
PŘEŠTICKÉ NOVINY
Roèník XIX.                                                ŘÍJEN 2013                                                  Cena 10 Kč

Měsíčník pro Přeštice a okolí   l   Vydává Město Přeštice

Slovo starosty

Vychází již
od roku 1995

Město Přeštice 
vyhlašuje diskuzní téma 

pro měsíc říjen
Mělo by město nadále dotovat investice 

do městských bytů z jiných zdrojů rozpočtu 
města než z příjmů z nájemného?

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

váno níváno ní
koncertk
váno níváno nívvvává
koncert

Petry Janù
V  pátek  13.  září  se  konala  zahajovací  lek-

ce kurzu  tance a společenské výchovy pro rok 
2013. V úvodu modelky agentury Delija Models 
představily  podzimní  kolekcí  firmy  Infinite 
obchodu manželů Tykalových z Přeštic.    (red)

Od začátku září je v Kulturním a komunit-
ním centru Přeštice otevřena Dětská skupi-
na Přeštice – Čtyřlístek, která ve svých nově 
zrekonstruovaných prostorách přivítala děti 
rodičů pracujících v partnerských firmách pro-
jektu. Projekt je financován z prostředků ESF 
prostřednictvím Operačního programu Lid-
ské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu 
ČR a umožňuje rodičům partnerských firem, 
aby své děti ve věku od jednoho roku přivá-
děli každý den do dětské skupiny, kde se jim 
věnují „tety“ se zdravotním a pedagogickým 
vzděláním. 

Od začátku měsíce se děti, které docházejí 
do Čtyřlístku pravidelně, naučily hodně nových 
věcí. Tanečky, říkanky a pohybové hry se střídají 
s malováním barvami, modelováním z modelíny 
nebo stavěním z různých stavebnic. Malé i vět-
ší děti mají k dispozici množství hraček, které 
rozvíjejí jejich fantazii a tvořivé schopnosti. Děti 
se učí hrát si v kolektivu a je vidět, že se jim 
v dětské skupině líbí a těší se na hry s ostatními. 
Máme velkou radost, že se poslání projektu plní 
a věříme, že bude i nadále přinášet spokojenost 
dětem i rodičům.                      Jindra Skuhrová

vedoucí vychovatelka

Dětská skupina Čtyřlístek

Taneční 2013

Přeštické Pivní slavnosti a mnoho známých hostů
Vážení občané voliči,
naší společnou nedůležitější událostí tohoto 

měsíce i roku bude volba našich zástupců do 
poslanecké sněmovny parlamentu naší země. 
Vrcholných zástupců, kteří stanovují zákonná 
pravidla promítající se do našeho každodenního 
života a kteří vyslovením důvěry vládě zodpo-
vídají i za jejich dodržování. 

Prosím i žádám ty z Vás, kteří váhají nebo 
nechtějí volit, jděte k volbám a spolurozhoduj-
te při výběru konkrétních lidí, kteří zemi naším 
mandátem vládnou. Neměli bychom se za něk-
teré z nich stydět a hovořit o nich hanlivě, jsou 
jedni z nás. Jejich výběr je dílem a odpovědnos-
tí všech nás s právem volebním – ať ho využije-
me nebo ne. Stejně potřebná je následná občan-
ská angažovanost a kontrola práce poslanců 
v období mezi volbami, naše dosavadní nečin-
nost kultivování jejich práce i chování nepomá-
há. Naopak napomáhá k tomu, aby zvoleni za 
stranu nakonec upřednostňovali její zájmy před 
zájmem všeho lidu v duchu poslaneckého slibu. 
Není žádoucí, aby se navraceli do stavu vyřče-
ného klasikem, kdy by ze stranické poslušnosti 
už vůbec nevylézali, protože by mohli ztratit 
nejen kapitánskou pásku, ale i místo v týmu. 
Volební účast do české poslanecké sněmovny 
v r. 2010 dosáhla 62,60 % voličů, letos v parla-
mentních volbách v Německu 73 %. Je to pouze 
pověstnou disciplinovaností našich sousedů?

Argumenty, že samotný můj volební hlas 
není pro výsledek voleb podstatný (kolik lidí 
si to řekne a nakonec jich nevolí tisíce) nebo 
že nemám koho volit (vždy je více kandidátů 
a nikdo není dokonalý) nebo že se o politiku 
nezajímám (ale politika významně ovlivňuje 
život každého z nás), jsou povětšině zástupné. 
Spíš značí, že nedoceňuji význam svého voleb-
ního práva. Že nejsem schopný vybrat si své 
zástupce sám a ani na doporučení člověka, kte-
rému věřím. Nebo jsem prostě pohodlný a hle-
dám si výmluvu ze své odpovědnosti. Nezvo-
lím-li si sám, zvolí moje zástupce i ti voliči, se 
kterými nesouhlasím.

Příští rok procestujeme čtvrtstoletí od tota-
litní k demokratické společnosti. Opět nastává 
moment našeho zhodnocení práce těch, kteří 
nás v něm vedli dlouhou či kratší cestu. Jste-li 
s jejich prací spokojeni, zvolíte je jako dosud, 
jste-li s ní nespokojeni, měli byste dát šanci 
jiným.                 Mgr. Antonín Kmoch, starosta

Foto Milan Janoch
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Informace Městského úřadu

Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc srpen 2013

Dne 8. 7. 2013 ve 21 hodin byl nalezen pes 
v Přešticích, ve vnitrobloku Rybovy ul. Jedná 
se o psa, křížence, malého vzrůstu, černé barvy 
s rezavými znaky. Stáří cca 1 rok. Dobře žive-
ný, bez znaků týrání. 

Dne 8. 2. 2013 byl nalezen pes v Přešticích, 
Hlávkově ul. Jedná se o psa, křížence, střední-
ho vzrůstu, barva černá s hnědým pálením, stáří 
cca 3 roky, bez zjevných známek týrání.

Psi jsou umístěni v městské záchytné stanici 
v Přešticích, ul. V Háječku.

Oznámení 
o nalezených pejscích

Městský úřad Přeštice, odbor správní a do-
pravní, Vás touto cestou informuje, že v důsled-
ku změn na základě zákona č. 119/2012 Sb., 
kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silnič-
ní dopravě, ve znění pozdějších předpisů a další 
související zákony, došlo k následujícímu posu-
nu výměny řidičských průkazů: řidičské prů-
kazy vydané v období od 1. ledna 2001 do  
30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni 
vyměnit do 31. prosince 2013.

 V zájmu úspěšné výměny shora uvedených 
řidičských průkazů bez stresových situací 
či jiných problémů neodkládejte výměnu na  
poslední chvíli a navštivte naše pracoviště řidič-
ských průkazů, kde Vám pracovnice rády do 
jednoho měsíce výměnu provedou. K výměně ři-
dičského průkazu je nutné doložit stávající řidič-
ský průkaz, občanský průkaz, vyplněnou žádost, 
l ks fotografie předepsaného formátu a v pří-
padě změny údajů (nesouhlasí-li bydliště či 
příjmení s aktuálními údaji) 50 Kč na správní 
poplatek. „Občané, kteří dovršili 65 let věku 
(změna zák. k 1. 7. 2013), musí mít platnou 
lékařskou prohlídku.“      Bc. Daniel Novotný

vedoucí odboru správního 
a dopravního MěÚ Přeštice

Bezpečnostní řetízky na dveře 
pro seniory zdarma – 2. etapa

  Městu Přeštice byla 
poskytnuta Minister-
stvem vnitra ČR účelová 
dotace ze státního roz-
počtu realizovaná v rám-
ci „Programu prevence 
kriminality v roce 2013“ 
na pořízení a následnou 
montáž bezpečnostních 

řetízků na dveře pro seniory, kteří jsou nejvíce 
ohroženou skupinou osob v souvislosti s majet-
kovou trestnou činností (krádeže, podomní pro-
dejci atd.). Bezpečnostní řetízky jsou určeny pro 
osoby starší 60 let a upřednostněni budou senioři 
samostatně žijící v bytě, popřípadě v rodinném 
domě. Jedná se o kvalitní bezpečnostní řetízky 
s navlékacím očkem na kliku, které se hodí na 
všechny typy dveří, vrtání do dveří není nutné.    

V první etapě byly namontovány 2/3 z celko-
vého počtu těchto řetízků. Zbylé řetízky budou 
dodány v druhé polovině měsíce října a při-
praveny k montáži, kterou bude opět provádět 
prověřená odborná firma za asistence strážníka 
městské policie.

     Zájemci se mohou přihlásit osobně, telefo-
nicky či elektronickou cestou:
– Městská policie Přeštice, Masarykovo 
náměstí 311, tel. 377 982 580, 725 726 549,  
e-mail: mpolicie@prestice-mesto.cz
– KKC – informační centrum Přeštice, Masa-
rykovo náměstí 311, tel. 377 981 911, e-mail: 
informacnicentrum@prestice-mesto.cz 

Kvalitní bezpečnostní řetízek zvyšuje pocit 
bezpečí každého seniora.

• na území města bylo nalezeno: kabelka 
s doklady, průkazkami, platební kartou a fin. 
hotovostí na Masarykově nám. – předáno maji-
telce, RZ od vozu u ČS na Tř. 1. máje – pře-
dáno MěÚ, 1x injekční stříkačka v Městském 
parku – ekolog. zlikvidována, elektrické ruč-
ní nářadí (motor. pila, elektrocentrála), jízdní 
kolo, nářadí v ul. Luční – vše pocházející z tr. 
činnosti – předáno policii, pachatel zjištěn šet-
řením  
• výjezd na stížnosti rušení nočního klidu, na-

rušení veřejného pořádku a občanského soužití: 
1x na napadající se skupinku mládeže u nádraží 
ČD v Přešticích, kde došlo k rozbití oken 
u novinového stánku – pachatelé předáni policii, 
1x na podnapilého občana ležícího na schodech 
před Spolkovým domem s lahví vodky – ozn.
správnímu orgánu, 1x poškození okna popelni-
cí u provozovny v ul. Veleslavínova – předá-
no policii, pachatel zjištěn kamer. systémem, 
1x poskytnuta pomoc ležícímu muži v podnapi-
lém stavu v Žerovicích 

Z další činnosti uvádím:
• Dne 12. 8. odpoledne byl pomocí městského 
kamerového systému zjištěn řidič, který vyjížděl 
vozidlem nissan z parkoviště Masarykova nám., 
aniž by dal přednost v jízdě řidiči vozidla škoda 
jedoucímu od Lužan po hlavní silnici a málem 
způsobil dopravní nehodu. Věc byla oznámena 
na MěÚ – OSD.
• Dne 13. 8. ve 21.30 h bylo hlídce nahlášeno 
slovní napadení obsluhy večerky v ul. Husova 
ženou ze Slovenska, žijící v Přešticích. Tato 

prodejnu dále znečistila energetickým nápo-
jem a poškodila kasu. Po vypátrání totožnosti 
podezřelé byla věc oznámena na MěÚ – OSD 
k projednání.
• Dne 24. 8. v 18.30 h byli pomocí městského 
kamerového systému zjištěni žáci základní ško-
ly, kteří v prostoru amfiteátru Městského parku 
shodili lavičku ze schodů a tím došlo k jejímu 
poškození. Věc byla oznámena na MěÚ – odbor 
správní a sociálních věcí.
• V měsíci srpnu byli zjištěni dva pachatelé, 
kteří byli předáni policii pro podezření ze spá-
chání trestného činu maření výkonu úředního 
rozhodnutí a ohrožení pod vlivem návykové 
látky. Dne 18. 8. v 1.15 h řídil šestadvacetiletý 
muž z Knih v ul. Hlávkova motocykl honda, ač 
má toto zakázáno soudem. Kontrolou MP bylo 
dále zjištěno, že motocykl, který nebyl označen 
RZ ani výrobním číslem, byl odcizen v Plzni, 
proto mu byl zabaven. Dne 11. 8. ve 4.14 h byla 
zastavena třiatřicetiletá řidička z Příchovic, kte-
rá řídila osobní vozidlo škoda na Tř. 1. máje 
pod vlivem alkoholu s 1,446 promile.

Bc. Pavel Hošťálek – vedoucí strážník

Výměna řidičských 
průkazů

C. K. kuchyně
aneb jak vařily naše babičky

3. ročník

5. 10. 2013

Horušany – hospoda U dvou kaštanů
od 12.00 do 18.00 hodin

Vstupné pro všechny je dobrovolné.
Hlavním záměrem akce, kterou pořádá Horušanské sdružení ve spolupráci 

s paní Mirkou Kuntzmannovou, je utužení sousedských vztahů. Pokud se 
podaří přilákat obyvatelé sousedních vesnic, naše přátelé a známé nebo 

kohokoliv, koho naše výzva zaujme, budeme velice rádi. 

Přijďte strávit pěkné podzimní odpoledne!

Žehnání sochy sv. Vojtěcha
Uskutečnilo se díky MAS Aktivios v sobo-

tu 7. září 2013 na půli cesty mezi obcemi 
Zelené a Nezdice. Žehnala se opravená socha 
sv. Vojtěcha, kterou zrekonstruoval Jaroslav 
Šindelář ml., syn našeho dlouholetého pří-
tele ak. malíře Jaroslava Šindeláře, ředitele 
Soukromé střední umělecko průmyslové ško-
ly Zámeček v Plzni-Radčicích, autora malby  

sv. Vojtěcha na Ticholovci. Na této akci se sešlo 
na místě, kde již před rokem 1842 stála dřevě-
ná socha sv. Vojtěcha v blízkosti mohylového 
pohřebiště, velké množství lidí. Vlastní akt žeh-
nání provedl přeštický vikář pan Karel Plavec. 
Toto místo bude součástí naučné stezky, kterou 
připravuje OÚ Lužany.

Ing. Jiří Běl
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VÝROČÍ (září)

Všem  oslavencům  přejeme  hodně  zdraví 
a pohody do dalších let.

Blahopřejeme k životním výročím.

Oznámení o úmrtí 
paní Marie Paumerové

matrika MěÚ Přeštice

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

ÚMRTÍ (srpen)

Marie HANZLÍKOVÁ       
Václav ZOUBEK    
Květa ČECHOVÁ
Václav MEDEK
Jaroslav ŽIŽKA        

(1928)
(1930)
(1941) – Skočice
(1919) – Skočice
(1923)

82 let 
Josef ULRYCH (Zastávka)

83 let 
Viktorie MARXOVÁ
Marie AUŘADOVÁ

Marie MORAVCOVÁ

87 let 
Marie MACHÁČKOVÁ

Blahopřání k 80. narozeninámZlatá svatba

84 let 
Ludmila ČERNÁ

Marie ŽIVNÁ
Václav RÁDL

Marie TYKVARTOVÁ
Věra MÜNSTEROVÁ

Marie VLČKOVÁ (Žerovice)
Vlasta KRIMLOVÁ

Vilém POLÍVKA

Společenská kronika

Blahopřání k 91. narozeninám

Vzpomínka na paní Annu Leitlovou u příležitosti 
jejích nedožitých 100. narozenin

88 let 
Karel KÖNIGSMARK

81 let 
Božena JANČOVÁ

František BEROUŠEK
Jindřiška KOSKUBOVÁ
Věnceslava HRÁDKOVÁ

Zdeněk FORNOUZ
Pavla KRSOVÁ

Josef ŠOBR

V srpnu oslavili zlatou svatbu 

Zdena a Jan Štychovi.

Foto + text Stanislav Morávek.

Své 80. narozeniny oslavila dne 25. srpna paní

Mgr. Jarmila Štýsová 

ze Skočic. Vedení města Přeštice a vede-
ní Českého červeného kříže Skočice přeje své 
mnohaleté člence, která v jeho vedení pracovala 
též jako jeho místopředsedkyně, do dalších let 
hlavně hodně zdraví, radosti, štěstí a spokoje-
nosti.

Rovněž 80. narozeniny oslavil 5. září pan 

Josef  Černý 

z Přeštic. Za vedení města mu přišel osobně 
poblahopřát jeho místostarosta Mgr. Jan Königs- 
mark – předal květiny a dárkový balíček s přá-
ním především pevného zdraví, pohody, radosti 
a spokojenosti do dalších let v kruhu svých nej-
bližších.

Blahopřání k 85. narozeninám

Dne 24. srpna oslavila své 85. narozeniny 
paní Emílie Švarcová 

ze Žerovic. U této příležitosti ji navštívil mís-
tostarosta města Přeštice Mgr. Jan Königsmark. 
Jménem vedení města popřál oslavenkyni hlav-
ně pevné zdraví, hodně radosti, štěstí a pohody 
do dalších let.

Také paní 
Věra Maňhová 

z Přeštic oslavila  28. srpna své půlkulaté 
85. narozeniny. V tento den ji osobně navštívil 
starosta města Přeštice Mgr. Antonín Kmoch,  
paní Maňhové předal květiny a dárek a jménem 
svým i vedení města jí popřál do dalších let 
hlavně pevné zdraví, spokojenost, štěstí, radost 
a pohodu.

Rovněž naše přeštická spoluobčanka, paní
Marie Kowalská,

oslavila dne 5. září své 85. narozeniny. Za 
vedení města Přeštice ji v tento den navštívil 
místostarosta Mgr. Jan Königsmark. K životní-
mu jubileu předal paní Kowalské květiny a dárek 
- propagační materiály vydané městem Přeštice 
v posledním období, oslavenkyni popřál přede-
vším pevné zdraví, spokojenost, štěstí a pohodu 
do dalších let. Bylo to velice milé setkání plné 
hezkých vzpomínek. Paní Kowalská si zavzpo-
mínala na mnohé ze svého života. Stále ji ale 
také zajímá veškeré dění v našem městě, ale 
nejen v něm. Velice ráda si povídá, schází se se 
svými vrstevnicemi – v posledním období pra-
videlně a ráda navštěvuje místní klub důchod-
kyň, jehož je členkou.  

Rovněž své úctyhodné 91. narozeniny osla-
vila dne 10. září paní 

Karolína Sikytová 

z Přeštic. Její zdravotní stav však není bohužel 
natolik dobrý, aby mohla být doma společně se 
svojí rodinou – je nyní v jednom ze zdravotních 
zařízení, kde má zajištěnu veškerou celodenní 
zdravotní péči. Vedení města ale na svoji spolu-
občanku nezapomnělo, a tak u příležitosti jejích  
91. narozenin navštívil místostarosta měs-
ta Mgr. Jan Königsmark rodinu jejího syna 
a požádal jej, aby své mamince předal od vede-
ní města Přeštice dárek s blahopřáním, které jí 
přinesl. Paní Sikytové přejeme do dalších let 
především hodně zdraví, které by jí umožnilo 
být opět doma se svojí rodinou, hodně radosti 
a pohody.

Dne 26. srpna letošního roku 
zemřela ve věku 89 let naše bývalá 
spoluobčanka, paní 

Marie Paumerová,

narozena 14. února 1924. V posledním obdo-
bí svého života, po odstěhování z Přeštic, žila 
v Černém Mostě. Vedení města Přeštice otiskuje 
toto sdělení z důvodu, že paní Marie Paumerová 
se za dobu svého života v Přešticích těšila velké 
oblibě a mnoho občanů by se o jejím úmrtí jinak 
– jinou formou – pravděpodobně vůbec nedo-
zvědělo. Rodině, nejbližším paní Paumerové, 
vyjadřujeme hlubokou a upřímnou soustrast.

 Za vedení města Přeštice 
Mgr. Jan Königsmark, místostarosta 

V předminulém roce, přesně 24. října 2011, jsme byli společně s panem starostou města Přeštice 
poblahopřát paní Anně Leitlové 

ze Zastávky k jejím k úctyhodným 98. narozeninám. Paní Leitlová tehdy byla v kruhu své milující 
rodiny plná elánu a dobré mysli. Již po mnoho posledních let ji pravidelně a rád jezdíval blahopřát pan 
Mgr. Antonín Kmoch, ať již jako místostarosta či starosta města. Však ona ho paní Leitlová měla oprav-
du velmi ráda a každou jeho návštěvu si doslova užívala. Vždy bylo o čem povídat. Paní Leitlová ráda 
vzpomínala a povídala o mnohém, co ve svém životě prožila. Ale také měla velký zájem i o aktuální 
dění. Zajímalo ji vše, co se v našem městě a v jeho městských částech děje, co je kde nového, co se 
chystá v nejbližší době atd. V posledním období jsem společně s panem starostou paní Leitlovou také 
navštěvoval, a to  i v čase adventním – předvánočním, z čehož měla skutečně vždy upřímnou a velikou 
radost.

 Při naší poslední návštěvě u paní Leitlové jsme jí říkali: „Už jen jedny narozeniny a pak již oslavíme 
ty Vaše jubilejní sté.“ A vše v té době skutečně nasvědčovalo tomu, že to tak bude. Vysněné sté naroze-
niny, na které jsme se společně s paní Leitlovou tolik těšili, s její rodinou o nich hovořili a které by byly 
připadaly právě na 24. říjen letošního roku, již ale bohužel neoslavíme...

Paní Anna Leitlová se narodila manželům Sadílkovým 24. října 1913 v Soběkurech v rodině horníka. 
Měla jednoho bratra. Její rodiče koupili v roce 1935 domek na Zastávce, kam se přestěhovali a právě 
zde, v tomto domku, žila až do své smrti. V tomtéž roce 1935 se vdala za Františka Leitla a vychovali 
spolu dvě dcery. Velice ráda měla své 2 vnuky a 5 pravnoučat, které jí dělali velikou radost. Všichni k ní 
rádi a často jezdili. Paní Leitlová pracovala jako prodavačka v Přešticích a v Chlumčanech. Měla ráda 
přírodu, květiny a svoji zahrádku. Byla činná v zahrádkářské organizaci. V roce 2000 ovdověla a v roce 
2005 přišla další životní rána – zemřela jí dcera Ema.

Posledních 10 let s paní Leitlovou v jejím domku na Zastávce, kde toho za svůj dlouhý život opravdu 
tolik prožila, bydlela její dcera Květa s manželem.

 Celá rodina dcery Květy Taišlové na svoji maminku, babičku a prababičku, která zemřela 24. dubna 
2012 (tedy přesně v den, ve kterém jí bylo 88 a půl roku) a která by se právě 24. října letošního roku 
dožila 100 let, stále s láskou a s úctou moc vzpomíná. Byla to vskutku mimořádná a laskavá paní. 

 Mgr. Jan Königsmark, místostarosta 

Své úctyhodné 91. narozeniny oslavil náš 
spoluobčan, pan 

Miloslav Hrubý

z Přeštic. V den jeho významného životního 
jubilea jej navštívil místostarosta města. Osla-
venci předal květiny, dárkový balíček a pro-
pagační materiály našeho města i jeho okolí, 
vydané v  posledním období. Jménem vedení 
města mu popřál do dalších let především pev-
né zdraví, hodně radosti, spokojenosti a pohody 
v kruhu své milující rodiny.

Protože pan Hrubý se stále těší dobrému zdra-
ví a úžasné mysli, čas strávený v jeho společ-
nosti a též jeho manželky, se kterou jsou spolu 
již  neuvěřitelných 67 let, ´utekl´ velice rychle. 
Pan Hrubý je velice milý, pohodový a usměva-
vý člověk, plný životní moudrosti a laskavosti.

Každý, kdo se zaposlouchá do jeho vzpomí-
nek, ve kterých se vrací k mnohému, co ve svém 
životě prožil, vůbec nevnímá čas, jeho vyprávě-
ní lze opravdu naslouchat celé hodiny.  

Dá se říci, že je to taková „všestranná kro-
nika“ našeho města. Pan Hrubý si s velkým 
zájmem prohlížel přinesené propagační materi-
ály. Opět se podrobněji hovořilo nad publikací 
Školy na Přešticku, kterou dostal již v loňském 
roce a tak vzpomínal na školu, kterou navštěvo-
val a přesně ve kterých letech to bylo. Mnohé, 
co je v této knize napsáno, ještě doplnil svý-
mi vlastními osobními vzpomínkami – vždyť 
on si stále tolik pamatuje! Každou událost ze 
svého života dokáže ´vylíčit´ tak poutavě, že 
posluchač má pocit, že to vlastně také prožil. 
Též se zajímá o veškeré současné dění v našem 
městě, pravidelně a rád čte Přeštické noviny, 
má úžasný přehled o všem, co se v Přešticích 
a v jejich okolí děje. Velice miluje svoji rodinu 
– manželku a dcery s jejich rodinami. Však mu 
vnoučata dělají velikou radost a moc si svého 
dědečka váží. 

Vážený pane Hrubý, děkuji Vám za hezké 
chvíle prožité společně s Vámi a ještě jednou 
Vám přeji do dalších let především hodně zdra-
ví a opět za rok u Vás – tak, jak jsme se přece 
domluvili.

 Mgr. Jan Königsmark, místostarosta  

Blahopřání k 91. narozeninám
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Program na měsíc říjen 2013

TIP na výlet 

Změna programu vyhrazena!

Kultura a umění

říjen 2013 
l 1. 10. 2013 O lásce převážně – nevážně
Čas konání: 19.00 hodin
Humorné vyprávění s MUDr. Radimem Uzlem 
doplněné o písničky Pepy Štrosse.
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 150 Kč
Předprodej: IC Přeštice
l 4. 10. 2013 Taneční 2013 – I. prodloužená
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: sokolovna Přeštice
Pořadatel: KKC Přeštice
Předprodej: IC Přeštice
l 11.-12. 10. 2013 Burza dětského oblečení 
Místo konání: konferenční sál 
Pořadatel: Klub maminek při MŠ Gagarinova 
Přeštice
l 12. 10. 2013  Přeštický kanec
Čas konání: 9.00 hodin
Zabijačkové hody, bohatý kulturní program 
– Kozojedská pětka, Sifon, Extra Band revival.
Doprovodný program pro děti, ukázky výroby 
jitrnic.
Místo konání: Masarykovo náměstí
Pořadatel: soukromý subjekt
l 14. 10. 2013 Přešticko ve fotografii 
– vernisáž 
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: konferenční sál 
Pořadatel: Mikroregion Přešticko
l 14. 10.-19. 10. 2013 Přešticko ve fotografii
– výstava
Čas konání: 9.00-17.00 hodin
Místo konání: konferenční sál 
Pořadatel: Mikroregion Přešticko
l 18. 10. 2013 Univerzita 3. věku
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: malý sál KKC 
Pořadatel: MAS AKTIVIOS 
l 19. 10. 2013 Drakiáda
Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání: luka u KČT 
Pořadatel: TJ Sokol Přeštice 
l 19. 10. 2013 Výroční koncert Hlásek,
Minihlásek. Hostem bude smyčcový orchestr  
z Hudební školy v Kršku. 
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC 
Pořadatel: ZUŠ Přeštice
Vstupné: 50 Kč
l 22. 10. 2013 Hrátky s Tomem 
Čas konání: 8.30 a 10.00 hodin 
školní představení
Místo konání: velký sál KKC 
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 50 Kč
l 22. 10. 2013 Skotské a české lidové písně  
Čas konání: 17.00 hodin 
Místo konání: aula ZŠ Josefa Hlávky 
Pořadatel: ZŠ Josefa Hlávky
l 25.-26. 10. 2013 Výstava zahrádkářských 
přebytků a výpěstků
Místo konání: areál Stachova ul.
Pořadatel: ČSZ Přeštice 
l 26.-27. 10. 2013 Výstava králíků, drůbeže 
a slepic
Místo konání: areál v Pobřežní ul.
Pořadatel: ČSCH Přeštice

Tel.: 777 930 603. (Přeštice a blízké okolí)

200 let lukavické školy (1813–2013)
V letošním roce si připomínáme 200 let od 

výstavby zděné školy v Dolní Lukavici. První 
zmínky o farní škole nacházíme již v roce 1800, 
jednalo se o dřevěnou budovu s malými okny, 
spíše chatrči podobné. V této škole se vyučo-
valo 60-70 žáků, a to pouze v zimě. V učebně 
bylo pět dřevěných lavic, děti při výuce musely 
stát. Tato škola v roce 1806 tak zpustla, že stěny 
při zemi shnily a vypadly. Začalo se tedy jednat 
o náhradním místě výuky. Dočasně se vyučo-
valo u chalupníka Pekárka č. p. 2. Se stavbou 
nové školy se začalo v roce 1812. Na výstavbě 
se podíleli tři zedničtí mistři. Michal Havlíček 
stavěl od základů až po střechu, pod tíhou kri-
tiky mistr Havlíček odstoupil a stavbu převzal 
Petr Šťastný, který stačil vybudovat vnitřní 
příčky, stavbu dokončil Josef Stark, který pro-
vedl vnitřní i vnější omítky. 

Jednopatrová budova nové školy byla pro-
storná, v přízemí se nacházel byt pro učitele 
a v patře dvě prostorné učebny. O rok pozdě-

ji byla škola dostavěna a 10. září vysvěcena. 
Patronem nové školy se stal majitel lukavic-
kého panství Bedřich Karel Josef hrabě ze 
Schönbornu (1781-1849). Učitelem byl Jan 
Levý, který zde působil 44 let. Novou školu 
navštěvovaly děti z Dolní a Horní Lukavi-
ce, Lišic, Snopoušov, Krasavec, Vodokrt 
a Oseka. 

Dne 5. října 2013 proběhnou v základní ško-
le oslavy 200. výročí školy. Při této příležitosti 
oslaví i 10 let své existence hudební a taneční 
soubor Lukaváček pod vedením paní učitelky 
Mgr. N. Květoňové.  

Program oslav:
10.00 h prohlídka ZŠ, MŠ (kroniky, fotografie, 
videa)
13.00 h zahájení, setkání s bývalými pedagogy, 
beseda o historii školy
14.00 h vystoupení Lukaváčku a hostů
16.00 h prohlídka školy.

Mgr. Eva Klepsová

Loučení s prázdninami
ve Skočicích

Na konci měsíce srpna proběhlo ve Skoči-
cích ve spolupráci složek Českého červeného 
kříže, Sboru dobrovolných hasičů a osadního 
výboru rozloučení s prázdninami. Pro děti byly 
připraveny různé soutěže, které pobavily nejen 
děti, ale i dospělé. Odměnou jim byl balíček 
sladkostí s malým překvapením. Zpestřením 
zábavného odpoledne byla ukázka výcviku psů 
kynologického klubu v Blovicích. Díky krásné-
mu slunečnému počasí se akce velice vydařila 
a byla podpořena hojnou účastí občanů.

Libuše Tykvartová
jednatelka ČČK Skočice

Informace k předčasným volbám 
do poslanecké sněmovny

Předčasné volby do Poslanecké sněmovny 
parlamentu ČR se budou konat v pátek 25. říj-
na od 14 do 22 hodin a v sobotu 26. října od  
8 do 14 hodin. V Přešticích, Skočicích, Zastáv-
ce a Žerovicích budou volby probíhat ve stej-
ných volebních místnostech, ve kterých probí-
hala letošní volba prezidenta republiky. 

Voliči, kteří nemohou hlasovat na území 
svého volebního okrsku, již teď mohou měst-
ský úřad požádat o vydání voličského průkazu, 
na který mohou volit kdekoli na území České 
republiky. Písemně nebo elektronicky je možné 
o voličský průkaz požádat nejpozději 18. října 
(žádost musí být podepsána úředně ověřeným 
podpisem, elektronická uznávaným elektronic-
kým podpisem nebo musí být zaslána prostřed-
nictvím datové schránky). Osobně je možné 
o vydání voličského průkazu požádat ještě do 
středy 23. října do 16 hodin.

Hlasovací lístky budou voličům dodány nej-
později ve čtvrtek 24. října 2013. 

Volič, který se ze závažných důvodů nemůže 
dostavit do volební místnosti, má možnost až 
do pátku 25. října do 14 hodin požádat měst-
ský úřad (tel. 377 332 444 nebo 377 332 512) 
o to, aby mohl hlasovat do přenosné voleb-
ní schránky v územním obvodu okrsku podle 
místa svého trvalého bydliště. Ve dnech voleb 
může o totéž požádat přímo příslušnou okrsko-
vou volební komisi.

Vzhledem k tomu, že při předčasných vol-
bách jsou zkráceny lhůty, máme na pozvání 
členů okrskových volebních komisí na první 
zasedání pouze tři pracovní dny. Žádáme proto 
politické strany, které budou delegovat členy 
a náhradníky do okrskových volebních komisí, 
aby tyto delegované osoby již předem informo-
valy o termínu konání prvního zasedání okrs-
kových volebních komisí. To se bude konat 
v úterý 15. října 2013 od 16 hodin v malém sále 
Kulturního a komunitního centra Přeštice. 

Eva Česáková, tajemnice MěÚ Přeštice

6. 10. NE: KOLEM  BEROUNKY
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plzně, z Plzně 8.18 
do Plzně-Bolevce (8.27). Zpět Plzeň-Bukovec 
MHD linka č. 28 v 15.25 do Plzně. Z Plzně ČD 
v 16.10 do Přeštic.
TRASA: Plzeň-Bílá Hora – Pod Vysokou 
– NS F. Malocha – Druztová – Dolanský most 
– Plzeň-Bukovec – MHD č. 28
Nutné zakoupit 1 jízdenku MHD.
(18 km vede V. Borovcová)
12. 10. SO: JANOVICE – KLENOVÁ   
Vlakem z Přeštic 8.43 do Janovic (9.27). Zpět 
z Lub 16.29 do Klatov (16.37), z Klatov 16.46 
do Přeštic.
TRASA: Janovice – Klenová – Týnec – Luby 
(11 km vede F. Vokáč)
18. 10. PÁ: PŘES ŽĎÁR
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plzně, z Plzně (R) 

8.08 do Rokycan, z Rokycan 8.31 do Hrádku 
u Rokycan (8.47). Zpět z Rokycan 15.01 do 
Plzně, z Plzně v 16.10 do Přeštic.
TRASA: Hrádek – Hrádecký vrch – Žďár – 
Borek – Rokycany
(14 km vede J. Hošek) 
26. 10. SO: Z HOLÝŠOVA DO STODA
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plzně, z Plzně 8.09 do 
Holýšova. Zpět ze Stoda 15.09 do Plzně, z Plz-
ně 17.02 do Přeštic.
 TRASA: Holýšov – Trný – Líšiná – Maškrov 
– Křížový vrch – Stod
(16 km vede M. Pojarová)
SCHŮZE VE VELKÉ KLUBOVNĚ  
HOTELU SPORT ve čtvrtek 17. října 2013 
v 17.00 hod.

„Zelená Hora“ napoví, 
co jste možná ještě 
nevěděli

Do světa se rozeběhlo mnoho přeštických 
rodáků. Někteří z nich byli tak výjimeční 
a úspěšní, že si je jejich nová působiště připo-
mínají dodnes. I proto existuje v Benátkách nad 
Jizerou Borovičkova ulice, a právě vzpomínka 
na Františka Borovičku (1907-1980) z význam-
ného přeštického muzikantského rodu zahajuje 
třetí letošní vydání čtvrtletníku „Pod Zelenou 
Horou“. Hluboko do minulosti se pak vrací 
ve své práci Mgr. Michal Tejček. Pod názvem 
„Drslavici erbu polotrojříčí“ v ní mapuje vývoj 
významného západočeského rodu, mj. spjaté-
ho jak s Přešticemi, tak i s jejich okolím. Po 
zajímavých křtech a úmrtích dolnolukavické 
šlechty se Mgr. Eva Klepsová tentokrát věnuje 
šlechtickým sňatkům v kostele sv. Petra a Pav-
la v Dolní Lukavici v 18. století. A prostředí 
téže obce očima venkovského kluka popisuje 
Ing. Jaroslav Kasl v další z oblíbených vzpo-
mínkových próz našich čtenářů. Petrovice 
u Měčína se svým souborem památkově chrá-
něných vjezdových bran do někdejších sel-
ských usedlostí se řadí mezi nejhodnotnější 
venkovská sídla jihozápadních Čech. Tuto 
téměř neznámou pozoruhodnost uvádí v souvis-
losti s probíhajícím Rokem lidové architektury, 
Roman Tykal. Sborník dále přináší pokračová-
ní „Zahrádeckých mlýnů“ a „Života nepomuc-
kých škol v letech první světové války“, který 
se určitě velmi podobal tomu, co zažívali žáci 
a učitelé na všech ostatních venkovských ško-
lách. V obsahu ještě nalezneme ohlédnutí za 
zrealizovanými projekty občanských sdružení 
Aktivios, MAS sv. Jana z Nepomuku a MAS 
Pošumaví, jakož i Mikroregionu Nepomucko.  
V závěrečné  rubrice „Zrcadlo místní kultu-
ry“ se představuje Společnost přátel starého  
Nepomuka.                               Věra Kokošková

Oznámení pro občany města Přeštice
Úřad práce České republiky, Kontaktní pra-

coviště Krajské pobočky v Plzni pro Plzeň-jih 
oznamuje, že ode dne 1. 10. 2013 bude přestě-
hován referát hmotné nouze, příspěvku na péči 
a dávek pro osoby zdravotně postižené na adre-
su Husova 760, 334 01 Přeštice. 

Stěhování je z důvodu zajištění bezbariéro-
vého přístupu a tím i zvýšení kvality posky-
tovaných služeb pro osoby se zdravotním 
postižením.  

Úřední hodiny zůstanou nezměněny:
Pondělí:  8.00-12.00, 13.00-17.00
Úterý:     8.00-11.00
Středa:    8.00-12.00, 13.00-17.00
Čtvrtek:   8.00-11.00
Pátek:     8.00-11.00 (pouze pro nové uchazeče

 o zaměstnání a pozvané klienty)
Agenda státní sociální podpory a zaměst-

nanosti zůstává na adrese Palackého 460,  
334 01 Přeštice.

Pozvánka na oslavy 
sv. Huberta

Kulturní komise obce Dolní Lukavice, jezdec-
ký oddíl paní Polákové a Myslivecké sdružení 
Lukavan zvou všechny na Slavnosti sv. Huberta 
v sobotu 2. listopadu v Dolní Lukavici. Akce 
bude zahájena ve 14 hodin u stájí paní Polákové 
(nad sokolovnou) odkud vyjedou ozdobení jezd-
ci ve stylu a la Hubertova jízda. Projedou alejí, 
parkem před zámek na parkoviště. Za příznivé-
ho počasí se můžete těšit na jezdecké ukázky na 
kolbišti v zámeckém parku. Na 15. hodinu bude 
v klubovně na návsi připravena výstava obrazů 
s mysliveckou tématikou akademického malíře 
pana Václava Hlaváče. K vidění bude i paroží 
a podložky pod paroží a jistě si na své přijdou 
i gurmáni, neboť bude připraven kančí guláš, 
svařené víno, pivo, klobásy atd.

Za kulturní komisi obce Dolní Lukavice 
Mgr. Eva Klepsová

Carmina  s kytarou
Srdečně zveme všechny příznivce 

country, lidových písní a populární hudby na 
koncert 

ženského pěveckého sboru 

Carmina, 
který se bude konat 

11. 10. 2013 od 18 hodin 
v sále kulturního domu v Příchovicích. 

Koncertem bude provázet a také si s Carminou 
zazpívá Erik Bezdíček. 

Vstupné 70 Kč.
Těšíme se na vaši návštěvu, Carmina.
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POZVÁNKA NA OSLAVY 
200 LET ŠKOLY V DOLNÍ LUKAVICI 

A

10 LET SOUBORU LUKAVÁ EK

   V SOBOTU 5. 10. 2013 

V AREÁLU ZŠ 

Program: 

10,00 prohlídka školy i školky /kroniky, fotografie, videa/ 
13,00 zahájení, setkání s bývalými pedagogy, beseda  
          o historii školy 
14,00  vystoupení Lukavá ku a host
16,00  prohlídka školy 

Do 18,00 hodin hraje k poslechu a tanci Lukavická švestka. 

Ob erstvení zajišt no.

Slavnost odhalení sochy
sv. Jana Nepomuckého

V pátek 13. září se v odpoledních hodi-
nách v Dolní Lukavici uskutečnilo slavnostní 
odhalení nově opravené sochy sv. Jana Nepo-
muckého. Stalo se tak při příležitosti zahájení  
XXI. ročníku Haydnových hudebních slavností. 
Obec Dolní Lukavice po pětiletém úsilí završi-
la svoji činnost na obnově drobných památek 
lidové architektury na svém území realizací 
projektu „Dokončení záchrany a obnovy prvků 
drobné venkovské architektury obcí Dolnoluka-
vicka“. Tento projekt byl schválen MAS Akti-
vios k finanční podpoře SZIF v rámci opatření 
„Realizace místní rozvojové strategie Programu 
rozvoje venkova ČR“. Akt slavnostního odha-
lení zahájil starosta obce pan Vítězslav Opálko. 
Poté předal slovo autorovi nové sochy akade-
mickému sochaři panu Štochlovi a těsně před 
odhalením něco o historii prozradila zastupitel-
ka Eva Klepsová. Sv. Jan Nepomucký byl oblí-
beným patronem hraběte Ferdinanda z Morzinu, 
nechal mu zasvětit lukavickou zámeckou kapli, 
postavit sochu před kostelem a na mostě přes 
řeku Úhlavu v Dolní Lukavici, další ze soch 
se nachází u lišického mlýna a v Krasavcích 
u kapličky. V letošním roce uplynulo 620 let od 
úmrtí tohoto světce a patrona české země.

Mgr. Eva Klepsová

Prvňáčkům začala školní anabáze
Někteří se sebejistým úsměvem, další s tro-

chou nervozity vepsané v dětské tvářičce, na 
které se v několika málo případech objevila 
i malá slzička. Tak to vypadalo před přeštickou 
základní školou Josefa Hlávky, když noví prv-
ňáčci za doprovodu rodičů či prarodičů přichá-
zeli, aby zahájili svoji školní docházku.
„U  zápisu  byla  téměř  stovka  dětí,  do  čtyř 

prvých  tříd  jich  nastoupilo  méně,  necelých 
devět  desítek.  Někteří  dostali  odklad,  další 
změny ještě udělalo stěhování,“ přiblížila prvý 
den prvňáčků zástupkyně pro I. stupeň Hana 
Černošková. „Prvé dny se všichni těší, pozdě-
ji,  když přijde učení, úlohy,  je  to u některých 
jiné,“ shodly se paní učitelky prvých tříd. Mno-
ho úspěchů ve škole, zajímavé nové poznatky, 

aby se hodně naučili a našli si třeba i nové 
kamarády, to vše přišel všem prvňáčkům popřát 
i s malým dárkem přeštický místostarosta Jan 
Königsmark.                                               (šat)

dne 5. října 2013 od 10.00 hodin
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Pohádková cesta do otevřené 
skautské klubovny

Na nedělní odpoledne 8. září 2013 vymysle-
lo skautské středisko Přeštice akci pro všechny 
děti, které si rády hrají a soutěží. Kdo přišel (nej-
častěji samozřejmě v doprovodu rodičů) mezi 
14. a 15. hodinou na náměstí ke kašně, dostal 
první úkol – vyluštit jednoduchou šifru. Když 
to zvládl, mohl vyrazit na zhruba dva kilome-
try dlouhou trať, která byla pro lepší orientaci 
vyznačena fáborky. Cesta vedla ulicí V Brance 
k řece, pak mezi zahrádkami, přes luka k silnič-
nímu mostu a kolem kynologického cvičiště do 
naší klubovny. 

Nebyla to ovšem jen tak obyčejná procházka 
– na trase čekalo 9 pohádkových bytostí a kaž-
dá z nich účastníky nějakým způsobem vyzkou-
šela. U Popelky musely mít děti hbité prsty na 
třídění čočky a hrachu, teta Pompo je vyzkou-
šela, jak znají rostlinky, princezna je prosila, 
aby zkusily „dělovými koulemi“ zbořit hradby 
a osvobodit ji, u čarodějnice Magráty skákaly 
po kamenech ven z bažiny, Červená Karkulka 
jim dávala ochutnat, co nese babičce v košíčku, 
mušketýr vyzkoušel jejich přesnost, Egypťanka 
zase to, jestli najdou cestu z pyramidy, princez-
na Koloběžka jim půjčila koloběžku na slalo-
movou trať a vodnice Vendy si s nimi zahrála 
hru na postřeh o barevné dušičky.

Za každou disciplínu dostávaly děti pení-
zek – nezáleželo na tom, jestli se jim vedlo 
lépe nebo hůř, hlavní bylo to aspoň zkusit. 
No a v cíli mohly pak penízky směnit u dvou 
námořníků za svezení po řece v kanoi, Hlou-
pý Honza je zase za úplatu povozil na trakaři 
a u Červené Karkulky si mohly nechat omalo-
vat obličej a stát se tak motýlkem, pirátem či 
pejskem nebo kočičkou… Kromě toho si mohl 
každý vzít malou odměnu na památku – samo-
lepku a skautský časopis.

Byl krásně teplý a slunečný den, na trávní-
ku před klubovnou byla přichystána spousta 
dalších lákadel jako chůdy, ťapičky, věž, síť 
na ringo, trojlyže, lano, rybičky, Balů… a asi 
třicet dětí a jejich rodičů si (troufám si říci) 
spokojeně hrálo, prohlíželo klubovnu a opéka-
lo vuřtíky a nikomu se nechtělo domů... 

I pořadatelé byli spokojeni, že se akce vyda-
řila. Na závěr bychom chtěli poděkovat přeš-
tickému vodáckému oddílu za zapůjčení plo-
vacích vest a všem, kteří si naši Pohádkovou 
cestu prošli, za účast.

Třeba příští rok opět na shledanou
za skautské středisko Přeštice – Hanka

Jako místopředseda TOP 09 
vím, že jedině politická strana 
se může v parlamentním systé-
mu skutečně podílet na výkonu 
moci. Strany jsou nakonec přes 
všechny komplikace odpověd-
nější, stabilnější a  o  tolik čitel-
nější než různá náladová usku-
pení a elitářská hnutí. Proto jsem 
obdivovatelem a velkým zastán-
cem parlamentní demokracie.

Vím dobře, kam vede pohrdání 
parlamentní demokracií a ústav-

ností. Jednotlivec ve  své příle-
žitosti nikdy nezklame – dejme 
mu trochu nekontrolované moci 
a uzurpuje si ji vždy víc, než jsme 
si mysleli. Vím to, protože jsem 
demokratické způsoby vlád-
nutí studoval jako obor a  dnes 
na univerzitě učím své studenty 
být velmi dobrými pozorovateli 
takových tendencí.

Vím, co znamená řídit státní zá-
ležitosti. Podílel jsem se šest let 
s veškerou odpovědností na  ří-

zení státu jako náměstek minist-
ra spravedlnosti a následně jako 
první náměstek ministra zdra-
votnictví. Chce to vybroušenou 
kombinaci politické předvída-
vosti, manažerských dovedností 
a selského rozumu. To vše musí 
být podpořeno nemalým na-
sazením mým a  zejména mých 
blízkých.

Kandiduji proto, abych svoji 
znalost a  praktickou zkušenost 
nasadil jednoznačně ve  pro-

spěch naší země, která bude 
zásadně bránit svobody a  prá-
va svých občanů, ale nebude je 
uplácet nesmyslnou péčí a  po-
pulistickými sliby. 

PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.

lídr kandidátky

TOP 09 Plzeňský kraj

Rozhodněte 25. a 26. října

Divoké řvoucí stroje zkrotily i dívky
Čtvrtý ročník Fichtl cupu se jel na bývalé 

rekultivované skládce nad Přešticemi, na „Prio-
ru“ a blízkých polích. Ve startovní listině byly 
zapsány více než čtyři desítky strojů ve čtyřech 
kategoriích. Žádný ze strojů by již díky úpra-
vám neprošel u technické kontroly, ale zde to 
nevadilo. 

Do další, dříve výhradně klukovské domény, 
se začínají motat dívky. Kolik dnešních starších 
motorkářů se vyučilo na fichtlech, dachlech či 
jak jinak se nazývaly stroje nejslabší kubatury, 
všeobecně známé jako pionýry. Do přeštického 
čtyřhodinového závodu nastoupily mezi pány 
kluky, mladšími či staršími, i tři dívčí posád-
ky.  „Vlastně do závodění nás přesvědčili naši 
kluci. Stroje si nepřipravujeme samy, to byla 
jejich starost,“ přibližuje účast v závodě Hana 
Čermáková, členka přeštické posádky „Dámy 
z Jawy“. „Chtěly jsme tak trochu dokázat, že 
vydržíme co oni. Ale dostaly jsme zabrat, hlavně 

vyjet pole se strništěm. A jinak nás soupeři moc 
nešetřili, našlo se pár výjimek, někteří nás chtěli 
i popostrčit dopředu. Ale samozřejmě závodění 
mělo přednost. A vítězství, to jsme vůbec neče-
kaly, to je navíc. Takže zkusíme ještě za měsíc 
Žerovice a dál se uvidí,“ dodala rozesmátá, těs-
ně po vyhlášení, ještě s pohárem v ruce, spolu 
se spolujezdkyní Martinou Jeřábkovou. Kate-
gorii „sport“ opanovali místní, zvítězila dvojice 
Falout-Raďas, druzí skončili Heral a Pekárna, 
také z Přeštic, a třetí místo obsadila příchovic-
ko-dobřanská posádka Toman-Netrval, v kate-
gorii „stodolák“ zvítězila dvojice Rybář-Krátký 
ze Lhoty, druhé místo zamířilo do Příchovic 
díky Přibylovi s Lebedou, třetí skončila dvoji-
ce Vašák-Vašák z Mirošova, méně obsazenou 
kategorii „open“ vyhrála posádka z Radobyčic 
Plzák-Plzák a kategorii „women“ již citovaná 
dvojice z Přeštic Čermáková-Jeřábková.  

(šat)

Zcela vpravo na  trati Fichtl cupu na „Prio-
ru“ s číslem 33 jede posádka budoucích vítězek 
Čermáková-Jeřábková.

Stupně  vítězů  kategorie  „stodolák“  –  vlevo 
stříbrní  Přibyla  a  Lebeda,  uprostřed  vítězové 
Rybář-Krátký, vpravo třetí celek Vašák-Vašák.

Snímek z trati závodu.

 Na nejvyšším vítězném stupínku v kategorii 
„women“ přeštické Dámy z Jawy – Hana Čer-
máková a Martina Jeřábková.
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Přeštice v čase – LI.

Proměna části Husovy ulice v Přešticích naproti bývalému okresnímu hejtmanství, dnes měst-
skému a finančnímu úřadu. Na starší fotografii je znatelná židovská synagoga, která se změnila 
v letech 1948-1974 na českobratrský kostel. Na fotografii ze současnosti jsou panelové domy 
a vpravo lékárna Magnólie.                                                                                             Ing. Jiří Běl

Divoké řvoucí stroje zkrotily i dívky

KANEC

Program:

2013

PŘEŠTICKÝ
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Nabídka kurzů
KKC Přeštice 

2013/2014
jazykové kurzy: 
l anglický jazyk
l německý jazyk
l francouzský jazyk
l Anglická kouzelná školka 
   pro děti 3-15 let
l doučování pro děti

praktické kurzy:
l Taneční 2013
l jóga
l počítače

ELEKTROINSTALACE
Strejc&Pátý

domy, byty, d evostavby, pr myslové instalace
slaboproudé rozvody (TV, SAT, PC, EZS, dom. telefony)

výroba rozvad , hromosvody, revize,
elektrické p ípojky, fotovoltaické elektrárny

vladimirstrejc@seznam.cz      jiripaty@atlas.cz

Tel. 606 405 230    Tel. 607 560 384

Téměř polovina elektřiny z vlastních zdrojů
Někdy k novému poznání stačí jen zvednout 

oči. A dopadnout podobně jako já. Odvažuji se 
tvrdit, že své okolí sleduji a v Přešticích jsem 
často, ale fotovoltaické panely na střeše školy 
v Rebcově ulici mě překvapily. Asi nehledím 
dost vysoko. Je to jistě velice dobrý nápad, 
když obnovitelné zdroje v dnešní době eko-
nomické recese a díky klesajícímu daňovému 
výnosu pomáhají výrazně ekonomice školy. 
Fotovoltaická elektrárna není jen na této ško-
le. Druhá je na nové škole Na Jordáně. Plocha 
každého zařízení je 200 m2, vždy s výkonem 
těsně pod 30 kW a vybudovány byly v roce 
2010. Takto získaná elektrická energie je 
schopna za rok pokrýt přibližně 45 % společné 
spotřeby obou škol. Zřizovatel, město Přeštice, 
přistoupil k vybudování i díky možné rychlé 
návratnosti investic, která v roce výstavby byla 
počítána na 6 až 7 roků. U fotopanelů se počítá 
řádově s životností 20 až 25 roků. To znamená, 
že minimálně patnáct let budou i při klesajících 
dotacích panely vydělávat. 
„Počítá město Přeštice s jejich obnovou?“ to 

byla otázka na místostarostu Jana Königsmar-
ka. „Doba 15 let v zisku může být hodně zavá-
dějící.  Předpokládané  provozní  náklady  jsou 
u každé budovy i před koncem životnosti panelů 
do 20 000 Kč ročně, takže doopravdy počítáme, 
že náklady na pořízení se vrátí zhruba za 7 let. 

Pak  v  dalších  letech  budou  panely  vydělávat. 
Výhodné  jsou,  pokud  budou  schopny  vyrobit 
elektřinu  za  několik  desítek  tisíc  korun  ročně. 
A jejich obnova? Tady musím zdůraznit, že roz-
hodující roli bude hrát výše dotací – skutečně 
záleží na její výši. Kdyby byla i v budoucnosti 
dotována  instalace  nových  panelů,  může  být 
výhodné  je  vyměnit  i  dříve.  Technologicky  by 
výměna panelů problém být neměl, záleží vždy 
na ekonomice provozu. Pokud i v budoucnosti 
bude výroba elektřiny z fotovoltaických elektrá-
ren nadále podporována (dotacemi na poříze-
ní, cenami vykupované elektřiny), mohla by být 
výměna stávajících panelů za nové ekonomicky 
zajímavá  i  dříve  než  před  úplným  skončením 
jejich životnosti.“                                        (šat)

Týden
knihoven
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Počátkem června navštívil své rodné Přeštice spisovatel Ota 
Bouzek. Mimo jiné napsal také knihu povídek „Vzpomínky na 
Přeštice“. Ten název mě přiměl k tomu, abych po letech nad jed-
nou z dochovaných fotografií také zavzpomínal a příspěvkem do 
Přeštických novin se podělil o vzpomínku s Vámi, čtenáři. 

Svoje rozjímání začnu připomínkou data 22. listopadu, kdy má 
svátek sv. Cecilie, patronka hudebníků, hudby atd. Dnes to patr-
ně málokdo ví, ale bylo období, kdy si hudebníci  připomínali 
její patronaci písničkou při společném posezení někdy i s rodin-
nými příslušníky. Jedno takové setkání v roce 1982, uskuteč-
něné v pověstném hostinci „U Brčků“ na přeštickém Pohořku, 
zachycuje právě zmíněná fotografie. Mladí muzikanti se učili od 
starších kolegů a propagátorů příležitostných oslav muzikantské 
patronky sv. Cecilie a fotografie rovněž zvěčnila obě generace 
hudebníků pospolu. Čas vepsal do historie další stránky o vývoji 
české hudby i lidové muziky a třicet roků od pořízení zmíněné 
fotografie vymazalo mnohým lidem vzpomínky z paměti. Právě 
proto, že dne 23. září 2013 uplynulo 20 roků od úmrtí pana Jose-
fa Königsmarka, dlouholetého aktéra četných společenských 
i v pohostinstvích uskutečňovaných událostí, konaných zejména 
v souvislosti s muzikou a za hudebního doprovodu, dovoluji si 
tuto vzpomínku právě při tomto výročí. Dne 1. října 1993 jsme 
se s ním rozloučili naposledy a doprovodili s muzikou na posled-
ní cestě. Svůj věčný sen sní v rodinné hrobce, situované na přeš-
tickém hřbitově u zdi vpravo od hlavních vjezdových vrat.

Člověk menší postavy, žijící dlouhá léta s manželkou Annou 
v malém rodinném domku téměř u železniční trati na Pohořku 
v Přešticích, dříve zaměstnaný jako listonoš (dnes řečeno poš-
tovní doručovatel) nebo jako hlídač a vrátný v podniku ČSAD 
Přeštice, původně vyučený krejčí, znalý hry na housle a zná-
mý především jako bubeník. Do svého vysokého věku aktivní 
a oběhlý, otec čtyř dětí, kterým dal dobré vychování. Pana Josefa 
Königsmarka znal snad každý v Přešticích i širokém okolí, kde 
jako listonoš dříve působil a také účinkoval s různými kapelami 
už v předválečném období. Neodmyslitelně k němu patřil jeho 
buben s mosazným kováním. Nezapomenutelné jsou scénky 
z hostinských posezení, kdy buben ležel na podlaze a Josef stál 
na jeho bláně. Udržela jeho drobnou postavu snadno, ale vsaď-
te se, že udržela i metrákovou personu přeštického motocyklo-
vého závodníka Josefa Hrádka. Jednou takhle „Keňa“ povídal 
v hospodě „U Brčků“, když byla dobrá pohoda a zábava v plném 
proudu: „Vsaďte se, že se tady postavím nahej!“ Jeho manžel-
ka vytřeštila oči, řka: „No táto! To se vopovaž!!!“ Táta začal 
rozepínat pásek u kalhot, stáhnul z ramen kšandy (šle), povytá-
hl podolek košile… Manželka se chytala za hlavu, ostatní hosté 
zírali v očekávání dalšího striptýzu a smáli se. V té chvíli vytáhl 
Keňa z kapsy kalhot krejčovskou křídu a na podlahu napsal HEJ. 
Vzápětí stoupl na písmena a pravil: „Prohráli jste! Stojím tu na 
hej!!“ Potlesk, smích, radost. Jiný druh zábavy, nežli má dnešní 
konzumní společnost. Televize se v hospodách nepouštěla i když 
tam byla. Zábavu dělali hosté a kapela navzájem, třeba se při-
dal i hostinský nebo šenkýřka. Hrálo se a zpívalo, vznikaly nové 
písničky – letmo připomenu „V Přešticích na Pohořku“ nebo 

„S kamarády v hospodě“, „Rodná víska v Pošu-
maví“  a hosté i ve vesnických hospodách, to bylo 
první kritické publikum. Keňa zapálil cigaretu, 

zdvihl obočí, dal tři rány do bubnu, postavil se a řekl: “Vážená 
společnosti! Teď vám zahrajeme novou písničku“ – ohlásil název 
a šlo to! Paní Mašková přinesla do hospody „U Brčků“ nakláda-
né houby, řezník pan Křen ze Skočic se nechal odvézt domů pro 
tlačenku nebo sekanou, aby bylo na stole pro všechny, šenkýřka 
Marie Šosová nebo její manžel Karel kmitali mezi hosty a výče-
pem, a po pohřbu se nespěchalo domů ani v pozdních večerních 
hodinách. Nebylo hospody, kde by Josef Königsmark neměl 
známé, nebylo místo, kde by se na jeho popud nezahrálo. Mám 
vzpomínat na posezení „U Šimánků“ ve Měčíně nebo v hospodě 
„Za vodou“ ve Švihově, na návsi ve Kbele, v Horšicích, Řen-
čích, na staročeské máje v Chotěšově... na co chcete? Všechno 
mělo svoje specifika a především nefalšovanou lidovou zábavu, 
o kterou se mnohdy svým podílem přičinil také právě vzpomína-
ný Josef Königsmark.

V souvislosti s touto vzpomínkou stojí za zmínku dva poslední 
orchestry působící v Přešticích. Byla to osvědčená a po dlouhá 
léta zde účinkující dechovka pana Matěje Flaksy, kterou později 
na krátkou dobu převzal jako kapelník hudební skladatel pan Jan 
Bureš ze Žerovic a následně pod názvem Úhlavan pan Miroslav 
Čepický. Druhý dechový orchestr závodního klubu n. p. Prefa 
Přeštice řídil pan Josef Jindřich z Přeštic.

Josef Königsmark působil ponejvíce u Matěje Flaksy a násled-
ně v Úhlavanu. Přesto, že moderní a zahraniční (cizojazyčné, 
zejména anglické) hudební proudy začaly od 60. let minulého 
století „vytlačovat“ českou dechovku a lidové písničky z roz-
hlasových vln i televizních obrazovek a dokonce i z tanečních 
sálů na venkově, on byl stále zastáncem a propagátorem češství 
a odkazu národa v oblasti lidové písňové tvorby. Skomírají-
cí českou dechovku pak oživil v 80. letech nástup a popularita 
Moravanky Jana Slabáka a některých jihočeských kapel – přede-
vším Budvarky a Iglovanky.

Bubeník a vypravěč legračních příběhů Josef Königsmark 
– jinak zkráceně řečený Keňa – zanechal zde odkaz i jako aktér 
Cecilských setkávání. Jako věřící křesťan znal legendu o sv. 
Cecilii a  vedl muzikanty k poznání i připomínce jejího uctívá-
ní. A závěrem tohoto příspěvku bych chtěl tak trochu probudit 
další nostalgické vzpomínky v těch čtenářích, kteří si prohléd-
nou fotografii a připomenou si pod následujícími jmény celou 
plejádu různých společenských akcí, písniček a příběhů.  Stojící 
zleva: Jan Hlaváč z Měčína (nežije – dříve hrával také v kape-
le pana Žežulky), Miloslav Svoboda z Horšic – hrával v kape-
lách svého otce, později v tan. orchestru Atlas a stále působí 
v hudební skupině Asfalt manželů Zdeňka a Nadi Květoňových 
z Přeštic, Antonín Fořt – bydlí v obci Zelené a hraje s kapelami 
na Klatovsku, Jan Svoboda z Horšic (otec výše jmenovaného 
Miloslava Svobody nežije, byl dlouholetým kapelníkem svého 
malého dechového i tanečního orchestru. Po ukončení jeho čin-
nosti přestoupil do Úhlavanu ke svému žákovi M. Čepickému), 
Jaroslav Janoušek z Příchovic (nežije, dříve bydlel v Přešticích 
a působil v dechovce Lesanka Václava Palečka v Plzni, pak hrál 
dlouhé roky v Úhlavanu), Miroslav Skala – nyní žije ve Skoči-
cích, dř. hrával také v dechovce Lužanka a v Malé muzice Josefa 

Sutnara, za ním stojící je pan Zdeněk Zapletal z Přestavlk – dříve 
kytarista a zpěvák malé dnešické hudební skupiny Elán, násled-
ně člen malého taneč. orch. Atlas a v současnosti vystupuje 
samostatně, Vladimír Steiner z Měčína – nejdříve člen dechov-
ky Masokombinátu v Klatovech, přešel do Úhlavanu a stále 
hraje v Myslivecké kapele Atlas, Václav Fencl ze Strýčkovic 
(nežije), pan Václav Blažek z Přeštic (nežije – otec zastupitele 
města Přeštice p. Václava Blažka, byl mj. zakládajícím členem 
dechovky při n. p. Prefa Přeštice a spoluorganizátorem různých 
akcí), Alois Behenský z Roupova (nežije – působil v Úhlavanu 
a tan. orch. Atlas), a u velkého a proslaveného Keňova bubnu 
v pokleku jsou  vlevo vzpomínaný pan Josef Königsmark (nežije 
– dědeček současného místostarosty města Přeštice Mgr. Jana 
Königsmarka) a napravo s křídlovkou je pisatel tohoto článku 
a současný kapelník Myslivecké kapely Atlas Miroslav Čepický 
z Horšic (dř. bydlel v Přešticích).

Generační problém se nevyhýbá žádné oblasti lidského koná-
ní, tedy ani muzicírování. Kapela Úhlavan svoji činnost ukon-
čila a někteří členové dohrávali téměř do konce svého života 
u Atlasu. A v devadesátých letech minulého století skončilo 
mnoho dalších. Obdobně skončil dechový orch. Prefa, jen 
v krátkosti připomenu obě kapely pod vedením pana Jana Svo-
body z Horšic, Staročeskou dechovku Josefa Bendy z Dnešic, 
dechový orchestr Keramik Chlumčany pod vedením Emanu-
ela Černého z Otěšic, dechovku i malý taneční orchestr pana 
Václava Maška z Dolní Lukavice, dnes již málo připomínanou  
a krátce existující  kapelu Lužanka nebo Malou muziku Josefa 
Sutnara, tehdy populární Borovanku Jana Kokožky z Vřesko-
vic atd. O tom všem by bylo hodně povídání, bohužel také už 
jen ve vzpomínkách.

Přesto má tento národní žánr stále svoje uplatnění v Přešticích 
i okolí. Jak v reprezentativním dechovém orchestru ZUŠ Přešti-
ce, tak v hostujících kapelách při různých akcích na přeštickém 
náměstí nebo v pořadech Kulturního a komunitního centra při 
setkávání s dechovkami. Všem příznivcům dechovky a lidových 
písniček přeji nepřeberné množství  krásných zážitků i pohlazení 
na duši a vážené redakci Přeštických novin upřímně děkuji za 
uveřejnění tohoto příspěvku.

 S přátelským pozdravem Miroslav Čepický

Vzpomínky s fotografií

Mažoretky Bohemia III vyhrály 
1. místo na mistrovství světa

Ve dnech 30. 8. a 1. 9. 2013 se konalo mis-
trovství světa v mažoretkovém sportu. Letos 
hostila tuto velkou událost Praha. Mažoretkám 
Bohemia II Přeštice se podařilo na MS kvalifi-
kovat v kategorii mix a mažoretkám Bohemia 
III Přeštice v kategorii mix a show.

Starší děvčata Bohemia II bojovala o medaile 
v sobotu a obsadila v těžké konkurenci 5. místo.

Mladší děvčata Bohemia III jela do Prahy 
v neděli 1. 9. 2013. Dovolte mi, abych se ale 
nejprve vrátila na počátek letošní sezóny. Dlou-
holetá trenérka paní Věra Sudková vymyslela 
pro kategorii show skvělý námět – PLOVÁR-
NA. Dívky měly řadu rekvizit, které vystřídaly 
během celého vystoupení a za doprovodu hud-
by skupiny Děda Mládek Ilegal Band vás celá 
show zvedla ze židle. Vystoupení bylo strhující 
podívanou od počátku do konce s dávkou vkus-
ného humoru. Porota, která hodnotila výkony 
dívek v základním kole soutěže, zcela chybně 
tvrdila, že se nesmí pokládat rekvizity na zem. 
Postup sice dívky získaly, ale s doporučením, 
aby byla sestava předělána. Paní Sudková si 
však stála pevně za svým názorem, že pravi-
dla žádné takové omezení v sobě neobsahují 
a sestavu nechala v podobě stejné. Finále Čes-

ké republiky se konalo v Hořicích. Dívky zde 
obsadily druhé místo a tím se kvalifikovaly na 
mistrovství světa.

V neděli 1. 9. 2013 mažoretky Bohemia III 
vystoupily na mistrovství světa nejprve v kate-
gorii mix a umístily se na 3. místě. Potom při-
šla na řadu kategorie show a s ní PLOVÁRNA. 
Děvčata opět svým vystoupením zaujala nejen 
diváky, ale zcela jistě i porotu, která byla tento-
krát složena i ze zahraničních porotců a show 
bodovala na plné čáře. Mažoretky Bohemia III 
Přeštice získaly zlatou medaili.

Za tento obrovský úspěch je třeba poděko-
vat paní Věře Sudkové, paní Lence Kašparo-
vé, řediteli ZUŠ v Přešticích Mgr. Miroslavu 
Vackovi, městu Přeštice, paní Pavlíně Staré, 
která zastávala funkci vizážistky a kadeřnice, 
mažoretkám Bohemia II, které mladším dívkám 
radily, fandily a podporovaly je a v neposlední 
řadě také rodičům, bez jejichž podpory, zájmu 
a zázemí by takový úspěch nebyl možný.

Přeštické mažoretky tak opět dokázaly, že 
jsou chloubou ZUŠ a města Přeštice, protože 
kolik měst a škol v České republice se dnes 
může chlubit titulem mistrů světa?

Mgr. Pavla Bečvářová

Oslavy 85 let národní házené v Přešticích
Přestože jste si mohli přečíst na dvou strán-

kách v minulém čísle PN mnoho zajímavého 
o historii i současnosti tohoto úspěšného sportu 
v našem městě, vracím se k oslavám z 31. srpna 
t. r. Prohlédl jsem si krásné prostory nové budo-
vy u ještě hezčího hřiště s umělým povrchem, 
výstavku fotografií, diplomů, pohárů a jiných 
dokumentů. Velmi příjemné bylo setká-
ní s bývalými hráči, s Petrem Malým, bratry 

Kohoutovými, Josefem Pěchoučkem, Jarosla-
vem Tremlem, Plačkem, s děvčaty ze Žerovic 
aj., kteří hráli na škvárovém hřišti a převlékali 
se v dřevěných šatnách. Fotografoval jsem ten-
to sport velmi rád, ale jen černobíle. Uvědomil 
jsem si, jak je důležitá práce s dětmi, což tento 
oddíl dělá znamenitě. Své úspěchy prezentoval 
oddíl ve výloze na přeštickém náměstí.

Ing. Jiří Běl

Ještě k historii synagogy v Přešticích 
Přeštickou synagogu spravoval rabín Leo-

pold Singer. Narodil se 13. října 1852 v Přešti-
cích a žil zde se svojí manželkou Lottou (roze-
ná Kirschová) a dcerou Julií. Byl velmi moudrý 
a uznávaný občan. Jako rabín zde působil až 
do své smrti v roce 1934, tj. 40 let. Je pohřben 
na přeštickém židovském hřbitově. Z vybavení 
synagogy se zachovalo mnoho předmětů, které 
jsou dnes majetkem Židovského muzea v Praze. 
Především se jednalo o sametovou vyšívanou 
synagogální oponu z roku 1913, tedy k roku 
založení, kterou věnovala Babeta Hanáková 
jako upomínku na zesnulého manžela Josefa 
Hanáka. Opona se zavěšovala před dveře syna-

gogálního svatostánku. Byla zdobena kompozi-
cí stylizovaného věnce s dvojicí lvů charakte-
ristickou pro výzdobu synagogálních textilií ve 
2. polovině 19. století. K dalším předmětům pat-
ří pokladnička z konce 19. století s hebrejským 
nápisem „Skrytý dar utišuje hněv“, byla určena 
k dobročinnému účelu. Dále chanukový svícen 
využíván při chanuce (Vánocích), koruna na 
Tóru (pravděpodobně z Německa) a posledním 
předmětem je tzv. sobotní svícen, který se roz-
svěcoval při šabatu.

V roce 2007 byla v Domě historie Přešticka 
uspořádána výstava s židovskou tématikou.

Mgr. Eva Klepsová
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Házenkáři slavili výročí
Víkendový přelom srpna a září patřil v Přeš-

ticích národní házené. Členové místního oddí-
lu slavili 85 let od jeho založení. Chtělo by se 
napsat, že to bylo střetnutí generací, ale to není 
pravda, bylo to setkání generací.

Sobotní dopoledne patřilo těm nejmladším, 
přípravce a jejímu turnaji. Na ní se naopak 
podívat přišli ti nejstarší, bývalí hráči a hráčky, 
rodiče. Zúčastnilo se šest družstev a vítězem se 
stalo družstvo dívek přeštického áčka, za nimi 
druhé místo obsadili naopak přeštičtí hoši a tře-
tí místo si odvezly Litohlavy. 

Odpoledne se naopak představili zástupci 
soutěže nejvyšší, I. ligy. Ženy přivítaly soupeř-
ky z blízkých Blovic. Zvláště díky výbornému 
prvnímu poločasu vyhrály 19:13. Muži mnoho-
násobnému medailistovi z Plzně-Újezda doká-
zali vzdorovat první poločas, aby nakonec ode-
šli poraženi 14:26, když se ve druhém poločase 
nedařila střelba. 

Druhou část je možno nazvat slavnostní. 
Večer se ve Spolkovém domě sešli zástupci 
několika generací. V úvodu nechybělo sezná-
mení s celou historií oddílu s „vypíchnutím“ 
zvláště významných událostí, od mistrov-
ských titulů mužů po přebornické zlaté 
medaile mládeže. Oceněni byli i nejobětavěj-
ší členové, bez jejichž práce by oddíl těžko 
existoval. Pak již plynul večer do pozdních 

hodin při hudbě, tanci a hovorech napříč vše-
mi generacemi.

Také neděle patřila házené. Dopoledne se na 
domácím hřišti představili jak starší žáci, tak 
starší žačky, oba proti družstvům Plzně-Újezda. 
Obě družstva skončila bohužel bez bodového 
zisku, žáci prohráli 3:17, žačky13:14. Odpoled-
ne se představily zálohy ligových celků. Tento-
kráte byli úspěšnější muži, když porazili béčko 
Tymákova 20:15. Naproti tomu béčko žen dost 
překvapivě podlehlo soupeřkám z Plzně-Újez-
da 13:17. Z bojů na cizích ligových hřištích 
přivezly dva body ženy (výhra v Chomutově 
17:16), muži podlehli Tymákovu 11:20. 

(šat)

Na snímku z ligového utkání Přeštice–Blovi-
ce střílí domácí Eva Krouparová jednu ze svých 
tří branek.

Při oslavách výročí národní házené v Přešti-
cích se sešli mnozí ze slavné mistrovské éry.

Odpoledne v sobotu sledovalo ligové zápasy 
v rámci oslav zaplněné hlediště.

Zvláště  ti  dříve narození dlouho diskutovali 
nad  připravenou  výstavou  o  historii  přeštické 
národní házené.

Bronzový úspěch z MS v plavané
Ve dnech 27. a 28. 7. 2013 se konalo juni-

orské mistrovství světa v plavané ve Fran-
cii v městečku Rieux v kategoriích U 14-23 
let. Plzeňský kraj měl na MS své zastoupení. 
V kategorii U 18 zde reprezentovali ČR Martin 
Bárta, člen MO ČRS Přeštice a Zdeněk Polív-
ka, člen MO ČRS Stod, kteří na základě dob-
rých výsledků v loňském a letošním roce byli 
na toto MS vybráni. Na MS v plavané odcesto-
val rovněž Jakub Bárta, který soutěží v katego-
rii U 23, jakožto člen doprovodného týmu. Jeho 
úkol spočíval především v přípravě krmení pro 
naše závodníky, sledování úspěšnosti chytání 
ryb závodníků z ostatních zemí a předávání 
informací o způsobu chytání a o tom, na co tito 
závodníci chytají. 

Na MS v plavané odjížděli bratři Bárto-
vi v dobré pohodě, neboť na mistrovství ČR 
v plavané v červnu byli velmi úspěšní. Martin 
Bárta zde vyhrál svoji kategorii U 18 a stal se 
mistrem republiky pro rok 2013 a Jakub Bárta 
obsadil v kategorii U 23 druhé místo, a tudíž 
se stal prvním vicemistrem republiky. Odjezd 
na MS byl stanoven na neděli 21. 7. okolo  
17 hodiny z Přeštic. Pak nastala 19hodinová 
cesta automobily až do městečka Rieux. Po 
úspěšném zdolání cesty se všichni rádi uby-
tovali a odebrali k odpočinku. Od úterý 23. 7. 
do čtvrtka 25. 7. začaly tréninky, kdy si kaž-
dý tým losoval na každý den box, ve kterém 
probíhal trénink. Český tým věnoval tréninkům 
každý den 3 hodiny, a to především v dopo-
ledních hodinách. Čas po obědě byl věnován 
převazování udic, navazování forpasů (návaz-
ců) a výměně informací ze sledování ostatních 
cizích týmů. Tréninky ukázaly, že nejefektiv-
nější způsob chytání bude spočívat v odhozu, 
a to v chytání na slidera (speciální splávek) 
a cílovou rybou bude cejn. Ve čtvrtek proběhlo 
oficiální zahájení MS v plavané a představení 
všech zúčastněných zemí. V pátek proběhl ofi-
ciální trénink, který byl povinný pro všech 14 
zúčastněných zemí.

A pak konečně nastala očekávaná sobota 
a závod, o kterém sní spousta závodníků, závod 
o velkém umu a štěstí, ale i velkém smut-
ku a zklamání. Martin Bárta losuje sektor D 
12. Závod začíná s půlhodinovým zpožděním 
v důsledku bouřky. Martin jako první v sektoru 
zdolává rybu, malého 15cm cejnka z odhozu. 
Po 5 minutách dalšího, ale to už začínají poma-
lu odchytávat ryby i ostatní soupeři v sektoru. 
Během závodu se podařilo Martinovi zdolat 
dva kilové a dva třičtvrtěkilové cejny, zbytek 
již byly malé ryby. Celkově se v sobotu váha 
zastavila na 4,259 kg, což znamenalo 4. mís-
to v sektoru ze 14 závodníků. Zdeněk Polívka 
v sektoru B skončil na 7. místě a ostatní 2 čle-
nové týmu v sektorech A a C skončili na 10. 
a 11. místě. Celkový součet 32 řadil naši U 18 
na 8. místo a od 3. místa ji dělilo 10 bodů, což 
nebyla velká ztráta, ale málokdo už s medailí 
v družstvech mohl počítat.

V nedělním závodě si Martin vylosoval sek-
tor C 12. I druhý den si počasí pohrálo se závod-
níky. Po první hodině závodu musel být závod 
přerušen z důvodu vichřice a prudkého lijáku. 
Po hodině se počasí uklidnilo, ale z téměř sto-
jící vody se stalo tečící Labe. Ryby braly inten-
zivněji, ale bohužel jen malí cejnci. Větší ryba 
ne a ne zabrat. Závod se blížil ke konci, když 
konečně přišel vytoužený záběr a po záseku se 
rozvrčela brzda. Bohužel cípal vyhrál nad Mar-
tinem. Tato ryba by ho jistě posunula v umís-

tění nejméně o tři příčky kupředu. Když došlo 
na vážení, ve vezírku se nacházelo 27 cejnků 
o váze 1,399 kg. To stačilo na 7. místo v sek-
toru. Zdeněk Polívka v sektoru D navážil 2,868 
kg, což mu zajistilo 2. místo v sektoru. Zbylí 
2 členové týmu v sektorech A a B se shodně 
umístili na 5. místech, takže součet za nedělní 
závod činil 19 a bylo z toho 2. místo za nedě-
li. Celkový součet za oba závody činil 51 bodů 
a všichni s napětím očekávali, jaké z toho bude 
celkové umístění. Většina se shodovala na 
pátém, v lepším případě na čtvrtém místě. Fran-
couzi naznačovali našim trenérům, že družstvo 
skončilo na 3. místě a chtěli našemu týmu 
s předstihem gratulovat, ale trenéři je požáda-
li, ať ještě s gratulací posečkají a nenaznačují 
nic ani našim juniorům. Po oznámení oficiál-
ních výsledků propukla obrovská radost. Čes-
ká U 18 skončila na 3. místě a mohla přijímat 
gratulace. Čtvrté Portugalce naši porazili o 1,5 
bodu. Neuvěřitelný výkon předvedli Angliča-
né a s celkovým součtem 10 bodů zvítězili. Na  
2. místě skončili domácí Francouzi se součtem 
37 bodů. V kategorii jednotlivců obsadili Mar-
tin Bárta 18. místo a Zdeněk Polívka 15. místo. 
Při odjezdu na MS jsme všichni tajně doufali 
v medailový úspěch, který se naplnil. Je třeba 
pochválit všechny závodníky, kteří reprezen-
tovali Českou republiku na MS, za svědomi-
tý přístup a kolektivní nasazení a poděkovat 
trenérům a doprovodnému týmu za pomoc po 
celou dobu tréninků a závodu. Dále je nutno 
poděkovat MěÚ Přeštice a jeho Radě za pod-
poru a finanční pomoc, kterou poskytuje rybář-
ské mládeži v našem městě a taktéž MO ČRS 
Přeštice. Závěrem si dovolím malou poznám-
ku: přestože nejsme v našem městě tak sledo-
vaný sport jako je kopaná či házená, snažíme se 
přesto šířit jméno města Přeštice svými úspě-
chy nejen v ČR, ale i v zahraničí. Doufáme, že 
tak tomu bude i nadále, vždyť v příštím roce se 
koná MS v plavané v Holandsku a i my bychom 
tam nechtěli chybět. A to je zavazující.

Václav Bárta, trenér

Třetí ročník Schodoběhu
V sobotu 14. září se uskutečnil již 3. ročník 

Schodoběhu – běhu do kostelních schodů, který 
pořádala Tělocvičná jednota Sokol Přeštice ve 
spolupráci s Domem historie Přešticka. Zúčast-
nilo se 37 běžců – 12 dospělých a 25 dětí. Sou-
těžilo se v 7 kategoriích: rodiče a děti, nejmladší 
žactvo, mladší žactvo (3.-5. třída), starší žactvo 
(6.-9. třída), ženy I (15-45 let), muži I (15-45 
let) a muži II (nad 45 let).

Vítězové jednotlivých kategorií obdrželi 
medaile, diplomy a drobné dárky. Třetí ročník 

Schodoběhu se uskutečnil za 
podpory grantu od města Přešti-
ce – děkujeme. 

Celý program moderovala sestra Mgr. Naďa 
Květoňová.     

  Tělocvičná jednota Sokol Přeštice
  sestra Jitka 



Na valné hromadě 6. 1. 1913 byl 
opět zvolen starostou br. Koff-
er  a do výboru jednoty zvoleni  
br. Jan Čermák a František 
Pluhař.

Dne 26. 1. uspořádala naše jednota jako ochra-
nitelka dobřanské jednoty v Dobřanech sokol-
skou besedu k posílení tamní české menšiny za 
spoluúčinkování pěveckého spolku Skála. Dne 
13. 6. se zúčastnilo 16 bratrů okrskového cvi-
čení v Žižkovech a 31. 8. se uskutečnil v Přeš-
ticích okrskový slet a den dorostu. Naši doros-
tenci získali při závodech 1. cenu.

Jiří Siegl
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Sokol Přeštice 
před 100 lety

Střídavé úspěchy „A“ mužů 
v mistrovských utkáních
Přeštice – Příkosice 4:2 (2:0)
branky: Vacík 2, Trdlička, Uzlík
Sestava: Hodan Š., Turek S., Uzlík V., Hrdlička 
J., Gruzska J., Bouc M., Trdlička P., Duchek J., 
Vacík M., Bešta P., Fořt M.

První vítězství v mistrovských utkáních KP 
bylo po kvalitním výkonu. Ujali jsme se vedení 
po chybě hostujícího gólmana, branku vstřelil 
Vašek Uzlík. Druhou branku přidal po samo-
statné akci Milan Vacík krásnou střelou. V dru-
hé půli hosté vyrovnali trochu hru a vstřelili 
kontaktní branku. Domácí, ale nenechali nic 
náhodě a přidali ještě dvě branky. Za stavu 4:1 
hosté korigovali v 80. minutě na konečných 4:2. 
V domácím dresu podali nejlepší výkon Petr 
Trdlička a střelec dvou branek Milan Vacík.
Domažlice „B“ –  Přeštice 1:0 (0:0)
Sestava: Růžička L. – Zoubek M., Uzlík V., 
Gruszka J., Hrdlička P., Vacík M. (68‘ Zdeněk 
M.), Trdlička P., Duchek J., Bouc M., Fořt M. 
(79‘ Bešta P.), Lambor P. (75‘ Švarc M.).

Po domácím vítězství jsme odjížděli v naději 
na bodový zisk do Domažlic. V utkání s rezervou 
Domažlic jsme neproměnili několik výborných 
příležitostí a domácí nás potrestali po ojedinělé 
střele z dálky. Přeštice zklamaly v koncovce.
Horažďovice – Přeštice  0:2 (0:2)
branky: Vacík 2
Sestava: Růžička L. – Zoubek M., Turek S., 
Gruszka J., Hrdlička P., Bouc M., Duchek J., 

Trdlička P., Zdeněk M., Bouc M. (Fořt M.), 
Vacík M., Bešta P. (Lambor P.).

Utkání se odehrálo z důvodu pronájmu přeš-
tického hřiště v Horažďovicích, kde jsme nevy-
hráli již několik sezon. V prvním poločase jsme 
díky Milanovi Vacíkovi získali dvoubrankové 
vedení. Naši hráči bojovali a zaslouženě vedli. 
V druhém poločase domácí přidali a měli územ-
ní převahu, kterou nedokázali využít.  Rozhodčí 
hostům odpustil pokutový kop po faulu branká-
ře Růžičky. Následně po vzájemné potyčce byl 
vyloučen hráč Přeštic Michal Zdeněk za oplá-
cení. Hosté již domácím  nic nedovolili a mohli 
po jasné šanci Fořta zvýšit náskok, ale ten ve 
vyložené šanci poslal míč vedle branky.
Rapid – Přeštice 3:0 (1:0)
Sestava: Růžička L. – Zoubek M. (Bešta M.), 
Uzlík V., Gruszka J., Hrdlička P., Bešta P. (Fořt 
M.), Duchek J., Turek S., Vacík M., Lambor P. 
(Švarc M.), Trdlička P.

V dalším utkání na hřišti soupeře jsme podali 
nejhorší výkon. Mužstvo se nevyrovnalo s tvr-
dou až záludnou hrou domácích a za celý zápas 
si nevytvořilo jedinou šanci. V utkání se nechal 
vyloučit klíčový hráč Honza Duchek, který 
domácímu hráči dal výchovný pohlavek po fau-
lu na hostujícího hráče. Po Michalovi Zdeňkovi 
další hráč, který bude několik utkání chybět.

Martin Knopf
fotbalový oddíl TJ Přeštice

Ostatní výsledky mužstev TJ Přeštice
Muži B:
Strážov – Přeštice B 2:4 (1:2)
branky: Benedikt 2, Hohlberger, Mrázek 
Přeštice B – Měčín 1:2 (1:0)
branka: Hohlberger
Starý Smolivec – B tým 2:2 (2:1)
branky: Švarc 2, penalty 5:4
Přeštice B  - Dlouhá Ves 5:1 (2:1) 
branky: Bešta P. 2, Mrázek 2, Lecjaks
Dorost: 
Přeštice (SD) – SK ZČE Plzeň 1:2 (1:1)
branka: Krajdl
Přeštice (MD) – SK ZČE Plzeň 0:3 (0:3)
Vejprnice – Přeštice (SD) 3:1 (0:1)
branka: Krajdl
Vejprnice – Přeštice (MD) 5:3 (2:3)
branky: Sýkora 2x, Petrželka
Přeštice (SD) – Tachov 7:1 (2:0)
branky: Krajdl 4x, Kastner 3x
Žáci:
Nepomuk – Přeštice (SŽ) 6:0 (4:0)
Nepomuk – Přeštice (MŽ) 1:7 (1:3)
branky: Kubeš 2x, Jánský, Křeš, Horák, Hrubý, 
Mertl Š.
Vejprnice – Přeštice (SŽ) 2:2 (0:2), PK 4:2
branky: Aizner, Šesták
Vejprnice – Přeštice (MŽ) 8:5 (5:2)
branky: Jánský, Křeš, Horák, Kubeš, Mertl Š.
Přeštice (SŽ) – Klatovy 0:4 (0:4)
Přeštice (MŽ) – Klatovy 2:12 (0:4)

branky: Kubeš, Klokan
Přeštice (SŽ) – Senco 1:3 (0:1), branka: Bešta
Přeštice (MŽ) – Senco  2:3 (2:2)
branky: Mertl Š., Horák
Horažďovice – Přeštice (SŽ) 2:3 (1:0)
branky: Šesták 2x, Bluďovský
Horažďovice – Přeštice (MŽ) 5:5 (1:4), PK 1:0
branky: Jánský 3x, Mertl Š., Křeš
Přípravky:
Senco A – Přeštice (SP A) 6:2 (3:1)
branky: Procházka 2x
Přeštice (SP B) – Senco B 1:1 (1:0)
branka: Šindelář
Viktoria Plzeň F – Přeštice (SP B) 7:5 (4:3)
branky: Šindelář 2x, Mertl T. 2x, Kuneš
Přeštice (MP A) – FC Plzeň  28:2  (18:1)
branky: Němec 10x, Šára 7x, Bartoň 3x, Štau-
ber 2x, Tolar 2x, Peťák, Štole, Reitspies, Žofák
Blovice – Přeštice (SP A) 6:3 (3:2)
branky: Procházka 2x, Kulla
Přeštice (MP B) – FC Plzeň 12:7 (6:3)
branky: Čonka 4x, Havíř 4x, Bezděk 2x, Švábik, 
Štěpán
Přeštice (SP A) – Chrást  4:1 (0:1)
branky: Procházka 3x, Křenek
Košutka – Přeštice (MP A) 7:13 (3:6)
branky: Němec 5x, Šára 3x, Bartoň, Tolar, Pil-
ný, Reitspies, Štauber

Martin Knopf
fotbalový oddíl TJ Přeštice

Program mužstev 
TJ Přeštice říjen 2013
„A“ muži
So   5. 10. 16.00 Přeštice – Rokycany B  
So 12. 10. 16.00  Chotíkov – Přeštice  
So 19. 10. 15.30 Přeštice – Bolevec  
So 26. 10. 14.30  Vejprnice  – Přeštice
„B“ muži
Ne   6. 10. 15.00 Horažďovice B – Přeštice 
Ne 13. 10. 10.15 Přeštice – Žichovice
So 19. 10. 15.30 St. Plzenec – Přeštice 
Ne 27. 10. 10.15 Přeštice – Rapid Plzeň B
Starší a mladší dorost
So   5. 10. 10.00 + 12.15
Horažďovice – Přeštice (SD+MD)
So 12. 10. 10.00   Přeštice (SD) – Rokycany  
Ne 20. 10. 10.00 + 12.15
Kralovice –  Přeštice (SD+MD)
So 26. 10. 10.00 + 12.15
Přeštice (SD+MD) – Stříbro    
Starší a mladší žáci        
Ne  6. 10. 10.00 + 11.45
Přeštice – SK ZČE Plzeň (SŽ+MŽ) 
Ne 13. 10. 10.00 + 11.45
Tachov – Přeštice (SŽ+MŽ)
Ne 20. 10. 10.00 + 11.45
Přeštice (SŽ+MŽ) – Domažlice
So 26. 10. 10.00 + 11.45
Košutka Plzeň – Přeštice (SŽ+MŽ)
Starší přípravky 
Pá  4. 10. 16.30 Město Touškov – Přeštice B 
Pá  4. 10. 16.30 Přeštice A – Prazdroj Plzeň
Po  7. 10. 17.45 Viktoria Plzeň F – Přeštice A
Čt 10. 10. 16.30 Přeštice B – Blovice
St  16. 10. 16.30 SK Plzeň A – Přeštice B
Pá 18. 10. 16.30 Přeštice A – Košutka Plzeň 
Čt  24. 10. 15.30 Přeštice B – Černice
Pá 25. 10. 15.30 Město Touškov – Přeštice A
St  30. 10. 15.00   SK Plzeň B – Přeštice B 
Mladší přípravky
Čt   3. 10. 16.30  Chotíkov – Přeštice B
Pá   4. 10. 16.30  SK Plzeň B – Přeštice A 
Čt 10. 10. 16.30 Přeštice  B – Letná Plzeň
St  16. 10. 16.30 Chrást – Přeštice B
Pá 18. 10. 16.30 Přeštice A – Košutka Plzeň A 
Čt 24. 10. 15.30 Přeštice B – Černice
Čt 24. 10. 15.30 Chotíkov – Přeštice  A
St  30. 10. 15.00  Město Touškov – Přeštice B

Martin Knopf
fotbalový oddíl TJ Přeštice

Přeštický turnaj minižáků – 10. ročník
V sobotu 21. 9. 2013 se konal již 10. ročník Přeštického turnaje minižáků pod patronací ex-

poslanců ČR pana Papeže a paní Levé. Turnaje se zúčastnila mužstva TJ Přeštice A, TJ Přeštice B, 
St. Plzenec, Štěnovice, SK ZČE Plzeň, Klatovy, Luby a Blovice.

Semifinále:
Klatovy – SK ZČE 1:0
Luby – TJ Přeštice A 2:0
o 7. místo: St. Plzenec – Štěnovice 0:2
o 5. místo: TJ Přeštice B – Blovice 2:0
o 3. místo: SK ZČE – TJ Přeštice A 4:0
Finále: Luby – Klatovy 3:0
Konečné pořadí:
1. TJ Start Luby
2. SK Klatovy 1898
3. SK ZČE Plzeň
4. TJ Přeštice A
5. TJ Přeštice B
6. Sokol Blovice
7. TJ Sokol Štěnovice
8. SK Starý Plzenec

Individuální ceny:
Nejlepší brankář: David Záhořík – TJ Přeštice A
Nejužitečnější hráč:
Martin Doubek – TJ Start Luby
Nejlepší střelec:
Jakub Fiala – SK Klatovy 1898
Miss sympatie:
Šárka Andělová – Sokol Blovice

Turnaj proběhl v přátelské atmosféře pod 
dohledem zkušených rozhodčích pánů Lang-
majera, Duchka a Frgala. Každý účastník tur-
naje si odnesl s sebou cenu a první tři mužstva 
krásné poháry. Velký dík patří sponzorům tur-
naje: Lesům ČR, městu Přeštice, firmě EPL-
cond a PENAM.

Martin Knopf, fotbalový oddíl TJ Přeštice

Domácí mužstvo TJ Přeštice A.

Vítězové z Lub.



PŘEŠTICKÉ NOVINY – vydává Město Přeštice
Sídlo redakce – Kulturní a komunitní centrum Přešti-
ce, Masarykovo nám. 311, 334 01  Přeštice,
tel. 377 982 690.
Vychází  1x  měsíčně,  s  výjimkou  srpna,  v  nákladu 
2000 výtisků.
Cena za 1 výtisk 10 Kč. Roční předplatné 140 Kč.
Příspěvky a inzerci přijímá vždy do 15. v měsíci KKC 
Přeštice.
e-mail: miskova@prestice-mesto.cz
Litografie 6 X s.r.o.
Tisk NAVA TISK, spol. s r. o.
Registrováno OkÚ Plzeň-jih pod pov. Č. 00294/95.
Zodpovědná redaktorka Mgr. Martina Míšková.
Redakce  neodpovídá  za  obsah  článků  a  příspěvků 
poskytnutých čtenáři.
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AUTOSERVIS, PNEUSERVIS – NOV  OTEV ENO!!!
P íchovice 294 – areál bývalého autoparku 

Jaroslav Kasl: 604 971 677, Martin Stuchl: 777 608 301

Provádíme:   
-   Mechanické a autoelektriká ské práce pro osobní automobily a dodávky 
-   Vým na olej , provozních náplní, rozvod , ložisek, tlumi , … 
-   Opravy motor , brzd, p evodovek, výfuk , drobné opravy karosérií… 
-   Výkup havarovaných, mechanicky i jinak poškozených vozidel 
-   Servisní prohlídky, diagnostika 
-   Zprost edkování dovozu aut 
-   P íprava a zajišt ní STK, emisí 
-   Servis a údržba klimatizací 
-   Pneuservis, opravy a prodej pneumatik 
-   Prodej náhradních díl  – nových i použitých 
-   Vým na skel 
-   Montáž tažných za ízení 

Letos opět obhájili vítězství
Dne 31. srpna se konal na kurtech tenisového 

oddílu Sokol Přeštice další ročník tenisového 
turnaje ve čtyřhrách pro neregistrované příz-
nivce tenisu. Nahlášeno bylo 10 párů. Přijelo  
10 párů. Jak je vidět, všichni dodrželi slovo, 
což se projevilo i během zápasů. Hrálo se velmi 
korektně a v duchu fair play.

Začalo se ve skupinách, kde všichni „odmaka-
li“ čtyři zápasy. Selekce byla neúprosná. Sku-
tečnost, že postupují pouze první dva ze skupi-
ny, vyburcovala k maximálním výkonům. Do 
semifinále postoupili Linhart-Trojáček, Vota-
va-Bezděk ml., Zrno-Skalický, Miarko-Kočá-
rek. První semifinále mělo lehčí průběh a skon-
čilo 6:0 pro místní deblové 
specialisty Linhart-Trojá-
ček. Druhý zápas o finále 
byl velmi napínavý. Páru 
Votava-Bezděk ml. nejprve 
utekl začátek. Prohrávali už 
1:4, avšak jejich následnou 
hru lze označit jako ozdobu 
turnaje – 6:6 a tie break. Ve 
zkrácené hře už byla nervo-
zita patrná na obou stranách. 
Stav 7:5 v tie breaku  pro 
Miarka s Kočárkem uka-
zuje, jak napínavé to bylo. 
Po této tenisové „lahůdce“ 
byli vítězové značně fyzic-
ky oslabeni. Pro odpočaté 
a nabuzené borce Linhart--

Trojáček se stali snadným sous-
tem. Finálové vítězství 6:1 je 
toho důkazem.

Vítězové převzali hlavní cenu – přeštické šun-
kové prasátko. Místní dodavatel letošní rok selhal 
a tak jsme museli hlavní cenu přivézt na poslední 
chvíli až z řeznictví Majer z Třemošné. Téměř 
všichni zúčastnění přislíbili účast v dalších roční-
cích. Tedy pokud čas a zdraví dovolí. Těšíme se. 

Turnaj byl spolufinancován z Grantu na 
projekt v oblasti kultury, sportu, volného času 
a vzdělávání města Přeštice. Foto a výsledky na 
www.tenisprestice.webnode.cz

Organizátoři turnaje

Uprostřed vítězové J. Linhart a V. Trojáček.

Trénování ve Švihově
Na konec letošního léta se vodácký oddíl TOM 

Úhlava vypravil trénovat na jez u města Švihova. 
Počasí oddílu přálo a tak členové oddílu trénova-
li přejíždění peřejí, záchranu tonoucího z vody, 
sjíždění jezu i přistávání v proudu u břehu. Jez se 
musel trochu poupravit, jelikož byla malá hloub-
ka a pomalý průtok. Také tam v noci „ožila“ 
jedna neoprenová ponožka, která se nějakým 
způsobem dostala z tábořiště 200 m daleko do 
křoví. Výlet byl obohacen o táboření v přírodě, 
zpívání u táboráku, o pěší turistiku a hledání keší 
ve městě, na hradě i v okolí.

Jana Romová, členka TOM Úhlava

Zlatá z mistrovství světa
Historicky první Mistrovství světa mažoret-

kového sportu se konalo na přelomu srpna a září 
v Praze. Na něm se zúčastnily i mažoretky ZUŠ 
Přeštice. A ony se nejen zúčastnily, ale v jed-
né z kategorií vybojovaly dokonce první místo 
a titul mistryň světa. 

Jak se na tuto vrcholnou událost dostaly? 
To byla první otázka na  trenérku Věru Sud-

kovou.  „Není  to  jednoduché,  musely  jsme  se 
s děvčaty probojovat přes tři republiková kola 
– kvalifikaci, semifinále a finále. Dařilo se nám 
a postoupily jsme až na mistrovství světa.“

Jak se vlastně takové vystoupení hodnotí?
„Možná  by  se  to  dalo  přirovnat  třeba 

k  moderní  gymnastice.  Vystoupení  musí  mít 
určité  povinné  prvky  a  tím  bodovou  hodnotu 
a  za  chyby  rozhodčí  strhávají  body.  Vždy  je 
zapotřebí  splnit  daný  bodový  limit,  to  se  nám 
povedlo, takže jsme postupovaly dále. Na vlast-
ním mistrovství děvčata předvedla svoji sestavu 
výborně  s  minimem  srážek  a  výsledkem  bylo 
první místo.  To  bylo  radosti  a  slávy,  i  slzičky 
ukáply.“

Upřesněme si ještě jednou za jaké vystou-
pení je zlatá medaile?
„Jedná se o kadetky, dívky ve věku 8-11 let, 

a  první  místo  získaly  v  kategorii  ´show´  za 
vystoupení ´Plovárna´ na hudbu skupiny Děda 
Mládek Illegal Band.“ 

Jak taková skladba vlastně vzniká?
„Někdy jednoduše, někdy složitěji. Jako první 

hledám hudbu, musí mě ´chytit´, musím v ní na-

jít  i nějaký děj. Pak připravuji vlastní choreo-
grafii,  celé  vystoupení,  samozřejmě  musí  mít 
svoji hodnotu, body.“

A jak dlouho ji trénujete, než jsou dívky 
schopny vystoupit před publikum?
„S novou skladbou vždy začínáme v září, prv-

ní  soutěžní  vystoupení bývá  v průběhu dubna, 
to je republiková kvalifikace. A když se daří, tak 
vše vrcholí koncem prázdnin, kdy se konají nej-
vyšší soutěže nejen u nás v republice, ale i mis-
trovství Evropy či světa.“

Když přijde takový úspěch, rázem se to 
projeví na zájmu dívek. 

„Zájem dívky mají, zvláště ty nejmenší. Ale 
postupně s věkem odpadají, mají jiné zájmy, 
zůstane jen takové ´tvrdé jádro´. Mažoretko-
vý sport je fyzicky hodně náročný a myslím 
si bohužel, že stále častěji jsou děvčata méně 
pohyblivá, klidně řeknu i línější, prostě stále 
více taková ´stolní počítačová generace´.

Je nutno také připomenout, že to nebyl jedi-
ný úspěch. Bronzovou medaili získaly v Mixu 
kadetky Bohemia III. a juniorky Bohemia II. 
v Minimixu obsadily páté místo.

Na závěr bych chtěla poděkovat za podpo-
ru všem, kteří nám pomáhají. Jsme součástí 
přeštické základní umělecké školy, velkou 
podporu máme od města Přeštice a poděková-
ní si zaslouží i všichni rodiče, i oni mají svůj 
podíl,“ nezapomněla připomenout Věra Sud-
ková.

 (šat)

Klub maminek p i MŠ Gagarinova po ádá

použitého ošacení, obuvi, hra ek a sportovních pot eb PODZIM / ZIMA  
pro d ti a mládež 

objemné v ci (ko árky, postýlky, ohrádky, p ebalovací pulty apod.) bude možno umístit na inzertní tabuli 
v prostorách burzy, cena za A5 K  10,- 

od 8,00 do 12,00 hod 

v prostorách Kulturního a komunitního centra 
Masarykovo nám stí 311 – bo ní vchod p ízemí

Podmínky burzy na www.skolkaprestice.cz Pátek  11.10.13  15,00 - 19,00 hod p íjem v cí
sobota 12.10.13    8,00 - 12,00 hod prodej 

Informace: sobota 12.10.13  17,00 - 19,00 hod vyú tování
Tel: 605 955 361, 603 205 916, 723 187 068 (upozor ujeme, že na sms nebude reagováno) 

e-mail: hana.stefflova@seznam.cz, brozova.ma@centrum.cz, ivanamatasova@seznam.cz, ilona.polackova@seznam.cz, dashulka@post.cz 


