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Slovo starosty

Vychází již
od roku 1995

Město Přeštice 
vyhlašuje diskuzní téma 

pro měsíc únor
Má město v rámci zákonných možností udě-

lat vše pro zákaz pravidelných pátečních akcí 
„Kázání o Bohu“ na přeštickém náměstí?

Svůj názor k tématu můžete vyjádřit v dis-
kuzním fóru, které naleznete na webových 
stránkách www.prestice-mesto.cz 
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Důležitá telefonní čísla
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Koncert pomohl malému Matyáškovi
V Příchovicích se v pátek 17. ledna uskuteč-

nil dobročinný koncert ve prospěch dvouletého 
Matyáška Klasny z Přeštic. Matyáš má ve svém 
věku diagnostikovánu a léčenu rakovinu. Kvů-
li výdajům na svoji léčbu a zraněním jeho otce 
se dostala rodina do vážných finančních potíží. 
Koncert měl za úkol rodině pomoci. A podařilo 
se. Ve prospěch malého hrdiny přijely zazpívat 
významné osobnosti společenského života jako 
Hana Křížková, Eva Pilarová, Marek Ztracený 
s kapelou, ale i houslový virtuóz Pavel Šporcl 
nebo Dáda Patrasová. Pomohla ale také děvčata 
a kluci z Přeštic a okolí. Děkujeme pěveckým 
a tanečním souborům, ochotníkům a všem nad-
šeným dobrovolníkům, kamarádům a hlavně 
sponzorům a všem divákům, kteří na koncert 
Srdcem pro Matyáška dorazili. Děkujeme také 
za peněžní dary, pracovním kolektivům a sku-
pinám za jejich příspěvky. Na vstupném se 
podařilo vybrat 101 155 korun, které byly pou-
kázány na konto veřejné sbírky. 

Odpolední program pro děti i večerní koncert 
v kulturním domě Příchovice se podle ohlasů 
diváků vydařily, za což jsme moc rádi. Pokud se 
přeci jen někde objevily nějaké chybičky všem 
účastníkům se za ně omlouváme. Celý koncert 
jsme my „Holky ze vsi“ pořádaly spontánně, bez 
jakýchkoliv zkušeností, manažerů, producentů 
a režisérů. Pořádaly jsme ho srdcem a s jedinou 
myšlenkou a přáním – pomoci Matyášovi a jeho 
rodině. Ještě jednou všem, kteří jakýmkoliv 
způsobem pomohli, děkujeme. Případní zájem-
ci mohou i nadále přispívat na veřejnou sbírku 
Diakonie ČCE na číslo účtu: 3596666359/0800, 
VS 199.

Tým „Holky ze vsi“ – pořadatelky

Vážení spoluobčané,
mé únorové slovo věnuji věci naprosto zásad-

ní pro nás všechny, přesto jí většina z nás běž-
ně nevěnuje patřičnou pozornost a nepřisuzuje 
zvláštní důležitost. Byť její finanční náklady jsou 
v porovnání například se stavebními v našem 
rozpočtu bezvýznamné, zasluhuje si více Vaší 
pozornosti než sebenákladnější investiční stav-
ba, protože se týká všech staveb, protože se týká 
všech oblastí veřejné správy města. 

Komunikace. První reakce – „silnice“ nebo 
„rozhovor“?  Občas mi říkáte, že v našem městě 
nejste informováni o důležitých rozhodnutích 
a událostech včas předem nebo dokonce vůbec, 
případně že jste informováni, ale pozdě zpětně, 
že s Vámi nediskutujeme. Souhlasím, že občas, 
snažíme se o nápravu. Vadí mi ale, když to 
považujete za kolektivní chybu nebo dokonce 
záměr radnice. Ohledně občasné neinformova-
nosti v závažných věcech ani já nejsem výjim-
kou, uvedu příklad. Nikdy se nesmířím s tím, 
že zastupitelstvem našeho města byl odvolán 
jeho první místostarosta, aniž by on i starosta 
byli předem informováni alespoň o tom, že se 
o odvolání bude na zasedání jednat. Několik 
dní po odvolání místostarosty mi řekl člověk, 
kterého si vážím, jak jsem to mohl připustit, že 
se mnou končí. Řekl jsem mu, ať si prohléd-
ne videozáznam průběhu odvolání – udělal to 
a omluvil se mi. Bez existence videozázna-
mu jednání bych jemu a mnohým dalším mou 
roli v této „absurditě v mezích zákona“ těžko 
vysvětlil. 

K čemu směřuji. Uvedený příklad je pouze 
jednou z mnoha důležitých záležitostí města, 
které na zasedáních zastupitelstva (dále jen ZM) 
ve Vašem zastoupení řešíme a o nichž rozho-
dujeme. Pravidelně jsou tam předkládány a dis-
kutovány všechny důležité informace týkající 
se města – Vás. Neúčastníte-li se zasedání ZM 
osobně, přirozeně uslyšíte tolik výkladů jejich 
průběhu, kolik lidí Vám o nich bude referovat, 
žádný z výkladů nemůže být zcela objektivní. 
Pak už záleží jen na tom, komu věříte a jak hlu-
boce. Z různých důvodů nemáte možnost účast-
nit se každého veřejného ZM osobně a  i kdyby 
jste tuto možnost měli a nevyužili ji, neztrácí-
te právo být informováni o našich společných 
věcech co nejobjektivněji. Kromě Vaší osobní 
účasti na zasedáních ZM v současnosti neznám 
objektivnější způsob Vašeho informování o prů-
běhu projednávání a rozhodování v ZM, než je 
videozáznam jednání ZM. Na rozdíl od osob-
ního jedinečného zážitku si ho můžete zopako-
vat, nemůžete s ním ale diskutovat. V klidu si 
uděláte vlastnější než zprostředkovaný názor 
a budete mít o čem věcně diskutovat, nikoliv 
spekulovat. Naprostá většina z nás má přístup 
k internetu, k počítači vlastnímu nebo veřejné-
mu, na počítači s přístupem veřejnosti Vám naši 
zaměstnanci ochotně zvolenou pasáž zasedání 
zastupitelstva nastaví. Na březnovém zasedání 
ZM navrhnu zastupitelům, aby znovu projed-
nali a konečně přijali návrh Pravidel ZM pro 
zveřejňování videozáznamů. Umožnili bychom 
tak realizaci vlastního usnesení ze dne 2. 7. 
2013, ve kterém jsme pořizování a zveřejňování 
videozáznamu zasedání ZM schválili 11 hlasy 
z 12 přítomných. Našemu městu to pomůže víc, 
než si myslíme.                  

Několik poznámek k současnému neuspokoji-
vému stavu diskusního fóra na internetových 
stránkách města. Po zrušení „volné diskuse“ je 
v „registrované diskusi“ diskutujících i příspěv-
ků minimálně. 



Informace Městského úřadu

Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc prosinec 2013  725 726 549

Městský úřad Přeštice
oznamuje změnu umístění kanceláře 

správce bytového fondu

Kancelář je přemístěna v budově 
Palackého 460 (Modrý dům) 

z II. NP do I. NP č. dveří 19.

Úřední hodiny zůstávají beze změn:
Pondělí, středa:  8.00-12.00, 13.00-17.00
Čtvrtek:                 8.00-12.00  

Tel. číslo 778 433 116

Odchyt psů Městskou policií Přeštice 
–  725 726 549

Městská policie Přeštice provádí odchyt tou-
lavých a zaběhnutých psů v katastrálním území 
města Přeštice a městských částech Skočice, 
Žerovice a Přeštice Zastávka. Odchyt provádějí 
odborně vyškolení strážníci za použití odchy-
tových pomůcek - odchytové tyče, narkotizační 
pušky atd. Odchycený volně pobíhající pes je 
umístěn do  pohotovostního kotce městské poli-
cie a poté do městské záchytné stanice v Přešti-
cích, ul. V Háječku (objekt vodárny). 

Pokud jste právě zjistili, že váš pejsek utekl:
• kontaktujte městskou policii 
• sdělte své jméno, adresu a telefonní číslo
• popište, jak pejsek vypadá, rasu a jméno na 
které slyší
• nahlaste číslo psí známky

Pokud naleznete toulavého psa:
• dbejte základních bezpečnostních opatření 
– vizuální kontakt, racionální přístup atd.
• všímejte si, zda pes má či nemá obojek, popří-
padě známku
• všímejte si, zda v blízkosti psa není přítomen 
jeho majitel
• kontaktujte městskou policii, popište situaci 
a setrvejte na místě do příjezdu hlídky

Máte-li zájem o adopci pejska, kontaktujte 
Městskou policii Přeštice na adrese: Masaryko-
vo náměstí 311, Přeštice nebo na výše uvede-
ném telefonním čísle.

Pouze pokud se nedovoláte na telefonní číslo 
Městské policie Přeštice (MPP nedrží nepřetrži-
tou službu) a pokud zvíře ohrožuje nebo může 
ohrozit Vaši bezpečnost, volejte tísňovou linku 
Policie ČR –  158.     

• na území města bylo nalezeno: 2x injekč-
ní stříkačka – ul. Poděbradova, Městský park, 
zjištěno: výtluky v ul. B. Němcové a poškozený 
chodník v ul. Poděbradova, vyvrácená a uvol-
něná dopr. značka v ul. Nepomucká a Husova, 
nefunkční zrcadlo v ul. Hlávkova, 3x odstraně-
né poklopy kanalizačních šachet na Masaryko-
vě a Havlíčkově nám. – předáno na hospodář-
ský odbor 
• zajištění veřejného pořádku na akcích měs-
ta: rozsvícení vánočního stromu, kamion Coca 
Cola, vánoční trhy a zpívání na Masarykově 
nám., jarmark + zpívání v kapli ve Skočicích, 
adventní koncert ve Vícově, koncert zpěvačky 
P. Janů v sokolovně, 2x zpívání s Carminou 
a vánoční mše půlnoční v kostele v Přešticích 
• výjezdy na narušení veřejného pořádku: zne-
čišťování veřejného prostranství v Městském 
parku, obtěžování obsluhy ČS ÖMV – řešeno 
v blokovém řízení, 2x poskytnuta pomoc leží-

cím podnapilým osobám na území města, na-
rušení občanského soužití ve Spolkovém domě 
– předáno správnímu orgánu
• městským kamerovým systémem bylo zachy-
ceno: dopravní nehoda na Tř. 1. máje, poško-
zení lampy veřejného osvětlení na Masarykově 
nám. mladíkem z Radkovic, poškození svislé 
dopr. značky v ul. Nepomucká, odstranění 
poklopů kanalizačních šachet z pozemních 
komunikací v ul. Jungmannova, na Masaryko-
vě a Havlíčkově nám., a to v ranních hodinách 
třemi mladíky z Přeštic, poté jeden z nich kopal 
do stojících vozidel, okapových svodů a pokou-
šel se poškodit parapet rodinného domu, 4x 
znečišťování veřejného prostranství, 4x poru-
šení zavírací doby restaurací – vše vyřešeno 
na místě nebo předáno k vyřešení správnímu 
orgánu či policii 
• na žádost vedoucího hosp. odboru byla pro-
vedena kontrola požívání alkoholu v pracovní 

době zaměstnanců úklidu, zjištěn 1 pracovník 
s pozitivním výsledkem 1,464 promile
• Dne 1. 12. ve 3.15 hod. byl kontrolován  
dvaadvacetiletý mladík z Dnešic, smykující 
se svým vozidlem škoda u Přeštické Stodoly, 
kterému bylo naměřeno 0,311 promile alkoho-
lu v dechu – předán policii. V měsíci prosinci 
dále zjištěni dva pachatelé, kteří byli předá-
ní policii pro podezření ze spáchání trestného 
činu maření výkonu úředního rozhodnutí. Dne  
20. 12. v 19.12 h byl kontrolován v ul. Máchova  
třiadvacetiletý mladík z Přeštic, který řídil 
vozidlo mazda, ač mu byl již řidičský průkaz 
zadržen. Dne 30. 12. v 16.50 h řídil šestadva-
cetiletý řidič z Chlumčan v ul. Na Chmelni-
cích neosvětlený motocykl – pitbike, ačkoli 
není vlastníkem žádného řidičského oprávnění 
a řízení mu bylo zakázáno soudem. Po spat-
ření hlídky se pokoušel ujet po chodníku na  
Tř. 1. máje, kde byl však dostižen a zadržen. 

Provedeným šetřením bylo zjištěno, že moto-
cykl byl odcizen ve Vodokrtech.
• Dne 8. 12. v odpoledních hodinách byl na 
Zastávce zjištěn cyklista s taškou a batohem, 
ve kterých měl uschovány měděné parapety, 
věc byla na místě předána policii. Dne 22. 12. 
v 16.05 h byla strážníky poskytnuta pomoc star-
ší ženě, která při Vánočním zpívání upadla na 
schodech kostela v Přešticích. Na místo byl při-
volán lékař a žena byla převezena na ošetření. 
• Dne 19. 12. v 11.53 h zjištěna na Havlíčko-
vě nám. ležící podnapilá padesátiletá žena od 
Strakonic, která byla strážníky převezena na 
záchytnou stanici a dne 24. 12. ve 23.08 h v ul. 
Krátká nalezen podnapilý nezletilec z Lužan, 
který byl převezen na ošetření a předán rodičům 
– věc oznámena na sociální a správní odbor. 
• Dne 26. 12. po půlnoci byl společně s hlídkou 
policie zadržen v chatové oblasti na Zámostech 
devětadvacetiletý muž z Horšic, na kterého byl 
soudem vydán příkaz k zatčení. 
• Dne 27. 12. ve 13.31 h přijala hlídka oznámení 
týkající se krádeže dřeva u železniční trati v ul. 
K Cihelně, kde byli zadrženi 2 muži z Přeštic, 
kteří museli poté dřevo vrátit. Dále bylo dne  
29. 12. v 1.44 h oznámeno narušení občanského 
soužití ve Spolkovém domě, kde osmatřicetile-
tý muž z Přeštic úmyslně vylil pivo na úřední 
osobu města. Jelikož podezřelý odmítl prokázat 
svoji totožnost, byl předveden na policii. Oba 
skutky byly oznámeny k projednání na správní 
orgán.

Bc. Pavel Hošťálek – vedoucí strážník

Lovci perel 2014
celoroční hra

„Potopme se do hlubin příběhů…“ – takto 
začíná celoroční hra Lovci perel 2014. V ní se 
kluci a holky, kteří mají rádi knížky a příbě-
hy, stávají lovci perel. V průběhu celého roku 
má každý šanci získat perly jednoduše tak, že 
při čtení knížek bude trošku aktivní. Čtenář si 
najde označenou knihu perlorodku, požádá kni-
hovnici o kartu s otázkami. Při odevzdání vypl-
něné karty a knihy přečtené do 1 měsíce dostane 
krásnou perlu a za každou nepovinnou otázku 
honorář ve speciální knihovnické měně Mori-
onech. Odměna se dá získat také tak, že čtenář 
samostatně připraví hrací kartu pro nějakou 
další knížku. Vydělané Moriony budou mít lov-
ci perel možnost utratit v krámku v knihovně. 
Navlečte si svoji dlouhou šňůru perel.

Mgr. Jindřiška Červená    
MK Přeštice        

Chcete si osladit život?
Právě vyšla nová kuchařka s recepty Plzeňského 

kraje a Košic, plná receptů na sladké pokrmy, jako 
jsou koláče, buchty, bábovky, hnětýnky, vdolky, ale 
i takové čamburiny, Masarykovo cukroví, šmyklavé 
palačinky nebo čeregy či bošpor.

Publikaci zakoupíte za 29 Kč
v Turistickém informačním centru Přeštice.



VÝROČÍ (leden)

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví 
a pohody do dalších let.

Blahopřejeme k životním výročím.

matrika MěÚ Přeštice
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

ÚMRTÍ (prosinec)

Anna FOŘTOVÁ            
Viktorie MARXOVÁ          
František LANG     
Karel ERNEST  
Miloslav ZIBAR          

(1927)
(1930)
(1946)
(1936)
(1949)

83 let 
Josef KARBUS

Božena KOTOUSOVÁ

Blahopřání k 85. narozeninám

Zlatá svatba
manželů Vávrových

86 let 
Marie TICHOTOVÁ

Věra POLKOVÁ

Společenská kronika

81 let 
Miloslav WAGNER
Anna ALBLOVÁ

Milena MRKVIČKOVÁ  

82 let 
Bohumila MLYNÁŘÍKOVÁ

Jana ŠIZLINGOVÁ
Marie MERTLOVÁ

Blahopřání k 70. narozeninám

Blahopřání k 80. narozeninám

Paní učitelka Anna Kaslová, sedící první zleva, členka Klubu důchodců Přeštice, s ostatními 
členy tohoto klubu společně s junáky a místostarostou města.

Dne 7. ledna 2014 oslavil své 70. narozeniny pan
Ing. Jan Korec 

z Přeštic. Od r. 1990 do r. 1998, tedy po dvě volební období, zastával 
funkci místostarosty našeho města. Je dlouholetým členem vodáckého 
oddílu KČT Přeštice, pod jehož hlavičkou se zúčastnil mnoha soutěží a 
přeborů, též mistrovství republiky v kanoistice v kategorii K 1. Zúčastňu-
je se všech setkání vodáků v přeštickém KČT, je rád, když přijedou jeho 
kamarádi, kteří zde trvale nežijí. Však mají na co vzpomínat. 

Je také zakládajícím členem přeštického Sokola – od 21. 9. 1991. Po 
založení byl zvolen jeho náčelníkem. Tuto funkci vykonával až do posledních voleb, kdy byl zvo-
len místostarostou TJ Sokol Přeštice a tuto funkci vykonává dosud.

Vedení města přeje váženému oslavenci do dalších let hlavně pevné zdraví, štěstí, mnoho radosti 
a spokojenosti též s kamarády vodáky.

 Za vedení města Přeštice Mgr. Jan Königsmark, místostarosta
(Za některé informace si dovoluji poděkovat panu Fr. Švihlovi, starostovi TJ Sokol Přeštice)

Své významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavili ve druhé polovině měsíce prosince 
2013 a v první polovině měsíce ledna 2014 tito naši spoluobčané: dne 22. 12. paní Anna Kaslová, 
bývalá dlouholetá učitelka 1. ZŠ Přeštice, osobně ji navštívil a popřál jménem vedení města jeho 
místostarosta Mgr. Jan Königsmark; 23. 12. pan Oldřich Staník ze Skočic, kterému rovněž osob-
ně poblahopřál místostarosta města a 7. 1. paní Libuše Lukášová z Přeštic. Vedení města Přeštice 
přeje všem oslavencům do dalších let především hodně zdraví, mnoho radosti, štěstí, spokojenosti 
a pohody.

Přesně na Štědrý den 24. prosince 2013 osla-
vil své půlkulaté 85. narozeniny pan

Jaroslav Kasl 
z Přeštic. Jménem vedení města Přeštice mu 

přišel osobně poblahopřát jeho místostaros-
ta Mgr. Jan Königsmark. Oslavenci popřál do 
dalších let hlavně pevné zdraví, pohodu, štěstí 
a spokojenost.

Blahopřání k 92. narozeninám

Začátkem letošního roku, přesně dne 8. ledna, oslavil pan 
Jan Kalina 

ze Skočic již své úctyhodné 92. narozeniny. Stejně jako v minulých letech jej i letos, právě v tento pro 
něho tak významný den, navštívil Mgr. Jan Königsmark, místostarosta města Přeštice, aby mu jménem 
jeho vedení co nejupřímněji popřál do dalších let především pevné zdraví, hodně radosti, spokojenosti, 
i nadále stejně tak dobrou mysl jako dosud a elán do života, který je u něj vskutku obdivuhodný. 

Váženému oslavenci předal dárkový balíček, květinu, blahopřání a propagační materiály města.
Pan Kalina opravdu nestárne. Je stále plný životního optimismu, zajímá se o vše u nich ve Skočicích, 

ale i jinde. Je v písemném, i v telefonickém kontaktu s mnoha svými bývalými spolupracovníky či přá-
teli. Velice rád si popovídá o svých koníčcích, ke kterým stále patří hlavně rybaření a myslivost. Často 
a rád si také vyjde na procházku se svým kamarádem pejskem. Vzpomíná na svá mladá léta, ale i na 
časy pozdější. Nezapomíná ani na svoji manželku, která mu zemřela již před více než deseti lety. Ale 
sám se rozhodně necítí, protože má kolem sebe milující rodinu, která se o svého tatínka a dědečka vzor-
ně stará. Vždyť také při tomto tak milém setkání byli přítomni syn s manželkou a dcera Jana. Rodinná 
oslava se chystala na nejbližší víkend.

 Vážený pane Kalino, za vedení města Přeštice ještě jednou jen to nejlepší, hlavně zdravíčko a na 
viděnou opět za rok. 

Společnou cestu životem – padesát let – osla-
vili dne 30. listopadu 2013 manželé 

František a Emilie Vávrovi 
ze Zastávky. Za vedení města Přeštice jim 

byl předán dárkový balíček a květina s přáním 
především pevného zdraví, radosti, štěstí a spo-
kojenosti do dalších společných let.

Zlatá svatba
manželů Holých

Jubilejních padesát let společného života 
oslavili dne 7. prosince 2014 manželé 

Václav a Marie Holých 
z Přeštic. K tomuto významnému životnímu 

jubileu jim přišel osobně poblahopřát místosta-
rosta Mgr. Jan Königsmark. Za vedení města 
Přeštice jim předal dárkový balíček s květinou 
a manželům Holým popřál na jejich další spo-
lečné cestě životem hlavně mnoho zdraví, lás-
ky, štěstí, radosti a pohody. 

Zlatá svatba manželů Pišťáčkových

Ani se tomu nechce věřit, ale dne 30. listopadu 2013 uplynulo již 50 let ode dne, kdy si řekli své 
ANO manželé Josef a Anna Pišťáčkovi 

z Přeštic. V tento pro ně tak významný a slavnostní den je osobně navštívil místostarosta  
Mgr. Jan Königsmark a jménem vedení města jim k tomuto jubileu předal dárkový balíček a kvě-
tinu. Do dalších společných let jim popřál především pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, rodinné 
pohody, vzájemné opory a spokojenosti v kruhu jejich milující rodiny.

 Při tomto tak mimořádném setkání byla rovněž přítomna paní Růžena Tykalová, švagrová osla-
venců a také pan Ing. Jiří Běl, který svým fotoaparátem zachytil vzácné okamžiky tohoto pro ně tak 
významného dne. Manželé Pišťáčkovi byli vždy pro své děti a vnoučata příkladem upřímné lásky 
a úcty nejen k sobě, ale též ke svým rodičům. Před časem si k sobě nastěhovali babičku – maminku 
pana Pišťáčka – a vzorně se o ni starají. Vždyť paní Pišťáčková st. se v létě tohoto roku dožívá již 
úctyhodných 95. narozenin. Vážení manželé Pišťáčkovi, buďte stejně jako dosud, tak i nadále ve 
zdraví a radosti spolu šťastni ještě mnoho dalších let.

Poděkování paní Evě Kalinové

Chtěl bych jménem vedení města Přeštice, které je zřizovatelem MŠ a ZŠ Skočice, poděkovat paní 
Evě Kalinové 

u příležitosti jejího odchodu do důchodu za její dlouholetou a obětavou práci s dětmi. Nejdříve 
byla paní Kalinová po mnoho let ředitelkou MŠ Skočice, později – po sloučení MŠ a ZŠ ve Sko-
čicích v jeden subjekt – zastávala funkci vedoucí učitelky této MŠ. Paní učitelka Kalinová byla po 
všechna léta jejího působení v MŠ velice oblíbená, dětem se maximálně věnovala a všichni ji měli 
opravdu moc rádi. Byla pro ně takovou „druhou maminkou“. Slavnostní rozloučení s paní učitel-
kou proběhlo dne 4. prosince 2013 v budově skočické školy, v její tělocvičně, na závěr mikulášské 
besídky.

Za město Přeštice se s paní učitelkou Kalinovou rozloučil jeho místostarosta, za osadní výbor ve 
Skočicích jeho předseda pan Ondřej Živný. Nechybělo ani poděkování od paní Jany Přibáňové, před-
sedkyně ČČK Skočice, která se skočickou školou velice úzce spolupracuje, a též od paní Mgr. Micha-
ely Hrubé, členky SOS Skočice a zároveň zástupkyně ředitele ZŠ Josefa Hlávky Přeštice. Atmosféru 
nejlépe vystihují přiložené fotografie pořízené paní učitelkou Jindřiškou Schejbalovou.

Mgr. Jan Königsmark, místostarosta  



Program na měsíc únor 2014

TIP na výlet 

Změna programu vyhrazena!

Kultura a umění

únor 2014 
l 4. 2. 2014 Dětská maškarní zumba
Čas konání: 13.30 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: DDM Přeštice

l 7. 2. 2014 Univerzita 3. věku
Čas konání: 10.00 hodin
Pořadatel: MAS Aktivios
Místo konání: malý sál KKC

l 8. 2. 2014 Taneční zábava s Doubravankou
Čas konání: 20.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 130 Kč
Předprodej: TIC Přeštice

l 18. 2. 2014 Klubový pořad – B. Klepl,  
K. Střihavka
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 210 Kč
Předprodej: TIC Přeštice

l 20. 2. 2014 Čertovský mariáš – Divadlo 
Kompanyje
Čas konání: 8.30 a 10.00 hodin
Školní představení
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice

l 21. 2. 2014 Univerzita 3. věku
Čas konání: 10.00 hodin
Pořadatel: MAS Aktivios
Místo konání: malý sál KKC

l 22. 2. 2014 Masopustní průvod
Čas konání: 13.30 hodin
Sraz u Domu historie Přešticka
Zábavný program v Městském parku
Pořadatel: KKC Přeštice

l 22. 2. 2014 Masopustní dětský rej
Čas konání: 16.00 hodin
Místo konání: Spolkový dům
Soutěž o nejhezčí masku
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstup zdarma

l 22. 2. 2014 Masopustní veselice
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: Spolkový dům

Připravujeme v KKC

DŮM HISTORIE
PŘEŠTICKA

l „Žijeme (s) korálky – výstava šitého šper-
ku“. 
l V podkroví se představí modelová kolejni-
ce Josefa Němečka z Přeštic.
Provoz kolejiště:
ÚT-PÁ: (9-12 hod.*), 13-17 hod.
SO, NE, svátky: 14-17 hod.
(*) – pouze statická ukázka, provoz je možný 
pouze na objednávku: tel. 777 270 730 nebo 
navestidla@email.cz
Více zde: http://www.navestidla.cz/pozvan-
ka-na-vystavu/
 Obě výstavy budou pro veřejnost otevřeny od 
22. ledna do 9. března 2014.

Pozvánka na lukavický masopust již podeváté
Na sobotu 8. března připravila kulturní komise obce Dolní Lukavice již tradiční masopustní 

průvod, který bude slavnostně zahájen v 10 hodin před hostincem U Bílé růže v Dolní Lukavici.  
Maškary k veselému kroku a tanci doprovodí Hájenka z Hájů. Přidejte se k nám! Občerstvení pro 
masky zajištěno.                                                                                                  Mgr. Eva Klepsová

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY ČTENÁŘE PŘEŠTICKÝCH NOVIN 
NA KULTURNÍ AKCE DO ŘENEČ

10. Obecní bál v pátek 14. 2. 2014 od 20.00 hodin, sál Řenče, hudba Ozvěny

Maškarní průvod obcemi v sobotu 1. 3. 2014 od 12.00 hodin, Vodokrty 

Maškarní bál v pátek 7. 3. 2014 od 20.00 hodin, sál Řenče, hudba Sekvence

Znáte krajinu svého domova?
Při představě krajiny našeho domova vykreslí 

pravděpodobně fantazie většiny z nás malebný 
obraz zvlněných luk a polí s plochami lesa. Na 
obraze nebude chybět ani lidské obydlí, kostel 
nebo věž hradu tyčícího se na skalním výběž-
ku nad řekou. Jaká je však skutečná tvář dnešní 
krajiny?

Žáci z osmi škol jižního Plzeňska a Rokycan-
ska, ze základních škol v Dobřívě, Dobřanech, 
Dolní Lukavici, Hradci u Stoda, Chocenicích, 
Chválenicích, Řenčích a ze speciální školy 
v Merklíně se stali badateli. Za pomoci svých 
učitelů a lektorů Občanského sdružení Ametyst 
zkoumají krajinu svého domova a její minulost. 
Od září 2013 žáci při výuce ve školách a v síd-
le Ametystu na Prusinách u Nebílov poznávali 
krajinu jako zdroj obživy a učili se ji popsat. 
V dalších měsících se zaměří na to, že krajina 
je místem pro život člověka a zároveň životní 
prostředí pro mnoho druhů rostlin a živočichů. 
Na závěr, v září 2014, se všichni setkají při 
žákovské konferenci, která jim umožní podělit 
se o zkušenosti a dovednosti získané při zkou-
mání krajiny a společně zhodnotit své dvouleté 
snažení.

Tato výuka probíhá díky projektu Venkovská 
krajina pod drobnohledem, který pro žáky a uči-
tele připravila občanská sdružení Ametyst a Akti-
vios. „Pro učitele zapojené do projektu jsme 
nachystali dva semináře – jeden se uskutečnil 
loni v říjnu a byl zaměřený na místně zakotvené 
učení, druhý nás čeká koncem února a budeme 
se v něm zabývat problémovým vyučováním,“ 
říká Jan Hibler. Lektoři Ametystu ve spolupráci 
s Aktiviosem a dalšími odborníky připravují do 
tištěné podoby a na CD-ROM podrobné vyučo-
vací metodiky k tématu krajina pro 1. a 2. stupeň 
základních škol a s úpravou pro žáky se speci-
álními potřebami. Všechny vzniklé materiály 
budou po skončení projektu k dispozici všem 
školám a dalším zájemcům, aby je využili ve 
výuce environmentálních témat.

Tento projekt je spolufinancován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem České 
republiky.

Lenka Prunerová
Občanské sdružení Ametyst

Jak učitelé tvořili mapy vnímání místa. Děti zkoumají krajinu všemi smysly.

1. 2. SO: PŘES TUPADLY DO KLATOV              
Vlakem z Přeštic 9.29 (R) do Bezděkova. Zpět 
z Klatov 14.46 do Přeštic (15.14).
TRASA: Bezděkov – Tupadly – Dupanda – 
kolem Husína – Tajanov – hospůdka U Křížku 
– Klatovy
(11 km vede F. Vokáč)
7. 2. PÁ: OKOLÍ PLZNĚ 
Vlakem z Přeštic 9.14 na Valchu. Zpět z Dou-
dlevec 16.16 do Přeštic.
TRASA: Valcha – Lhota – Dubovka – Nové 
Litice – Hůrka – Tyršův sad – sportoviště – cha-
tová osada – Doudlevce
(13 km vede M. Pojarová)
15. 2. SO: Z CHLUMČAN PŘES HRAD-
ČANY

Vlakem z Přeštic 9.14 do Chlumčan. Zpět  
z Přeštic do Plzně 15.14 (14.28 R), do Klatov 
15.31.
TRASA: Chlumčany – Hradčany – Lišice – 
Dolní Lukavice – Přeštice
(12 km vede J. Hanzlíčková)
22. 2. SO: ZE ŠVIHOVA DO PŘEŠTIC
Vlakem z Přeštic 8.43 do Švihova. Zpět z Přeš-
tic 14.28 (R) do Plzně (15.14)
TRASA: Švihov – Červené Poříčí – Jíno – 
Borovy – Lužany – Příchovice – Přeštice
(15 km vede V. Čermák)
SCHŮZE  VE  VELKÉ  KLUBOVNĚ 
HOTELU SPORT ve čtvrtek 20. února 2014  
v 17.00 hod.

Pořadatel: KKC Přeštice
Vstup: 50 Kč, masky zdarma
Program: 
19.00 hod. – kapela Emesis
21.00 hod. – kapela Darrall rock (ex Vejce)
24.00 hod. – vyhlášení masopustního krále
                     a královny

l 25. 2. 2014 Osobnosti Přešticka na slovíčko
Čas konání: 17.30 hodin
Vzpomínka na Vladimíra Bendu a JUDr. Lubo-
míra Voleníka.
Místo konání: malý sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstup: dobrovolný

Virtuální univerzita třetího věku (VU3V)
Na podzim se opět konaly přednášky VU3V 

na Obecním úřadě v Řenčích. Sešlo se šest stu-
dentek a jeden student. 

My, ´staří a pokročilí´, jsme si vybrali téma 
Lidské zdraví. Musíme přiznat, že čím více 
přednášek jsme absolvovali, tím více jsme u se-
be nacházeli chorob. Prostě sbírka civilizačních 
nemocí. Ale už si s nimi víme rady. Na jaře 
budeme pokračovat ve studiu tématem Čínská 
medicína v naší zahrádce a začneme se léčit.

Teď trochu vážněji. Hodně jsme se dozvědě-
li o lidském těle, zdraví a nemocech a jak jim 
předcházet. Už jenom dokázat dodržovat poky-
ny přednášejícího lékaře.

Přednášky byly virtuální, promítané na plát-
no, ale měli jsme možnost mailem se ptát. Na 
počítači jsme vyplňovali testy z vědomostí, kte-
ré jsme získali. Zjistili jsme, že ještě nepatří-
me do starého železa a něco se ještě dokážeme 
naučit. Taky máme nové kamarádky. Pro nás ta 
setkávání byla i trochu společenská událost. 

Nakonec bychom chtěli poděkovat všem, 
kteří Virtuální univerzitu třetího věku organizu-
jí a zajišťují. Ještě jednou díky a zveme všech-
ny zájemce o studium bylinek. Na shledanou 
na jarním semestru v Řenčích, kurzy se konají 
jedenkrát za 14 dní a začínáme 13. února 2014.

Studenti VU3V z Řeneč

Výročí roku 2014 v Dolní Lukavici
V roce 2014 si připomínáme několik výročí. 

V neděli 26. července 1914 byla za zvuku bub-
nu veřejně v Dolní Lukavici oznamována mobi-
lizační vyhláška. Následný neklid v obci byl 
podmíněn odchodem 120 mužů do armády. Do 
služby byli povoláni všichni příslušníci armá-
dy do 38 let. Pro přicházející raněné byl v pan-
ském hostinci (dnešní sokolovna) zřízen lazaret  
o kapacitě 50 lůžek. Před 120 lety (v lednu 
1894)  byl na ustavující schůzi v hostinci pana 
Josefa Krause (č. p. 111) založen první „občan-
sko-vzdělávací“ dělnický spolek Svornost. 
Účelem tohoto sdružení bylo zřizovat knihov-

ny, pořádat divadla, zábavné akce a šířit osvětu 
mezi dělnictvem. Rovněž škola se může těšit z 
oslav, v loňském roce oslavila 200. výročí od 
založení a letos uplyne 130 let od stavby nověj-
ší budovy. Dne 21. září 1884 za přítomnosti  
c. k. okresního hejtmana, c. k. okresního školní-
ho inspektora, hraběte a hraběnky, jejich úřednic-
tva, místní školní rady a obecenstva, byla nová 
stavba vysvěcena merklínským vikářem. Hned 
druhý den se začalo ve škole vyučovat, čtvrtá tří-
da byla otevřena 19. ledna 1885. Celková stavba 
školy stála 10 731 zlatých a 92 krejcarů.

Mgr. Eva Klepsová

13. 3. 2014 od 18.00 hodin – Dostaveníčko 
s dechovkou (Jihočeští rodáci)
10. 4. 2014 od 19.00 hodin – Všechnopartička 
(K. Šíp, J. Náhlovský)
26. 5. 2014 od 19.00 hodin – Zrada (divadel. 
představení – J. Potměšil, A. Jastraban, J. Neru-
dová)
6. 6. 2014 od 17.00 hodin – Rozjezdy pro 
dětské hvězdy – finálový večer, moderátor  
P. Martiňák, hudba Heidi Janků
13. 6. 2014 od 19.00 hodin – Rangers a Car-
mina (koncert)

Dokončení ze str. 1
Nedivím se opodstatněnému rozčarování 

několika tazatelů z toho, že na jejich dotazy není 
odpovězeno v přiměřené době nebo dokonce 
vůbec. Stejně jako výše i zde mi vadí vyústě-
ní rozčarování v kritiku kolektivního neplnění 
závazků a slibů všemi (zastupiteli a zaměst-
nanci města). Proto i čtenářům PN předkládám 
následující informaci a věřím, že se také v této 
formě komunikace více zaměří na hodnocení 
konkrétních osob.

Dne 18. 8. 2011 ZM projednalo a usneseními 
vzalo na vědomí informaci o spuštění nových 
webových stránek města k 1. 9. 2011 a znění 
„Kodexu diskutéra“ bez připomínek. Kodex 
říká, že „vedení města bere na sebe povinnost 
odpovídat na diskusní příspěvky registrovaných 
diskutérů, pokud si to obsah diskusního příspěv-
ku vyžaduje nebo pokud příspěvek obsahuje 
doslovnou výzvu na odpověď ze strany vedení 
města.“ V návaznosti na ZM schválila rada měs-
ta dne 20. 9. 2011 Pravidla rady města č. 2/2011, 

kterými stanovila zásady správy nových webo-
vých stránek města, v rámci nich také Kodex 
diskutéra. Osobně považuji každého člena ZM 
za součást vedení města se závazkem komuni-
kovat s veřejností také podle Kodexu diskuté-
ra. Pravidla ukládají povinnost odpovídat také 
všem vedoucím odborů městského úřadu a ředi-
telům organizačních složek města. Pokud člen 
voleného orgánu nebo zaměstnanec města na 
diskusní dotaz do týdne neodpoví, vyzve ho ke 
zveřejnění odpovědi správce diskusního fóra. 
Tím je zajištěno, aby konkrétní neadresný dotaz 
nebo dotaz položený konkrétnímu adresátovi 
byl doručen příslušné osobě k zodpovězení. 
Nezodpovím-li Váš dotaz já nebo zaměstnanec 
města, urgujte nápravu u mě, nezodpoví-li Vám 
dotaz zastupitel města, ptejte se jeho. 

   Na závěr nejpůsobivější událost a nejšťast-
nější zpráva předešlého měsíce – uskutečněná 
benefiční akce pro bojovníka Matyáška a ta, že 
se mu v zápase o život a zdraví daří.   

Mgr. Antonín Kmoch, starosta

Slovo starosty



Děti z chovatelského kroužku 
a jejich zvířátka

Od začátku školního roku do DDM Přešti-
ce dochází hodně dětí se zájmem o zvířátka 
a přírodu do chovatelských kroužků. Aktivity 
v tomto kroužku napomáhají rozvíjení znalos-
tí získaných při školní výuce. Křečky, osmáky, 
králíky a morčata mají děti velmi rády. Mladí 
chovatelé se dokáží postarat o všechna zvířátka 
v naší malé ZOO. Letos mají možnost sledovat 
i chameleona. Na vlastní oči vidí, jak se chame-

leon zabarvuje, jak se krmí. Raci jsou také vel-
mi v oblibě. Péči potřebují i naši poníci, děti se 
dozví, jak je čistit a jak s poníky zacházet. Pro 
všechny jsou chvíle strávené s poníkem velkým 
zážitkem. Kromě péče o zvířátka děti získají 
zábavnou formou spoustu různých informa-
cí o přírodě a také se věnují výtvarné činnosti 
s přírodní tématikou. 

Hana Hasáková
DDM Přeštice

Posezení s bývalými zaměstnanci
Vánoční svátky jsou jedním z nejkrásnějších 

období v roce. Období lásky, darování a těšení 
se. Stejně jako malé děti, tak i dospělí se každo-
ročně těší na Vánoce – období klidu, pohody 
a příjemných posezení se svými nejbližšími. 
I my jsme na sklonku minulého roku v před-
vánočním shonu přivítali příjemnou návštěvu, 
kterou tvořily bývalé zaměstnankyně mateřské 
školy. Hezké svátky i pohodu jim přišli popřát 
i starosta města Mgr. Antonín Kmoch a mís-
tostarosta Mgr. Jan Königsmark. Posezení zpří-
jemnilo vystoupení dramatického kroužku pod 
vedením učitelek Bc. Hany Konopíkové a Jitky 
Königsmarkové s pohádkou Haló, tady bram-
bůrek. Kroužek aerobicu Veselé lentilky pod 

vedením paní učitelky Lenky Kladívkové si 
připravil vystoupení Holky z naší školky a na 
závěr programu vystoupil pěvecký kroužek Malí 
zpěváčci pod vedením učitelek Jany Tomíš-
kové a Romany Culkové se zimními písněmi 
a vánočními koledami. Ke zpěvu se rádi přidali 
i všichni přítomní. Celý program byl doprová-
zen pásmem básní dětí z Horní berušky a slo-
vem paní učitelky Marie Radové. Po ukončení 
programu si bývalé zaměstnankyně prohlédly 
mateřskou školu, pochválily její nový kabát 
a nad fotografiemi zavzpomínaly na staré časy. 
Jako vzpomínku na tento den obdržely dáreček 
vyrobený dětmi a zaměstnanci MŠ Dukelská.

 kolektiv MŠ Dukelská Přeštice

V sobotu 
11. ledna se 
opět sešlo 
v sokolovně 
v Přešticích 

velké množství pohádko-
vých bytostí, aby si zatan-
čily a zasoutěžily na maš-
karním plese. Již tradičně 
hrála hudební skupina Asfalt 
manželů Květoňových. Pro 
děti byla připravena bohatá 
tombola. Sál byl brzo zapl-
něn, odpoledne rychle uběhlo 
a některým se ani po 17. hodi-
ně nechtělo vůbec domů. Tělocvičná jednota Sokol Přeštice, sestra Jitka   

Dětské šibřinky v sokolovně

Dětský maškarní karneval
V neděli 12. ledna sál snopoušovského kul-

turního domu opět zaplnily pohádkové posta-
vičky, rytíři, zvířátka a mnoho dalších krásně 
ustrojených masek. Akci pro děti připravila 
kulturní komise obce Dolní Lukavice ve spo-
lupráci s hudební skupinou Asfalt, sponzoro-
val McDonald´s. Karneval byl zahájen tan-
cem, následoval prodej tomboly, různé soutěže 
o ceny, rodičovská volenka, tanec s balónkem 
atd. Připravena byla tombola s drobnými dárky. 
Velké díky patří Mgr. Nadě Květoňové za per-
fektní zorganizování her pro děti.

Zúčastnilo se cca 60 masek v doprovodu rodi-
čů a prarodičů.                     Mgr. Eva Klepsová

Jak dopadly naše lípy
V roce 2012 jsme zasadili do parku Kosmo-

nautů dvě lípy, kterými jsme chtěli připomenout 
nám i dalším generacím sté výročí založení 
skautingu v České republice. V listopadu 2013 
jsme k lípám umístili pamětní kámen, který 
tuto skutečnost připomínal. Bohužel dnes je to 
jediná připomínka. V průběhu vánočních svát-
ků někdo brutálně zničil oba stromky. Jeden je 
ukroucený u kořene, druhý má po celém obvodu 
strhanou kůru. Mrzí nás, že ve městě střeženém 
městskou policií se takový vandalismus vyskyt-
ne. Obrátili jsme se na vedení města Přeštice se 
stížností, pozvali jsme i našeho kamaráda Petra 

Šatru, novináře, který zdokumentoval sázení 
lip i osazení pamětního kamene. Ten si zniče-
né stromky vyfotil a poslal článek s fotogra-
fiemi do Plzeňského deníku. Pan místostarosta 
nám přislíbil pomoc, proto jsme podali žádost 
o finanční příspěvek na nové lípy, případně 
vydání přímo nových stromků, které bychom na 
jaře znovu vysadili. Jak jsme se později dozvě-
děli, městská policie už má pachatele, je to pes. 
Věříme, že jeho majitel bude řádně potrestán 
a škodu uhradí. Předem děkujeme městu Přeš-
tice za podporu a městské policii za vypátrání 
pachatele.                                                 Jájina

Foto Radek Hora



Tak jako každoročně uskutečnila Farní cha-
rita Přeštice (FCH) veřejnou Tříkrálovou sbír-
ku jako formu pomoci potřebným – na projek-
ty složkám Charity Česká republika, největší 
neziskové organizaci pomáhající lidem u nás. 
Účely sbírky jsou podrobně popsány v článku 
FCH v prosincovém čísle Přeštických novin.

FCH vypravila do ulic, domovů a institucí  
88 dětí, 25 dospělých a studentů, kteří koledovali 
do 28 pokladniček zapečetěných Městským úřa-
dem Přeštice a Obecním úřadem Nezdice. Vyba-
vila je křídou, dárečky, obleky a letáky s informa-
cemi o službách Charity. Koledníci přáli štěstí, 
zdraví, přinášeli radost a setkávali se zpravidla 
s pochopením. Když procházeli ulicemi, často 
za nimi dárci sami chvátali s příspěvkem, měli 
obavy, že už se k jejich domu nevrátí. Největší-
mi nadšenci byla skupina koledníků s vedoucím 
skupiny, kteří obešli největší část města a vyko-
ledovali do dvou pokladniček 17 592 Kč. 

Po rozpečetění a přepočítání pokladniček 
na Městském úřadu Přeštice a Obecním úřadu 
Nezdice byl zjištěn výnos sbírky, který činil cel-
kem 141 692 Kč, a to: ve městě Přeštice 69 559 
korun, v obci Skočice 5565 Kč, v Žerovicích 
3840 Kč, v Dolní Lukavici 8855 Kč, v Roupo-
vě 5769 Kč, v Řenčích 5349 Kč, ve Vodokr-
tech 3850 Kč, v Libákovicích 5130 Kč, v Ose-
ku 2841 Kč, v Hájích 2642 Kč, v Příchovicích 
11 471 Kč, v Lužanech 8199 Kč a v Nezdicích 
8622 Kč.

Pokud Vás koledníci nezastihli a chcete pro-
střednictvím Charity účinně pomoci bližním, 
kteří si sami pomoci nemohou, můžete tak 
ještě učinit prostřednictvím mobilních telefo-
nů odesláním DMS KOLEDA na číslo 87777. 
Tříkrálovou sbírku můžete podpořit také ode-
sláním finančního daru na účet 66008822/0800 
u České spořitelny, na který byl po přepočítání 
uložen výnos z pokladniček. Více informací 
o využití Tříkrálové sbírky naleznete na www.
dchp.cz nebo volejte na tel. 377 221 540, mob. 
731 433 015. 

V závěru chci poděkovat všem koledníkům, 
vedoucím skupinek, ostatním dobrovolníkům 
Charity, starostům obcí a jejich úředníkům. 
Upřímně děkuji všem dárcům za obětavou 
pomoc a podporu charitních služeb. 

Přeji všem šťastný a požehnaný rok 2014.
Marie Sedláčková

Koordinátorka Tříkrálové sbírky
Farní charita Přeštice

Roupovská farma slavila úspěchy
Úspěchem letošního roku bylo, když ve velmi 

prestižní soutěži Asociace Soukromého Země-
dělství ČR Farma roku 2013 získala naše Gallo-
way Farma 1. místo.

 Soutěž funguje tak, že místně příslušná orga-
nizace ASZ, kterých je v republice 40, navrh-
ne do státního kola svého favorita – farmu ze 
svého okolí. V našem případě navrhla ASZ 
Plzeňsko naši Galloway Farmu. Během roku 
pak pětičlenná komise ASZ vyjíždí na obhlíd-
ku navržených farem. Z těchto farem na základě 
různých hodnotících kritérií vybere pět nejlep-
ších farem a znovu přijede na podrobnější pro-

hlídku farem, kde zároveň pořizuje fotodoku-
mentaci a video. Tyto materiály jsou využity pro 
promítání na galavečeru konaném koncem roku 
v Praze v Divadle ABC. Zde v plně obsazeném 
divadle členy ASZ z celé republiky a za účasti 
významných osobností politického a církevní-
ho života dochází k vyhlašování vyhodnocení 
soutěže. Určitě stojí za zmínku, že ocenění které 
znamená pro každého farmáře velkou prestiž, je 
také doprovázeno finančním obnosem. V našem 
případě za 1. místo toto finanční ohodnocení 
činilo 100 000 Kč.

Foto + text (red)

Mikuláš už letí
„My tři králové jdeme k Vám…“ se ozývá po 

celém areálu MŠ Dukelská. Píseň sama o sobě 
nám říká, že skončil čas vánoční a přichází nový 
rok. Přesto nemohou děti zapomenout na čerty, 
anděly, ale ani na to, jak se jim ztratil Mikuláš.                                                                                           

Dne 3. prosince 2013 se do naší mateřské ško-
ly přišli podívat čerti a andělé. Čerti nás trochu 
pozlobili, andělé ukonejšili, ale sami o sobě byli 
celí smutní, že se jim cestou k nám ztratil Miku-
láš, který měl dětem přinést plný pytel dobrot. 
Proto jsme se rozhodli, že jej půjdeme společně 
hledat. Čertíci s anděly nás dovedli na místní 
fotbalové hřiště, nad kterým se vznášelo rogalo 
s pomocníkem Mikuláše a v dáli jsme zahlédli 
přilétat na rogalu i Mikuláše samotného. Několi-
krát nám zakroužil nad hlavou, zamával a před-
vedl kouřovou show. Po přistání byl obklopen 
dětmi, které mu rády zazpívaly a zarecitovaly 
básně. Za jejich snahu byly Mikulášem odmě-

něny balíčkem dobrot. Vzpomínkou nám bude 
nejen hezký zážitek, ale i společné fotografie s 
netradičním Mikulášem.

kolektiv MŠ Dukelská Přeštice

Tříkrálová sbírka 
aneb Začněme rok
dobrým skutkem

V neděli 5. ledna vyšli opět po roce do luka-
vických ulic tři králové. Výtěžek sbírky podpoří 
stovky projektů, zejména na místní úrovni, tedy 
v místech, kde budou peníze vykoledovány. 
Pomohou handicapovaným dětem, sociálně 
slabým rodinám a seniorům. Sbírka má tradi-
ci již od roku 2001. Děkujeme všem, kteří při-
spěli. Ti z vás, kteří nebyli zastiženi, můžou 
přispět SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 
87777. Více na www.darcovskasms.cz nebo  
www.trikralovasbirka.cz     Mgr. Eva Klepsová

Tříkrálové zavítali opět
na přeštickou radnici

Jako každý rok tak i v tom letošním zavítali 
začátkem ledna na přeštickou radnici kolední-
ci Tříkrálové sbírky. V kancelářích zazpívali 
koledu, popřáli do nového roku a předali kapes-
ní kalendáříky, sladkost a letáček o využití této 
sbírky. Za toto milé přání dostali do zapečetěné 
kasičky finanční obnos v různé výši dle dobro-
volného uvážení každého. Na závěr se zeptali, 
zda mohou napsat křídou u vchodových dveří 
na radnici své přání ve zkratce K + M + B 2014, 
jež je zkratkou latinského Christus mansionem 
benedicat – Kristus ať obydlí žehná, ať Kristus 
požehná tomuto příbytku, což jim samozřejmě 
bylo dovoleno.

 Chtěl bych těmto milým koledníčkům, kteří 
přišli na naši radnici, ale i všem dalším, kteří 
vždy za doprovodu dospělého chodili dům od 
domu a předávali svým zpěvem a přáním radost 
– a zároveň si odnášeli ve svých kasičkách pení-
ze pro ty, kterým se prostřednictvím přeštické 
farní charity dostane tolik potřebné pomoci (pro 
ty, kteří si sami pomoci nemohou či lidem, kteří 
se ocitli v nouzi), bez které by se jen těžko obe-
šli – velice poděkovat. Díky všem, kteří se na 
Tříkrálové sbírce podíleli. 

Veliké poděkování patří paní Marii Sedláč-
kové, FCH Přeštice, koordinátorce Tříkrálové 
sbírky na Přešticku.

 Všem koledníčkům, ale i všem ostatním přeji 
požehnaný rok 2014. 

 Za vedení města Přeštice
Mgr. Jan Königsmark, místostarosta

Moderní je pomáhat



Na hodinách anglické kouzelné školky, která 
„běží“ již pátým rokem při Kulturním a komu-
nitním centru, se dětičky seznamují s anglic-
kým jazykem. Výuka probíhá formou říkanek, 
písniček a dalších krátkých příběhů – zkrátka 
tak, aby učení nebylo mučení. Děti si vlastně 
hrají a přitom se naučí základnímu porozumění 
dalšího jazyka, kromě toho svého mateřského.

Od školního roku 2013/2014 nás provázejí 
plyšový papoušek Jack a jeho kamarádi. Děti 
jsou vtaženy do děje různých příhod a prožívají 
veselá dobrodružství s postavičkami.

Každá lekce je rozčleněna do několika cel-
ků. V úvodu se učíme základní slovní zásobu 
k danému tématu – např. barvy, zvířata, jíd-
lo, rodina, oblečení, tělo, Velikonoce, Váno-
ce, Halloween apod. Následně během dalších 
hodin slovíčka procvičujeme formou písniček, 
her, hádanek apod.  Učíme se skládat krátké 
spojení a věty. Malujeme, tancujeme, cvičíme 
či vyrábíme – zkrátka tak, aby se děti nenudily 
a stále chtěly poznávat nové.

Soustředíme se výhradně na mluvenou anglič-
tinu, děti se naučí mluvit a především nebát se 
mluvit. Aktivně poslouchají, sledují děj příběhu 
na obrázcích apod.

V hodinách probíhá komunikace mezi lekto-
rem a dětmi převážně v angličtině. Naučíme se 
tak používat běžné pokyny a žádosti v anglic-
kém jazyce. V každé lekci je jedna část věnová-
na „reálnému životu“ – osobní hygiena (umyj si 
ruce, vyčisti zuby, zeptej se na toaletu), emoce, 
chování, domácí povinnosti atd.

Pokud máte zájem o zapojení svých dětí do 
poznávání  anglického jazyka, neváhejte se infor-
movat v Kulturním a komunitním centru. Výzku-
my ukazují, že pokud dítě učíme cizí jazyk zhruba 
od dvou do sedmi let, zapamatuje si ho podobně, 
jako svou rodnou řeč.

Závěrem zbývá jen dodat: „Kolik jazyků umíš, 
tolikrát jsi člověkem.“             

Přeštice v čase – LV.

COLOR
centrum

NOVĚ OTEVŘENO

Tentokrát si opět připomeneme již neexistující Plzeňskou ulici. Omlouvám se, kdyby se v tomto 
seriálu něco opakovalo. Je to zapřičiněno buď novými informacemi nebo nově objevenou foto-
grafií. Ulice začínala na levém rohu staré severní strany náměstí, kde začínala Červenkova uli-
ce, naproti hodinářství p. Pluhaře, směrem ke Spolkovému domu. Levá strana začínala patrovým 
domem, kde byla pojišťovna Slavie a uvnitř pekárna p. Jílka. V dalším domě bylo naposled sedlář-
ství p. Kacerovského, dále autodoprava p. Steinera, dům Tajšlových a Hodanových, hospodářství 
rodiny Čermáků, dále dům Michalů a Blechů, ordinace MUDr. Svobody, dům Velíkových a Jeslín-
kových, provozovna tzv. gumárna p. Tomana. Na rohu, kde se tato ulice setkávala s Husovou ulicí, 
byl vyvýšený dům ševce p. Kripnera. V blízkosti byla tzv. panská vila. Pravá strana od náměstí 
začínala jedním z nejstarších domů v Přešticích p. Korandy čp. 142, kde měl lakýrnictví p. Malý 
a později sklenářství p. Strejc. Následovaly zahrady, před Karlovou ulicí byly domy Andrlíkových 
a Hlaváčových. Na druhém rohu Karlovy ulice byl dům Naxerů, paní Tajšlové, která jako první 
v Přešticích provozovala taxikářství, v posledním domě bydlel p. Hora. Byla to tichá ulice.

Ing. Jiří Běl

Mateřská škola Horšice 
zve všechny malé i velké na

detský 
maškarní
karneval,

který se koná v neděli 16. 2. 2014 
od 14.00 hod. v hostinci

„NA KANÁRKU“ v Újezdě u Horšic. 
Celým odpolednem Vás bude provázet 

skupina „ČENDA BAND“ a nebude chybět 
ani bohatá tombola.

Základní škola 
a mateřská škola Řenče

Vás zve na

zápis
do první třídy
ve středu 5. 2. 2014 
od 14.00 do 17.00 hodin

K zápisu si přineste 
OP a rodný list 
dítěte.
Veškeré formuláře 
k zápisu naleznete 
na internetových 
stránkách školy 
nebo obdržíte 
ve škole 
v den zápisu.

Halloween 2013 – mladší dětičky.

Učíme se části těla, pravá, levá...Vánoce s plyšovým kamarádem Jackem.

Anglická kouzelná školka

Mateřská škola v Dukelské ulici v Přešticích 
byla dostavěna v roce 1970 a slavnostně otevřena 
29. srpna téhož roku. První děti do této MŠ nastou-
pily v září. Během více než čtyřicetileté existen-
ce ji navštěvovalo přes šest a půl tisíce dětí. Za 
dobu fungování této mateřské školy se prováděly 
převážně vnitřní úpravy. Pravidelně se malovaly 
prostory MŠ, obměňoval se opotřebovaný dět-
ský nábytek a zařízení. Finanční prostředky byly 
investovány do vybavení  tříd, sociálního zázemí 
dětí a kuchyně. Před třemi roky byla vybudována 
další třída na Dolním zvonečku.

V posledních letech výrazné modernizace 
doznala kuchyně – nový konvektomat, varný 
kotel, nerez dřezy. Za bývalé ředitelky Pav-
ly Hřebcové došlo k částečné úpravě vnějších 
ploch na hraní, k vykácení starých stromů a keřů  

a  následně k jejich nové výsadbě. Byly též dodě-
lány nové chodníčky kolem všech pavilonů. 
Ke zbudování herních prvků došlo z velké části za 
Lenky Ovsíkové, pověřené řízením MŠ Dukelská 
od února do konce července 2013 a k dodělání za 
vedení Jitky Erbenové, ředitelky MŠ od 1. srpna 
téhož roku.

Koncem loňského roku byla ukončena největší 
akce posledních let. „Již od roku 2011 byl při-
pravován projekt zateplení objektu MŠ Dukelská 
a jeho příprava ve formě vyhotovení energetické-
ho auditu a projektové dokumentace,“ přibližu-
je posloupnost místostarosta Jan Königsmark. 
„Rekonstrukce zahrnovala zateplení obvodové-
ho pláště všech pavilonů a spojovacího krčku, 
výměnu oken a dveří za plastová, zateplení plo-
chých střech a veškeré práce související s těmito 

úpravami. Zahájena byla loni v létě ještě o prázd-
ninách a vše skončilo v listopadu. 

Na tuto akci v rámci dotace od Evropské unie 
získalo město přes 6,3 milionu korun, Státní fond 
životního prostředí poskytne necelých čtyři sta 
tisíc korun, vlastní zdroje města z celkových 
uznatelných nákladů projektu činí 744 074 Kč. 
„Pak jsou ještě nezpůsobilé výdaje a vícepráce, 
takže celkový podíl města bude činit cca 3,2 mili-
onu korun z celkových výdajů. Byla to potřebná 
a zatím největší rekonstrukce mateřské školy za 
dobu její existence a díky ní dojde k podstatné-
mu snížení energetických nákladů,“ vypočítává 
místostarosta.

„Rozhodně není hotovo,“ připomíná ředitelka 
Jitka Erbenová. „Čeká nás spousta práce, aby 
MŠ byla reprezentativní nejen vzděláním, ale 
i celkovým vzhledem a vybaveností jak tříd, tak 
i zahrady. V letošním roce bychom chtěly  v něk-
terých třídách dodělat nové kuchyňky, bude se 
upravovat sociální zařízení pro personál a ve 
dvou třídách pro děti, dále potřebujeme vyměnit 
židle a stolky v některých třídách...,“ jen náhodně 
vybírá nejbližší akce. „Co se týká zahrady, chce-
me postavit přístřešek pro kola, dovybavit zahra-
du herními prvky v přírodním stylu za spoluprá-
ce rodičů a dětí, vytvořit kopec na sáňkování, 
zastínit pískoviště... Změny by měly nastat i ve 
zkrášlování okolí – osazení venkovních truhlíků 
a ploch kvetoucími keři. V plánu máme během 
nejbližších dvou až tří let také dodělat doprav-
ní hřiště, postavit domeček s venkovní učebnou 
pod pergolou, opravit indiánský koutek a obnovit 
v něm ohniště s posezením,“ má jasnou předsta-
vu o budoucnosti mateřské školy v Dukelské ulici 
její ředitelka Jitka Erbenová.

„Po rekonstrukci dojde k podstatným úsporám 
energií,“ věří místostarosta Königsmark

Darina Švajcrová, lektorka

Text + foto (šat)



Dne 17. února 
tohoto roku uplyne 
již 10 let, co zemřel 
ve věku nedožitých 
67 let pan Vladi-
mír Benda, první 
porevoluční staros-
ta města Přeštice. 
Tuto funkci zastá-
val 12 let.

 V Přešticích žil 
se svojí druhou 

manželkou od roku 1979. Nadevše miloval svoji 
rodinu – ta byla pro něho nejdůležitější. Velice 
rád jezdil na svoji chalupu, práce na zahrádce byla 
jeho koníčkem. Byl také vášnivým rybářem.

S městem Přeštice se velice rychle sžil a každo-
denně vnímal jeho potřeby a nedostatky. Po pře-
stěhování z Plzně pracoval na STS Přeštice jako 
vedoucí odboru investic a zároveň zde souběžně 
vykonával ještě několik dalších funkcí. 

Do komunálního života v Přešticích vstoupil 
v roce 1990. Právě v této době plné převratných 
společenských změn byl poprvé zvolen starostou 
města. Od této chvíle nesl veliký díl odpovědnos-
ti za rozvoj města a zlepšení životních podmínek 
přeštických obyvatel. Jeho cílem bylo opětovné 
obnovení jeho někdejšího významu, postavení 
a krásy. Na tomto úkolu pracoval s neúnavnou 
energií a obětavostí. Ve třech na sebe navazu-
jících volebních obdobích mu bylo umožněno 
uplatňovat dlouhodobé strategické záměry. Inici-
oval a dokázal zrealizovat opravdu mnoho akcí. 
K těm nejdůležitějším patří: proces přechodu 
majetku státu do majetku města, výstavba nových 
budov, dostavba severní strany náměstí, výstav-
ba technické infrastruktury a následná bytová 
výstavba, odkanalizování a plynofikace města, 
rekonstrukce deseti kotelen, úprava komunikací 
a vybudování nových parkovišť, zajištění zdrojů 
pitné vody pro město, zřízení penzionu a Domu 
s pečovatelskou službou, vybudování Domu his-
torie Přešticka, dostavba věží přeštického chrámu 
a celá řada dalších.

Především obrovskou zásluhou pana Bendy 
nastal pro Přeštice dne 3. září 1996 významný 
den: po rekordních 16 měsících výstavby byla  
nejen pro Přeštice, ale i pro všechny další obce 
spádové oblasti slavnostně otevřena za přítom-
nosti tehdejšího poslance S. Voláka, bývalého 
místního poslance Ing. J. Papeže a vikáře Mons. 
K. Plavce budova nové základní školy Na Jordá-
ně. Vysvětil ji plzeňský biskup Mons. Fr. Rad-
kovský.

 Na tuto událost čekalo město více než 50 let. 
Význam nové školní budovy pro současnou i dal-
ší generace dětí si bývalý pan starosta Benda veli-
ce dobře uvědomoval. Dovoluji si v plném znění 
citovat jeho zápis z kroniky školy napsaný právě 
u příležitosti jejího slavnostního otevření:

 „Nová škola začíná i novou etapu v životě 
města a jeho generací. Přeji proto všem dnešním 
i budoucím pedagogům mnoho úspěchů při práci 
se žáky a mnoho dobrých studentů, kteří by dále 
podporovali budoucnost města.“

 V roce 2001 se nová škola, v té době stále 
ještě vonící novotou, dočkala též moderní školní 
jídelny s kapacitou tisíc strávníků. Tato část škol-
ského komplexu byla slavnostně otevřena 30. 8. 
2001. Aktu se zúčastnila řada vzácných hostů, 
z nichž nejvýznamnější byl tehdejší ministr škol-
ství, mládeže a tělovýchovy Eduard Zeman, kte-
rý v přítomnosti pana starosty Bendy slavnostně 
přestřihl pásku.

 Přítomen byl též pan Mgr. Zdeněk Honz, 
současný člen Rady Plzeňského kraje pro oblast 
sociálních věcí.

  Úspěšný Dechový orchestr při ZUŠ Přeštice 
vznikl také právě z podnětu pana Bendy. Měl rov-
něž  zásluhu na nové tradici v Přešticích – pořá-
dání Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu.

 Po panu Bendovi však zůstaly také rozpra-
cované akce – parková přestavba vnitrobloku 
v městský park, rekonstrukce budovy MěÚ, ale 
i řada dalších. Nelze opomenout také jeho další 
snahu – dosáhnout vybudování v Přešticích stále 
tolik chybějícího a žádaného plaveckého bazénu. 

Aktivity pana Vladimíra Bendy byly vskutku 
nepřeberné. Svým aktivním členstvím v různých 
organizacích bezpochyby přispěl ke zvýšení 
veřejného povědomí Přeštic. Byl např. členem 
předsednictva Svazu měst a obcí ČR, předsedou 
dozorčí rady Západočeské energetiky, a.s., Plzeň, 
spoluzakladatelem Západočeského energetic-
kého sdružení obcí a dobrovolného svazku obcí 
Mikroregion Přešticko.    

Především jeho zásluhou došlo k navázání part-
nerství mezi městy Přeštice a Nittenau. Dohoda 
o partnerství byla slavnostně podepsána nejprve 
v Nittenau dne 17. 4. 1993 a 12. 9. téhož roku 
v Přešticích, a to za naši stranu právě panem Vla-
dimírem Bendou a za stranu německou tehdejším 
starostou Nittenau panem Juliem Schmatzem, 
který na pana Bendu stále vřele vzpomíná.

 Právě v minulém roce 2013 tomu bylo již 20 
let. A toto partnerství se stále prohlubuje – zástup-
ci obou měst se pravidelně každoročně navště-
vují, úzce spolupracují obzvláště některé spolky 
a zájmové organizace, především chovatelé, hasi-
či, též evangelíci a nově od minulého roku rovněž 
členové TJ Sokol Přeštice.

 Pokaždé při návštěvě našich německých přá-
tel u nás v Přešticích, ale i u nich v Nittenau se 
vzpomíná na pana Bendu. Německou stranu 
těší, že se její zástupci mohou alespoň setkávat 
s jeho manželkou paní Marií Bendovou. Společ-
ně s představiteli města Přeštice, manželkou pana 
Bendy a panem Ing. Korcem, který právě za éry 
jeho starostování byl po dvě funkční období přeš-
tickým místostarostou, navštívili v minulém roce 
při návštěvách Přeštic současný starosta i bývalý 
starosta Nittenau místo posledního odpočinku 
pana Bendy na přeštickém hřbitově, aby uctili 
jeho památku.

 Přestože pan Vladimír Benda není mezi námi 
již 10 let, do povědomí přeštických občanů, ale 
i mnoha jiných, se zapsal jako člověk velice pra-
covitý a schopný, který pro Přeštice mnoho udě-
lal a měl ještě tolik plánů do budoucna. Bohužel 
osud rozhodl jinak... Za vše mu patří veliké podě-
kování.

 Přeštičtí občané mohou být skutečně hrdí na 
to, že ve vedení města  – v době velkých změn po 
roce 1989 – stál právě pan Vladimír Benda.

 Jsem přesvědčen o tom, že ve vzpomínkách 
mnohých občanů stále zůstává, neboť patří sku-
tečně k těm, na něž se nezapomíná.

 Čest jeho památce! 
 Mgr. Jan Königsmark, místostarosta

(Pozn.: Děkuji paní Věře Kokoškové za 
použité informace z publikace Osobnosti Přeš-
ticka a Přeštických novin z roku 1996,  řediteli 
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice panu Mgr. P. For-
nouzovi za zapůjčení kroniky školy. Některé 
informace též čerpány z dárkové prezentační 
publikace František Spurný: Přeštice, F.S. Pub-
lishing, 2002).

Přízemí přeštického muzea oživila výstava 
nazvaná Žijeme (s) korálky – výstava šitého 
šperku. Výstavu plnou barevných skleněných 
korálků zpracovaných do podoby originálních  
šperků připravilo ve spolupráci s Domem his-
torie Přešticka sedm šperkařek ze širokého 
okolí Plzně. Výstava je laděna v duchu prá-
vě probíhajících plesů a maškarních zábav, 
ke kterým lesk skleněných korálků a elegan-
ce šperků z nich zhotovených neodmyslitelně 
patří. Součástí výstavy budou také ukázky šití. 
Jejich termíny budou zveřejněny na webo-
vých stránkách Domu historie Přešticka –  
www.dumhistorie.cz. Expozice v přízemí přeš-
tického muzea bude přístupná do neděle 9. března 
2014, stejně jako výstava kolejiště Josefa Němečka.

Otevírací doba Domu historie:
Úterý až pátek: 9-12, 13-17 hod.
Sobota, neděle a svátky 14-17 hod.

Předváděcí akce šitého šperku můžete  
navštívit v sobotu 25. ledna, 8. a 22. února 
2014, vždy od 14 do 17 hodin. 

V neděli 9. března se v prostorách Domu his-
torie Přešticka uskuteční jarmark vystavených 
šperků za účasti tvůrkyň.

Virtuální univerzita třetího věku 
– letní semestr 2013/2014

Přednášky budou tento školní rok probíhat ve 4 střediscích, na začátku studia si můžete 
vybrat, kde budete studovat (např. dle dostupnosti místa a jiných vašich preferencí):

Místo konání: KKC Přeštice
Termín zahájení: 
pátek 7. února 2014 od 10 hod.
Téma: Dějiny oděvní kultury II – Ve druhé 
části historických návratů k počátkům oděvní 
kultury se ocitáme v období po Bílé hoře, kdy 
Evropu decimují hrůzy třicetileté války, aby-
chom byli následně oslněni nádherou dvora 
Krále Slunce Ludvíka XIV.

Místo konání: OÚ Nezdice
Termín zahájení:
pondělí 10. února 2014 od 9.30 hod.
Téma: Evropské kulturní hodnoty – Přednáš-
ky v tomto kurzu se dotýkají evropské kultury 
a jejích kořenů.

Místo konání: OÚ Vlčí
Termín zahájení: 
středa 12. února 2014 od 9.30 hod.
Téma: Pěstování a využití jedlých a léčivých 
hub – Účelem kurzu je seznámit posluchače 
s pěstováním jedlých a léčivých hub. Bude též 
poukázáno na rozdíly v pěstebních postupech 
různých skupin pěstovaných léčebných hub 
a jejich účinných látek.

Místo konání: OÚ Řenče
Termín zahájení:
čtvrtek 13. února 2014 od 9.30 hod.
Téma: Čínská medicína v naší zahrádce 
– V kurzu nám budou představeny nejtradič-
nější léčivé rostliny, které využívalo lidstvo 
od pradávna.

Cena: 300 Kč (6 přednášek)
Časová náročnost:
cca 1-2 hodiny, 1x za 14 dní
Kdo se může přihlásit ke studiu?
– senior (statut důchodce) 
– invalidní důchodce bez rozdílu věku
– osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní, osoby 
čekající na přiznání důchodu apod.)

Bližší informace a přihlášky: 
Mgr. Martina Hanzlíková, projektová manažer-
ka OS Aktivios, tel. 376 382 312, 725 883 296,  
info@mas-aktivios.cz, www.mas-aktivios.cz

Kulturní dům BOROVY dne 7. března v 19.00 hodin

Předprodej vstupenek od 10. 2. na OÚ Borovy, tel. č. 724 180 953 a p. Koubek  
– 732 735 137 nebo Textil Přeštice, Háječku – 731 569 561, TIC Přeštice 377 981 911.

Srdečně zveme všechny zájemce 
o modelovou železnici na výstavu

Vernisáží 21. ledna 2014 otevřel Dům his-
torie Přešticka první výstavy určené pro celou 
rodinu. Srdečně proto zveme všechny zájemce 
o modelovou železnici na výstavu pod názvem 
Jede, jede mašinka – kolejiště Josefa Němeč-
ka z Přeštic. Výstava je připravena v podkro-
ví Domu historie Přešticka. A co na Vás čeká? 
Modulové kolejiště (v různém stádiu dokonče-
ní) v modelové velikosti 1:120 TT o celkové 
délce téměř 18 m! Provoz je řízen digitálně, 
lokomotivy jsou osazeny zvukovými dekodé-
ry a parní lokomotivy i kouřovými generátory. 
Provozovány budou soupravy reálných před-
loh ČSD a ČD, zavítá i zahraniční rychlík. Na 
kolejišti naleznete mnoho funkčních drobnos-
tí, např. jezdící autobus a dinopark. Dokonce 
budete mít možnost sledovat jízdu po kolejišti 
ze „stanoviště strojvedoucího“. Zve Vás nejen 

Josef Němeček, ale také Josef Hrabě, který 
výstavu doplnil svými fotografiemi lokomotiv 
jezdících na  našich tratích.

Více zde: http://www.navestidla.cz/
/pozvanka-na-vystavu/

Vzpomínka na pana Vladimíra Bendu



Dan , mzdy, ú etnictví

Vzpomínka na pana Jaroslava Škabradu
Začátkem letošního roku jsme si připomněli  

95. výročí narození pana Jaroslava Škabrady, který 
se narodil 8. 1. 1919 v nedalekých Horušanech. 

Byl to vynikající hudební skladatel, trumpe-
tista, dirigent, více než 30 let byl členem orches-
tru Národního divadla v Praze. Pan Škabrada se 
zcela mimořádně zasloužil o propagaci české 
hudby v zahraničí. Inspiraci k vlastní tvorbě 
čerpal vždy z lidové muziky. Jeho veliká lás-
ka k rodnému kraji se odráží v názvech mnoha 
jeho skladeb: např. Horušanská polka, Přeštický 
pochod, Polka z Přešticka, V Pošumaví, Otěšic-
ký pochod, Soběkurská jedenáctka, Švihovské 
léto. Z valčíků to byl Dar rodákům a Lužanský 
valčík. Nejslavnější skladbou je polka Teruš-
ka, kterou věnoval své manželce. Pro dechový 
soubor Základní umělecké školy v Přešticích 
napsal pochod Muzikantské mládí. K různým 
událostem skládal také znělky,  mezi něž pat-
ří znělka Přeštická složená k 750. výročí města 
Přeštice.

Každoročně byl také vítán v Soběkurech na 
fotbalovém hřišti, kde se svou Aidovkou zaha-
joval fotbalové zápasy.

Se svou trubkou býval často sólistou při 
chrámových koncertech v přeštickém kostele 
Nanebevzetí Panny Marie.

Na slavnostním koncertě, který se konal v 
Kulturním zařízení v Přešticích dne 26. 1. 1999 
u příležitosti jeho významného životního jubi-
lea (80. narozenin) a který musel být po týdnu 
pro velký zájem ještě jednou opakován, předal 
váženému panu Škabradovi tehdejší starosta 
našeho města, pan Vladimír Benda, jmenování 
čestným občanem Přeštic.    

Svůj příspěvek – 
vzpomínku na pana 
Jaroslava Škabradu 
– si dovoluji ukončit 
přesnou citací z kni-
hy Za vesnickými 
muzikanty, kterou 
napsal pan František 
Pěchouček z Přeštic 
a která byla vydána 
v roce 1995:

„Ve svém muzikantském životě se potkal se 
stovkami lidových muzikantů a mnoho kapel 
na Přešticku mu vděčí za obětavou a nezištnou 
pomoc.“

A na úplný závěr mi dovolte ještě jednu osob-
ní poznámku: jedním z těch lidových muzikan-
tů, se kterými se ve svém životě pan Jaroslav 
Škabrada potkal, byl také můj dědeček pan 
Josef Königsmark z Přeštic. Vzpomínám si, že 
když jsem byl malý chlapec, dědeček často prá-
vě o panu Jaroslavu Škabradovi hovořil. To, že 
se můj dědeček s panem Škabradou dobře znali 
a že se na mnoha různých hudebních akcích či 
vystoupeních setkávali, si dobře pamatují můj 
otec i jeho sourozenci.

Pan Jaroslav Škabrada zemřel po krátké 
nemoci dne 3. 6. 2002. Místem jeho posledního 
odpočinku je pražský Slavín.

Čest památce tohoto velkého muzikanta Přeš-
ticka!

(Pozn.: Děkuji paní Věře Kokoškové za 
použité informace z publikace Osobnosti Přeš-
ticka.)

Mgr. Jan Königsmark, místostarosta

Rozjezdy pro dětské hvězdy 
– vyhlášená soutěž

KKC ve spolupráci s DDM Přeštice vyhlašu-
je soutěž:

Rozjezdy pro dětské hvězdy
(základní vyřazovací kolo)
Pravidla soutěže:

1. Základní vyřazovací kolo této soutěže pro-
běhne dne 20. 3. 2014 od 14.00 hodin ve vel-
kém sále KKC Přeštice. 
2. Soutěž proběhne ve 3 oborech – zpěv, tanec, 
recitace a ve 2 kategoriích – děti od 6 do 10 let 
a děti od 11 do 15 let.
3. Porota je tříčlenná, hodnotí skupinu či jed-
notlivce, a to jako jeden celek, body od jednoho 
do pěti.

4. Po sečtení bodů od všech porotců postoupí 
pět soutěžících s nejvyšším počtem bodů do 
finálového večera, který se bude konat 6. červ-
na 2014 od 17.00 hodin ve velkém sále Kultur-
ního a komunitního centra v Přešticích.
5. Výsledková listina všech soutěžících, včetně 
uvedení počtu získaných bodů, bude zaslána na 
jednotlivé školy, z nichž soutěžící byli.
6. Přihlášky soutěžících zasílejte písemně nej-
déle do 19. 3. 2014 – KKC Přeštice, Masary-
kovo nám. 311, 334 01 Přeštice nebo na e-mail: 
malatova@prestice-mesto.cz

Vyznačte obor, kategorii, věk (u jednotlivců), 
jméno, školu, kontakt.

Pojďte na „Drahouška“ do Snopoušov
Na sobotu 15. února od 18.00 hodin připravila kulturní 

komise obce Dolní Lukavice divadelní představení v kultur-
ním domě ve Snopoušovech. Vystoupí přeštický divadelní 
spolek Úhlavan s veselohrou Zítra to roztočíme, drahoušku 
(podle stejnojmenné komedie z roku 1976). Diváci mohou 
využít autobusového svozu tam i zpět zdarma. Z přeštického 
náměstí se pojede v 17.30 hodin. Odjezd zpátky bude upřesněn 
po skončení hry. Cena lístku je 60 Kč, děti do 15 let 30 Kč.

Premiéra této hry byla 11. května 2013 v Přešticích.
Mgr. Eva Klepsová

V prosinci 2013 se v Přešticích 
otevřelo nové zdravotní centrum

Zeptal jsem se Heleny Černé, na co je zaměřeno.
Čím se Vaše studio zabývá?
V našem centru se zabýváme přírodní medi-

cínou, hlavně aromaterapií a Bachovými esen-
cemi.

Můžete nám tyto, pro mě neznámé, obory 
přiblížit?

Aromaterapie používá k léčení esenciální ole-
je, které se destilují z léčivých, vonících rost-
lin. Tyto oleje mají široké spektrum vlastností 
a různé možnosti použití. Oleje mohou být anti-
virové, antibakteriální, ale i imunostimulační. 
Působí ale i na psychickou stránku člověka. 
Některé oleje jsou relaxační, uklidňují, zlepšují 
spánek. Jiné oleje jsou spíše stimulační, podpo-
rují koncentraci a zlepšují paměť. Obecně lze 
říci, že používáním kvalitních esenciálních ole-
jů můžeme výrazně přispět ke zlepšení zdraví 
u dětí i dospělých. Bachovy esence představují 
velice účinný systém, který navrací harmonii 
našim emocím. Třicet osm květových esencí je 
vyrobeno z různých rostlin a dřevin pomocí spe-
ciální metody. Esence nám pomáhají harmoni-
zovat naše negativní pocity, jako je třeba strach, 
netolerance či nízké sebevědomí. Pomáhají nám 
i při zvládání obtížných životních situací. Účin-
nost je poměrně rychlá a většina lidí cítí změny 
během několika dní. Zlepšení psychického sta-
vu má samozřejmě za následek zlepšení fyzické 
kondice.

Jak vybíráte vhod-
né esence a oleje?

V případě Bacho-
vých esencí je nutná 
konzultace. Pro klien-
ta vyberu 3-5 esencí, 
které nejvíce potře-
buje a užívá formou 
kapek. Aromatické 
oleje se mohou vybí-
rat také při individuál-
ní konzultaci, zvláště 
u dětí a při chronic-
kých problémech.

Mají tyto obory 
nějakou historii ne-
bo se jedná o něco 
nového?

První zmínky o aromaterapii se objevují již 
v prvních knihách čínské medicíny, to znamená 
několik tisíc let před naším letopočtem. Esen-
ciální oleje měly obrovskou cenu, používaly se 
při léčbě běžných nemocí a epidemií, při hojení 
ran, ale i pro potěchu, kosmetické či afrodizia-
kální účinky.

Bachovy esence nejsou tak starým oborem. 
Zakladatel Edward Bach se narodil roku 1886 
v Anglii a věřil, že psychické rozpoložení 
člověka a jeho osobnost mají zásadní vliv na 
zdraví. Bachovy esence proto fungují na prin-
cipu harmonizace negativních emocí, které nás 
obtěžují a trápí.

Co dalšího plánujete ve Vašem centru?
V centru bude k dispozici aromasauna, masáž-

ní a kosmetické služby, vše se zaměřením na 
aromaterapii. Budou zde probíhat kurzy masáží 
dětí a miminek, kurzy aromaterapie a přednáš-
ky, vše se zaměřením na zdravý životní styl 
a přírodní léčbu.

Kde Vaše centrum mohou lidé najít?
Sídlíme v Mlýnské ulici 10. Pondělí a úterý 

máme vyhrazeno na individuální konzultace, 
od středy do pátku je otevřeno od 9 hodin do 
17 hodin.

 Text a foto Ing. Jiří Běl 



Turnaj Štěnovice – mladší žáci
Mladší žáci TJ Přeštice se zúčastňují turna-

je ve Štěnovicích. Celkem tři víkendy bojují v 
hale s ostatními celky regionu. V sobotu 18. 1. 
2014 proběhlo druhé kolo turnaje, naši chlapci 
předvedli velmi kvalitní výkon.

Výsledky:
Přeštice – Chlumčany 2:1, branky: Křeš, Mertl 
Šimon
Přeštice – ZČE 2:1, branky: Křeš, Mertl Dan
Přeštice – Viktoria Plzeň B 1:1, branka: Mertl 
Dan
Přeštice – Letná 3:0, branky: Mertl Šimon, 
Knopf, Klokan
Přeštice – Rapid 1:1, branka: Kubeš
Přeštice – Viktoria Plzeň Ž 1:1, branka: Mertl 
Šimon

Nejlepším hráčem byl vyhlášen hráč Přeštic 
Šimon Mertl.

Horní řada zleva: Klokan, Křeš, Mertl Šimon, Knopf, Peťák, Mertl Dan, Hejhal. 
Dolní řada zleva: Valenta, Hrubý. Ležící: Fořt, Kubeš.

Šimon Mertl přijímá cenu za nejlepšího hráče.

TOPENÁ STVÍ R-V s.r.o.

Výtěžek z koupání jde Nadaci 
kostní dřeně

Tradiční setkání staré několik desítek let má 
na přelomu roku příchovický Ostrov. Také letos 
přivítal otužilce, kteří se s úsměvem postupně 
nořili do vod Úhlavy.

„Základní údaje: vzduch minus čtyři, voda 
plus jeden a půl,“ sdělila úvodem starostka Pav-
lína Nohavová. „Tuto akci pořádá obecní úřad 
společně s tělovýchovnou jednotou. Za vše 
vlastně může Vašek Valeš, začal s otužováním, 
další se přidávali, jezdili na zimní plavání po 
republice, takže srazy se začaly dělat samozřej-
mě i u nás v Příchovicích.“

Na necelé tři desítky otužilců se přišly podí-
vat tak tři stovky diváků zachumlaných do tep-
lých bund a s čepicí nasazenou nízko do čela. 
Z jejich hloučků chvílemi zněly více či méně 
trefné poznámky. Na slova „Tam bych nevlezl 
ani za milion“ zazněla okamžitá replika: „Ale 
určitě vlezl.“ „Co na tom mají, voda na koupání 
přece musí hřát a ne chladit.“ To byly jen něk-
teré z mnoha. 

Na to otužilci vůbec nedali, odplavali si 
s chutí svou štreku, ještě z vody stačili mávat 

přihlížejícím a když vylezli na břeh, tak si 
pochvalovali jak je příjemně. Mezi otužilci se 
pohyboval i známý herec Pavel Nový. „Nyní už 
se nekoupu, končím tak v polovině listopadu. 
Ale strašně jim fandím. Já jsem tady jako tako-
vá morální podpora, možná takový maskot,“ 
dodal se smíchem.  

Starostka obce také připomněla návštěvní-
kům důležitou věc: „Veškeré dobrovolné vstup-
né, které se tady dnes vybralo, věnujeme stejně 
jako předchozí roky Nadaci pro transplantaci 

Všichni se ve vodě tvářili jako by nemrz-
lo a teplota vody nebyla jen lehce nad nulou, 
srandičky a společné foto nechyběly.

Nestor příchovických otužilců Václav Valeš, 
který patří i k zakladatelům setkání otužilců na 
příchovickém Ostrově.

Při setkání otužilců vše začalo společným fotografováním, pak teprve otužilci zamířili do vody 
(v zadní řadě čtvrtý zleva host otužilců herec Pavel Nový).

V rozhovoru s příchovickou starostkou  Pav-
línou Nohavovou host setkání otužilců herec 
Pavel Nový.

Příběh starý přes sto let má své
dojemné pokračování

Možná, že si pravidelní čtenáři Přeštických 
novin ještě vzpomenou na článek „Našla se 
Mařenka“, uveřejněný v lednovém vydání 
v roce 2009. Popisovala jsem v něm zajímavý 
přírůstek do sbírky Domu historie Přešticka 
– velký památník, nalezený v Praze na Jižním 
Městě u kontejneru na separovaný odpad. Auto-
rem ozdobně svázaného rukopisu o 46 stranách 
byl Josef B. Rebec, ředitel obecných dívčích 
škol v Přešticích (1842-1906), který byl nejen 
skvělým pedagogem, ale také velmi činným 
osvětovým pracovníkem a zakladatelem prv-
ního přeštického veřejného městského parku. 
„Vzpomínku na Mařenku“ napsal roku 1882 po 
smrti své dvouapůlleté dcerky a věnoval ji své 
ženě Matyldě. Jak se potom památník dostal do 
Prahy, není jasné. Jisté je, že Rebec měl v Pra-
ze švagra a právě na návštěvě u něho ho stihla 
nečekaně smrt, v jeho pouhých 64 letech. Reb-
covi měli ještě další dvě dcery, Miladu a Bohu-
slavu, jejichž další osudy nám byly až dosud 
neznámé.

 A teď si představte, že se letos v půlce ledna 
ozve člověk ze Skotska, který se do Přeštic hlá-
sí jako potomek Bohuslavy Rebcové. Jmenuje 

se Mirek Borek, od roku 1997 žije ve Skotsku, 
kde se usadil a založil rodinu. Když jeho mladší 
dcera začala pracovat na školním úkolu o rodin-
né historii, zahloubal se do písemné pozůstalos-
ti svého dědečka Bohuslava Borka. Ten se na 
několika stránkách zmiňuje o jistém Rebcovi, 
jenž byl zase jeho dědečkem ze strany matky 
Bohuslavy. Bohuslav Borek se narodil v roce 
1908 v Hrubé Vrbce na jižní Moravě, kde byl 
jeho otec Josef Borek učitelem na místní evan-
gelické škole. Jeho žena, Bohuslava Borko-
vá – Rebcová, zemřela podle těchto záznamů 
v roce 1928.  V dědových zápisech pak Mirek 
Borek dále nachází na str. 5-6 zmínku o jakém-
si památníku „Vzpomínka na Mařenku“. Dove-
dete si představit jeho úžas a nadšení, když při 
náhodném bloumání na internetu narazí přímo 
na článek „Našla se Mařenka“, vyvěšený v jed-
nom z ukázkových čísel Přeštických novin? Pak 
už následují jen telefonát a e-mail do Domu his-
torie Přešticka s prosbou o poskytnutí digitální 
kopie této rodinné památky. 

A tak naše „Mařenka“ poputuje po 132 letech 
z Přeštic do Skotska. 

Věra Kokošková



Přípravný turnaj mužů v Nezvěsticích
V sobotu 11. 1. 2014 se prvoligoví muži 

národní házené TJ Přeštice zúčastnili příprav-
ného turnaje ve sportovní hale Sokola Nezvěsti-
ce. Turnaj se hrál ve dvou skupinách, kam bylo 
rozděleno osm přihlášených družstev.
Skupina A: TJ Přeštice, S. Nezvěstice B, TJ Pří-
chovice B, Ferry Team
Skupina B: S. Nezvěstice A, TJ Příchovice A, 
TJ Litice, S. Blovice

Do finálové skupiny postoupila družstva na  
1. a 2. místě základní skupiny a vzájemný výsle-
dek si do této skupiny přenesla.

Výsledky Přeštic v základní skupině:
- Nezvěstice B 6:4, - Ferry Team 9:10, 
- Příchovice B 9:7

Pořadí v základní skupině A:
1. Ferry Team 6 b., 2. TJ Přeštice 4 b., 3. Pří-
chovice B 2 b., 4. Nezvěstice B 0 b.

Pořadí v základní skupině B:

1. Nezvěstice A 6 b., 2. Příchovice A 4 b.,  
3. Blovice 1 b., 4. Litice 1 b.

Výsledky Přeštic ve finálové skupině:
- Nezvěstice A 6:10, - Příchovice A 8:5

Konečné pořadí turnaje:
1. S. Nezvěstice A, 2. Ferry Team, 3. TJ Přešti-
ce, 4. Příchovice A

Sestava TJ Přeštice:  
brankář: G. Kováč
obrana: K. Zeman, M. Gruszka, O. Šik,
T. Hajžman
útok: R. Lang (12 branek), P. Kydlíček (8),  
M. Brada (7), T. Urban (2), K. Šelep (9)

Hodnocení trenéra P. Moravce: Na turnaj 
jsme nejeli kompletní a na ostatních hráčích 
byla znát herní pauza. Před turnajem družstvo 
mělo dva tréninky. Abychom uspěli ve čtvrtfiná-
le ČP, které se hraje 18. 1. 2014, musíme herně 
přidat. Máme na to ještě dva tréninky.

Zimní halový pohár přípravek v Plzni 
Doubravce – ZŠ Zábělská ul.

V sobotu 11. 1. 2014 uspořádala Západo-
česká oblastní soutěžní komise v Plzni-Doub-
ravce Zimní halový pohár 2014 pro nejmenší 
kategorii v národní házené. Turnaje se zúčast-
nil rekordní počet dvanácti družstev, která byla 
rozdělena do dvou základních skupin po šesti. 
Po sehrání zápasů každý s každým v základ-
ních skupinách byly utvořeny 3 nadstavbové 
skupiny: skupina o 1.-4. místo, sk. o 5.-8. mís-
to a sk. o 9.-12. místo. Výsledky vzájemných 
utkání v základních skupinách společně postu-
pujících celků se přenesly do nadstavbových 
skupin.

Hrálo se 1x10 min. TJ Přeštice postavila tra-
dičně 3 družstva, 2 děvčat A a B a 1 chlapců.

Výsledky družstev Přeštic v základních 
skupinách:

Skupina A:
TJ Přeštice A - TJ Přeštice B 2:0, - Ejpovice 
1:7, - Litohlavy D 6:3, - Blovice 11:0, - Kyšice 
A 8:2
TJ Přeštice B - Kyšice A 2:1, Blovice 2:1, 
- Ejpovice 0:3, - Litohlavy D 5:4

Skupina B:
TJ Přeštice C - Kyšice B 12:0, - Litohlavy H 
8:9, - Božkov 4:2, - Plzeň-Újezd 7:5, - Tymá-
kov 8:4

Pořadí ve skupině A:
1. Ejpovice 27:8 – 10 bodů, 2. TJ Přeštice A  
28:12 – 8 b., 3. TJ Přeštice B 9:11 – 6 b.,  
4. Litohlavy D 29:24 – 4 b., 5. Kyšice A 11:21  
– 2 b., 6. Blovice 4:31 – 0 b.

Pořadí ve skupině B:
1. TJ Přeštice C 39:20 – 8 bodů, 2. Litohlavy 
H 42:26 – 8 b., 3. Plzeň-Újezd 39:25 – 6 b.,  
4. Božkov 28:26 – 5 b., 5. Tymákov 26:38 –  
3 b., 6. Kyšice B 5:44 – 0 b.

Výsledky v nadstavbových skupinách:
Skupina o 1.-4. místo:

TJ Přeštice A - TJ Přeštice C 5:5, - Litohlavy H 
4:1, - Ejpovice 1:7 (ze zákl. sk.)
TJ Přeštice C - Ejpovice 6:8, - Litohlavy H 8:9 
(ze zákl. sk.)
Litohlavy H - Ejpovice 6:6 

Skupina o 5.- 8. místo:
TJ Přeštice B - Božkov 2:3, - Plzeň-Újezd 2:3, 
- Litohlavy D 5:4 (ze zákl. sk.) 
Božkov - Litohlavy D 7:5, - Plzeň-Újezd 8:7  
(ze zákl. sk.)
Plzeň-Újezd - Litohlavy D 8:5

Sestavy družstev Přeštic:
dívky „A“

brankářka: K. Sedláčková
v poli: E. Sedláčková (5 branek), D. Kučerová 
(13), M. Živná (11), L. Sýkorová (1), K. Ková-
říková (5), N. Pelíšková (2), K. Třísková (1)
trenérka: A. Moravcová

dívky „B“
brankářka: Michaela Jelínková
v poli: A. Buberlová (3), E. Romová (1),  
M. Kokošková (7), R. Waltová (2), M. Kahán-
ková, H. Pelíšková, J. Hurtová
trenér: m.n.h. S. Zadražil

chlapci
brankář: D. Buberle
v poli: J. Kubeš (1), J. Treml (5), J. Pogadl 
(1), J. Wiesner, J. Hranáč (3), J. Brada (20), 
R. Stehlík (20)
trenérka: L. Kačírková

Konečné pořadí ZHP přípravek 2014:
1. Sokol Ejpovice, 2. TJ Přeštice A, 3. TJ 
Litohlavy H, 4. TJ Přeštice C,  5. TJ Božkov,  
6. TJ Plzeň-Újezd, 7. TJ Přeštice B, 8. TJ Lito-
hlavy D, 9. Sokol Kyšice A, 10. Sokol Tymá-
kov, 11. Sokol Blovice, 12. Sokol Kyšice B

Hodnocení turnaje trenérem m.n.h. Stanisla-
vem Zadražilem: Po třech vítězstvích na posled-
ních turnajích našich chlapců se jim tentokrát 
nedařilo. Střelecky to bylo dobré, ale v obranné 
činnosti bylo hodně nedostatků. V tomto naopak 
byly úspěšné dívky z „áčka“, podpořené výborným 
výkonem brankářky Karolíny Sedláčkové a stře-
lecky disponovaných Denisy Kučerové a Michaely 
Živné. Po bojovných a kvalitních výkonech nako-
nec obsadily krásné druhé místo, když prohrály 
jediné utkání v základní skupině s vítěznými kluky 
z Ejpovic. Potěšil  i druhý celek děvčat, který sice 
obsadil 7. místo, ale sehrál všechna utkání vyrov-
naně. V útoku chybí síla v zakončení, ale v obran-
né činnosti patřily k nejlepším, když se předvedla 
opět skvělým výkonem brankářka Michaela Jelín-
ková. Svědčí to i o nejmenším počtu obdržených 
branek ze všech družstev. Umístění mohlo být 
ještě o stupínek vyšší. V posledním utkání s kluky 
Plzně-Újezdu jsme měli v posledních vteřinách 
zápasu možnost dát vítězný gól z pokutového 
hodu, který jsme neproměnili a z protiútoku (již 
po řádném hracím čase) nám soupeř dal vítězný 
gól. Děvčata, která srdnatě bojovala proti klu-
kům, konec utkání obrečela.         

Výborná reprezentace starších žaček
na turnaji v Ejpovicích

V sobotu 4. 1. 2014 se zúčastnila dvě družstva 
starších žaček oddílu národní házené TJ Přeš-
tice nepostupového Zimního halového pohá-
ru ve sportovní hale Sokola Ejpovice. Kromě 
družstva starších žaček (TJ Přeštice B) bylo 
druhé družstvo tvořeno kolektivem mistryň 
České republiky mladších žaček (TJ Přeštice 
C). Starší žačky bez velkých problémů turnaj 
vyhrály a mladší žačky obsadily mezi družstvy 
starší kategorie pěkné třetí místo.

Výsledky TJ Přeštice B:
- TJ Přeštice C 10:7, - Všenice 21:1, 
- Ejpovice 14:6, - Blovice 12:5, - Božkov 8:8

Výsledky TJ Přeštice C:  
- Božkov 6:4, - Všenice 17:2, - Ejpovice 10:6, 
- Blovice 6:12

Pořadí turnaje:
1. TJ Přeštice B 66:27 – 9 bodů, 2. Blovi-
ce 47:35 – 6 b., 3. TJ Přeštice C 46:34 – 6 b.,  
4. Božkov 40:34 – 5 b., 5. Ejpovice 53:46 – 4 b., 
6. Všenice 15:91 – 0 b.

Sestava TJ Přeštice B:
brankářka: T. Loudová
obrana: N. Mlynaříková (2 br.), V. Szlachtová, 
A. Jabbourová, A. Brunátová, M. Kašparová, 
Skálová
útok: L. Klinerová (23), N. Tušková (15),  
M. Černá (8), B. Schejbalová (8), L. Wiesne-
rová (9)

Sestava TJ Přeštice C:  
brankářky: E. Baumrukrová, J. Hrbáčková
obrana: M. Kamenová, V. Dobrá, L. Řezníčko-
vá, T. Hodanová
útok: K. Tušková (8), K. Ausbergerová (14),  
M. Trávová (12), A. Schejbalová (7), K. Tre-
mlová (5)

Hodnocení hry družstva B trenérem Kar-
lem Tuškem: Až na utkání s Božkovem podá-
vala děvčata solidní výkony ve všech řadách. 
Pochvalu zaslouží zejména brankářka T. Lou-
dová, pro kterou to bylo vlastně druhé vystou-
pení v brance vůbec a zhostila se ho dobře. 
Obrana i útok se střídaly pravidelně bez ohledu 
na výsledek. V utkání s Plzní-Božkovem došlo 
v počátku k neproměnění několika vyložených 
šancí, děvčata znervózněla a těžko zachraňova-
la v závěru remízu. I tak jsem za tohle utkání 
rád. Ukázalo řadu našich nedostatků.

Hodnocení hry družstva C trenérkou 
Romanou Jabbourovou: Družstvo věkově 
nejmladší, kategorie mladších žaček. Přesto 
se děvčata svých soupeřů nezalekla a odehrá-
la vesměs velmi dobrá utkání. Nepovedl se jen 
závěr utkání s Blovicemi, kde družstvo v závěru 
dostalo několik zbytečných branek. Pro naše 
mladá děvčata to byl velmi přínosný turnaj. 
Poděkování také patří pořadatelům za uskuteč-
nění této akce.

Tělocvičná jednota SOKOL Přeštice 
nabízí pronájem bytu 3+1 (větší) 

v SOKOLOVNĚ v Přešticích. 
Bližší info na tel. 604 938 964.

Paní Schultes z Německa, 
která má předky z rodu Jaklin, 

hledá někoho z této rodiny.
V případě zájmu se ozvěte na tel. 606 812 931.

SLEDUJTE: 
www.kzprestice.cz

NOVĚ:
online

předprodej

vstupenek
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Pozvánka na Mistrovství Plzeňského 
a Karlovarského kraje v eskymování

Vodácké oddíly KČT Úhlava a TOM 20902 
Úhlava zvou všechny vodáky na 5. ročník Ote-
vřeného mistrovství Plzeňského a Karlovarské-
ho kraje v eskymování, které se bude konat dne 
15. 2. 2014 od 10 hodin v plaveckém bazénuSK 
Radbuza Plzeň, Kozinova ul. 3.

Závod má dvě disciplíny: 
1. Eskymování na čas, kdy soutěžící musí absol-
vovat trať, během které musí otočit předepsaný 
počet eskymáků. 
2. Eskymování na počet, kdy soutěžící musí ve 
stanoveném limitu absolvovat co možná nejví-
ce eskymáckých obratů. 

Závod se koná v kategoriích K1 (muži, ženy, hoši, 
dívky, ml. děti, veteráni, veteránky), C1 a C2.

První tři soutěžící v každé kategorii a z každého 
kraje obdrží diplom a hodnotné ceny, vítěz v kaž-
dé kategorii obdrží titul Přeborník kraje v esky-
mování a postupuje na Mistrovství České republi-
ky, které se uskuteční 16. 3. 2014 v Brně.  

Bližší informace a podrobná pravidla závodu 
najdete na www.kct-uhlava.com 

Přihlášky posílejte do 13. února 2014 na: 
hzamburkova@seznam.cz nebo telefonicky na 
číslo 777 832 520.              Hanka Žambůrková

KČT a TOM Úhlava

Michal k snidani
22. 2. 2014
od 10.30 hodin
Místo konání: 
sokolovna Přeštice

Pořadatel: 
Pragokoncert Praha

Vstupné: 169 Kč

Předprodej: TIC Přeštice


