vetřít dovnitř a vyměnit si 
naše eura tam, tak nám to neprošlo, lépe řečeno 
my jsme neprošli – přes místního vyhazovače.

10) Kam by ses chtěl/a podívat příště?
M: Severské země, Island, Kuba, Rusko, 

Alpy, Tatry.
T: I u nás je spousta zajímavých míst, kde 

jsme ještě nebyli. Ze zahraničí asi Holandsko, 
Irsko, ale i „mnooohem“ vzdálenější země. 
Pokud se mnou budete chtít někdo jet třeba do 
Ameriky nebo Japonska, tak se bránit nebudu.

Š: Někam, kam se nejede přes Polsko. 
H: Určitě ještě někdy do Rumunska. Irsko, 

Skotsko, Portugalsko, Finsko, Norsko a potom 
na stará kolena už máme naplánovanou Fran-
cii s kamarádkami. (Doufám, že s tím, holky, 
pořád počítáte!) Ale stačila by mi třeba i Šuma-
va, hlavní je pro mne totiž s kým, ne kam…

Muška (zástupce ředitele zájezdu)Dřevěné domečky v městečku Nida.

Mořské muzeum (uvázat uzly – pro skauty 
hračka).

Radost při západu slunce.

Zámek Tiškievičiusů, dnes muzeum jantaru.

Lázeňské město Palanga.

Oběd v Kaunasu – salát s baklažánem, srnčí 
se sýrovou omáčkou, kachna s brusinkami.

Ferdinandovy sady (Rebcova ul.), foto začátek 20. století. Nejedlého sady, foto 8.5.1962, nyní Rebcova ulice.
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Virtuální Univerzita třetího věku  
(VU3V) – začínáme již v pátek 14. října!

Patříte mezi ty, kteří dychtí po vědění? 
Pojďte spolu s námi objevovat nové, rozšířit 
své dosavadní znalosti, sejít se s ostatními 
…nikdy není pozdě začít.

Již v pátek 14. října 2011 v 10.00 hod. bude 
spuštěna první z cyklu čtyř přednášek pilotního 
semestru Virtuální Univerzity třetího věku. Ten-
to semestr bude věnován astronomii – seznámí-
me se s technickým, výtvarným a uměleckým 
řešením slunečních hodin od antiky po součas-
nost a poznáme také slavné astronomy rudol-
fínské doby.

Přednášky budou probíhat ve dvou středis-
cích, na začátku studia si můžete vybrat, obsah 
přednášek  bude totožný. První zahajovací 
přednáška bude ovšem společná (pro obě stře-
diska) a to v Kulturním a komunitním centru 
v Přešticích.

Semestrální výuka: Kulturní a komunitní 
centrum v Přešticích
Zahájení: 14. října 2011  (pátek) 
Hodina: 10.00-12.00 hodin
Další termíny: 4. listopadu 2011, 18. listopadu 
2011, 2. prosince 2011

Semestrální výuka: Obecní úřad v Nezdicích
Zahájení:  14. října 2011  (pátek) – zahajovací 
hodina v konzultačním středisku v Kulturním 
a komunitním centru v Přešticích
Hodina: 10.00-12.00 hodin

Další termíny: pondělí 24. října 2011, pondělí 
7. listopadu 2011, pondělí 21. listopadu 2011

A jak bude výuka probíhat?
Systém výuky je založen na přednáškách 

natočených vysokoškolskými lektory. Spo-
lečně  v kolektivu budeme sledovat přednáš-
ku přenosem z internetu na plátno. Po každé 
přednášce se předpokládá společná diskuze 
v návaznosti na přednášené téma. Dále je mož-
né nejasnosti a doplňující otázky směřovat na 
lektora, kurzy zahrnují i cvičné a zkušební tes-
ty a možnost exkurze – vše podobně jako při 
prezenční výuce.

Kdo se může přihlásit ke studiu?
– senior (statut důchodce) 
– invalidní důchodce bez rozdílu věku
– osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní, osoby 
čekající na přiznání důchodu apod.)

Pilotní semestr pro obyvatele z území MAS 
OS Aktivios zdarma!

Sylabus (studijní materiál): 20 Kč/před-
náška (není povinný).

Kontakt a bližší informace:
Mgr. Martina Hanzlíková – projektová 
manažerka, místní akční skupina OS Akti-
vios (MAS), tel: 725 883 296, e-mail: info@
mas-aktivios.cz, www.mas-aktivios.cz/VU3V
Portál Virtuální Univerzity třetího věku 
www.e-senior.cz

Vodafone Firmou roku Plzeňského kraje 
2011 je Comtes FHT, Era Živnostníkem roku 
se stal podnikatel Stanislav Lusk

Novými jedničkami plzeňského byznysu 
jsou firma Comtes FHT zabývající se výzku-
mem kovových materiálů a Stanislav Lusk, 
jehož specializací je výstavba a rekonstruk-
ce travnatých ploch. Krajští vítězové šestého 
ročníku soutěží Vodafone Firma roku 2011 
a Era Živnostník roku 2011 postupují do celo-
republikového finále, kde budou reprezentovat 
Plzeňský kraj. 

„Porota se jednomyslně shodla na vítězích. 
Někteří finalisté podcenili svou prezentaci, 
což mělo vliv na jejich umístění v druhé polo-
vině žebříčku,“ shrnula předsedkyně poroty 
Romana Červená, Segment Manager společ-
nosti ČEZ Prodej.

Vítězná firma Comtes FHT uspěla v konku-
renci 294 společností. Působí již od roku 2000 
v oblasti výzkumu, vývoje a zpracování kovu. 
Zaměřuje se především na aplikovaný a mate-
riálový výzkum technologií tváření a tepelné-
ho zpracování. „Jedná se o unikátní společnost 
zabývající se výzkumem, která se prosadila na 
českém i evropském trhu bez podpory státních 
institucí, a tím si zachovává svou nezávislost,“ 
komentoval rozhodnutí poroty její člen Pavel 
Šmejc, Regional Sales Manager společnosti 
Vodafone Czech Republic. Z Přeštic byla do 
krajského finále nominována dopravní firma 
DV – trans, spol. s r.o.

O živnostenský titul bojovalo 235 podni-
katelů. Vítězný Stanislav Lusk buduje a revi-
talizuje travnaté plochy. Tvrdí, že v celé 
naší republice je jen několik málo lidí, kteří 
by mu vědomostmi, technikou a praxí mohli 
konkurovat. Podnikatel také vyrábí speciální 
trávníková hnojiva pro fotbalová hřiště a je 
obchodním zástupcem holandské firmy Baren-
brug pro prodej trávníkového osiva. „Touha 
prosadit se ho zavedla do zahraničí, kde získal 

zkušenosti, které nyní uplatňuje u nás. Navíc 
přesahuje hranice regionu, čímž Plzeňský kraj 
reprezentuje v celé zemi,“ vysvětlil porotce 
Petr Průcha, regionální ředitel Era Poštovní 
spořitelny. Mezi 10 krajských finalistů byl 
odbornou porotou vybrán také Karel Úlovec, 
majitel cestovní kanceláře Přeštice-tour. 

Kromě hlavních kategorií byly vyhláše-
ny také dvě vedlejší kategorie. Odpovědnou 
firmou roku 2011 Plzeňského kraje, kterou 
vyhlašuje společnost Vodafone, se stala Prv-
ní Chodská stavební společnost. Firma se 
zabývá prodejem značkových střešních kry-
tin, střešních oken, izolačních materiálů, ple-
chů, klempířských prvků a dalších materiálů 
souvisejících se střechami. Vítězství získala 
zejména díky realizaci osobních setkávání 
zaměstnanců ze všech poboček a řady vni-
trofiremních soutěží, např. První Chodské 
štrúdlování. Společnost také založila projekt 
Pokrývačského muzea a snaží se uchovat to 
nejlepší z řemeslných tradic pokrývačů, klem-
pířů a tesařů. Firma je autorem opakovaně 
oceňovaného projektu Schody do života, kte-
rý kromě podpory několika dětských domovů 
řeší problematiku vstupu dětí z těchto institucí 
do reálného života. 

Kategorii Web roku 2011, jejímž vyhlašova-
telem jsou Zlatestránky.cz společnosti Medi-
atel, vyhrál v kategorii firem Golf Park Plzeň 
a v kategorii živnostníků Jaroslav Červenka, 
majitel zahradnictví. 

Slavnostní vyhlášení celostátních vítě-
zů soutěží Vodafone Firma roku 2011 a Era 
Živnostník roku 2011 proběhne 7. prosince 
v Praze a bude možné jej sledovat v přímém 
přenosu na ČT24. Na slavnostním finále bude 
také vyhlášen vítěz nové kategorie soutěží Era 
Účetní roku 2011. 

Pouť v „Osadě šeříků“
Uplynul rok a je tu opět osadní pouť, letos 

připadla na 6. 8. 2011. Ráno se sešli osadní-
ci na přípravu táboráku a disciplín na soutěže 
pro děti. I když dopoledne trochu poprcháva-
lo, ve 14.00 hodin, kdy pouť vypukla, svítilo 
sluníčko. Po zahájení se děti daly do soutěží, 
chytání ryb, házení kroužků, šipek, závodů na 
lyžích a chůdách a střelby ze vzduchovky. Za 
soutěžení dostávaly žetony, za které mohly 
nakoupit v tombole. Velkým překvapením bylo, 
když začali soutěžit i dospělí. Pouť jsme završili 
táborákem. Všichni byli spokojeni. Tímto bych 
chtěl poděkovat všem, kteří pomohli při přípra-
vě a průběhu celého dne. 

Šerif Jaroslav Šmat

Pouť v „Osadě šeříků“ měla u osadníků velký 
úspěch.

JUMP – CWG + GEOCOIN SHOW 
BOHEMIA 2011

V sobotu 3. září 2011 proběhla na zámku 
v Nebílovech CWG + GEOCOIN SHOW 2011, 
kterou zorganizovala parta mladých lidí pro 
podporu geocachingu a rozvoj turistiky v mik-
roregionech jižního Plzeňska.  Geocaching je 
hra, která spočívá v použití navigačního systé-
mu GPS při hledání skrytého předmětu zvané-
ho cache = poklad, o němž jsou známy jen jeho 
geografické souřadnice.  Tyto schránky můžete 
najít např. na místech s překrásným výhledem, 
u hradů, zámků, kapliček, na poutních místech 
nebo vás provedou po naučných stezkách… 
Poklady můžete najít třeba na Antarktidě, na 
Rudém náměstí v Moskvě, na Václavském 
náměstí v Praze, v Nebílovech nebo třeba 
v africké džungli či na Vesuvu. Mnohé krabič-
ky ukrývají putovní předměty rozličných moti-
vů, tvarů a materiálů. A právě v Nebílovech jste 
mohli vidět unikátní výstavu více než 1500 ks 
trackovatelných Geocoinů a více než 5000 dru-
hů českého fenoménu Czech Wood Geocoins. 
Mohli jste se seznámit s hrou Geocaching, které 
se aktivně věnuje přibližně jeden milion lidí na 
celém světě. Celý den běžel bohatý doprovod-
ný program včetně vystoupení hudební skupiny 

Meteláček a brněnské folkové kapely FTprim. 
Počasí bylo slunečné a minimálně přispělo  
k úžasné atmosféře a perfektně připravené akci, 
kterou navštívila více než tisícovka nadšenců 
geocachingu.

Tato akce byla podpořena v rámci 2. ročníku 
grantového programu pro mládež JUMP vyhlá-
šeného místní akční skupinou OS Aktivios ve 
spolupráci s partnery mikroregiony Přešticko, 
Radyně a Úslava.

Mgr. Martina Hanzlíková
projektová manažerka 

Občanského sdružení Aktivios

Účastníci akce při plnění úkolu.

V Nebílovech byla k vidění i unikátní výstava 
Geocoinů.

Součástí akce byla i prezentace českého feno-
ménu Czech Wood Geocoins.

Jedním z úkolů byl běh přes překážky.
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Zní to neuvěřitelně, ale v letošním roce, přes-
ně 11. října, tomu bude již 80 let, co byl slav-
nostně otevřen přeštický Spolkový dům, posta-
vený svépomocí členů Dělnické tělocvičné 
jednoty.V této budově měly již před 80 lety své 
útočiště politické i společenské kluby tehdejší 
Dělnické tělocvičné jednoty (např. klub velo-
cipedistů a fotbalistů), dále ochotníci, pěvecký 
odbor a byla zde na tehdejší dobu také velice 
slušně zásobená knihovna. Velký sál s divadel-
ním jevištěm sloužil jako tělocvična ještě za 
druhé světové války, kdy se po zrušení Sokola 
bývalí mladí sokolové začlenili do DTJ a chodi-
li sem cvičit. Za příznivého počasí bylo využí-
váno venkovní cvičiště a hřiště jak ke cvičením, 
tak k nejrůznějším slavnostem. Sportovci ale 
nešťastným způsobem o budovu Spolkového 
domu navždy přišli, když se podle zákonů první 
republiky nechali zaregistrovat jako družstvo 
stavebníků. Proto při znárodňování dostalo 

objekt lidové spotřební družstvo Jednota. Na 
přelomu 50. a 60. let byl sál dočasně využíván 
jako kino. Koncem 70. let prošel objekt náklad-
nou rekonstrukcí. Špatně přístupný plastický 
znak DTJ ve štítu budovy bylo  problematické 
odstranit, a proto byl zakryt plechovým znakem 
Jednoty a poté znakem Gambrinus. V 90. letech 
se Spolkový dům dostal prodejem do soukro-
mého vlastnictví. Jeho současným již mnohale-
tým majitelem, je pan Zdeněk Kriegelstein.      

První myšlenka postavit Spolkový dům, dříve 
nazývaný „Dělnický dům“, vznikla v odborové 
organizaci zedníků. Dne 24. března 1912 byl 
založen kroužek nesoucí název „Milion“. V čele 
tohoto 30členného kroužku byli: pan Václav 
Pašek, předseda, Pavel Průcha, pokladník, Josef 
Tušek starší, Josef Tušek mladší a Josef Česák, 
revizoři. Účelem tohoto kroužku bylo z měsíč-
ních příspěvků a různých darů střádat kapitál na 
postavení „Dělnického domu“. Tento kroužek 
plnil sobě daný úkol až do roku 1929, s výjim-
kou válečných let, v nichž byla veškerá spolko-
vá činnost zastavena. V roce 1929 se kroužek 
„Milion“ rozešel a nastřádaný kapitál v obnosu  
tehdejších 110 285 Kč předal DTJ v Přešticích.

Podruhé se ujala myšlenky stavby Dělnického 
domu DTJ v Přešticích, která v době poválečné 
značně rozšířila svoji tělocvičnou i kulturní čin-
nost. V roce 1919 podala DTJ žádost k měst-
skému zastupitelstvu o darování pozemku ke 
zřízení vlastního cvičiště a na stavbu tělocvič-
ny. Tehdy zasedalo ještě staré měšťácké zastu-
pitelstvo, které předtím kladně vyřídilo žádost 

o darování pozemku Sokolu a darovalo mu park 
u nádraží. Dělnické tělocvičné jednotě bylo 
sděleno, aby si pozemek vyhlédla a oznámila 
jej městskému zastupitelstvu. „Moudří otcové 
města Přeštic“ se domnívali, že DTJ vhodný 
pozemek nenalezne a že tím bude věc odbyta. 
Zmýlili se však. DTJ si vyhlédla městské tržiš-
tě, o jehož darování podala novou žádost. O té-

to žádosti rozhodovalo již nové zastupitelstvo, 
zvolené 15. června 1919 na základě všeobecné-
ho práva hlasovacího. Nové městské zastupitel-
stvo žádosti DTJ vyhovělo a darovalo jí měst-
ské tržiště o výměře 85 arů 85 m2 a sdělilo jí, že 
přilehlá dvě stavební místa  o výměře 37 arů 87 
m2 si může vykoupit za obvyklou cenu. Usne-
sení městského zastupitelstva nemohlo však 
být ihned  zaknihováno, protože šlo o pozemek 
vyměněný obci velkostatkářem Schönbornem, 
na němž vázl tzv. „fideikomis“. Nedopatře-
ním nebylo usnesení městského zastupitelstva  
vyhlášeno, takže když byl v roce 1928 obci 
pozemek zaknihován, musela DTJ o jeho daro-
vání a odprodej žádat znovu.      

Při této příležitosti se našli „dva přítelíč-
kové“, kteří ve snaze DTJ poškodit, podali si 
rovněž žádost o odprodej dvou stavebních míst 
a nabídli obci 15 Kč za jeden čtvereční sáh, ač 
se v té době prodávala stavební místa obci nej-
výše za 10 Kč jeden sáh. DTJ za této situace 
nezbylo nic jiného, nežli tuto cenu nabídnout 
rovněž, protože nechtěla ona dvě stavební místa 
ztratit.

Městské zastupitelstvo se na schůzi dne 9. 
června 1928 usneslo darovat DTJ pozemek  
o výměře 80 arů 85 m2 a odprodat 33 ary 87 
m2 za cenu 15 Kč za jeden čtvereční sáh. Toto 
usnesení bylo také řádně vyhlášeno. Proti usne-
sení městského zastupitelstva byly podány dva 
protesty. Jeden protest byl napsán na obecním 
psacím stroji a podepsán p. Bultasem a druhý 
byl napsán p. Václavem Jílkem a podepsán 
mlynářem Frant. Hříchem a Václavem Čer-
mákem, bez udání bližší adresy. Nyní nastaly 
nové starosti, jak se těchto protestů zbavit. Aby 

o věci nerozhodovaly nadřízené úřady, z jejichž 
rozhodování byly oprávněné obavy, neboť to 
bylo za vlády tzv. „panské koalice“, nezbylo 
nic jiného, než dojít ke stěžovatelům a požádat 
je o odvolání protestů. Úkolu dojít k stěžovate-
lům se ujali p. Josef Hrdlička, Josef Fořt a Jan 
Holý. Mlynář pan Hřích vyšel ochotně vstříc 
a prohlásil, že protest Jílkovi podepsal, aniž 
věděl, co obsahuje. Jméno Václav Čermák nesli 
v Přešticích v té době tři občané. Všichni tito 
tři občané podepsali prohlášení, že žádný z nich 
protest nepodepsal a „žádali stíhání toho lum-
pa“, který jejich podpis na protestu zfalšoval. 
Po delší námaze se podařilo p. Hrdličkovi při-
mět i p. Bultase k odvolání protestu. Usnesení 
městského zastupitelstva nabylo právní moci 
a DTJ se pak stala vlastníkem pozemku na 
základě tzv. trhové smlouvy, podepsané oběma 
stranami dne 17. září 1928 a Okresním soudem 
v Přešticích zapsané ve vložce 1333 a 1443 dne 
7. prosince 1929.

Dělnická tělocvičná jednota v Přešticích se 
ihned po podání první žádosti o pozemek v roce 
1919 začala  připravovat na stavbu. V roce 1920 
byl ustaven stavební odbor, do něhož byli zvo-
leni pánové Josef Kasl, Josef Dvořák a Václav 
Hrdlička. Ještě téhož roku byl stavební odbor 
rozšířen o pány Matěje Šleise, Tomáše Živného, 
Antonína Rájka, Františka Kasla, Jana Holého, 
Václava Frouze a Josefa Fořta. Předsedou sta-
vebního odboru byl zvolen pan Václav Frouz, 
jednatelem Antonín Rájek a pokladníkem Jan 
Holý. Stavební odbor byl pak v roce 1921 opět 
rozšířen a čítal 15 osob. Dne 24. února 1921 byl 
zvolen předsedou pan Josef Fořt, jednatelem 
Josef Dvořák a pokladníkem Václav Frouz.

Tento stavební odbor nastřádal za svého půso-
bení z výtěžku dramatického odboru, z veřej-
ného cvičení, z různých sbírek, darů a prodeje 
„cihel“ po 50 a 20 haléřích do konce roku 1921 
16 112,42 Kč.

Výroční valná hromada DTJ, konaná dne 8. 
ledna 1922, se usnesla tento stavební odbor 
zlikvidovat. Ze jmění, které nastřádal, byly 
uloženy 4000  Kč na zaplacení přikoupených 
dvou stavebních míst. Za zbývajících 12 000 Kč 
byly zakoupeny podíly nově utvořeného Sta-
vebního, výrobního a nákupního družstva DTJ 
v Přešticích, zapsaného společenstva s ručením 
omezeným, které bylo ustanoveno z iniciativy 
pana Františka Tumpacha Josefa Fořta dne 25. 
prosince 1921. Toto družstvo pak  na sebe vzalo 
nelehký úkol postavit „Dělnický spolkový dům 
v Přešticích“.

Počátky činnosti tohoto družstva nebyly 
ovšem příliš slibné, a to především pro neujas-
něnost názorů. Teprve v roce 1925, když bylo 
na valné hromadě dne 22. února  zvoleno nové 
představenstvo v čele s panem Josefem Šustrem, 
se družstvo vážně ujalo svého úkolu. Od DTJ 
bylo pronajato cvičiště, na němž byly zřízeny 
různé výdělečné podniky, z jejichž výtěžků byl 
střádán kapitál na stavbu Dělnického domu.

Již v roce 1929 vyzvalo družstvo různé stavi-
telské firmy k soutěži na vypracování náčrtků 
budoucí stavby. Těchto náčrtků došlo několik 
a za nejvhodněji řešený byl uznán projekt firmy 
Františka a Josefa Sieglových, stavitelů z Přeš-
tic, podle něhož tato firma vypracovala plány, 
a poté stavbu Dělnického domu provedla.

V roce 1930 koupilo družstvo od DTJ část 
jejího pozemku  o výměře 21 arů 25 m2 a ve 
společné schůzi představenstva a dozorčí rady 
konané dne 12. března bylo usneseno začít se 
stavbou.

Když byla podána žádost k městské radě 
o povolení stavby, opět se našli tací lidé, kteří 
kladli stavbě do cesty další překážky. Městská 
rada se usnesla stavbu povolit s tou podmínkou, 
že v budově nesmí být umístěn ani obchod, ani 
konzum. Družstvo proti tomuto usnesení měst-
ské rady podalo odvolání k okresnímu úřadu, 
který právem rozhodl, že stavební úřad nemá 
právo stavebníkovi předpisovat, co v budově 
může provozovat a co nikoliv. Nepřátelé stavby 
zde také nedocílili toho, co sledovali – totiž zne-
možnit zajištění prosperity Dělnického domu.

Na jaře roku 1930, když sešel sníh, sešlo se 
několik členů na cvičišti, aby začali s přípravný-
mi pracemi ke stavbě. Jako první do země kopl 
starý pán Jakub Louda a za ním řada jiných, 
mezi nimi též osmdesátiletý otec zakladatele 
DTJ Václava Frouze pan František Frouz.

Během několika dní bylo nakopáno tolik pís-
ku, že stačil na zdivo celé stavby. Vedení stavby 
se s láskou ujal pan Karel Pašek, který téměř po 
dva roky trávil na stavbě svůj volný čas. Každý 
večer a každou neděli se sešla řada nadšenců 
z Přeštic i z okolních obcí, kteří s láskou a bez-
příkladnou obětavostí pracovali na budování 
Dělnického domu. Práce, která byla vykonána 
zdarma a „z lásky“, mohla se prý bez nadsázky 
odhadnout na 250 000 korun. Jedině díky tomu, 
že bylo vykonáno tolik práce zdarma, byl Děl-
nický dům postaven s poměrně malým finanč-
ním zatížením v poměru k jeho hodnotě.

 Když již byl Dělnický dům postaven a dne 
11. října 1931, tedy přesně před 80 lety, za 
obrovské účasti spoluobčanů zblízka i zdale-
ka slavnostně otevřen, nemělo družstvo dosud 
vyřízenou hostinskou koncesi, o kterou  třikrát 
žádalo. Ale i tato překážka byla odstraněna 
a družstvo ji i přes protest společenstva hostin-
ských a výčepníků v Přešticích obdrželo  záslu-
hou poslance p. Remeše, který této věci věnoval 
veliké úsilí.

Pamětní spis uložený v základním kameni 
Dělnického domu zní: „Dům tento nechť po 
věky tu stojí, jsouc pomníkem nezdolné síly, 
nerozborné pospolitosti a svornosti nás a svět-
lým majákem budoucích na cestách za lepší 
budoucnost proletariátu. Dům tento nechť jest 
vždy útočištěm sociálně slabých, nechť slouží 
vždy nehynoucí idei sbratření všech národů, 
odstranění všelikého bezpráví. Nechť dům tento 
slouží vždy pokroku a demokracii!“

Mgr. Jan Königsmark

Přeštický Spolkový dům slaví 80 let od svého slavnostního otevření

Spolkový dům v současnosti.

Start závodu v délce 50 kilometrů. Vítězové maratonu horských kol.
Foto 2x Josef Kubát

Přeštická MTB 50 – I. ročník cyklomaratonu
Po náročné přípravě se v Přešticích uskutečnil 

v sobotu 10. září první ročník cyklomaratonu. 
Samotné organizátory překvapila účast 185 pre-
zentovaných závodníků, spolu s dalšími nere-
gistrovanými překročil počet startujících 200. 
V neregistrovaných byly celé rodiny a mládež, 
která se nemohla podle pravidel zaregistrovat. 
To svědčí o dobrém nápadu pana Josefa Hrádka 
založit v Přešticích Cyklistický oddíl mládeže.   

Pečlivě vybraná, výborně značená trasa s pře-
výšením 1000 m  byla doslova lahůdkou  pro 
startující závodníky. Absolutní vítěz Petr Šinde-
lář, Velosport Domažlice, ji absolvoval v neu-

věřitelném čase 1:46:19, čas vítězné ženy Jany 
Kubáčové z Kellys Bikeranch Plzeň byl 2:10:09. 
Přeštický favorit Tomáš Bauer se umístil s časem 
1:58:15 na 6. místě. Kompletní výsledky najdete 
na internetové adrese http://www.copr.cz/pade-
satka/vysledky/vysledky%20celk.php

Poděkování za uspořádání tohoto závodu prá-
vem náleží všem dobrovolným pořadatelům, 
jejich rodinám, sponzorům, městu Přeštice, 
obci Dolní Lukavice za podporu i poskytnutí 
cen pro vítěze a zejména řediteli závodu Pepovi 
Hrádkovi.

Vítězslav Opálko

Město Přeštice
zve širokou veřejnost na 

Zastupitelstvo města Přeštice, 

které se koná dne 
6. 10. 2011 

od 18.00 hodin v sále 
Kulturního a komunitního centra
Přeštice, Masarykovo nám. 311.
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Blahopřání
V úterý 27. září 2011 oslaví „šedesátiny“ 

bývalý dlouholetý předseda oddílu národní 
házené TJ Přeštice, úspěšný trenér, v současné 
době tajemník Tělovýchovné jednoty Přeštice

pan Karel Tušek. 
Do dalších let mu přejí hodně zdraví, štěs-

tí, životního elánu  a rodinné pohody národní 
házenkáři TJ Přeštice.

Pavel Beneš vybojoval 
stříbrnou medaili

O víkendu 19.-21. srpna 2011 se v Praze Tro-
ji konalo Mistrovství ČR ve freestyle kayaku 
(rodeo). Do kategorie Youngsters (začínající 
závodníci) se přihlásil také Pavel Beneš z oddí-
lu TOM Úhlava.

Po sobotních dvou kvalifikačních jízdách se 
umístil na 5. místě a postoupil do nedělního finá-
le. Ve finále pak jel každý závodník 3 jízdy, kdy 
za 45 sekund musel na lodi ve válci předvést co 
nejvíce rodeových figur. Do výsledků se počítala 
jízda s nejvyšším počtem bodů. Pavel se s krás-
nými 163 body umístil na 2. místě Mistrovství 
ČR ve freestyle kayaku! Blahopřejeme! 

          Hana Žambůrková
TOM Úhlava

Připomenutí – zavzpomínání – bilancování?
Dvacet let je hodně nebo málo? Za dvacet 

let se z novorozence stane dospělý, samostatný 
jedinec. A co znamená 20 let pro spolek – orga-
nizaci? Dovolte mi zavzpomínat, neboť 9. září t. 
r. uplynulo 20 let ode dne, kdy byla v Přešticích 
obnovena Tělocvičná jednota Sokol. Stalo se 
tak po dlouhých 43 letech, což v lidském živo-
tě jsou dvě generace. A proto také znovuobno-
vení spolku, který v příštím roce oslaví 125 let 
od svého založení, nebylo vůbec jednoduché. 
I když se hodně a na všech úrovních mluvilo 
o tom, že je třeba napravit křivdy spáchané tota-
litní mocí a vrátit majetek, který byl touto mocí 
ukraden, skutečnost byla mnohem složitější. 
Všichni sice tvrdili, že je to správné, ale jen do 
doby, než se to dotklo jich samých. A tak také 
nově vzniklá jednota Sokol v Přešticích, jakmi-
le požádala o navrácení majetku, měla kolem 
sebe spoustu nepřátel. Někteří časem uznali, že 
se mýlili a že v té hektické době probíhajících 
změn tyto změny špatně pochopili. A někteří té 
– pro ně nové organizaci – snad i její úspěchy 
přáli a přejí.

Budova sokolovny nám sice na základě resti-
tučních zákonů byla vrácena 30. října 1991, ale 
skoro prázdná. Zůstalo jen to, co se předávající 
organizaci nehodilo, ale i tak to chtěla zapla-
tit. Peníze nebyly. Prvních 20 tisíc, které jsme 
dostali od ČOS jsme použili na úhradu vodo-
vodní přípojky (v té době v Poděbradově ulici 
probíhala pokládka vodovodního řadu). To, že 
jsme mohli 6. listopadu 1991 v sokolovně začít 
cvičit, byla zásluha tehdejšího městského zastu-
pitelstva, které nám poskytlo finanční pomoc 
na úhradu energií. Dobrovolná práce bez náro-
ku na odměnu vždy byla a dosud je v Sokole 
samozřejmostí.

Prvními oddíly byly – všestrannost, stolní 
tenis, badminton a volejbal. V oddíle všestran-
nosti jsme měli předškolní děti, mladší žáky-
ně, starší žákyně, dvě skupiny žen a muže. Již 
v roce 1993 jsme začali nacvičovat na XII. vše-
sokolský slet, který se uskutečnil v roce 1994. 
Zastoupení v Praze na Strahově jsme měli v 5 
skladbách, což byl za tak krátkou dobu trvání 
docela slušný úspěch.

V průběhu let některé oddíly ze Sokola ode-
šly – badminton a volejbal. Několik roků svo-
ji činnost prováděli spolu s námi v sokolovně 
karatisté a vodáci. Později se, s předáním teni-
sových kurtů, začlenil i oddíl tenisu. V součas-
né době má jednota činné 2 sportovní oddíly – 
stolní tenis a tenis – a oddíl všestrannosti, který 
je nejpočetnější a nejaktivnější. V rámci tohoto 
oddílu si velice úspěšně vedou i mladí florba-
listé. Cvičenci oddílu všestrannosti se zúčastnili 
všech všesokolských sletů v Praze 1994, 2000, 
2006. V mezidobí všesokolských sletů pak 
takzvaných malých sletů: v roce 1997 – Brno, 
1998 – Košice, 1999 – Liberec, 2001 – Liberec, 
2003 – České Budějovice, 2004 – Brno, 2008 
– Liberec, 2010 – Brno.

Od roku 1994 připravujeme tělocvičné aka-
demie, organizujeme turistické výlety, besíd-
ky, táboráky a dětské soutěže. Naše žactvo se 
pravidelně zúčastňuje závodů všestrannosti 
(sportovní gymnastika, lehká atletika, plavání 
a šplh). Pro veřejnost pořádáme dětské sou-
těže a již tradiční Dětské šibřinky. V letošním 
roce se uskutečnil 1. ročník běhu do kostelních 
schodů.

Sportovní oddíly jsou zapojeny do okresních 
a krajských soutěží. Nevím, zda je počet našich 
členů dostatečný, k 31. 12. 2010 nás bylo 365 
od nejmenších tříletých až po seniory starší 80 
let. Víme, že už nikdy nedosáhneme úctyhodné-
ho počtu členů (cca 700), který měla Tělocvičná 
jednota Sokol Přeštice v roce 1948, kdy vinou 
politické situace prakticky zanikla. 

Přesto si myslím, že jsme těch 20 uplynulých 
let nepromarnili a že i v budoucnu bude snaha 
všech směřovat k poctivé, nezištné a bratrské 
spolupráci.

Další dvacítku v letošním roce a roce 2012, 
který je rokem jubilejním, začneme přípravou 
na XV. všesokolský slet, který se uskuteční 
v Praze ke 150. výročí založení České obce 
Sokolské. V neposlední řadě pak i slavnostní 
akademií k výročí naší jednoty, založené před 
125 lety.

Anna Kolenová, za výbor Tělocvičné jednoty 
Sokol Přeštice

Mistrovské soutěže národní házené 
jsou zahájené, ročník 2011/2012
1. liga žen

Ženy TJ Přeštice rozjely novou sezónu 
výborně a zatím vedou tabulku bez ztráty bodů. 
Nastupují v této sestavě:
brankářky: m. n. h. Klinerová Helena, Zad-
ražilová Soňa (ve dvou utkáních vypomohla 
Kripnerová Jitka)
obrana: Zadražilová Lenka, Skálová Václava, 
Horáková Hana, Bošková Petra, Vizingrová 
Kristýna
útok: Živná Jitka, Krouparová Eva (kapitánka), 
Šrámková Ivana, Volfová Hana, Kaslová Tereza 

S aktivní činností se rozloučila dlouholetá 
prvoligová hráčka m. n. h. Bradová Šárka, která 
ale u kolektivu žen zůstala na postu asistentky 
trenéra m. n. h. Zadražila Stanislava.
Vedoucí družstva je Šatra Petr 
Dosavadní výsledky:
SK Chomutov NH – TJ Přeštice    9:16 (6:9)
TJ Přeštice – Sokol Blovice 10:7   (4:3)
HK Hlinsko – TJ Přeštice  10:18 (3:7)
Sp. Modřany – TJ Přeštice    7:11 (3:4)
TJ Přeštice – TJ Božkov  16:10 (9:6)
1. liga mužů

Muži naopak po těžkém úvodu soutěže ještě 
nezískali ani bod a uzavírají společně se Stu-
dénkou tabulku.
Do nové sezóny nastupují v této sestavě:
brankáři: Chmelík Tomáš, Touš Pavel, Kováč 
Gabriel
obrana: Zeman Karel, Kraus Jan, Šik Ondřej, 
Hajžman Tomáš, Mrskoš Tomáš
útok: Lang Rudolf, Hájek Jaroslav, Šelep Kamil, 
Urban Tomáš, Ausberger Radek, Brada Marek
trenér Hajžman Václav, vedoucí Chmelík Martin
Odehraná utkání:
Sokol Opatovice – TJ Přeštice     23:18 (12:10)
TJ Přeštice – TJ DIOSS Nýřany  16:21 (6:9)
1. NH Brno – TJ Přeštice           22:16 (11:8) 
TJ Stará Ves – TJ Přeštice           18:17 (9:8)
TJ Přeštice – Sokol Nezvěstice     17:21 (7:10)
Oblastní přebor žen

Ženy B po roce a půl okusily porážku a dokon-
ce na domácím hřišti.
Jak nastupují:
brankářka: Čapková Martina
obrana: Stehlíková Pavlína, Kalčíková Mirosla-
va, Dvořáková Hana, Kubátová Michaela

útok: Kripnerová Petra, m. n. h. Jabbourová 
Romana, Fořtová Monika, Fornouzová Micha-
ela, Lucáková Veronika, Bradová Adéla, Voká-
čová Petra, Kačírková Lucie
trenérka m. n. h. Kriegerová Zdena
odehraná utkání:
TJ Přeštice B – Sokol Nezvěstice 24:8 (8:2)
SKH Stupno – TJ Přeštice B  14:18 (6:8)
TJ Přeštice B – Sokol Dobřív A 21:9 (9:4)
Sokol Chudenice – TJ Přeštice B 12:21 (8:9)
TJ Přeštice B – Sokol Štěnovice 11:13 (6:6) 
Oblastní přebor mužů

Muži B začali jako nováček soutěže velice 
dobře a mají na kontě 5 bodů.
Sestava družstva:
brankáři: Cibulka Ladislav, Kováč Gabriel, 
Jílek Zdeněk
obrana: Albl Filip, Gruszka Matěj, Rybár Mar-
tin, Němeček Lukáš, Brabec Ivo, Tušek Kamil
útok. Tušek Michal, Novák Roman, Brada 
Marek, Kydlíček Pavel, Pressel Jiří, Mácka 
Lukáš, Jeslínek Václav 
trenér: Moravec Petr
Výsledky:
TJ Přeštice B – Sokol Nezvěstice B 7:16 (10:5)
Sokol Stupno – TJ Přeštice B 21:22 (9:9)
TJ Přeštice B – TJ DIOSS Nýřany B

13:15 (5:8)
Sokol Kyšice A – TJ Přeštice B     19:19 (10:10)
TJ Přeštice B – Sokol Ejpovice b   12:18 (8:11)

Soutěže zahájila i mládežnická družstva oddí-
lu národní házené TJ Přeštice.
dorostenky:
TJ Přeštice – Sokol Tymákov A     12:33 (6:17)
Sokol Blovice – TJ Přeštice 9:16 (6:12)
TJ Přeštice – Sokol Ejpovice 28:8 (14:4)
starší žáci
TJ Příchovice – TJ Přeštice            15:14 (10:5)
TJ Přeštice – TJ Plzeň-Újezd 13:15 (5:5)
mladší žačky
TJ Přeštice A – TJ Přeštice B   13:1 (5:0)
Sokol Nezvěstice – TJ Přeštice A    9:24 (6:15)
TJ Přeštice B – Sokol Nezvěstice  10:24 (6:13)
mladší žáci
TJ Přeštice – Sokol Tymákov            5:19 (1:9)
TJ DIOSS Nýřany – TJ Přeštice        1:14 (0:8)

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené TJ Přeštice

První turnaj nejmenších národních 
házenkářů se vydařil

Za krásného počasí v sobotu 17. září 2011 
uspořádal v nové sezóně oddíl národní házené 
TJ Přeštice turnaj přípravek. Tento turnaj byl 
první v nové sezóně 2011/12 a byl pro mnohé 
hráče a hráčky první herní konfrontací v živo-
tě. Určitě tomu bylo pro hráče a hráčky Přeštic 
a rodiče, babičky, dědečkové a jiní rodinní pří-
slušníci se přesvědčili na vlastní oči, že si vůbec 
nevedli špatně. 

Hrálo se na dvou hřištích trojkovým systé-
mem, kdy trojice útočí i brání. Hrací čas byl 
1x20 min. Utkání odřídila trojice rozhodčích 
Tomáš Chmelík, Kamil Šelep a Lenka Zad-
ražilová. Ředitelem turnaje byl p. Karel Tušek.
Účastníci:
Sokol Tymákov (dívky), TJ Přeštice A (dívky 
3. tříd), TJ Přeštice B (dívky 2. tříd), TJ Božkov 
(smíšené družstvo),  TJ Přeštice (hoši), TJ Vřes-
kovice (smíšené družstvo)
Výsledky utkání:
Tymákov – Přeštice B 14:4, – Božkov 7:3, 
– Přeštice A 5:2, – Vřeskovice 11:4, – Přeštice 
hoši 7:7
Vřeskovice – Božkov 7:6, – Přeštice A 3:3, 
Přeštice B 6:6, – Přeštice hoši 6:3
Božkov B – Přeštice A 7:4, – Božkov A 7:9, 
– Vřeskovice 7:1
Přeštice A – Božkov A 6:3, – Vřeskovice 11:7
Božkov A – Vřeskovice 6:8
Konečné pořadí turnaje:
1. Sokol Tymákov    4  1  0   44:20   9 bodů
2. TJ Vřeskovice      2  2  1   26:29  6 b. 
3. TJ Božkov            3  0  2   42:28  6 b.
4. TJ Přeštice hoši    2  1  2   37:42  5 b.
5. TJ Přeštice B        1  1  3   28:41  3 b.
6. TJ Přeštice A        0  1  4   16:33  2 b.
Sestava TJ Přeštice B:
brankářka: Sedláčková Pavlína
hráčky v poli: Voráčková Helena (18 branek), 

Routová Veronika (1), Kriegelsteinová Marika 
(7), Sedláčková Evelína, Sedláčková Karolína 
(1), Kučerová Denisa (1), Jelínková Michaela
trenérka: Krouparová Eva
Sestava TJ Přeštice A:
brankářka: Řezníčková Lucie
hráčky v poli: Mourková Karolína, Hrdonková 
Natálie (1 branka), Kalčíková Šárka (2), Šalo-
mová Veronika (6), Kunešová Kristýna (1), 
Němcová Aneta (3), Steinerová Barbora (2), 
Kratochvílová Lucie (1)     
trenérka: Živná Jitka
Sestava TJ Přeštic hoši
V brance se střídali: Štýs Matyáš, Štengl 
Jiří, Janoch Milan (14 branek) – ti se zapojili 
i v poli
další hráči: Seifert Filip (2), Hubač Jiří (1), Buri-
an Dominik, Řezanka Josef, Schreiber Denis 
(1), Šilingr Radek (19), Baumrukr Patrik
trenéři: Albl Filip, Urban Tomáš, Brada Marek 
V turnaji byli vyhlašováni nejlepší hráči:
brankářka: Sedláčková Pavlína – TJ Přeštice B
hráč v poli: Šilingr Radek – TJ Přeštice hoši
střelkyně: Kozáková Kateřina – 25 branek 
– Sokol Tymákov
Hodnocení turnaje:

Turnaj byl vyrovnaný a nikdo si nebyl pře-
dem jistý, že uspěje. Byl to turnaj opravdu pro 
ty hráče a hráčky, kteří nehrají soutěže mladší-
ho žactva. Bylo k vidění mnoho dramatických 
utkání, kterým přihlížel zaplněný areál národ-
ních házenkářů v Přešticích.    

Za zdárný průběh turnaje je třeba poděkovat 
p. Karlu Tuškovi, hlasatelce Jitce Králové, čle-
nům oddílu, kteří zajišťovali občerstvení, pří-
pravu hřišť a rozhodčím.
Fotografie družstev naleznete na straně 12.

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené TJ Přeštice

Poděkování
Letošní léto nebylo jen slunečné, také soko-

lovnu postihla nepřízeň počasí. Velký vítr 
a bouřka poničily střechu sokolovny. Dlouho se 
nám nepodařilo sehnat opraváře. Velké podě-
kování proto patří firmě, LUDĚK SKÁLA 
– střechy a izolace, která nám střechu rychle 
a kvalitně opravila.

Děkuje Sokol Přeštice

Tělocvičná jednota 
Sokola Přeštice

Zve všechny, co se chtějí pohybovat, na spo-
lečné cvičební hodiny. Rozvrh je vystaven  ve 
vývěsce na sokolovně. Cvičení je zahájeno od 
12. 9. 2011. Dále zveme všechny na sletové 
nácviky: ženy  každý čtvrtek od 19.00 hodin, 
muže každou středu od 18.00 hodin, mladší 
žákyně každou středu od 17.00 hodin. Nacvi-
čené sletové skladby budeme za Přeštice pre-
zentovat na Všesokolském sletu v Praze v roce 
2012. Na všechny se srdečně těšíme.                  

Vodácké oddíly TOM Úhlava a KČT Úhlava 
pořádají dne 15. 10. 2011 

pro vodácké i nevodácké oddíly, děti od 9 let 
a veřejnost v přeštické loděnici akci:

Zavírání řeky Úhlavy aneb 
Bezpečnost na vodě očima dětí II.

Za dozoru zkušených vodáků se budete moci naučit 
základy bezpečnosti na vodě, poskytnutí první 

pomoci, záchranu tonoucího a vyzkoušet si nabyté 
vědomosti formou úkolů a her v praxi.

Pro „zkušené“ bude připraven orientační závod 
přímo na vodě.

Přijďte si užít spousty legrace při vodáckých
i nevodáckých soutěžích.

Na nejsnaživější budou čekat zajímavé ceny.

Program: 
13.00 h           zahájení akce, rozdělení do skupin
13.30-16.30 h   základy bezpečnosti na vodě, ukázka 
záchrany tonoucího, poskytnutí první pomoci, orientač-
ní závod na vodě, soutěže
16.30-17.30 h      vyhlášení výsledků 

Vstupné:  soutěžící, účastníci – 50 Kč
 přihlížející – dobrovolné

V ceně vstupného je zahrnuto občerstvení 
a nealkoholické nápoje.

V případě zájmu o účasti na této akci se hlaste 
do 10. 10. 2010 na: 

hzamburkova@seznam.cz, dashulka@post.cz
Těšíme se na Vás!

Tato akce je financována v rámci 2. ročníku programu 
pro mládež JUMP za podpory partnerů: 

místní akční skupiny OS Aktivios
a mikroregionů Přešticko, Úslava a Radyně.

 Sokol Přeštice



PŘEŠTICKÉ NOVINY                                                                                            ŘÍJEN    11

Výsledky mistrovských utkání 
fotbalového oddílu TJ Přeštice
A muži
NE 4. 9. H. Týn – Přeštice 0:0 (0:0), PK 3:2
SO 10. 9. Přeštice – Horažďovice 2:0 (0:0), 
branky: Benedikt 2x
PÁ 16. 9. Chrást – Přeštice 2:2 (2:1), PK 5:4, 
branky: Uzlík 2x
SO 24. 9. Přeštice – Chotíkov 1:1 (1:0), branky: 
Hrdlička
B muži
NE   4. 9.  Přeštice – Hradešice 1:3 (0:1), bran-
ky: Kroupa
SO 10. 9. Losiná – Přeštice 5:2 (1:0), branky: 
Hořký, Bešta D.
NE 18. 9. Přeštice – Mochtín 4:2 (0:0), branky: 
Hohlberger 3x, Roubíček
NE 25. 9. Chanovice – Přeštice 3:2
Dorost starší
SO   3. 9. Přeštice – Sušice 0:3 (0:1)
SO 10. 9. Tachov – Přeštice 3:2 (2:2), branky: 
Lecjaks, Kastner
SO 17. 9. Přeštice – Holýšov 5:1 (3:1), branky: 
Hajžman, Bešta, Mrázek, Šampalík, Pecka
SO 24. 9. Klatovy – Přeštice 3:2 (1:2), branky: 
Bešta, Čapek
Dorost mladší
SO 3. 9. Přeštice – Sušice 3:2 (0:2), branky: 
Kastner 2x, Kubeš
ČT   8. 9. Vejprnice – Přeštice 2:0 (1:0), PK 4:5, 
branky: Vizinger
ÚT 20. 9. SŠ Plzeň – Přeštice 2:2 (2:0), branky: 
Jeslínek M.
SO 24. 9. Klatovy – Přeštice 5:2 (3:1), branky: 
Kastner 2x
Žáci starší 
SO   3. 9. Sušice – Přeštice 3:0 (2:0)
NE 11. 9. Přeštice – Tachov 4:0 (2:0), branky: 
Baranec 3x, Sýkora
SO 17. 9. Klatovy – Přeštice 4:1 (3:1), branky: 
Charvát  
NE 25. 9. Přeštice – Senco 4:2 (3:1), branky: 
Baranec 2x, Kuneš, Kohout
ST 28. 9. Stříbro – Přeštice, skončilo po uzáv. 
Žáci mladší
SO 3. 9. Sušice – Přeštice 8:1 (5:1), branky: 
Kubeš
NE 11. 9. Přeštice – Tachov 3:5 (3:0), branky: 
Aizner, Bluďovský, Fořt
SO 17. 9. Klatovy – Přeštice 2:2 (0:1), PK 7:8, 
branky: Aizner, Duchek
NE 25. 9. Přeštice – Senco 3:9 (1:4), branky: 
Fořt 2x. Kokoška
ST 28. 9. Stříbro – Přeštice, skončilo po uzáv.
Přípravka starší
ČT 8. 9. Košutka – Přeštice 7:4 (4:1), branky: 
Horák 2x, Klokan, Valenta
ČT 15. 9. Přeštice – Lhota 5:3 (5:3), branky: 
Horák 2x, Valenta 2x, Kabátová
PO 19. 9. Viktoria F – Přeštice 6:2 (4:0), bran-
ky: Horák 2x
ÚT 27. 9. St. Plzenec – Přeštice, skončilo po uzáv.
Přípravka mladší
PÁ 9. 9. Přeštice – SK Plzeň B 11:8 (4:2, 4:2, 
3:2), branky: Šindelář 2x, Pěchouček 2x, Kokoš-
ka 2x, Procházka, Kulla 2x, Gemerský, Trachta

PÁ 23. 9. Přeštice – Prazdroj 0:8 (0:2, 0:3, 0:3)
PO 26. 9. St. Plzenec – Přeštice, skončilo po uzáv.  
Program utkání fotbalového oddílu TJ Přeš-
tice – měsíc říjen
A muži
NE   2. 10. 16.00  Vejprnice – Přeštice
SO   8. 10. 16.00  Přeštice – Klatovy
SO 15. 10. 15.30  Přeštice – ZČE Plzeň
SO 22. 10. 15.30  Rapid – Přeštice
SO 29. 10. 14.30  Přeštice – Horní Bříza
B muži
SO   1. 10. 16.00  Pačejov – Přeštice B
NE   9. 10. 16.00  Strážov – Přeštice B
NE 16. 10. 15.00  Žichovice – Přeštice B
NE 24. 10. 10.15  Přeštice B – Štěnovice
SO 29. 10. 14.30  Švihov – Přeštice B
Dorost starší
SO   1. 10. 10.00  Přeštice – Senco
SO   8. 10. 10.00  Vejprnice – Přeštice
SO 15. 10. 10.00  Horažďovice – Přeštice
SO 22. 10. 10.00  Přeštice – ZČE Plzeň
SO 29. 10. 10.00  Domažlice – Přeštice
Dorost mladší
SO   1. 10. 10.00  Přeštice – Senco
SO   8. 10. 10.00  Vejprnice – Přeštice
SO 15. 10. 10.00  Horažďovice – Přeštice
ST 26. 10. 17.00  Přeštice – Senco
SO 29. 10. 10.00  Domažlice – Přeštice
Žáci starší
SO   1. 10. 10.00  Vejprnice – Přeštice
NE   9. 10. 10.00  Přeštice – Košutka
NE 16. 10. 10.00  Přeštice – ZČE Plzeň
SO 22. 10. 10.00  Domažlice – Přeštice
NE 30. 10. 10.00  Přeštice – Horažďovice
Žáci mladší
SO   1. 10. 11.45  Vejprnice – Přeštice
NE   9. 10. 11.45  Přeštice – Košutka
NE 16. 10. 11.45  Přeštice – ZČE Plzeň
SO 22. 10. 11.45  Domažlice – Přeštice
NE 30. 10. 11.45  Přeštice – Horažďovice
Přípravka starší
ČT   6. 10. 16.30  Nýřany – Přeštice
ČT 13. 10. 16.30  Přeštice – Černice
ÚT 18. 10. 16.00  Smíchov – Přeštice
Přípravka mladší
PÁ   7. 10. 16.30  Přeštice – Smíchov
ÚT 11. 10. 16.30  Nýřany – Přeštice
PÁ 21. 10. 16.30  Přeštice – Viktoria CH
PÁ 28. 10. 16.30  Přeštice – Lhota
PO 31. 10. 17.00  Kohouti Rokycany B – Přeštice
Turnaj Starý Plzenec – starší přípravka

Starší přípravka se 17. 9. zúčastnila turnaje ve 
Starém Plzenci. Hochům se dařilo a vybojovali 
1. místo.
Výsledky:
Přeštice – Losiná 5:1 (Horák 3, Peťák, Valenta)
Přeštice – Černice 5:0 (Valenta 2, Horák, Klo-
kan, Peťák)
Přeštice – Smíchov 3:0 (Kabátová 2, Horák)
Přeštice – Štěnovice 6:0 (Klokan 2, Valenta 3, 
Hrubý)
Přeštice – St. Plzenec 0:2

Martin Knopf
fotbalový oddíl TJ Přeštice

Přeštické pivní slavnosti ve fotografiích

Foto archiv KKŠaS

Foto 2x Karel Beneš

Prior se stal dějištěm prvního fichtlcupu
Na trati, která byla postavená na býva-

lé skládce zvané Prior, se v sobotu 17. září 
utkalo čtyřicet jedna týmů o medaile v prv-
ním Fichtlcupu Prior Přeštice. Závodníci jeli 
na strojích Jawa 50. Závodníci s největším 
počtem odjetých kol v průběhu tří hodin se 
stali vítězi. Trať měřila 1100 metrů a nejlé-
pe se dařilo posádce Bláha Team ve složení 

Tomáš a Zdeněk Bláhovi ze Soběkur, kteří 
odjeli na klasickém stroji 86 kol. V kategorii 
upravených fichtlů zvítězila posádka Pavel 
a Michal Plzákovi z Radobyčic. „Závod se 
vydařil a já bych chtěl touto cestou poděko-
vat všem závodníkům, městu Přeštice, spon-
zorům a divákům za podporu při jeho uspořá-
dání,“ shrnul za pořadatele Jan Vodička.

Městský park se proměnil 
v terénní cyklistickou dráhu

Foto 2x KKC Přeštice

Dětský den na kole uvítal v sobotu 3. září 
2011 v Městském parku v Přešticích na 70 
mladých cyklistů. Pořadatelé využili terénních 
úprav parku a připravili dětem 500 m dlouhou 
trať. Soutěžilo se v pěti kategoriích, děvčata 
a kluci zvlášť. Nejlepšími závodníky v jednot-
livých kategoriích se stali:

1. třída Radek Šteffl a Aneta Bělová
2. třída Radek Šilingr

3. třída Viktor Dvořák a Barbora Chadtová
4. třída Jan Štych a Kristýna Burlová
5. třída Dominik Duchek a Jana Richterová
Pořadatelé – Komise pro kulturu, školství 

a sport města Přeštice a cyklistický oddíl COPR 
–děkují všem sponzorům, kteří věnovali ceny 
pro závodníky. Všichni se společně už těšíme 
na další ročník terénního závodění.                                           

Naďa Květoňová za Komisi pro KŠaS

Foto 3x Josef Kubát

MEMORIÁL Radka Kuneše – Turnaj 
minižáků – Přeštice, 24. 9. 2011

Za účasti 7 mužstev se v sobotu 24. 9. usku-
tečnil v Přešticích 1. ročník memoriálu Radka 
Kuneše – turnaj starší přípravky.

Celkové pořadí:

1. SK 1896 Klatovy
2. FC Viktoria Plzeň
3. SKP Rapid Plzeň
4. Start VD Luby
5. TJ Přeštice A

6. Senco Doubravka
7. TJ Přeštice B

Nejlepší hráč: Matyáš Barborka – SK 1896 Kla-
tovy
Nejlepší střelec: Ondřej Pecháček – FC Vikto-
ria Plzeň
Nejlepší brankář: Adéla Holíková – SKP Rapid 
Plzeň

Martin Knopf
fotbalový oddíl TJ Přeštice

Mikroregion Přešticko 
Vás srdečně zve na vernisáž a slavnostní vyhlášení vítězů

fotosoutěže

„PŘEŠTICKO VE FOTOGRAFII“
dne 17. 10. 2011 od 17.00 hodin 

v konferenčním sále KKC, 
Masarykovo náměstí 311, Přeštice

Výstava bude přístupná pro veřejnost 
od 18. 10. do 21. 10. 2011 v době od 9 do 17 hodin

vstupné zdarma
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První turnaj nejmenších národních házenkářů

TJ Přeštice A – stojící zleva: Hronková Natá-
lie, Steinerová Barbora, Šalomová Veronika, 
Kratochvílová Lucie, trenérka Živná Jitka; 
sedící zleva: Kunešová Kristýna, Němcová Ane-
ta, Mourková Karolina, Kalčíková Šárka; ležící 
Řezníčková Lucie.

TJ Přeštice B – stojící zleva. Kriegelstei-
nová Marika, Routová Veronika, Sedláčková 
Evelína, Voráčková Helena; trenérka Krou-
parová Eva, Jelínková Michaela, Kučerová 
Denisa, Sedláčková Karolína; ležící Sedláč-
ková Pavlína.

TJ Přeštice hoši – stojící zleva: Baumru-
kr Patrik, Seifert Filip, Řezanka Josef, Janoch 
Milan, Šilingr Radek, Schreiber Denis, Burian 
Dominik; klečící zleva: Štengl Jiří a Štýs Matyáš.
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Evropská noc vědců v Přešticích
Noc vědců je celoevropská akce pořádaná 

Evropskou unií pro širokou veřejnost s cílem 
přiblížit práci vědců, vědeckých pracovníků 
a vědu obecně. V pátek 23. září se tato akce 
uskutečnila za velkého zájmu návštěvníků 
i v Přešticích na Masarykově náměstí. Noc 
vědců uspořádala Západočeská pobočka Čes-
ké astronomické společnosti, ve spolupráci 
s městem Přeštice, KKC Přeštice, Základní 
školou Přeštice a Gymnáziem J. Vrchlické-
ho z Klatov. U stánků propagátorů vědy bylo 

možno ochutnat kometu, vidět výbuch sopky, 
prohlédnout si 3D model souhvězdí nebo se 
dotknout kapaliny o teplotě -196 °C. Vrcholem 
večera bylo astronomické pozorování noční 
oblohy pomocí dalekohledů. K dispozici bylo 
několik modelů delakhledu Newton s průmě-
rem 335 mm ohniskem 1600 mm až po čoč-
kové refraktory a další menší dalekohledy. 
Výherkyní divácké soutěže o dalekohled se 
stala Marie Hofmeisterová, 11 let ZŠ Švihov.

 (red)

Foto 2x KKC Přeštice Foto 2x Michal Jánský


