
Nadační fond Eduzměna 
funguje jako platforma zástup-
ců soukromého, neziskového 
a státního sektoru, která chce 
společnými silami, know-how 
a financemi podpořit systémo-
vé změny ve vzdělávání dětí 

v České republice. Fond se 
soustředí na dlouhodobé akti-
vity, které mají prokazatelný 
dopad na zlepšování učení dětí. 
Založily jej čtyři české nadace 
(Nadační fond Avast, Nada-
ce České spořitelny, Nadace 

Karla Janečka a Nadace OSF), 
k jeho podpoře se dále připo-
jily Nadace Jablotron, Nadace 
RSJ a Karlín Group.

Nejprve bych vám všem 
chtěla poděkovat za aktivní 
účast na setkání k představení 
Nadačního fondu Eduzměna, 
které v Přešticích proběhlo 
14. 1. 2020, ale i za podporu, 
dotazy a zájem všech, kteří 
se zúčastnit nemohli. Nejen 
z mého pohledu jste byli pro-
stě skvělí a věřím, že i pro vás 
byl celý ten pracovní den zají-
mavý, inspirativní.

V úterý 28. 1. 2020 se usku-
tečnila v Praze tisková kon-
ference, kde Nadační fond 
Eduzměna oznámil vybraný 

region pro pětiletý pilotní pro-
jekt zaměřený na zkvalitnění 
vzdělávání.

Konečný výběr nakonec padl 
na Kutnohorsko. 

Proč jste se 
chtěla stát 
ředitelkou 
Kulturního 
a komunit-
ního centra?

Oslovila mě paní Hanušová, 
která již pracovala jako vedou-
cí odboru školství na městském 
úřadě, že bude vypsán konkurz  
na ředitelku KKC. Obě jsme 

byly letité kantorky, ona učila 
v Letinech a já v Řenčích. Byly 
jsme průkopnice, vyhledávaly 
jsme kreativní věci a ona vědě-
la, že dělám řadu mimoškolních 
akcí. Myslela si, že by to byla 
práce pro mě. Přihlásila jsem se 
do konkurzu a vyšlo to. Trefila 
se, je to o kreativitě.
Děti vám nechyběly?
Chybí mi neustále, nicméně 

se k nim přes práci v centru 
vracím. Zavedla jsem anglic-

kou kouzelnou školku, kde 
máme dnes šest dětských kur-
zů a mimochodem i šest kurzů 
pro dospělé. Přivedla jsem do 
Přeštic Juniorfest a třeba vzdě-
lávací programy pro družiny. 
Jak to vypadalo v KKC 

před deseti lety, když 
jste začínala?

Našla jsem tužku, stůl, židli 
a žádnou techniku. 
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Pokračování na str. 4

Přešticko a Blovicko bude moci čerpat zkušenosti z projektu 
Eduzměna – zaměřené na podporu vzdělávání dětí

Město Přeštice 
zve 

širokou veřejnost
na

Zastupitelstvo
města Přeštice

dne 
20. 2. 2020
od 17.00 hodin

velký sál 
KKC Přeštice

Vážení čtenáři,
prosincový sloupek jsem 

uváděl tím, že paní Zima dělá 
drahoty. V této věci se tedy 
bohužel nic moc nezměnilo. 
Jinak se toho ale „na městě“ 
děje spousta a já vás mohu obe-
známit s několika novinkami. 
Ve věci změny Územního 
plánu Přeštice (dále ÚP) 
došlo k prvnímu kroku. Veřej-
nou vyhláškou bylo zveřej-
něno Oznámení o projednání 
návrhu zprávy o uplatňování 
ÚP v období 2016-2020. Na 
základě tohoto oznámení lze 
nejpozději do 19. 2. 2020 podat 
na MěÚ žádost o změnu ÚP 
v konkrétní, dostatečně popsané 
věci. Pokud v této oblasti máte 
svoje představy nebo návrhy, 
máte příležitost vhodit je do 
soukolí a třeba nám pomoci 
udělat z Přeštic lepší místo.

Pro ty z vás, kteří se těší na 
dobu, až nebudou muset chodit 
na úřady, mám dobrou zprá-
vu. Je to tady! Spustili jsme 

službu Portál občana. 
Je to jednoduše místo na inter-
netu, odkud můžete absol-
vovat většinu běžného styku 
s Městským úřadem. Musíte 
se sice seriózně zaregistrovat 
(včetně ověření totožnosti), 
ale již dnes můžete zaplatit 
místní poplatky (popelnice, 
pes...) bez front a čekání pro-
střednictvím platební brány. 
Portál občana dále obsahuje 
postupně se rozšiřující nabíd-
ku online formulářů pro úplné 
elektronické podání. Zároveň 
i klasické offline formuláře, 
které můžete vyplnit z pohod-
lí domova a doručit na poda-
telnu. Je to neustále rozšiřující 
se portfolio služeb moderního 
úřadu a navazuje na již spuště-
ný Portál občana ministerstva 
vnitra. Více informací najdete 
v inzerátu tohoto vydání PN 
nebo na webu města.

Dobrou zprávu mám i na 
závěr. Rozjeli jsme ještě jednu 
novou službu, již dříve avizo-

vaný Mobilní rozhlas. 
Tato aplikace umožňuje při-
hlášeným občanům dostávat 
od města a jeho organizací 
všechny informace nebo pou-
ze ty, které si sami vyberou 
(kromě krizových informací, 
ty jsou povinné). 

Pokračování na str. 9

Kdo stojí za projektem Eduzměny?

8. 2. Reprezentační ples 
města 

22. 2. Vepřové 
zabijačkové hody

7. 3. Fotomodel/ka roku 
16. 5. Timbersports
25. 7. Dechparáda 
pod širým nebem 

25.-29. 8. Letní kino
5. 9. Přeštické pivní

slavnosti 
3. 10. Den pro rodinu 
aneb Křížem krážem

Přešticemi 
10. 10. Přeštický 

festival vína

Připravujeme
v roce 2020

Jubilejní 20. veřejná Tříkrálová sbírka 2020 Přeštice.                                                                   Text (red), foto Stanislav Morávek



Pokračování ze str. 1 
Nebylo tu informační cent-

rum, sály byly bez vybavení, 
kino nehrálo. Postupně jsem 
přišla na to, že kino potřeba je. 
To souvisí s Juniorfestem, kte-
rý jsem spoluzakládala. Stála 
jsem o to, aby i Přeštice byly 
festivalové město, aby zde 
bylo též digitální kino.

 Takže tu tenkrát byla 
jen kancelář?

Původně byla dole v přízemí 
cestovka, takže vlastní kance-
lář jsem si musela vybudovat. 
Dneska tu máme informač-
ní centrum otevřené šest dní 
v týdnu. Pořádáme venkovní 
akce jako Přeštické pivní slav-
nosti, Festival vína, Den pro 
rodinu, dřevorubecké závody 
Timbersport, Vepřové zabijač-
kové hody. To si šéfuju od 
A až do Z, venkovní akce jsou 
prostě „moje“. 
Jaký byl rozpočet před 

deseti lety?
Příspěvek od města zhruba 

jeden a půl milionu korun. 
V současné době dostáváme 
o tři miliony víc, ještě přes 
dva  miliony korun ale vydělá-
me. Veškeré žádosti o dotace 
dělám sama a jsem ráda i za 
deset, patnáct tisíc. Proto mě 
velmi mrzí, když zástupci něk-
terých spolků řeknou, že nebu-
dou kvůli pěti tisícům vyplňo-
vat žádosti. 
Jaké akce jsou zisko-

vé?
Ziskové je turistické infor-

mační centrum, kde prodává-
me nejen zboží, ale nabízíme 
i tři prodejní portály, ze kte-
rých máme provize. Vydělává 
i kino, jazykové i praktické 
kurzy.  

Při kolika divácích je ki-
no výdělečné?

V Přešticích táhnou české 
filmy, cizí ne, což do jisté 
míry nevadí. Máme digitální 
kino a s distributory jedeme 
půl na půl. Když přijde jenom 
dvacet diváků a na tržbách 
máme dva tisíce korun, tak 
polovinu odevzdám distri-
butorovi a polovina zůstává 
tady. Ale chodí i sto padesát 
diváků. Když jsme digitální 
kino neměli, platili jsme fixní 
cenu např. 3500 korun, tudíž 
jsme snadno mohli prodělat. 
Navíc filmy byly staré, dnes 
je jeden den světová premiéra 
a druhý den hrajeme.  Přikou-
pili jsme promítací nafukova-
cí plátno a rozjeli letní kino. 
Pronajímáme ho do okolních 
obcí, vloni jich bylo osmnáct. 
Plátno se tak zaplatilo už dáv-
no.  
Jak to dopadlo s držá-

ky na nápoje v kině? 
Stěžovala jste si, že vám 
je někdo zdemoloval?

Držáky jsou bohužel nešťast-
ně řešené ze strany zhotovitele. 
Ale ti kluci je v kině vědomě 
lámali a házeli po sobě. Proto 
jsem si stěžovala. Kromě toho 
mi vadil nehorázný nepořádek, 
který po sobě zanechali.
Nepořádku v kinech 

se nevyhnete. Kde se 
prodává popcorn, tam 
zůstane podestýlka.

To vím, ale tento případ už 
byl trochu přes čáru. Stížnosti 
zapůsobily a od té doby se to 
neopakovalo.

Jsou ziskové Pivní 
slavnosti nebo Festival 
vína?

Ne. Mám v rozpočtu akce 
plusové a akce minusové. Ve 
finále to musím sečíst tak, aby 
to vyšlo. Nemůžete to brát tak, 
že prodělávám. Festival vína 
má rozpočet například 200 
tisíc korun a podle toho musím 
připravit program. Já to beru 

jako bonus pro lidi a poděko-
vání za to, že po celý rok chodí 
do Kulturního a komunitního 
centra. Také ale umím udělat 
řadu akcí levně. Třeba novo-
roční ohňostroj stál 40 tisíc 
korun, přitom má cenu dvoj-
násobnou. Ale díky tomu, že 
znám hodně lidí a jsem prová-
zaná s Juniorfestem, daří se mi 
získat umělce levněji. Vymá-
mím tele z jalové krávy, jak 
s oblibou říkala moje babička.

Měníte i reprezentační 
ples města?

O ten jsem usilovala i u býva-
lého vedení, teprve Marek 
Krivda s Karlem Naxerou na 
to kývli. Jinak ples finančně 
vyjde nula od nuly. Vloni jsem 
slyšela názory, že program 
je předimenzovaný a nezbý-
vá prostor pro tanec. Letos 
bude proto méně programu 
a více bude hrát Simply Cover 
Band. Moderátorem bude Rey 
Koranteng, kterého jsem zase 
sehnala za „dobrý peníz“. 
Znám lidi, se kterými pracuji 
léta, takže si vycházíme vstříc.
Co v Kulturním a komu-
nitním centru plánujete 
dál?

Především bych chtěla roz-
šířit velký sál, který zas tak 
velký není. Říkám to často, ale 
zatím jsem nebyla vyslyšena, 

chápu, zatím dostaly přednost 
důležitější akce. Je tu velká 
zahrada, kam se dá sál rozšířit. 
Dole by se mohlo vybudovat 
atrium s výtahem. Prostor by se 
zvětšil tak, že bychom tu mohli 
pořádat i městský ples. Teď si 
na taneční a další akce musím 
pronajímat sál v Příchovicích. 
Máme tam lepší podmínky než 
tady v Přešticích.  

Kolik je tu akcí za rok?
Když spočítám všechno včet-

ně promítání v kině, tak dělá-
me přibližně 240 akcí. Samo-
zřejmě, kdyby synové nebyli 
velcí, tak bych se tomu takhle 
intenzivně věnovat nemohla. 
Zase jsem v nich včetně přítel-
kyň našla „parťáky“ pro spolu-
práci.
V KKC začíná fungovat 

sociální komunitní cen-
trum. Co to je?

To už funguje a perfektně. 
Jde o službu pečovatele, kte-
rý dochází k seniorům, řeší 
s nimi jejich problémy, poví-
dá si s nimi a podobně. Chtěla 
bych zdůraznit, že to není kon-
kurence stávající pečovatelské 
službě nebo Kristiánu. Naopak, 
spolupracujeme, jsme součástí 
stejného projektu. Pečovatel-
kou je Martina Karlíčková.
Jak se někdo k vaší 

službě dostane?
Dostáváme tipy z pečovatel-

ské služby i z Kristiána. Pečo-
vatelka dojíždí ke klientům, 
ráno nebo večer, jak se domlu-
ví. Podmínkou projektu je, že 
to nesmí být cyklicky opakují-
cí se činnost, ale naopak nára-
zová podle potřeby. Klienti za 
to neplatí.
Všiml jsem si, že tu 

zřizujete i coworkingo-
vé centrum. Není to na 
Přeštice trochu předčas-
né?  

Coworkingové centrum je 
sdílená kancelář. Já vím, že to 
funguje především ve velkých 
městech jako Praha, ale věřím, 
že se to prosadí i dál. Vznikne 
v konferenčním sále, kam se 
vchází z boku KKC. Teď chys-
táme instalaci počítačů. Kdo-
koliv bude potřebovat kance-
lář, tak si ji tam může prostor  
pronajmout. Na týden nebo na 
pár hodin.
Myslíte, že to má v pod-

statě na venkově v kon-
zervativních Přešticích 
šanci?

Já jsem nadčasová. Sdíle-
ná ekonomika je celosvětový 
trend.

Po desetiletí jezdíte do 
Francie, co tam provádíte?

Žije tam sestra mého otce, 
takže teta. Bydlí v Paříži, teď 
za ní zase na týden letím. Teta 
je jako druhá máma.  
Teta je odsud?
Jistě. Jako jedna z mála stu-

dentek Obchodní akademie 
v Plzni si v šedesátých letech 
vybrala francouzštinu a díky 
tomu překládala na výstavě 
EXPO Plzeň. Chtěla do světa 
a tak odjela studovat do Fran-
cie, kde se seznámila se strej-
dou. V roce 1970 se vdala do 
Kanady.
Strýc je Čech?
Kdepak. Byl kanadský repor-

tér televize CBC, hodně ces-
toval jako válečný zpravodaj. 
Dlouho spolu žili v Anglii, 
v Rusku, v Berlíně, ve Fran-
cii a třeba i v Izraeli. Je to 
sice Kanaďan, ale po padesáti 
letech v naší rodině už mluví 
česky. Žijí v Paříži, mají ale 
dům i v Provence, kam za nimi 
též jezdím.    
Jak často tam jezdíte?
Poprvé jsem byla v Paříži 

jako malá holka v roce 1981, 
takže za ta léta už město trochu 
znám, ale teta vždy vymyslí 
místa, kde jsem ještě nebyla. 
Do Paříže létám sama, protože 
manžel nechce do letadla. Na 
jih do Provence jezdíme autem 
společně.
Dům v Provence, to je 

nějaký domeček ve vini-
cích?

Domeček? To je bývalý 
dvoupatrový klášter s vinným 
sklepem a bazénem. Teta to 
kdysi koupila jako ruinu, aby 
se měla kde v Evropě setká-
vat s rodiči. Ona sice neemi-
grovala, odešla legálně, ale 
i tak to bylo komplikované.  
Tetě vzali český pas, do Čes-
koslovenska nesměla. Děda 
s babi tam jezdili na pozvá-
ní jednou za rok. Proto teta 
koupila ten barák a děda jí 
ho tam pomáhal opravovat. 
Celý rok vyráběl doma růz-
né věci, třeba schody. a pak 
je odvezl do Francie. Čtrnáct 
dnů pracovali a čtrnáct dnů 
cestovali.
Takže Francie to je ta-

kový váš koníček. 
My si s tetou úžasně rozu-

míme, snad jsem po ní zdě-
dila i cestovatelského ducha.  
Francie je odpočinek, stejně 
sebou ale pořád vozím note-
book. Mám však zakázáno 
pracovat více než tři hodiny 
denně. 
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Sladká Francie,
ještě sladší Provence

Dokončení na str. 4

Z jalové krávy vymámím tele

Pořád kupředu

Kino se vyplatí

Jaké tři věci jsou nejlepší 
na Alzheimerovi?

Nevěřil bych tomu, kdybys-
te mi to vyprávěli před pěti 
lety. Je těžké uvěřit, i když vše 
vidíte na vlastní oči. Všichni 
asi nevíte, co je to Alzheime-
rova choroba, ale určitě vši-
chni znáte nějaké vtipy o ní. 
Třeba ten: „Jaké tři věci jsou 
nejlepší na Alzheimerovi?“ 
Znáte to? Správná odpověď 
zní: „1. Každý den pozná-
váte nové přátele. 2. Můžete 
se stále smát stejnému vtipu.  
3. Každý den poznáváte nové 
přátele.“ Následky závažné 
choroby jsou skutečně tako-
vé. Alzheimerova choroba 
je mozkové onemocnění, při 
kterém se v některých částech 
mozku ztrácejí nervové buňky. 
Důsledkem je demence. Cho-
robou jsme ohroženi my vši- 
chni zhruba od věku 65 let. 
Mezi první příznaky patří 
v anekdotě zmíněné poru-
chy paměti, pak se začínají 
projevovat další nedostatky 
fungování centrální nervové 
soustavy i problémy fyzic-
ké. Úsměvné to není vůbec. 
Neuměl jsem si představit, jak 
by bylo možné pomoci lidem 
postiženým touto chorobou. 
Ale pak jsem to viděl na vlast-
ní oči. Nejprve lidé s vyhaslý-
ma očima, kteří si nezapama-
tovali, co před chvílí snídali, 
kterým jsem se musel každý 
den znovu představovat. Lidé 
kteří se utápěli v apatii, jen tak 
přežívající ode dne ke dni bez 
valného zájmu, bez radosti či 
potěšení. Pak jsem o několik 
měsíců později viděl stejné 
osoby rozesmáté, překypu-
jící radostí ze života, těšící 
se s veselou jiskrou v oku na 
další den. Jak se to přihodilo? 

Co způsobilo ten zázrak? Je to 
neuvěřitelně jednoduché. Pří-
činou zlepšení byla soustavná 
láskyplná péče v denním sta-
cionáři Kristián, kde se zce-
la nečekaně ocitli také moji 
blízcí příbuzní. Nápaditý pro-
gram, ve kterém se vedle stan-
dardní hygienické „údržby“ 
jako je sprchování, ale také 
pedikúra, manikúra, stříhání 
a holení, vedle samozřejmé-
ho dohledu nad individuální 
léčbou klientů s návštěvami 
u lékařů či návštěvami lékaře 
ve stacionáři, objevují závody 
na rotopedech, paměťová cvi-
čení, maškarní, „kavárničky“ 
které mohou navštívit i hosté 
klientů, přednášky a povídání 
na zajímavá témata, společné 
vaření, návštěvy divadla, kon-
certy a obětavá péče nesou své 
ovoce. Senioři zde dostávají 
něco, co by jim nemohli nikdy 
dát jejich blízcí, kteří o ně 
přes veškerou snahu nemohou 
tak intenzivně (a kvalifikova-
ně) pečovat osm hodin denně. 
Množství podnětů brzdí nega-
tivní procesy v mozku. Spous-
ta zábavných zážitků a dobrá 
parta motivuje, dává chuť do 
života. Způsobuje, že vám 
vaše maminky a tatínkové, 
babičky a dědečkové, i pra-
babičky a pradědečkové (ve 
stacionáři jsou klienti od 60 
do 100 let) neuvěřitelně mlád-
nou před očima a denně vám 
vypráví o takových zážitcích, 
že jim skoro závidíte a chtě-
li byste vše prožívat s nimi. 
Naprosto chápu, jestli si mys-
líte, že přeháním. Já sám bych 
nevěřil také, pokud bych to 
sám na vlastní oči neviděl. 

Doc. Josef Mištera

Jak rozeznat běžnou roztržitost 
od onemocnění, Alzheimer útočí 
už i na třicátníky!

Zásadní je poznat nemoc 
VČAS. Dne 28. února od 16.30 
hodin se v konferenčním sále 
komunitního centra v Přešti-
cích koná seminář, zaměřený 
především na včasné rozpo-
znání a práci s nemocným 
člověkem. Zváni jsou nejen 
občané Přeštic, ale i široké-
ho okolí, kteří se starají o své 
blízké. Zajímavou přednáškou 
provede paní Michaela Cimic-
ká, ředitelka stacionáře Kristi-
án, která má bohaté zkušenosti 
a profesionální znalosti v této 
problematice. „Určitá míra 
zapomínání přichází s věkem 
a je ve většině případů nor-
mální. Roztržitost zkrátka ke 
stárnutí patří. Pokud se ale 
objeví náhle, nebo začne dosa-
hovat závažnějších rozměrů, 
je nutné ji co nejdříve řešit. 
Je totiž obrovský rozdíl mezi 
včas rozpoznanou a zane-
dbanou nemocí,“ vysvětluje 
Michaela Cimická. A jaké jsou 

první příznaky? Především 
poruchy krátkodobé paměti, 
časté zapomínání, zhoršené 
vyjadřování, potíže s ovlá-
dáním přístrojů – s tím úzce 
souvisí i změna nálady, může 
se vyskytnout strach, nejistota, 
úzkost, podrážděnost a agre-
se. Nemocný odmítá lékařské 
vyšetření. Co tedy dělat, kam 
se obrátit pro pomoc? A jak 
pracovat s nemocným člově-
kem doma? Na co bychom se 
měli zaměřit a jak je důležitá 
podpora rodiny, přátel, sou-
sedů a společnosti – společné 
otázky pečujících rodin. Přijď-
te mezi nás, společně najdeme 
nejlepší cestu a hlavně – uvidí-
te, že zdaleka nejste sami. Kaž-
dý má trochu jinou zkušenost, 
ale všichni si přejeme, aby se 
naši blízcí cítili co nejlépe. 
Prosím, přihlašte se co nejdří-
ve: informacnicentrum@pres-
tice-mesto.cz, tel. 379 304 901 
nebo v TIC Přeštice.

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

SLEDUJTE



ZLATÁ SVATBA manželů TYKVARTOVÝCH

Vážení jubilanti, blahopře-
jeme Vám a přejeme Vám do 
dalších let pevné zdraví a dal-
ší dlouhá léta života v úctě 
a pochopení všech, kteří jsou 
Vám blízcí. Děkujeme Vám 
za všechno, co jste vykona-
li. Věřte, úcta k člověku není 
a nemůže být přežitkem. Váží-
me si starší generace svých 
spoluobčanů.

matrika MěÚ Přeštice
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BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavili

pan Jaroslav TURNER
paní 

Marie KVĚTOŇOVÁ

paní Marie KASLOVÁ

2. polovina prosince a 1. polovina ledna

ÚMRTÍ (prosinec)

Ladislav SIVAK
Václav SKÁLA
Libuše KOCANDOVÁ
Jaroslav KRS
Jiří KREJZL
Marie LANGOVÁ
Milena HÁJKOVÁ
Hana TAIŠLOVÁ

(1951) 
(1932) 
(1937)
(1933)
(1968) 
(1950) 
(1928)
(1943)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavila

paní

Marie DUCHKOVÁ

VZPOMÍNKA

DIAMANTOVÁ SVATBA manželů KUTKOVÝCH

Bez Vás, maminko a tatínku, se nám těžko životem kráčí. Při 
vzpomínce na Vás se nám slzy do očí tlačí. Nestihli jsme Vám 
naposledy sbohem dát, za vše, co jste pro nás udělali, poděkovat. 
Bolest v srdcích zůstává, zná ji jen ten, kdo Vás miloval a s Vámi 
žil.

Je tomu již rok, kdy nás navždy opustili rodiče,

paní Anna Fornouzová a pan Zdeněk Fornouz 
z Přeštic.

Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Dne 30. ledna 2020 uplynulo již 50 let ode dne, kdy si řekli své 
ANO manželé 

Alenka a Jan Tykvartovi
z Přeštic.

Kdysi jste si prstýnky dali a už je to pár let.
Věčnou lásku jste si slibovali a ten slib nikdy nevzali jste zpět.
Tak jako kdysi, tak i dnes Vám v srdci zvony znějí.
Štěstí, zdraví a lásku k Vašemu výročí Vám přejí

Samíček a Davídek s Mariankou, Martínek s Aničkou 
a Janina s Vládíkem.

Dokument o hradu Skála
Součástí Tříkrálového setká-

ní v Domě historie byl i křest 
sborníku přednášek o hradu 
Skála. Ten byl vydán díky 
organizátorům celého semi-
náře „Hrad Skála v minulosti 
a dnes“ Domu historie Přeštic-
ka a Spolku pro záchranu his-
torických památek Přešticka 
a za výrazné finanční podpory 
města Přeštice a Plzeňského 
kraje.  

„Již při konferenci jsme roz-
hodli o vydání souhrnně řaze-
ných přednášek,“ vrací se zpět 
při listování brožurou Michal 
Tejček. „Přednášely na dvě 
desítky odborníků na téma 
hrad Skála a k tomu podobné 
přidružené obory. Třeba díky 

prvnímu využití palných zbra-
ní to bylo podrobné povídání 
o vojenské historii. Velice zají-
mavá třeba byla i přírodověd-
ně geologická přednáška.“ 

Vydaný sborník je prvým 
dokumentem, kde je uceleně 
vše, co kolem hradu Skála  bylo 
shromážděno, od archeologic-
kých vykopávek, až po historii 
šlechtických rodů souvisejí-
cích s hradem, ale také i lapků. 
„Bohatá je fotografická přílo-
ha, kde zvláště zaujmou rodové 
erby,“ připomíná Michal Tej-
ček. A jak sám říká, kdo chce 
hrad poznat, je nejlepší se tam 
vypravit osobně, od Přeštic je 
to jen několik kilometrů. 

(šat)

Křest brožury o historii hradu Skála provedl starosta města 
Karel Naxera.                                                   Foto Ing. Jiří Běl  

Dne 9. ledna oslavili krásných  
60 let společného života manželé

Pavel a Zdeňka Kutkovi
ze Žerovic.

Dva lidé, kteří toto životní jubi-
leum slaví, jsou důkazem toho, že 
přes všechny problémy, těžkosti 
a rychlost dnešní doby je v lid-
ských silách prožít krásná společ-
ná léta. Šedesát společně prožitých 
let je nejen chvíle plná vzpomínek, 

ale také chvíle zastavení se v každodenním všedním shonu, při 
kterém se většinou tak trochu zapomíná, jak důležitou roli hra-
je v našem životě blízkost milujícího člověka. Vážení manželé  
Kutkovi, přejeme Vám pevné zdraví, spoustu krásných chvil 
s Vaší rodinou a hlavně ještě dlouhou životní pouť, prožitou 
jeden druhému po boku.

BLAHOPŘÁNÍ 
k 90. narozeninám

90. narozeniny oslavila
paní

Růžena LOUDOVÁ

ZLATÁ SVATBA manželů KASLOVÝCH

V loňském roce uplynulo již 50 let, kdy si v Přešticích řekli své 
ANO manželé

Jaroslav a Jiřina Kaslovi
z Přeštic 

a vykročili tak 28. března 1969 na svoji společnou cestu živo-
tem. Při příležitosti tohoto krásného výročí uzavření Vašeho 
sňatku Vám, vážení manželé Kaslovi, přejeme, abyste byli spolu 
dlouhá léta šťastni a společně užívali krásy života v kruhu svých 
nejbližších. Všechny příští dny a roky prožijte ve zdraví, štěstí, 
klidu a spokojenosti.

ZLATÁ SVATBA manželů ALTMANOVÝCH

Dne 10. ledna tomu 
bylo právě 50 let, kdy si 
v Přešticích řekli své ANO 
manželé

Václav a Jarmila 
Altmanovi
z Přeštic. 

Společnou cestu nastou-
pili bohatí vzájemnou lás-
kou, úctou, sympatií i pochopením jednoho k druhému. Vážení 
manželé Altmanovi, přejeme Vám, nechť Vám život přináší jen 
to krásné, ať jsou Vaše další společně strávená léta naplněná 
zdravím, spokojeností, optimismem a celkovou pohodou.
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KINO – ÚNOR

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

únor 2020
 4. až 15. 2. 2020
Výstava strašidel 
Výstava veselá a trochu straši-
delná, soutěže, vyrábění, zába-
va i poučení pro malé i vel-
ké. Zvukové efekty, světelné 
i pohybové. 
Čas konání: 
Po-Pá od 10.00 do 16.00 hod. 
So od 15.00 do 17.00 hod. 
Ne od 15.00 do 17.00 hod. 
Místo konání: 
malý sál KKC Přeštice
Vstupné: 40 Kč

 5. 2. 2020 
Amazonka – 20 let
od objevení pramenů
českými expedicemi
– přednáška prof. RNDr.
Bohumíra Janského CSc.
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: 
konferenční sál KKC Přeštice 

 5. 2. 2020 
Seminář
– jak si najít práci
Obsah semináře: struktura 
životopisu; co uvádět musíte, 
můžete a nemusíte; časté chy-
by a jak se jim vyhnout; prak-
tická úprava Vašeho životopisu 
na PC; co uvést v motivačním 
dopisu; co dělat před tím, než 
půjdete na pohovor.
Čas konání: 8.00-12.00 hodin
Místo konání: 
konferenční sál KKC Přeštice 
Vstup: zdarma

 8. 2. 2020 
Reprezentační ples 
města
Program: 
– Four seasons spring
– Pole Dance Show – Lucie 
Šimková (mistryně ČR)
– fotokoutek
– k tanci i poslechu zahraje 
Simply Cover Band

Moderátor: Rey Koranteng
Čas konání: 20.00 hodin
Místo konání: 
sokolovna Přeštice 
Vstupné: 350 Kč
Předprodej vstupenek:
www.kzprestice.cz

 15. 2. 2020 
Maškarní
čarodějnický bál
Pořádají KKC Přeštice, MŠ 
Gagarinova Přeštice a Veselá 
mysl plus s. r. o. 
Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstupné:
děti 50 Kč, dospělí 80 Kč

 19. 2. 2020 
Putování Šumavou
s Marií Malou
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: 
Městská knihovna  Přeštice
Vstupné: dobrovolné

 22. 2. 2020 
Vepřové zabijačkové
hody
K tanci i k poslechu od 10.00 
do 13.00 hodin – Myslivecká 
kapela Atlas, od 14.00 hodin 
– Agnes rock.
Čas konání: 9.00 hodin
Místo konání: 
Masarykovo náměstí Přeštice
Vstup: zdarma

 25. 2. 2020 
Čarodějky v kuchyni
– divadelní představení
Soupeřky v životě i u plotny 
– dokáží se nezabít? Komedie 
Caroline Smith. Hrají: Sandra 
Pogodová, Michaela Dolino-
vá, Vincent Navrátil/Ladislav 
Ondřej, Milan Duchek. 
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 270 Kč
Předprodej vstupenek:
www.kzprestice.cz

  2. 2. 2020 od 17.00 hodin
KAREL SVOBODA: ŠŤASTNÁ LÉTA

Dokumentární
Česko, 2020, 90 min.

Filmový dokument o českém hudebním géniovi – Karlu Svobodovi 
– natočil jeho syn Petr Klein Svoboda. Dokument sleduje život 

slavného skladatele očima jeho syna. Známého autora oblíbených písní 
poznáme blíže než kdy předtím. Uvidíme oficiální archivy, ale i ty, 
které zůstávaly dodnes veřejnosti skryté. Součástí dokumentu jsou

 i unikátní záběry z domácího videa, kde uvidíme, že pracovní život 
a ten soukromý byly pro skladatele zcela prolnuté. 

  2. 2. a 4. 2. 2020 od 19.00 hodin
MŮJ PŘÍBĚH

Romantický / Drama
Česko, 2019, 93 min.

Mladá talentovaná Elizabeth rezignuje na úspěšnou kariéru baletky 
kvůli osudové lásce. Muž jejího srdce má však dvojí tvář, a tak 

Elizabeth v jediném okamžiku ztratí úplně vše, na čem jí v životě 
záleželo. Co se však zdálo být koncem, může se stát novým začátkem. 
Elizabeth odjíždí na Moravu, aby se pokusila poprat s nepřízní osudu 

i vlastními démony. S pomocí tety Marie, která jí byla celý život 
oporou, a čtyř neuvěřitelných přítelkyň začíná hledat cestu k novému 

životu, ale především víru v sebe sama.

  9. 2. a 14. 2. 2020 od 17.00 hodin
TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU

Animovaný / Rodinný
Kanada, 2019, 70 min.

V Adventure Bay se schyluje k velkolepému automobilovému závodu, 
Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma a Skye dokonce pomáhali 

postavit okruh. Společně pak tlapky vytvořily servisní technický tým 
pro svého oblíbeného šampióna a těší se, že mu pomohou k vítězství. 

Jejich závodnický hrdina se ovšem nešťastnou náhodou zraní, 
nemůže řídit a s prosbou, aby jel závod místo něj, se obrátí na svého 

největšího obdivovatele a fanouška – na Marshalla!!!

  9. 2. 2020 od 19.00 hodin
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST

Komedie / Romantický
Česko / Slovensko, 2020, 107 min.

Natalie je šťastná svobodná třicátnice se skvělou kariérou 
a dlouholetou nejlepší kamarádkou Simonou, které se právě obrátil 
život vzhůru nohama. Simona se po rozvodu snaží vyrovnat s tím, 

že její jedenáctiletý syn odchází žít k otci. Tuhle pachuť zažene 
seznámením s výstředním umělcem Viktorem, pro kterého se stává 

múzou. Viktor je však posedlý nejen Simonou, ale i sexem,
což zpočátku vypadá jako vysněný ráj…

  16. 2. 2020 od 17.00 hodin
SUPER MAZLÍČCI

Animovaný / Rodinný / Komedie
Čína / Německo, 2019, 89 min.

Toulavý pes Roger je odjakživa rebel, který každému v nouzi rád 
pomůže. To ovšem znamená občas okrádat o jídlo rozmazlené domácí 
mazlíčky. A těch je v Robo City víc, než dost. Robo City je totiž široko 
daleko to nejmodernější město ze všech. Jeho obyvatelé si žijí šťastně, 

protože téměř všechno obstarávají roboti.

  16. 2. a 28. 2. 2020 od 19.00 hodin
CHLAP NA STŘÍDAČKU

Komedie
Česko, 2020

Již patnáct let šťastně vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její 
manžel Jiří delší dobu poměr s jinou ženou. Zuzana neváhá a rozhodne 
se svou sokyni Lenku navštívit a učinit jí tak trochu netradiční návrh. 
Její plán je přímo skandální. Navrhne jí totiž, že si rozdělí péči o Jirku 
a udělají z něj tak chlapa na střídačku. Lenka nakonec souhlasí a obě 

ženy představí tento nový způsob života Jirkovi. 
Tedy spíše ho postaví před hotovou věc.

  23. 2. a 28. 2. 2020 od 17.00 hodin
JEŽEK SONIC

Animovaný / Akční / Dobrodružný
USA / Japonsko, 2020, 100 min.

Schopnost utíkat nejrychleji ze všech na světě (na jakémkoliv světě,
v němž se právě vyskytuje) by ježek Sonic bez mrknutí oka vyměnil 

za opravdového kamaráda. Ze svého lesního útočiště sice chodí 
navštěvovat dobráckého maloměstského šerifa 

Toma (James Marsden), ale ten se tak úplně nepočítá, 
protože si Sonica při jeho rychlosti ještě nestačil všimnout. 

A Sonic se snaží nezanechávat stopy své přítomnosti, protože ví, 
že by pak po něm šli. Kdo? Všichni!

  23. 2. 2020 od 19.00 hodin
MODELÁŘ

Drama / Thriller / Psychologický
Česko, 2020, 110 min.

Příběh dvou kamarádů, kteří provozují prosperující půjčovnu dronů, 
se odehrává v současné Praze. Majitel firmy přezdívaný Plech

 (Jiří Mádl), ve volném čase rapper, sní o velkých penězích 
a neochvějných jistotách. Chemik a vynikající letecký navigátor

 Pavel (Kryštof Hádek), který se právě vrátil ze zahraničí, 
sní o spravedlnosti a osobním angažmá v nápravě světa.

1. 2. SO: NEZVĚSTICE 
– ZDEMYSLICE
TRASA: Nezvěstice – Žákava 
– Babiny – Štítov – skála Na 
Babě – Zdemyslice.
(12 km)
8. 2. SO: SPIESSOVA NS
TRASA: Bezděkov – Tupa-
delské skály – Tětetice – Stru-
hadlo – Soustov – Vítaná 
– Bezděkov.
(17 km)
15. 2. SO: PRASEČÍ HODY 
– KBEL
TRASA: Švihov – Kamýk 

– Hráz – Mečkov – Kbel – 
Stropčice – Borovy.
(16 km)
22. 2. SO: HOJSOVA 
STRÁŽ – ZELENÁ LHOTA
TRASA: Hojsova Stráž – Zele-
ná Lhota
(12 km)
29. 2. SO: MILAVČE – 
CHRASTAVICE
TRASA: Milavče – rozhledna 
Chrastavice – Baldovské návr-
ší – památník bitvy u Domažlic 
– Domažlice
(12 km)

Výstava přízemí i podkroví: 
DVACET LET SETKÁVÁNÍ GENERACÍ – 2000-2020
TO NEJ... – výstava vybraných předmětů ze sbírky Domu his-
torie Přešticka získaných darem, koupí či nálezem za dvacet let 
naší činnosti.
Komentovaná prohlídka 15. 2. a 29. 2. od 14.30 hodin.

Dokončení ze str. 2 

To není moc rozumné, 
pracovat na výletě.

Vybírám si dovolenou po-
dle Přeštických novin. Tako-
vý kolos jako je KKC nelze 
opustit na tři neděle, aniž bych 
nenapsala mail, nezavolala. 
Lidé jsou samostatní, stejně je 
ale musím řídit, to jinak nejde. 
Moje práce je i mým koníč-
kem. 

A když je na náměstí pět tisíc 
lidí a tleskají, jsem spokojená 
i já. Vždy se sice najde nějaký 
mrzout, něco se nepovede, což 
mě hodně mrzí, ale ve výsled-
ku se daří. 
Festival vína mi ale 

v Přešticích zní trochu 
divně.

Vidíte, a je stejně oblíbený 
jako pivní. Na první ročník 
jsem oslovila svého dobrého 

známého plzeňského primáto-
ra Martina Baxu a on mi po- 
mohl získat pro spolupráci 
Radka Aleše. Bez něj bych 
vinaře do Přeštic nedostala. 
Teď se hlásí sami, protože 
se tady vypije více vína než 
v Plzni. Což je i tím, že se 
nám vydařilo každý rok poča-
sí. Letos bude festival 10. říj-
na. 
Kam chodíte na nápa-

dy, co tady uspořádat?
Třeba jsem byla v lázních 

v Třeboni a vidím, jak po 
náměstí jede vláček. Tak jsem 
udělala jízdní řád a řekla jsem 
si, že by to byla úžasná akce 
v Přešticích. Samozřejmě ten 
nápad je třeba nějak rozvinout. 
Podobně jsem ale pracovala ve 
škole. Nedělala jsem si přípra-
vy a hodně jsem improvizova-
la. Rutinní práce od – do by 
mě ubila.

Ľubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu

Z jalové krávy vymámím...

Stojí to za to!

Pokračování ze str. 1
Eduzměna však nevybírala 

nejlepší region, ale nejvhod-
nější z hlediska kombinace 
všech kritérií. A my Kutné 
Hoře samozřejmě blahopře-
jeme! A dovolím si citovat 
ředitele Nadačního fondu Edu-
změna, Zdeňka Slejšku: „Vel-
mi si ceníme veškeré energie 
a nadšení, s nimiž se zástupci 
MAS Aktivios, z. s. a předsta-
vitelé města Přeštice a Blovi-
ce zapojili do společné práce 
na projektu Eduzměny. Vřelé 
přijetí pro nás bylo důkazem, 
že výběr finalistů pro pilotní 
region byl správný. Ocenili 
jsme především odvahu a chuť 
pustit se do práce, spolupra-
covat napříč všemi skupinami 
a vést dialog, váš region už 
ušel velký kus cesty a z hledis-
ka vzdělávání máte určitě co 
nabídnout ostatním“.

My ovšem nezůstáváme 
jen tak stranou a jako region 
– finalista stále budeme s Edu-
změnou v kontaktu, využívat 
know-how a některé aktivity 
z pilotního projektu, bude-
me mít přístup k materiálům 
a konzultacím ze strany odbor-
ných partnerů Eduzměny. Pod-
poříme tak náš MAPII, který 
„frčí a pofrčí dále“ i díky 
vám všem aktivním ředite-
lům, pedagogům, zástupcům 
neformálního vzdělávání, 
zřizovatelům, rodičům...

Najdete nás na www.mas-
aktivios.cz a též na FB: https://
www.facebook.com/masakti-
vios1/

S přáním hezkých dnů
Mgr. Martina Hanzlíková, 

hlavní manažer projektu 
Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání II Blovice 
a Přeštice

Přešticko a Blovicko bude...
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Tříkrálová sbírka 2020
Tříkráloví koledníci prošli 

Lišice o víkendu 4. a 5. ledna, 
v Krasavcích 5. ledna. „Tři 
krále“ v Lišicích doprovo-
dila Mgr. Lenka Zedníková 
(koledovali Anička Zedníko-
vá, Terezka Bendová a Jakub 

Lovás) a v Krasavcích Eva 
Budková (koledovaly Karolí-
na Chvojková, Kateřina Maš-
ková a Dominika Budková). 
Všem patří velké díky za tuto 
charitativní činnost! 

Mgr. Eva Horová

Na Štědrý den jsme se již  
5. rokem sešli v 15.00 hodin 
na návsi v Lišicích, abychom 
si společně zazpívali vánoč-
ní koledy, připili na zdraví 
a pobavili se. Letos přišlo 
více než 80 přátel na toto milé 
vánoční setkání. Účastníci byli 
nejen z Lišic, ale i z blízkého 
okolí. Velké poděkování pat-
ří paní Mgr. Nadě Květoňové 
(patronka akce), která s rodi-
nou a také se syny rodiny 
Kučerových zajistila hudební 
doprovod. Občerstvení bývá 
přichystáno místními občany, 
kteří sebou vždy něco přine-
sou. Podával se výborný hor-
ký svařák a pro chlapy bylo 
v nabídce také něco tvrdšího. 
Po poslední koledě nás bohužel 
vyhnal domů déšť. Všichni pak 

pospíchali, aby se připravili na 
očekávaný Štědrý večer a pří-
chod Ježíška. Setkání bylo 
opět velice příjemné a již nyní 
se těšíme na vánoční zpívání 
v roce 2020.

Michal Komorous

Štědroodpolední setkání
a zpívání vánočních koled

Úspěšná sezóna Hlásku 
ZUŠ Přeštice

Dětský pěvecký sbor HLÁ-
SEK ZUŠ Přeštice začínal 
svoji podzimní sezónu nácvi-
kem nových písní na soustře-
dění, které se letos konalo  
28.-30. srpna 2019. Zde nacvi-
čoval nové písně na domlu-
vené akce, které jej čekaly do 
konce kalendářního roku. Prv-
ní velkou akcí byl 15. výroč-
ní koncert, který se konal  
20. 10. 2019 v KD v Příchovi-
cích, kde vystoupil přípravný 
sbor MINIHLÁSEK, hlavní 
sbor HLÁSEK a sbor bývalých 
členů Hlásku. Tento koncert 
navštívilo skoro 500 poslu-
chačů a příchovický kulturák 
doslova praskal ve švech, když 
k tomu připočteme ještě při-
bližně 140 účinkujících.

Dalšími prestižními akcemi 
byla vystoupení na dětském 
filmovém festivalu Juniorfest 
na zámku v Horšovském Týně. 
Dne 11. 11. jsme vystupova-
li pro pana Zdeňka Svěráka  
a 13. 11. pro pana Ondřeje Vet-
chého, kteří přebrali význam-
né ocenění Zlatá rafička. Obou 
koncertů se zúčastnily i známé 
osobnosti z filmové a hudeb-
ní oblasti: Libuše Švormo-
vá, Lucie Benešová, Jaroslav 
Uhlíř, Miloň Čepelka, Ladi-
slav Smoček, Václav Kopta 
a další, kteří byli hosty obou 
hlavních protagonistů. Zpěvá-

ci z Hlásku se pánům Svěráko-
vi i Vetchému natolik líbili, že 
pro ně po koncertě udělali sou-
kromou autogramiádu, ze kte-
ré měly děti upřímnou radost. 
S vedením Juniorfestu jsme již 
domluveni na dalším účinko-
vání v letošním roce, zatím je 
ale stále v jednání, kteří hosté 
se ho zúčastní tentokrát.

Dne 11. 12. měl v Přešticích 
pěvecký recitál známý zpěvák 
Petr Kolář, který si na svůj 
koncert Hlásek pozval jako 
hosta. Sbor sám zazpíval čtyři 
své písně a poté společně s Pet-
rem, za velké podpory obecen-
stva, jeho dva známé hity: Jed-
nou nebe zavolá a Ještě, že tě 
lásko mám. 

Dne 17. 12. sbor absolvoval 
zájezd do Českého Krumlova, 
kde si zazpíval s dětskými sbo-
ry zdejší ZUŠky v Městském 
divadle a 18. 12. zpíval na 
poslední loňské akci Zpívání 
s Českým rozhlasem.

Po novém roce bude sbor 
nacvičovat opět nový reperto-
ár na koncerty, které jej čekají. 
Přeji všem malým i velkým 
zpěváčkům z Minihlásku 
i Hlásku, ať jim to stále pěkně 
zpívá a s Vámi se budu těšit na 
viděnou na některém z dalších 
koncertů. 

Bc. Miroslav Vacek
ředitel ZUŠ Přeštice

Bubnování v kruhu
Přestože je život a program 

naší Mateřské školy v Gaga-
rinově ulici každý den hned 
od rána velmi pestrý a živý, 
v odpoledních hodinách se 
s odchodem dětí ruch zpoma-
luje a utichá.

Jinak tomu bylo ve středu 
15. ledna 2020 ve žlutém 
pavilonu, kam se naopak děti 
i s rodiči, sourozenci a kama-
rády jen hrnuly. A proč? Na 
společné „Bubnování v kru-
hu“. A jak říká sám autor celé 
akce a bubeník Holanďan Eti-
enne van Sas: „Bubnování je 
jako život – je to hra a zahrát si 
může s námi úplně každý. Může 
nás být pět nebo padesát, všem 
půjčíme buben a vy můžete 
zakusit třeba poprvé v životě, 
jaké je to zahrát si na jeden 
z nejstarších hudebních nástro-
jů na světě. Rozbubnujeme i ty 
nejmenší v mateřské škole.“

A to se opravdu podařilo. 
Najednou se v jedné místnos-

ti objevilo 42 nejrůznějších 
bubnů a bubínků z kůže a pří-
rodních materiálů. Bubnová-
ní bylo jednoduché, tvořivé 
a zábavné zároveň, proložené 
tanečky a hlasovým projevem 
dětí i dospělých. Střídavě jsme 
se pomyslně v rytmu bubnů na 
okamžik ocitli u domorodých 
kmenů někde v Africe a pak 
zase třeba na současné disko-
téce.

Z dětí i dospělých po chví-
li opadl počáteční ostych 
a potom si už jen všechno 
náramně užívali. A co víc – při 
veselém a příjemném hraní 
jsme byli po celou dobu spolu 
a ne jen vedle sebe.

Závěrem zbývá poděkovat 
všem, kteří tuto netradiční 
a velmi zdařilou akci připra-
vili, a zároveň se těšit na něco 
dalšího.

Kolektiv zaměstnanců
MŠ Přeštice

Gagarinova ulice

Jubilejní 20. veřejná 
Tříkrálová sbírka 2020

Za krásného, téměř jarní-
ho počasí ve čtvrtek 2. led-
na 2020 s nadšením zahájili 
dobrovolníci z řad dětí, mlá-
deže a dospělých 20. veřejnou 
Tříkrálovou sbírku. Většina 
lidí už návštěvu koledníků 
očekávala, případně nás zasta-
vovali lidé s otázkou, kdy už 
k nim přijdeme. Lidé koled-
níky vítali s úsměvem a často 
je odměnili sladkostmi či ovo-
cem. Na oplátku jim kolední-
ci zazpívali tradiční koledu 
a domov požehnali nápisem 
K+M+B 2020. Během kole-
dování s radostnou zprávou 
a přáním do nového roku se 
nám přihlašovali i další dob-
rovolníci. Jen výjimečně jsme 
se setkali s nepochopením naší 
nezištné dobročinné pomoci 
potřebným.

Ve středu 15. ledna 2020 
došlo k otevření pokladniček 
zástupci města a obecních 
úřadů, kde se koledovalo. Po 
přepočítání obnosů a sepsání 
předepsaných protokolů bylo 
zjištěno, že sbírka na Přešticku 
vynesla celkem 213 826 Kč. 
V Přešticích 100 677 Kč, ve 
Skočicích 10 436 Kč, v Žero-
vicích 5405 Kč, v Lužanech 
13 386 Kč, v Dlouhé Louce  
2908 Kč, v Příchovicích  
15 798 korun, v Krasavcích 
3542 korun, v Lišicích 6615 
korun, v Řenčích 8279 Kč, 
v Libákovicích 7431 Kč, 
ve Vodokrtech 5553 Kč, 
v Hájích 4514 Kč, v Ose-
ku 3570 Kč, v Horuša-
nech 5395 Kč, v Roupově  
8585 Kč a v Nezdicích 11 732 
korun.

Poté byla částka odnesena 
Městskou policií Přeštice do 
pobočky České spořitelny Přeš-

tice a uložena na účet Tříkrá-
lové sbírky č. 66008822/0800. 
Pokud Vás koledníci nezastih-
li doma, můžete ještě zaslat 
finanční dar na uvedený účet, 
variabilní symbol 777 nebo 
dárcovskou SMS ve tvaru 
DMS KOLEDA 30 (nebo 60, 
90) na číslo 87777. Darů bude 
využito na podobné projekty 
a záměry jako v loňském roce, 
více informací bylo uvedeno 
v lednovém čísle Přeštických 
novin.

Akce se zúčastnilo 125 koled-
níků – dobrovolníků z řad dětí 
a 29 dospělých. Dobrovolnic-
tví je činnost dobrovolných 
nadšenců, kteří chtějí pomá-
hat druhým, obětují svůj vol-
ný čas bez nároku na odměnu 
a pokud by měl někdo k našim 
aktivitám výhrady, může si 
příští rok koledování vyzkou-
šet s námi.

Děkujeme všem kolední-
kům, jejich vedoucím, ochot-
ným starostkám a starostům 
nebo jejich zástupcům a všem 
dárcům, kteří přispěli a chtě-
jí pomáhat prostřednictvím 
Charity Česká republika lidem 
v nouzi.

Marie Sedláčková
koordinátorka 

Foto Stanislav Morávek
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Junáci oslavují třicet let svobodného skautování

Listování
dejinami PŘEŠTIC

Bouřlivé politické události v listopadu osmdesát devět znamenaly řadu změn a možností. Jednou z nich bylo i znovuobnovení činnosti Junáka. Již potřetí 
za necelé půlstoletí. Skautská organizace tak nedávno oslavila 30 let svobodné činnosti. Ale chceme-li se zamýšlet nad posledními třiceti roky, je nejprve 
třeba ohlédnout se v minulosti ještě dál. Jak to tedy v Přešticích začalo?

První vlna skautování byla 
mezi roky 1938–1940, kdy 
vznikla první chlapecká skaut-
ská družina, později samo-
statný oddíl, který významně 
podporoval JUDr. Zdeněk 
Bečvář, na jehož památ-
ku nese přeštická skautská 
organizace název „Středisko  
Dr. Bečváře“. V roce 1940 
byla skautská organizace 
nacisty zakázána. Ihned po 
skončení II. světové války se 
znovu obnovila činnost skaut-
ských oddílů v Přešticích. 
K chlapeckým oddílům při-
byl také dívčí oddíl. Komu-
nistický převrat však zna-
menal konec. Skauti museli 
svůj majetek předat Svazu 
mládeže a byli již podruhé 
postaveni mimo zákon.

Po více než dvaceti letech 
zákazu se znovu začínalo 
na jaře v roce 1968. Dívčím 
oddílům sloužil jako klu-
bovna vyřazený železniční 
vagón umístěný na louce za 
viaduktem směrem na Žero-
vice. Chlapeckým oddílům 
pronajal dřevěný srub v Lip-
kách pan Diviš. V roce 1969 
byla pronajata na klubovnu 
místnost ve Veleslavínově 
ulici. Členů přibývalo a tábor 
v Nových Mitrovicích v roce 
1970 musel být rozdělen na 
tři běhy. Byl však posledním, 
neboť 1. září 1970 byl skau-
ting znovu zakázán, majetek 
musel být převeden do orga-
nizace Pionýr.

Definitivní konec (doufej-
me) pronásledování skautin-
gu v naší zemi znamenala až 
sametová revoluce v listopa-
du 1989. I přes tak dlouhou 
přestávku o sobě okamži-
tě dali vědět skauti po celé 
republice.

Tady v Přešticích se ještě 
v prosinci 1989 sešli činovníci 
ze sedmdesátých let, ale hlav-
ně jejich odchovanci, bývalé 
skautky, skauti, vlčata a svět-
lušky, teď již dospělí, aby se 
domluvili na další činnosti. 
Podobně tomu bylo i jinde 
v okrese, v polovině prosince 
1989 se tak konala ustavující 
schůze okresu Plzeň-jih, byla 
zvolena Okresní rada Junáka 
a byla zahájena činnost stře-
disek v Přešticích, Dnešicích, 
Dobřanech, Blovicích a ve 
Stodě.

V Přešticích byl zvolen jako 
vůdce střediska Jirka Hrubý. 
Vedoucími vlčat byli Franti-
šek Babka, Petr Pfeifer, Josef 
Brokeš. Skauty vedli Vladi-

slav Rejtar, Miroslav Pašek 
a Vlastimil Pašek. U světlu-
šek se zapojily Ivana Kubíko-
vá a Hanka Šestáková. Skaut-
ky si vzaly na starost Eva 
Česáková a Jiřina Pytlíková. 
Radou i pomocí jim byli 
činovníci ze sedmdesátých 
let, především Václav Kubík 
a Božena Reitspiesová.

Z počátku to středisko 
nemělo jednoduché, ani co 
se týká střechy nad hlavou. 
První klubovnou, kterou se 
podařilo získat, byl pronájem 
domku ve Veleslavínově uli-
ci, k dispozici byly dvě míst-
nosti a malý dvorek. Dětí se 
přihlásilo hodně, v prvním 
roce činnosti bylo registrová-
no 116 členů.

Běžela běžná oddílová čin-
nost, výpravy a pravidelné 
schůzky ve čtyřech samo-
statných oddílech. První 
porevoluční skautský slib 
pro celé skautské středisko 
proběhl na podzim 27. října 
1990 pod Březníkem. V létě 
se samozřejmě vyrazilo na 
tábor. Skauti si našli krásné 
místo na Drnovce u Kloušo-
va. Zapůjčenou polní vojen-
skou kuchyni obsluhovala 
Jarmila Hrubá za pomoci 
Heleny Lakatošové. A tábo-
rové vybavení? Začátky byly 
vlastně od nuly. Prvý tábor 
byl ve vlastních stanech. Až 
postupně vybavení přibýva-
lo. Něco skauti dostali jako 
náhradu za zabavený maje-

tek, něco od vojáků, další 
věci se dokupovaly. Postup-
ně za pomoci br. Kubíka 
vedoucí oddílů vlastnoručně 
pracovali na zhotovení pod-
sad k táborovým stanům. 

Na podzim roku 1991 byl 
uspořádán vzdělávací rád-
covský kurz pro začínající 
vedoucí, na jaře se všichni 
stávající oddíloví vedou-
cí přihlásili na čekatelské 
zkoušky do Plzně, násled-
ně absolvovali vůdcovské 
zkoušky, protože práce s dět-
mi je ve skautské organizaci 
podmíněna absolvováním 
odborných zkoušek.

Problémy s klubovnou na 
začátku 90. let skauty neo-
pouštěly. Majitel dal před-
nost lukrativnějším nabíd-
kám, skauti tak byli zase 
„bez střechy nad hlavou“. 
Vše opět vyřešil železnič-
ní vagon, instalovaný na 
pozemku zakoupeném od 
města v Nepomucké ulici. 
V něm se scházely všechny 
oddíly několik let. A někdy 
v té době uzrávala v hlavách 
přeštických junáků myšlen-
ka o vlastní klubovně, zdě-
né stavbě včetně skladu. Po 
mnoha peripetiích, zajiště-
ní všech podkladů a hlavně 
peněz, začala vlastní stavba. 
Ta znamenala pro dospělé 
další hodiny navíc na stav-
bě, ale v roce 2002 proběhlo 
první pomyslné odemčení 
dveří a sen se stal skutečnos-
tí. Přeštičtí junáci jsou tedy 
necelých dvacet let ve svém, 

mají výborné zázemí pro 
činnost oddílů a místo na 
uskladnění materiálu. Bylo 
by velice vhodné připome-
nout a vyjmenovat všechny, 
kteří se na stavbě podíleli, či 
firmy, které finančně či mate-
riálně přispěly. Seznam by to 
byl však dlouhý, proto podě-
kování patří prostě všem.

Činnost skautů je poměrně 
pestrá. Čítá nejen pravidel-
né schůzky dětí v klubovně, 
kde získávají mnoho doved-
ností a znalostí zaměřených 
nejrůznějšími směry, hrají 
hry, učí se spolupracovat, ale 
i rozvíjet svoji samostatnost. 
Děti také vyrážejí na výle-
ty do přírody i za kulturou, 
účastní se skautských závo-
dů, ti starší vyrážejí na různá 
skautská setkání, někdy i do 
zahraničí. 

Skauty nepřehlédnete ale 
ani díky organizaci akcí pro 
veřejnost – tradicí jsou již 
prvomájové hry na přeštic-
kém náměstí, zapojení do 
charitativní sbírky Květinový 
den, v současnosti se s vel-
kou účastí setkala Pohádková 
cesta pro nejmenší a Hororo-
vá stezka pro odvážné.

Vyvrcholením každoroční 
činnosti jsou skautské tábory. 
Hledání tábořiště bylo vždy 
zajímavé, kromě příhodného 
místa u lesa se musela zajis-
tit pitná voda a blízkost pro-
dejny na doplňování zásob. 
Prvním byl, jak již bylo uve-
deno, tábor na Drnovce, pak 
se Přeštičtí „vrátili“ po více 

než třiceti letech do Nových 
Mitrovic. Následovaly tábory 
v nejrůznějších koutech blíz-
kého i vzdálenějšího okolí 
– u Chocenického Újezda, 
u Osobov, poté u Lelova 
u Stoda, následně u Plánice, 
u Kbela a u Chudenic. Na 
každém místě skauti tábo-
řili jednou nebo dvakrát, až 
v roce 2005 našli místo, kde 
zakotvili. Nalézá se u Chlu-
meckého mlýna nedaleko  
Přetína. Díky vstřícnosti maji-
tele pozemku pana Wollnera 
jsou tam již jako doma a loni 
zde uspořádali již 15. tábor. 

Každý začátek prázdnin zde 
najdete více než třicet pod-
sadových stanů, tři tee-pee 
a výborné zázemí – vojenské 
stanové hangáry jako jídel-
nu, sklad a dobře vybavenou 
kuchyni. Vše se však pokaždé 
znovu musí na prázdné louce 
vybudovat. Nejen postavit 
všechny stany, ale třeba také 
vykopat záchody, zbudovat 
hřiště, do kuchyně postavit 
kamna. Možná s tímto typem 
tábora, vždy znovu posta-
veném na zelené louce, se 
přeštičtí skauti začínají řadit 
mezi poslední mohykány, ale 
zcela jistě na tomto roman-
tickém způsobu táboření ani 
do budoucna nehodlají nic 
měnit.

Jak běžel čas, měnili se 
i hlavní činovníci střediska. Po 
Jirkovi Hrubém se vedoucím 
střediska stal Richard Mrskoš. 
Následoval Miroslav Pašek, 
po něm jeho bratr Vlastimil 

Pašek. Dalším náčelníkem byl 
Petr Pfeifer a v současné době 
je jím Martin Brokeš. Přeš-
tice průběžně mají zastou-
pení v Okresní radě Junáka, 
náčelnicí byly Eva Česáková, 
Jaroslava Čížová a v součas-
né době je jí Tereza Zajícová 
(Pfeiferová).

Jmenovat úplně všechny 
dospělé, kteří svůj volný čas, 
stovky hodin za rok, bezplat-
ně věnovali dětem, je nároč-
né. Jejich řada je poměrně 
dlouhá a poděkování patří jim 
všem, jmenovitě alespoň těm 
nejdéle „sloužícím“ (mimo 
již jmenovaných výše) – Vla-
dislav Rejthar, Pavla Boří-
ková, Silvie Dražková, Hana 
Königová, Oldřich Petlán. 
Patří sem ale i skautští příz-
nivci, za všechny především 
Milouš Bořík.

V čele oddílu mladších klu-
ků – „vlčat Strážců“ momen-
tálně stojí Honza Komárek, 
dívčí oddíl „světlušky Zvon-
ky“ vedou Hana Königová 
a Tereza Zajícová, „skautky 
Vlčí máky“ Martina Bene-
šová, Vendy Melingerová 
a Radka Süssová, „skau-
ty Dálava“ Milan Kada-

ník a Oldřich Petlán, oddíl 
nejmenších, přípravku nebo-
li „šmoulíky“ Jájina Čížová 
a Petr Pfeifer. U všech oddí-
lů vypomáhají tzv. Roveři 
a Rangers, dospívající, kteří 
většinou prošli oddílem a ny-
ní se připravují na samostatné 
vedení.

V současné době je ve stře-
disku registrováno celkem  
82 členů. Počet těch, kterým 
za posledních třicet let skau-
ting v Přešticích zasáhl do 
života, ať jen na chvíli nebo již 
navždy, je snad nespočitatel-
ný, pohybuje se ve stovkách.

Do budoucna si přeštičtí 
skauti přejí jen, aby se dětem 
v oddílech líbilo, odnášely si 
zážitky na celý život a aby 
bylo stále dost těch dospě-
lých dobrovolníků, kteří jsou 
ochotni ostatním věnovat 
svůj volný čas a práce je stále 
bavila.

  
             

  Petr Šatra
Fotografie – archiv přeštického 

střediska Junáka, Petr Šatra

Již potřetí

Konečně ve svém

Trocha historie

Skautská činnost

Nejdůležitější jsou lidé 
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Anonymní příspěvky do Přeštických 
novin nelze otisknout!

Středisko volného času 
Slunečnice Přeštice 
informuje

Na jarní prázdniny (2. až 6. 3. 
2020) nabízíme příměstský 
tábor se třemi výlety mimo 
Přeštice, dva dny pak strávíme 
v Přešticích. Cena za příměst-
ský tábor je 1400 Kč.

Nabídka příměstských tá-
borů na letní prázdniny:

Vaření (1. až 3. 7. 2020) – tři 
dny plné vaření, pečení, pří-
pravy stolu, prostírání... Cena 
840 Kč.

Fotografický (7. až 10. 7. 
2020). Cena 1120 Kč.

Tvořivý (7. až 10. 7. 2020) 
– tvoření z různých materiálů, 
vyzkoušení nových technik, 
práce v dílně s nářadím. Cena 
1120 Kč.

Africké dobrodružství 
s Emilem Holubem (13. až 
17. 7. 2020) – pojďte s námi 
a doktorem Emilem Holubem 
prožít 5 dnů plných afrického 
dobrodružství. Čekají na nás 
nástrahy divočiny, vydáme se 
na lov divokých zvířat, vyrobí-
me si tradiční africké výrobky, 
zatančíme tance kolem ohně, 
setkáme se s Mašukulumby... 
a pokud vše dobře dopadne, 
vrátíme se zpátky do Čech živí 
a zdraví. Cena 1400 Kč.

Laboratorní (17. až 21. 8. 
2020). Cena 1400 Kč.

Výtvarný (17. až 21. 8. 2020) 
– vyzkoušíme různé výtvarné 
techniky, pustíme se i do tvo-
ření. Cena 1400 Kč.

ZOO ve Slunečnici (24. až 
28. 8. 2020) – chovatelský 
tábor se zvířátky a o zvířát-
kách. Staráme se o zvířata, 
pozorujeme a zkoumáme pří-
rodu, jedeme na výlet. Cena 
1400 Kč.

Tábory se budou konat pou-
ze při naplnění minimálního 
počtu účastníků.

Přihlašovat děti můžete onli-
ne na adrese: 
https://svcprestice.iddm.cz

Zájemcům, kteří v roce 
2019/2020 navštěvují ně-
který z našich kroužků a ma-
jí uhrazené platby, s tímto 
kroužkem související, nasta-
víme slevu (až 200 Kč za 
tábor).  Máte-li zájem, při-
hlaste se; i když je tábor již 
obsazený, povedeme přihláš-
ku náhradníka a v případě 
uvolnění místa vás budeme 
informovat.

Mgr. Jana Prokešová
ředitelka SVČ Slunečnice

Známá přeštická rodačka 
malířka Jarka Papežová 
vystavuje u Volfů
Jarko, můžeš nám 

představit o co jde?
Návštěvníci se mohou těšit 

na moje květinová plátna, 
a protože jsem hrdá přeštická 
rodačka, přidám i pár akva-
relových zátiší a pohlednic 
města. Aby mi nebylo smutno, 
pozvala jsem si svého malíř-
ského kolegu a kamaráda, 
Michaela Impellizzeriho, kte-
rý představí své kresby tužkou 
a pastelkami.
Ale to není tvoje prv-

ní výstava v prostorách 
Café a Hotel Volf, viď?

Ne, v prostorách hotelu je 
k vidění i galerie osobnos-
tí města Přeštic, akvarelové 
portréty, které jsem vytvořila 
v loňském roce. Velmi děku-
ji manželům Volfovým, kteří 
přišli s tak skvělým nápadem. 
S Michaelem jsme společně 
vystavovali už dvakrát, v rám-
ci akce Víkend otevřených 
ateliérů. Minulý ročník ateli-
érů jsem návštěvníky pozva-
la k sobě domů, do Ateliéru 
s duší, do Veselí u Janovic nad 

Úhlavou, kde v současnosti 
žiji a tvořím.

Slavnostní zahájení výstavy 
se uskuteční 29. února v 16.00 
hodin. Hudbou naladí Tomáš 
Impellizzeri, což je syn mého 
kolegy Michaela, který se pyš-
ní se cenou pianista roku 2015.
A jaké máš plány do 

budoucna?
Na podzim chystám spo-

lu s kamarádkou herečkou, 
režisérkou a scénáristkou Pet-
rou Johansson výstavu propo-
jenou s divadelním představe-
ním s názvem „12 vydechnutí 
Louise Křikavy“. Křikava byl 
básník a hlavně přeštický 
rodák, na kterého bychom měli 
být pyšní. Jeho podobiznu 
můžete už teď spatřit v galerii 
osobností Přešticka u Volfů.
Je teprve začátek roku, 

ale ty už máš za sebou 
poměrně hodně...

Ano, tohle je moje třetí výsta-
va v novém roce. Dvě proběhly 
v Praze a teď tady v Přešticích.            
                      Petra Johansson

scénáristka

Dětské šibřinky
v přeštické sokolovně

V sobotu 11.  1. 
2020 uspořádala 
Tělocvičná jed-
nota Sokol Přeš-

tice svoji tradiční první akci 
roku – dětské ŠIBŘINKY. Vel-
ký sál místní sokolovny zapl-
nily v doprovodu svých rodičů 
nebo prarodičů děti v kostý-
mech zvířátek, oblíbených 
filmových hrdinů, z pohádek 
k nám zavítaly hlavně prin-
cezny. O hudební doprovod 
se postarala skupina ASFALT 
manželů Květoňových. Děti si 
zatančily – proběhl také tane-

ček s rodiči v podobě mazurky 
– a pobavily se u různých sou-
těží, v nichž si vysloužily drob-
né odměny. U vstupu do sálu 
každé dítě zdarma obdrželo 
slosovatelný lísteček a třicítka 
dětí si z losování odnesla drob-
né ceny. Z veselé atmosféry 
bylo znát, že všichni – děti 
i jejich dospělácký doprovod 
– si užili pěkné odpoledne. 
Všem zúčastněným děkujeme 
za přízeň a člence naší tělo-
cvičné jednoty a učitelce ZŠ 
Nadě Květoňové za modero-
vání a přípravu soutěží.

sestra Jarmila Žáčková
Tělocvičná jednota

Sokol Přeštice

I přes nepříznivé sněhové podmínky Lyžařský oddíl Přešti-
ce začal novou sezónu opět ve skiareálu Zadov.



Pokračování ze str. 1
A když říkám všech-

ny informace, myslím tím 
opravdu všechny. Vše, o čem 
informujeme na plakátech, 
v novinách, na všech we-
bech či facebooku, ale i kla-
sickým rozhlasem, můžete 
mít v mobilu. Kultura, sport, 
výpadky dodávek, uzavírky 
silnic, nabídka příměstských 
táborů, program kina, jak 
je libo... Informace umíme 
zasílat take cíleně podle ulice 
nebo části města, kde bydlíte 
(uzavírky, havárie...). Službu 
lze, vždy ZDARMA, využívat 
trojím způsobem. Ideální je 
stáhnout si do chytrého tele-
fonu aplikaci. Ta vám nabíd-
ne komplextní, oboustran-
ně využitelný komunikační 
kanál. Druhou variantou je 
přihlášení k odběru e-mai-
lových zpráv. Nebudete sice 
moci využít výhody aplikace, 
ale všechny zprávy dostanete 
virtuální poštou. O vaše při-
hlášení ale stojíme, i když 
nemáte chytrý telefon ani  
e-mailovou adresu. Prostřed-
nictvím SMS na tlačítkové 
mobily nebo hlasovými zprá-
vami na stoletou pevnou linku 
vás budeme informovat ales-
poň o stavech ohrožení bez-
pečnosti (povodňové stavy, 
nelegální podomní prodej...). 
Tento třetí režim využití 
Mobilního rozhlasu sice těží 
pouhý zlomek nabídky, ale 
zejména pro seniory je to vel-
mi dobrá varianta. Starší služ-
bu „SMS Infokanál” budeme 
rušit a Mobilní rozhlas ji 
plně nahradí. Prosím všech-
ny uživatele Infokanálu, aby 

měli pro tuto změnu pochope-
ní a přeregistrovali se. Věřím, 
že je to na dlouho naposledy 
a jsem si jist, že nabídka nové 
služby je nesrovnatelně širší. 
Detaily k Mobilnímu roz-
hlasu a k přihlášení najdete 
na webu města, v Infocentru 
a na podatelně MěÚ v Huso-
vě ulici můžete již teď vyplnit 
registrační formulář. Aby to 
celé dobře fungovalo, musí 
nás být přihlášených co nej-
více. Ideálem by byl alespoň 
jeden člen v každé domácnos-
ti. Leták s formulářem tedy 
rozešleme do všech schránek 
v Přešticích, Skočicích, Žero-
vicích a Zastávce. Registrovat 
se ale mohou i přespolní, i na 
ně máme kolonku. S chytrým 
telefonem se již teď můžete 
zaregistrovat na www.presti-
ce-mesto.mobilnirozhlas.cz

Obě zmíněné komunikační 
platformy budeme nadále při-
způsobovat našim potřebám 
a budeme se snažit rozšiřo-
vat jejich využití. Děkuji za 
pozornost a nezapomeňte se 
prosím zaregistrovat.

Marek Krivda
místostarosta města

(neprošlo korekturou)

www.kzprestice.cz

S L E D U J T E 

www.facebook.com/kzprestice
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Rozšíření městského 
kamerového dohledového
systému 2019 v Přešticích 
o čtyři kamerové body

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

Nález psa u obce Luža-
ny – únik zvířat ze zájmo-
vého chovu

Dne 28. 11. 2019 po poledni 
bylo strážníkům oznámeno ze 
záchytné stanice psů v Přeš-
ticích, že sem dvě ženy při-
vedly psa, kterého měly nalézt 
na silnici u obce Lužany. Pes 
byl zveřejněn na Faceboo-
ku a stránkách města. Tentýž 
den se ozval muž z Lužan, 
který sdělil, že si psa násle-
dující den vyzvedne. Nevy-
zvedl si jej tento den, ani dny 
následující. Muž z Lužan byl 
strážníky kontaktován a psa 
si vyzvedl až 28. 12. 2019. 
Jako důvod uvedl: „Byl jsem 
v práci… Byl jsem na služeb-
ní cestě...“ Pravděpodobně 
opravdový milovník zvířat... 
Muž nejenže zaplatil měsíční 
pobyt psa v záchytné stanici, 
ale byl strážníky z moci úřed-
ní oznámen na správní orgán 
MěÚ pro porušení zákona 
o ochraně zvířat proti týrání, za 
což lze uložit pokutu do výše  
50 000 Kč. Ten, kdo není scho-
pen se o své zvíře postarat, 
by si je neměl ani pořizovat. 
Tímto bychom chtěli oslovit 
všechny majitele psů, aby si 
svůj pozemek řádně zabezpe-
čili. Nejenže hrozí, že pes na 
útěku může někoho pokousat, 
ale může ohrozit hustou dopra-
vu na komunikacích či být 
sražen vozidlem, v neposled-
ní řadě hrozí majiteli nemalá 
pokuta. Dále bych chtěl upo-
zornit, že od 1. 1. 2020 je dle 
veterinárního zákona povinné 
očkování psa proti vzteklině 
platné pouze v případě, že je 
pes označený čipem. Číslo 
mikročipu musí být zazname-
náno v dokladu o očkování 
psa (pas, očkovací průkaz). 
Štěňata musí být označena 
mikročipem nejpozději v době 
prvního očkování proti vztek-
lině. Mikročipem nemusí být 
označeni psi s jasně čitelným 
tetováním provedeným před  
3. 7. 2011. Doporučujeme 
všem majitelům pejsků, aby 
číslo mikročipu nahlásili na 
MěÚ – správa místních poplat-
ků – při placení poplatku ze 
psů. V případě, že pejsek 
majiteli uteče, bude tak měst-
skou policií včas identifikován 
a vrácen zpět majiteli.
Nahý muž v kolejišti 

nádraží v Přešticích
Dne 6. 12. 2019 před 9.00 

hod. byli strážníci společně 
s policisty vysláni na vlakové 
nádraží v Přešticích, kde se 
měl pohybovat v kolejišti nahý 
muž, který ohrožoval vlako-
vou dopravu. Na místě zajiš-
těn muž z Přeštic, který se po 
pronesení výzvy oblékl a byl 
převezen na služebnu PČR. 
Provedeným šetřením bylo 
zjištěno, že muž se léčil v psy-
chiatrické léčebně. Přivolána 
záchranná služba, která si jej 
převzala k dalšímu opatření.

Střípky měsíce
prosince 2019

 1. 12. po 4.00 hod. spoluprá-
ce se záchrannou službou při 
ošetřování návštěvníka hudeb-
ního klubu v ul. Nepomucká
 6. 12. po 14.00 hod. prove-
den výjezd do Osady Šeříků na 
oznámení majitele lesa, kde mu 

neznámé osoby kácí stromy, 
na místě zjištěni 3 muži, pra-
cující pro elektrárny, kteří zde 
prováděli v ochranném pásmu 
(pod elektrickým vedením) 
odstranění a okleštění stromoví 
a jiných porostů ohrožujících 
bezpečné a spolehlivé pro-
vozování zařízení distribuční 
soustavy, majitel byl o tomto 
písemně vyrozuměn
 11. 12. po 16.00 hod. ozná-
meno ze sběrného dvora, že 
zde chtějí odložit odpad osoby, 
které odmítají předložit doklad 
o místě bydliště, po příjezdu 
hlídky doklady předloženy, 
situace uklidněna, odpad 
složen
 18. 12. kolem 9.00 hod. při-
jato oznámení, že za městem 
Přeštice leží u mostu přejetá 
srna, tato předána myslivecké-
mu hospodáři
 v prosinci provedeno zajiš-
tění veřejného pořádku a bez-
pečnosti silničního provozu:
1) rozsvícení vánočního stromu
2) vánoční zpívání u kaple ve 
Skočicích
3) koncert v ZŠ Josefa Hlávky
4) opakované výjezdy do ul. 
Gagarinova k MŠ, kde na 
vyhrazeném parkovišti, v ote-
vírací době školky, jsou dlou-
hodobě odstavena vozidla, 
která nejsou zaměstnanců, 
zásobování či rodičů plnících 
potřeby MŠ
5) vánoční trhy a zpívání s Čes-
kým rozhlasem na náměstí
6) vánoční mše a zpívání 
u kostela
 pomocí kamerového systému 
zajištěny pro Policii ČR/správ-
ní orgán důkazní prostředky 
následujících činů:
1) Hlávkova – průjezd odcize-
ného vozidla
2) ul. Hlávkova – při dopravní 
nehodě došlo k vzájemnému 
napadení řidičů
3) dopravní nehoda v Přícho-
vicích – průjezd Přešticemi
4) Tř. 1. máje – odcizení plas-
tové popelnice
 na území města nalezeno: 
batoh s věcmi na tělocvik 
– Masarykovo nám. – předán 
majiteli
 provedeny výjezdy na 11 vol-
ně pobíhajících psů: 3x Palac-
kého, Tř. 1. máje, 2x V Háječ-
ku, 2x Slunečná, Zahradní, 
Husova a na Masarykově nám. 
– majitelé řešeni pro porušení 
obecně závazné vyhlášky měs-
ta a dle zákona na ochranu zví-
řat proti týrání
 nejvyšší naměřená rychlost 
při provádění preventivního 
měření v obci: Přeštice ul. 
Nepomucká a Přeštice Zastáv-
ka – 70 km/h a v ul. Na Borech, 
kde je dovolená rychlost  
30 km/h – 57 či 64 km/hod.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

Město Přeštice získalo v roce 
2019 dotaci z Programu preven-
ce kriminality, cestou Minis-
terstva vnitra ČR, na rozšíření 
městského kamerového dohle-
dového systému (dále MKDS) 
o čtyři kamerové body, celkem 

o deset kamer. Projekt 7. eta-
py byl přiznán s ohledem na 
zpracovaný Strategický doku-
ment prevence kriminality 
města Přeštice pro období let  
2019-2023. V měsíci červenci 
2019 bylo vypsáno výběrové 
řízení na dodavatele a následu-
jící měsíc byla vybrána firma, 
která předložila nejnižší nabíd-
kovou cenu v souladu s pod-
mínkami a ustanoveními zadá-
vací dokumentace. Finanční 
rozpočet na realizaci uvedeného 
projektu činil celkem 250 086 
korun, z toho dotace MV ČR 
činila 225 077 Kč a spoluúčast 
města Přeštice byla 25 009 Kč, 
tj 10 %. Dílo bylo dokončeno 
a předáno do užívání v září 
2019 a od této doby slouží 
k užívání městské i státní poli-
cii k plnění jejich úkolů. Nové 
kamerové body jsou napojeny 
na optickou datovou síť města 
a integrovány do současného 
funkčního kamerového systé-
mu na území města Přeštice. 
Jedná se o kamerové body v ul. 
Husova, Hlávkova, Mlýnská 
a na křižovatce ul. Tř. 1. máje 
a Dukelská.

Budování MKDS bylo 
v Přešticích započato na zákla-
dě poskytnuté účelové dotace 
od Plzeňského kraje z projek-
tu Bezpečný kraj za účelem 
zvýšení bezpečnosti občanů. 
1. etapa byla spuštěna v roce 
2012, kdy byly vybudovány 
řídící a vyhodnocovací praco-
viště městské policie a Policie 
ČR a první kamerové body 
– na Masarykově nám., v ul. 
Rybova a na křižovatkách na 
Tř. 1. máje. Projekt pokračo-
val 2. etapou v roce 2013, kdy 
byly opakovaně poskytnuty 
prostředky z dotačního progra-
mu Plzeňského kraje a MKDS 
se rozšířil o 6 kamerových 

bodů v ul. Mlýnská, Hlávko-
va, Nepomucká, Na Jordáně, 
v Městském parku a na Hav-
líčkově nám. Navazující byla 
3. etapa v roce 2014, kdy byl 
z programu Plzeňského kraje 
MKDS rozšířen o další dva 
kamerové body v ul. Husova 
a V Brance u KČT.

MKDS se osvědčil a je 
významným pomocníkem 
v boji proti kriminalitě 
a zajišťování veřejného pořád-
ku. Toto kvitovalo i vedení 
města a rozšířilo v roce 2015 
MKDS ve 4. etapě o kame-
rové body v ulici Hlávkova 
u hřbitova a na přelomu let 
2015/2016 v 5. etapě o body 
u ZŠ v ul. Poděbradova 
a v ul. V Brance (její střed-
ní část). V roce 2016 byla 
v rámci 6. etapy poskytnuta 
dotace ze státního rozpočtu 
v rámci Programu prevence 
kriminality na výstavbu tří 
nových zájmových bodů –  
– křižovatka ul. Sv. Čecha  
a Na Chmelnicích, křižovat-
ka ul. 5. května a Husova, 
křižovatka ul. Komenského 
a Masarykovo nám. a rozšíře-
ní o jeden zájmový bod na ZŠ 
Josefa Hlávky v Přešticích.

MKDS je využíván ze strany 
obou policií pro přestupkové 
i trestní řízení, jak k odhale-
ní podezřelých pachatelů, tak 
i jako hodnověrný důkaz-
ní prostředek. Za období let 
2013-2016 (čtyři roky) byl 
nápomocen ve 261 případech, 
za období let 2017-2019 (tři 
roky) již byl nápomocen ve 
207 případech, celkem 468 
objasněných případů. Jedná 
se o pachatele trestných činů, 
dopravních nehod či o hleda-
né osoby, a z celkového počtu 
přestupků je více než polovina 
odhalena, zdokumentována 
a objasněna díky neustálé-
mu rozšiřování kamerových 
bodů MKDS a jejich využí-
vání oběma složkami policií. 
Rozšiřování MKDS bylo též 
podpořeno samotnými občany 
i návštěvníky města prove-
denými anketami. Výsledky 
průzkumu ukázaly, že občané 
projekt podporují, cítí se ve 
městě bezpečněji a záměr měs-
ta Přeštice, rozšiřovat městský 
kamerový dohledový systém, 
vnímají pozitivně.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

ASISTENT 
PREVENCE KRIMINALITY

Město Přeštice ve spolupráci s MP Přeštice 
vyhlašuje výzvu pro výběr kandidáta na pozici 

Asistenta prevence kriminality 
dotovaného Ministerstvem vnitra ČR 
na dobu určitou do konce roku 2021 

s nástupem možným ihned dle dohody
nebo k 1. 3. 2020. 

Pracovní uplatnění v oblasti prevence kriminality
– zvyšování bezpečnosti a veřejného pořádku města 

na plný úvazek (jednosměnný provoz). 
Požadavky na tuto pracovní pozici: 

min. dosažené vzdělání – základní, min. věk 18 let, 
dobrý zdravotní stav, trestní bezúhonnost, 

ochota pracovat v terénu 
a dobré komunikativní schopnosti.

Kontaktní osoba: 
Bc. Pavel Hošťálek, tel. č. 725 851 629.
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Jak si najít práci?
Spěchejte pomalu a připravte se na novou 
práci důkladně. 
ZAČÍNÁME 5. února v KKC Přeštice.

Nemáte práci a nebo hrozí, 
že ji nebudete mít? Nestačí jen 
hledat na internetu nebo v tis-
ku, přijďte mezi nás. Už jste 
unaveni neúspěšnými poho-
vory? Stejné téma tentokrát 
jinak. Zamyslíme se s vámi 
a pomůžeme vám od vytvoření 
životopisu až po konkrétní pří-
pravu. Na pohovor se budete 
těšit!

Cyklus seminářů, které vám 
pomohou získat a udržet si 
práci, začíná 5. února v nově 
rekonstruovaných prostorách 
komunitního centra. V úvodní 
části se budeme věnovat pří-
pravě životopisu, motivačního 
dopisu, správného napsání na 
PC apod. Detailně probereme 
konkrétní požadavky a mož-

nosti práce přímo pro vás. 
V dalších seminářích se budete 
důkladně připravovat na poho-
vor včetně „zaklepání na dve-
ře“, překonání trémy, jak a čím 
zaujmout a být jiný. Také se 
seznámíte se základy pracovní-
ho práva. Naučíme vás umění 
prodat sebe a své schopnosti.

Vítáni jsou všichni z mikro-
regionu Přešticko. 

Více informací v IC Přeštice 
nebo na www.kzpprestice.cz, 
komunitní centrum. Přihlašte 
se co nejdříve, kapacita ome-
zena.

Projekt je finančně podpo-
rován z Operačního progra-
mu Zaměstnanost, vypsaného 
MAS Aktivios v rámci Evrop-
ského sociálního fondu.



Vážení a milí,
letos již třetím 

rokem běží náš 
klíčový projekt 
„Příměstské tá-
bory na území 
MAS Aktivios“ 

reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_
047/0009350, který byl pod-
pořen v rámci Operačního 
programu Zaměstnanost 
výzvy „Výzva MAS Aktivios 
– podpora prorodinných 
opatření – I“. Projekt pomáhá 
především pracujícím rodičům 
zajistit jim v době školních 
prázdnin péči o jejich děti. 
Jednou z možností jsou právě 
příměstské tábory, které na 
rozdíl od pobytových, umož-
ňují každodenní kontakt s dítě-
tem a mnohdy nejsou ani tak 
finančně náročné. V loňském 
roce jsme uspořádali v devíti 
lokalitách v osmi obcích cel-
kem 16 pětidenních běhů, kte-
rých se zúčastnilo celkem 285 
dětí od 4 do 15 let. A protože 
ohlas ze strany rodičů je víc než 
pozitivní, připravujeme i pro 
letošní rok opět pestrou nabídku 
po celém našem území, aby si 
rodiče mohli zvolit tábor nejen 
dle svých možností, ale i dle 
zájmu svého dítěte. Pro vaši 
představu zatím připravujeme:

Blovice – Týden s koňmi 
– 13. 7. až 17. 7. 2020 a 24. 8. 
až 28. 8. 2020 (pro pokročilé), 
3. 8. až 7. 8. 2020 (pro začá-
tečníky i pokročilé).

Kornatice – Turistika 
– 27. 7. až 31. 7. 2020.

Mirošov – Turistika
– 20. 7. až 24. 7. 2020.

Nebílovy, Prusiny – Tajem-
ný svět přírody – 13. 7. až 
17. 7. 2020 a 17. 8. až 21. 8. 
2020.

Nezdice – Člověk a příroda 
– 10. 8. až 14. 8. 2020.

Přeštice – Cestujeme po fil-
movém světě – 13. 7. až 17. 7. 
2020.

Přeštice – Pohybem ku 
zdraví – 3. 8. až 7. 8. 2020.

Přeštice – Tykejme si s ang-
ličtinou – 10. až 14. 8.2020. 

Přeštice – Animační sou-
středění – 17. 8. až 21. 8. 
2020.

Přeštice – Letopisy Narnie: 
Princ Kaspian – 27. 7. až 31. 7. 
2020.

Seč – Z pohádky do pohád-
ky – 3. 8. až 7. 8. 2020.

Žákava – Kouzlo keramiky 
– 27. 7. až 31. 7. 2020.

Milí rodiče, těšíme se na vaše 
ratolesti, sledujte prosím naše 
webové stránky: 
https://www.mas-aktivios.cz/ 
/primestske-tabory/2020/ 
nejpozději do měsíce zde 
naleznete všechny podrob-
né informace o jednotlivých 
táborech včetně kontaktů, 
přihlášek a dalších nezbyt-
ných potvrzeních. Do té 
doby změna termínu vyhra-
zena. 
Děkujeme za pochopení.
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MamaCamp aktivně
i v novém roce, přijďte i vy
mezi nás...

Lednové setkání maminek 
potvrdilo, jak oblíbenou ini-
ciativou se stává MamaCamp. 
Poprvé v tomto roce se 
v komunitním centru v Přeš-
ticích sešlo 13 maminek a 16 
dětí. Nejen bezpečný prostor 
pro rozvoj a realizaci mami-
nek při přednáškách a disku-
sích, ale také možnost profe-
sionálního hlídání dětí – to 
jsou hlavní výhody této akce. 
Jednotlivá témata si mamin-
ky navrhují samy a mají tak 
možnost mluvit o všem, co je 
aktuálně zajímá. Jedním z nos-
ných témat bylo i hospodaření 
s odpady, jak co nejefektivněji 
přispět k ekologickému přístu-
pu. Pro většinu z nás je již běž-
né odpad třídit, ale víme jak 
správně? Denisa Kolaříková, 
koordinátorka projektu, upřes-
ňuje: „MamaCamp a témata 
na MC se neustále vyvíjejí – 
jedná se o komunitní akci a já 
jako koordinátorka reaguji 
na poznatky, které mi mamin-
ky předávají prostřednictvím 

zpětných vazeb. Program 
tvořím dostatečně zajíma-
vý s ohledem na jejich zájmy 
a jejich požadavky.“ Profe-
sionální hlídání dětí zajišťují 
chůvičky, které mají na starost 
bezpečnost dětí různého věku. 
Nejmladším je pouze několik 
měsíců, nejstarší jsou před-
školáci. Maminky s důvěrou 
své děti svěřují do láskyplné 
péče chůviček a mohou se 
tak aktivně zapojit do všech 
akcí komunity. A jaké plány 
má MamaCamp v nejbližším 
období? Přijměte pozvání na 
setkání maminek, tatínků, 
chůviček a dětí již 26. břez-
na. S dotazy se můžete obrátit 
na paní Denisu Kolaříkovou: 
denisa@kolarikova.cz

Více informací též na adrese 
www.kzprestice.cz Neváhejte 
s přihlášením, kapacita je ome-
zena. Těšíme se na vás.

Projekt je finančně podporo-
ván z Operačního programu 
Zaměstnanost v rámci Evrop-
ského sociálního fondu.

Ohlédnutí za školním 
vánočním jarmarkem

Rádi bychom tímto způso-
bem poděkovali všem, kteří 
svojí účastí podpořili tradiční 
předvánoční akci konající se 
na půdě školy, a to vánoční 
jarmark.

Tuto akci nevnímáme již jen 
jako školní akci, ale spíše jako 
akci komunitní, při které mají 
příležitost k setkání současní 
i bývalí žáci, rodiče, prarodi-
če, učitelé, sousedé a široká 
veřejnost. Bývají to milá a vře-
lá setkání, která je důležité 
v dnešní uspěchané, hektické 
a vztahům nepřející době pod-
porovat a podněcovat.

Naši žáci a zaměstnanci se 
na tuto akci připravují dlouhé 
týdny dopředu, vymýšlí, vyrá-
bí, zdobí, a troufáme si tvrdit, 
že každý rok zdokonalují svoje 
výrobky, které mnohdy svojí 
úrovní mohou směle konkuro-
vat nabídce výrobků na profe-
sionálních adventních trzích.

Žáci se v celém procesu musí 
zamýšlet nejen nad tím, co 
budou vyrábět, ale zda jsou 
schopni to vyrobit s minimál-
ními časovými i materiálními 
náklady, musejí si spočítat, 
kolik peněz do výrobků inves-
tovali, za kolik je mohou pro-
dávat, a finále celého procesu 
je samotný prodej, při kterém 
musí uplatnit veškeré komu-
nikační schopnosti, zapojit 
finanční gramotnost a v nepo-
slední řadě i řádnou reklamu 
svým výrobkům. Výčet všech 
těchto činností ukazuje, že 
z pohledu pedagogického pro-
cesu je tento „projekt“ jeho 
vrcholem, na kterém se v praxi 
střetává všechno, co se snaží-
me žáky naučit, protože škola 
– to nejsou jen matematické 

příklady, jazykové poučky, 
letopočty a vzorce, ale také 
praktická příprava na život, 
jejímž základním kamenem je 
vedení žáků k samostatnosti.

Přidanou hodnotou celé sna-
hy je něco, co si za peníze ne- 
lze koupit, a to jsou rozzáře-
né dětské oči, když se podaří 
prodat všechny výrobky – pře-
devším pak u těch nejmenších 
prázdný stůl přináší obrovské 
nadšení.

Za peníze, které třídy utrží, 
škola kupuje nadstandardní 
vybavení, které slouží jen žá-
kům. V minulých letech jsme 
nakoupili pingpongové stoly, 
relaxační sezení, venkovní 
lavičky do atria školy, relaxač-
ní hry aj. V letošním roce by-
chom rádi zakoupili 3D tiskár-
nu a vybavení pro florbalové 
družstvo na prvním stupni.

Provázanost celé akce je 
poměrně důsledně promyšlena, 
stojí za ní moře času, energie 
a trpělivosti jak žáků, tak uči-
telů a ostatních zaměstnanců 
školy, proto nás nesmírně mrzí 
ze strany veřejnosti rýpavé 
poznámky, dedukce a výmysly 
o tom, jak škola z vánočního 
jarmarku profituje, jak nutíme 
rodiče si kupovat výrobky dětí 
a další a další zaručené pravdy.

Škola má tu akci ráda, nene-
cháme si ji vzít a budeme 
nadále tuto tradici udržovat 
a upevňovat i navzdory škaro-
hlídům. Všichni, kteří by měli 
pochybnosti o transparentnosti 
celé akce, jsou vítáni v našich 
kancelářích, kde jim vše rádi 
vysvětlíme.

za vedení školy
Mgr. Petr Fornouz

a Mgr. Michaela Hrubá

Stručné informace 
z kanceláře MAS Aktivios, z. s.

Vyhlašujeme
Jak uvádíme v našem posled-

ním Zpravodaji 2/2019, bude-
me v únoru, resp. 15. 2. 2020, 
vyhlašovat další dvě výzvy 
z Integrovaného regionálního 
operačního programu, a to na:

Zvyšování bezpečnosti 
a environmentální šetrnosti 
dopravy s alokací 6 947 368, 50 
korun a na opatření Infra-
struktura pro sociální služ-
by s alokací 10 526 316 Kč. 
Obě výzvy budou otevřené až 
do 31. 5. 2020 do 12.00 hodin. 
Pozor, schválené projekty 
musí být dokončeny do 30. 6. 
2023.

Oprávněnými žadateli pro 
obě výzvy jsou obce, dobro-
volné svazky obcí, organiza-
ce zřizované nebo zakládané 
obcemi, organizace zřizované 
nebo zakládané dobrovolnými 
svazky obcí, u výzvy na soci-
ální infrastrukturu mohou být 
ještě dalšími žadateli nestátní 
neziskové organizace, církve 
a církevní organizace. Vše-

chny další podrobné informace 
naleznete na našich webových 
stránkách: https://www.mas-
aktivios.cz/dotace-pro-vas/ 
/aktualni-vyzvy-mas/

V průběhu března 2020 bude-
me dále vyhlašovat v pořadí již 
třetí výzvu z Programu rozvo-
je venkova, a to na následující 
čtyři opatření:

F2 – Obnova a zachování 
krajinného rázu – předpoklá-
daná alokace cca 1-2 mil. Kč.

F5 – Uvádění zemědělských 
produktů na trh – předpoklá-
daná alokace 1,1 mil. Kč.

F6 – Podpora nezeměděl-
ských podnikatelů – předpo-
kládaná alokace 2 mil. Kč.

F7 – Podpora lesnických 
podnikatelů – předpokládaná 
alokace 1,7 mil. Kč. Předpo-
kládaná registrace projektů na 
RO SZIF je do 30. 6. 2020. 
Veškeré informace o výzvě na 
https://www.mas-aktivios.cz/ 
/dotace-pro-vas/aktualni- 
-vyzvy-mas/

Za podpory Plzeňského kraje 
vyhlašujeme grant ProSpolky, 
žádost lze podat nejpozději do 
31. 3. 2020 do 14.00 hodin, 
a to buď osobně nebo poštou 
na adresu MAS Aktivios, z. s., 
Nezdice 46, 334 01 Přeštice 
nebo i e-mailem na:
info@mas-aktivios.cz

Podmínky výzvy a další 
podrobné informace nalez-
nete v našem Zpravodaji na  
https://www.mas-aktivios.cz/ 
/dotace-pro-vas/pro-spolky/ 
/prospolky-2020/

Za celou kancelář MAS Aktivios, z. s., v Nezdicích se na 
spolupráci s vámi i v roce 2020 těší Ing. Hana Bouchnerová, 

vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD a koordinátor 
projektu Realizace příměstských táborů na území MAS Aktivios

VU3V – letní semestr
opět začíná!

Letní semestr 2020 v konzultačním středisku Přeštice
Místo konání: v malém sále Kulturního a komunitního centra 
v Přešticích – 1. patro
Zahájení:  pátek 7. února 2020 od 10.00 hod.
Další termíny: 21. února, 6. března, 20. března, 3. dubna,
24. dubna 

Téma: Křesťanská ikonografie a hagiografie
Lektor: Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc.
Základy křesťanské ikonografie / Ikonografie Panny Marie / Iko-
nografie Krista I. / Ikonografie Krista II. / Ikonografie andělů 
a Nejsvětější Trojice / Ikonografie světců

Letní semestr 2020 v konzultačním středisku Nezdice
Místo konání: v kanceláři MAS Aktivios, z. s. – Nezdice 46 – 
1. patro
Zahájení: pondělí 3. února 2020 od 9.30 hod.
Další termíny: 24. února (POZOR! Až 3 týdny po předchozí 
přednášce), 9. března, 23. března, 6. dubna, 20. dubna

Téma: Leonardo da Vinci (1452-1519): 
Renesanční uomo universale
Lektor: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
Jak již název napovídá, tento kurz je věnován jedné z nejvýznam-
nějších postav období renesance – Leonardu da Vinci, malíři, 
sochaři, architektu a vynálezci. O tom, že jeho talent byl skutečně 
všestranný se přesvědčíte v šesti videopřednáškách, které jsou 
věnovány jednotlivým etapám jeho života a tvorby. 

Časová náročnost: 1 semestr obsahuje 6 přednášek (1 přednáš-
ka trvá cca 2 hodiny 1x za 14 dní). Systém výuky je založen 
na přednáškách natočených vysokoškolskými lektory. Společně 
v kolektivu budeme sledovat přednášku přenosem z internetu na 
plátno. Dále je možné nejasnosti a doplňující otázky směřovat 
na lektora, kurzy zahrnují i cvičné a zkušební testy a možnost 
exkurze.
Kdo se může přihlásit ke studiu? Osoba důchodového věku 
(osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání sta-
robního důchodu) nebo invalidní důchodci.
Cena za semestr: 500 Kč
Kontakt pro bližší informace a přihlášky: 
Mgr. Martina Hanzlíková, tel. 721 759 772
www.mas-aktivios.cz/VU3V
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Jistý postup do finále 
V oblastním finále Zimního 

halového poháru národní háze-
né zvítězily bez jediné prohry 
přeštické starší žačky. Postup-
ně porazily vlastní béčko 17:6, 
Kyšice 18:9, Litvínov 20:11, 
v boji o první místo Tymákov 
12:9, největší problémy nako-
nec měly v posledním zápase 

s Nezvěsticemi 15:13. Tím si 
vybojovaly postup na republi-
kové finále v Žatci v polovině 
března. Mezi nejlepšími celky 
z oblasti se neztratilo ani přeš-
tické „béčko“, které obsadilo 
čtvrté místo.

 (šat) 

Horní řada zleva – Petra Hronová, Michaela Živná, Kateřina 
Kováříková, Kateřina Havlíčková, uprostřed Karolína Johnová, 
Olga Strejcová, vpředu Lenka Sýkorová, Adéla Buberlová, zadní 
řada trenéři Karel Tušek, Petr Živný, Jan Zbořil.

Další ročníky Memoriálů  
Již 36. ročník memoriálu 

Milana Brabence uspořádal 
přeštický oddíl národní háze-
né. Dvoudenní turnaj přivítal 
mimo domácího celku dále 
Opatovice, Dobrušku a Tymá-
kov. Hrál každý s každým, 
vítězem se bez ztráty bodu 
stal Tymákov. O druhém 
místě pořádajícího celku roz-
hodl hodně zlepšený výkon 
v posledním zápase (Přeštice 
- Tymákov 13:15, - Opatovice 
12:18, - Dobruška 25:12). 

„Turnaj byl součástí přípra-
vy na Český pohár, pořádných 
tréninků bylo minimum. Potý-
kali jsme se s absencí hráčů, 
ochotně nám vypomohl Ond-
ra Hošťálek. Přesto v útoku 
nám to dost ´skřípalo´, přiznal 
trenér Ruda Lang. „Vlastně 
o druhém místě rozhodl jeden 
povedený poločas. Ale zapojili 
se hodně mladí hráči a to bylo 
plus.“ 

Tymákov, Dobruška a přeš-
tický celek, všechny medai-
listky loňského prvoligové-
ho ročníku národní házené, 
s nimi Krčín, to byly účastnice 
27. ročníku memoriálu Iva-
na Moravce. Již prvý zápas 
ukázal vyrovnanost soupeřek, 
když pořádajícímu družstvu 
se podařilo porazit Tymákov 
20:19 (- Dobruška 20:20, - Kr-
čín 24:14). Díky závěrečné 
vysoké výhře se vítězkami sta-
ly Přeštice před Dobruškou. 

„Po výhře nad Tymákovem 
jsme to zbytečně zamotali. 
Dobrušku jsme neměli nechat 
dotáhnout. S Krčínem jsme 
nemohli setřást nervozitu. 
Až druhá půle byla dobrá, 
holky zpřesnily hru, bránily 
i nastřílely dostatek branek 
potřebný k prvnímu místu,“ 
byl spokojený trenér Petr 
Moravec. 

(šat)

Basketbalové žactvo jede
Od září 2019 hraje naše nej-

mladší žactvo krajský přebor 
v basketbalu. Do soutěže jsme 
vstoupili prohrou s družstvem 
klatovských chlapců, ale poté 
už jsme nepoznali prohru. 
V polovině soutěže nám tedy 
náleží druhá příčka, ale dal-
ších pět soupeřů nám šlape na 
paty. Musíme zabojovat, aby-
chom si uhájili solidní posta-
vení v tabulce. Těšíme se na 
další zápasy a samozřejmě na 
vrchol sezóny – boj o kvalifi-
kaci na mistrovství republiky. 
Po náročné polovině sezóny 
jsme si za odměnu jeli zaskákat 
do JUMP arény do Plzně, kde 
jsme se náležitě vydováděli. 
I naši nejmenší baskeťáci neza-
háleli a těsně před Ježíškem 

se sešli na vánočním tréninku 
s rodiči. Ukázali rodičům, co 
se během pár měsíců naučili, 
a poté si společně zatrénovali 
a pobavili se.

Tímto bychom chtěli poděko-
vat všem rodičům a přátelům 
basketbalu za velkou podporu. 
Velké díky patří i společnos-
tem International Automotive 
Components Group s. r. o., 
Bořík B+B elektro s. r. o. 
a HARVILLA-REALITY s. r. o. 
za jejich finanční podporu 
našeho týmu.

Do roku 2020 Vám ze srdce 
přejeme hodně zdraví, štěstí 
a mnoho sportovních úspěchů.

Trenéři: Lucie Svěrková
Ludmila Burlová
a Martin Svěrek

Vodáci mezi draky
Vodácká sezóna 2019 pro-

běhla pro dětský vodácký 
oddíl TOM 20902 Úhlava ve 
znamení tradičních akcí pro 
veřejnost, různých závodů, 
letního tábora a v neposlední 
řadě novinky, a to trénování na 
dračí lodi s plzeňským oddílem 
Pilsner Dragons. Ale začněme 
od začátku. V zimní přípra-
vě jsme rozhodně nezaháleli 
a mezi suchou přípravu v tělo-
cvičně jsme zařadili i plavání 
a nácvik eskymování v bazénu 
na kajacích. Nicméně jsme se 
všichni těšili na zahájení mok-
ré sezóny a tou je každoroční 
Otevírání řeky Úhlavy, a to 
ve velmi solidním počtu 26 
mládežníků jako členů našeho 
oddílu. Pro starší děti s podpo-
rou dospělých z oddílu KČT 
Úhlava proběhla jarní příprava 
na divoké vodě na Čeňkově 
pile, trojková voda tentokrát 
prověřila především schop-
nosti dospělých s pěkným 
krysím plaváním mezi kame-
ny. Pro všechny děti byl pak 
na začátku června připraven 
kemp v lomu u Švihova, kde 
bylo možno v bezpečí natréno-

vat jízdu na kánoích i plavání 
v peřeji. V červenci jsme splou-
vali vodáckou mekku našich 
plzeňských řek a za týden jsme 
prověřili, že naše mládežnic-
ká skupina pěkně funguje na 
vodě i na souši. Naše kánoe 

byly plné vybavení a potra-
vin, které jsme si vezli hezky 
po staru celý týden, vařili na 
ohni a mobily měly zákaz☺. 
Mezi tyto vodácké aktivity 
jsme zařadili, zpočátku jako 
tréninkovou metodu, dračí 
pádlování – no nevyužijte 26 
dětí a mládežníků k naplnění 
dračí lodi, kde je důležitá sou-
hra posádky, nutnost zlepšení 
záběru a zapojení síly. Děti to 
nakonec tak „chytlo“, že jsme 
odtrénovali 6 plnohodnotných 
tréninků pod vedením zkuše-
ných plzeňských draků a mohli 
jsme s čistým svědomím zku-

sit závod pro firemní a FUN 
posádky na Borské přehradě 
koncem června. Naše posádka 
nesla jméno Pilsner Dragons 
Juniors a mezi posádkami FUN 
si dojela pro 3. místo na trati  
1 km. Na trati 200 m ukázala 
záda dvěma dospělým posád-
kám, což byl velmi krásný 
výkon. Nakonec jsme se při-
hlásili i na Mistrovství dračích 
lodí 2019 do Račic. S trochou 
obav, neboť domluvený páteč-
ní den se jelo jen na krátké 
dračí lodi pro deset pádlují-
cích s bubeníkem a kormi-
delníkem. Ještě nikdy jsme 
si nevyzkoušeli rozdělit tým 
na dva. Nakonec pro všechny 
bylo mistrovské klání velkým 
zážitkem. Obě posádky bra-
ly akci velmi vážně. Posádka 
týmu NA se dokonce prokou-
sala ve sprintech na 200 metrů 
na celkové 7. místo a posád-
ka týmu VV na místo desá-
té. Kilometrová vzdálenost 
byla pro posádku týmu NA 
bramborová a posádka týmu 
VV hnala všechny závodní 
týmy před sebou a dorazila na  
7. místě. Konec naší vodácké 
sezóny ještě zpestřilo zavírání 
plzeňských řek, kde si mohly 
všechny děti vyzkoušet adre-
nalinovou houpačku pod mos-
tem, slaňování, skluzavku na 
kajaku a další aktivity. Téma-
tem Zavírání řeky Úhlavy 
bylo „světlo ve tmě“ a různě 
osvětlená plavidla se vydala 
na řeku při úplné tmě. Bylo to 
až téměř kouzelné ukončení 
sezóny, která by nemohla pro-
běhnout bez velkého nadšení 
a podpory rodičů, členů KČT 
Úhlava a bez finanční pod-
pory MŠMT, Asociace TOM 
ČR, města Přeštice a společ-
nosti IAC Group. Těšíme se 
na vodáckou a dračí sezónu 
2020.

TOM Úhlava a KČT Úhlava
Hanka a Dáša


