
Poprvé od roku 1905 se 
v  Přešticích  opět  vaří  pivo. 
Z ležáckých tanků v hlubokém 
sklepě teče uzrálý mok potru-
bím přímo do píp. Na náměstí 
vznikl po náročné rekonstrukci 
městský  Pivovar  a  restaurace 
U  Přeška.  Pro  některé  trochu 
nečekaný název je odvozen od 
Přecha, zdrobněle Přeška, dáv-
ného zakladatele Přeštic.

29.  srpen  se  nepochybně 
zapíše  do  kroniky  města.  Po 
dlouhých 112  letech  se mohli 
obyvatelé  napít  piva  uvařené-
ho  přímo  v  Přešticích.  A  že 
zvědavců  hned  první  minu-
ty  po  otevření  přišlo  a  měli 
se  co  činit!  Čtyři  druhy  piva 
přivedl  na  svět  zkušený  slá-
dek Petr Hampl  (37) vyučený 
v  Plzeňském  Prazdroji.  „Za 
základ považuji světlý ležák 

Kilián, pojmenovaný po pat-
ronovi města.“ Silnější  pivo 
je  pšeničný  svrchně  kvašený 
ležák Schönborn a tmavý spe-
ciál Maurus. Piva nesou jména 
benediktinského mnicha, který 
zásadně ovlivnil výstavbu kos-
tela Nanebevzetí Panny Marie, 
a  posledního  majitele  vel-
kostatku  a  pivovaru  Přeštice 
hraběte  Schönborna.  Sládkův 
´majstrštyk´  je  pak  svrchně 
kvašený  speciál  (IPA)  ze  čtyř 
druhů  amerického  chmele 
nazvaný Marlene. Ten upomí-
ná  slavné  květnové  dny  pěta-
čtyřicátého,  kdy  v  Přešticích 
zpívala  americkým  vojákům 
herečka  Marlene  Dietrich. 
„Názvy jsme hledali podle 
významných osobností spja-
tých s historií města,“  říká 
vedoucí Domu historie Přeštic-
ka Drahomíra Valentová, která 
jména piv i samotné restaurace 
se svými kolegy navrhla.

Nově  opravené  prostory 
bývalého  hotelu  se  naplni-
ly  halasem  mužů  i  žen  vel-
mi  rychle,  lidé  se  rozhlíželi 
po  interiéru,  který  je  sice 
moderní,  zároveň  velmi  tra-
diční.  Celá  restaurace  nabízí 
přes sto dvacet míst k sezení, 
k  dispozici  jsou  dva  salonky 
(bývalý  ‚Klub‘)  a  připravuje 
se  i  zahrádka  přilehlá  k  zad-
ní  části  budovy. „Poslední 
měsíce byly hektické, ale 
jsem šťastný, že Přeštice mají 
konečně na náměstí repre-
zentativní prostory,“  říká 
starosta Karel Naxera. Mini-
pivovar patří městu, které do 
něj  investovalo  3,5  milionu 
korun. Ve sklepě je zatím osm 
tisícilitrových  tanků,  časem 
přibudou další. Provozovateli 
jsou Zdeněk Papáček a Kamil 
Černý.  „Věříme, že kuchyni 

a pivo si místní i turisté velmi 
rychle oblíbí. Přijďte ochut-
nat.“

S  nápadem  na  minipivovar 
přišlo vedení radnice krátce po 
volbách.  Příprava  dokumen-
tace  začala před  rokem a půl, 
samotná  rekonstrukce  trva-
la  devět  měsíců.  „Při stavbě 
se neustále objevovaly další 

a další nečekané problémy 
související se stářím budovy,“ 
říká Milan Havlíček z oddělení 
rozvoje  města,  podle  kterého 
budova vydrží několika gene-
racím. „Všechny smlouvy jsou 
jako obvykle veřejně přístupné 
na webu města,“ dodává mís-
tostarosta Marek Krivda. „To 
se týká i smluv s provozovateli 
Pivovaru a restaurace U Přeš-
ka.“

(red)

Proč jste 
se stala 
ředitelkou 
Domu dětí 
a mládeže?
Když  jsem 
skončila  na 

Montessori  škole  v  Opavě 
a  odešla  učit  do Plzně, měla 

jsem pocit, že budu pokračo-
vat  ve  stylu Montessori  dál. 
Rodiče mě ale rychle vyvedli 
z omylu. Odmítali to. A když 
jsem  se  pak  přistěhovala  za 
partnerem  do  Přeštic,  tak 
jsem  si  řekla,  že  vzdělávat 

můžu  i  v  Domě  dětí  a  mlá-
deže.
V čem je podstata Mon-

tessori školy?
Učitel je průvodce, připravuje 

prostředí pro děti, sleduje, o co 
se zajímají, co chtějí vědět, jaké 
jsou jejich zájmy. A potom jim 
nabízí to, co jim sedne. Učitel 

dětem nabízí možnosti  a  neří-
ká  jim  hotové  věci.  Nesdělu-
je  autoritativně  poučky,  ale 
nechává  děti,  aby  k  cíli  došly 
co nejvíc samostatně.
Šlo vám to v Opavě na 

Montessori škole?
Když jsem tam přišla poprvé 

do školy,  tak  jsem stála  s pu-

sou  otevřenou.  Do  té  doby 
jsem byla zvyklá na klasickou 
školu.  Překvapila  mě  samo-
statnost těch dětí. I když každé 
pracovalo na něčem jiném, tak 
si  tu  práci  řídily  samy.  Nebo 
spolupracovat,  ve  dvojicích, 
ve skupinkách a podobně.
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Jana Prokešová: Nemám ráda poučování dětí, 
samy si najdou cestu.

Pokračování na str. 2

S novou ředitelkou Domu dětí a mládeže Přeštice o tom, co na děti platí, aby je škola bavila, o nových kroužcích 
pro děti i pro dospělé a o jarních cestovatelských touhách.
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Pivo s příběhem

Přeštice mají vlastní pivo!

Věřím Montessori

Na zdraví

Dárek příštím generacím

Ve velkém stylu otevřel městský Pivovar a restaurace U Přeška. Velké srocení lidí připomnělo fronty na banány z dob minulých, 
zvědavci obsadili během několika minut všechny stoly, začali ochutnávat pivo a hodnotili styl restaurantu. Prvních sto hostů dosta-
lo pivo zdarma, a kdo měl štěstí, podíval se se sládkem i do ležáckých sklepů. I konkurence z okolních hostinců uznale pokyvovala 
hlavou. Lebedily si i Zuzana Čagánková z Kucín s kamarádkou Kateřinou, která dorazila na slavnou událost až z Ostravy. Pivo jako 
křen a dobrá nálada. Dej Bůh štěstí přeštickému pivu!                                                       Text Ľubomír Smatana, foto Milan Janoch

Vážení čtenáři,
po  dvouměsíční  prázdnino-

vé odmlce  se Přeštické noviny 
opět  vracejí  do  pravidelného 
rytmu a  jsem si  jist,  že už  jste 
se těšili.
I  když  se  říká,  že  prázdniny 

jsou okurková sezóna, o Přešti-
cích  se  toho  dá  napsat mnoho. 
V  jedné části města dosud řádí 
plynaři a některé ulice jsou díra 
vedle  díry,  ale  jsou  už  místa, 
kde  se  stav  vrací  k  normálu 
nebo  dokonce  k  lepšímu.  Prv-
ňáčci totiž budou moci jít s rodi-
či do školy Poděbradovou ulicí 
po  zbrusu novém chodníku. Ti 
větší zase projdou do ,,ZUŠky“ 
nově obloženým vchodem a no-
vými vstupními dveřmi. I uvnitř 
je  čekají  změny.  Udělali  jsme 
radost i skočické škole, kde byly 
vyměněny  kompletně  rozvody 
i  radiátory. S  topením má  sou-
vislost  i  překop  Třídy  1.  máje 
u zmrzliny, kde na konci srpna 
byl v rámci rekonstrukce systé-
mu zásobování  teplem položen 
nový  teplovod.  Byl  to  na  roz-
díl  od protlaku  ten bezpečnější 
způsob, i když to vyvolalo vel-
ké  nepříjemnosti  v  dopravě  na 
hlavním  tahu.  Omlouvám  se 
touto  cestou  zejména  občanům 
z  ulic  Červenkova,  Hlávkova, 
5. května, Husova i z náměstí za 
problémy způsobené objížďkou.
Výčet probíhajících i ukonče-

ných investic si dovolím uzavřít 
tou  asi  nejviditelnější  –  Pivo-
varem  a  restaurací  U  Přeška. 
Této záležitosti byl v minulosti 
věnován  značný  prostor  nejen 
v těchto novinách. Názory byly 
různé. Zastupitelstvo však  roz-
hodlo o konceptu, který po jeho 
realizaci máte  již nyní možnost 
ohodnotit. Pár změn ještě dozná 
fasáda,  označení  názvu  podni-
ku  je  zatím  pouze  provizorní, 
ale uvnitř je už ze strany města 
vše  dokončeno.  Osobně  jsem 
přesvědčen,  že  cíle  nabídnout 
místním  i  turistům solidní pod-
nik v samém centru města bylo 
dosaženo.  Věřím,  že  nově  při-
stavěná restaurace s pivovárkem 
na  přeštickém  náměstí  spolu 
s  rekonstruovaným  fotbalovým 
stadionem,  novou  loděnicí  na 
Úhlavě a především s naším kle-
notem  –  chrámem  Nanebevze-
tí  Panny  Marie  –  bude  dalším 
důvodem  k  návštěvě  Přeštic. 
Ale  protože  je  nový  podnik  na 
náměstí určen především k uko-
jení  hladu  a  žízně,  přeji  vám 
všem, aby vám tam chutnalo.
Dne 4. září začíná školní rok, 

a proto nemohu zapomenout na 
všechny žáky, studenty i učite-
le, kteří zasednou do lavic nebo 
si  stoupnou  před  ně. Učitelům 
přeji,  aby  se  státu  podařilo 
vytvořit  jim  podmínky,  kte-
ré  jim  umožní  dělat  to  nejdů-
ležitější – vzdělávat bez někdy 
zbytečné a otravné administra-
tivy.  Snad  se  blýská  na  lepší 
časy i v jejich odměňování.
V  každém  případě  vykročte 

tou správnou nohou a ať se vám 
všem daří!

Mgr. Karel Naxera
starosta města Přeštice

Nabídka 
JAZYKOVÉ KURZY 

2017/2018 
Říjen-leden 2018 

Cena kurzu 1500-2000 Kč
dle úrovně a počtu účastníků.

Dospělí
Konverzace v anglickém jazyce
Pre-intermediate – středně pokročilí

Elementary – mírně pokročilí 
Beginner – začátečníci

Pro děti
„Anglická kouzelná školka“

Cena 1200-2000 Kč
dle úrovně a počtu účastníků.

Přihlášky a bližší informace:
Miskova@prestice-mesto.cz 

Informacnicentrum@prestice-mesto.cz

Nabídka
PRAKTICKÉ KURZY

DOSPĚLÍ 
Jóga

pro začátečníky 
Středa od 17.50 hodin 

Jóga pro pokročilé 
Středa od 19.00 hodin 
Cena 600 Kč/pololetí 
Říjen-leden 2018 

Hravá jóga pro děti 
Středa od 16.30 hodin 
Cena 120 Kč/měsíc 
Říjen-leden 2018 



Dokončení ze str. 1
Mně  se  to  hodně  líbí,  tak  se 
tomu věnuji.
V čem byl problém 

na klasické škole právě 
v Plzni?
Byla  jsem  třeba  zvyklá  děti 

hodnotit  slovně.  A  tady  zase 
po mně rodiče chtěli známko-
vat.
Co vám na tom vadí?
Pokud  dítě  dělá  chyby,  je 

potřeba mu pomoci,  aby  chy-
by nedělalo. Ale ne tak, že mu 
budu  dávat  trojky  nebo  pět-
ky. To přestane mít  radost  ze 
školy. Přece děti když jdou do 
první  třídy,  tak  jsou  všechny 
natěšené, jdou s novou aktov-
kou,  čekají  na  paní  učitelku, 
mají  očekávání  pozitivní. 
A  pak  prostě  najednou  tih-
le  mrňousové  přijdou  a  bác, 
dostávají  blbé  známky.  Tak 
to je jasné, že se jim to nelíbí 
a že to nechtějí. Čeští žáci mají 
ve srovnání se světem největší 
odpor ke škole. I to je důsledek 
známkování.

Ve školách se ale větši-
nou známkuje.
Už  bychom  konečně  měli 

přejít  z  dob  Marie  Terezie 
k modernímu školství. Kdyby 
to někdo oficiálně prosazoval, 
tak by se i učitelé bez známko-
vání možná obešli. Také jsem 
si  dřív  myslela,  že  největší 
katastrofa pro učitele  je, když 
mu dojde  červená v propisce. 
Teď tu červenou nemám ráda.
Vy chcete něco podob-

ného zavést v Domě dětí 
a mládeže?
Děti  přece  nevzděláváte 

jenom  ve  škole.  Začali  jsme 
s  tím  už  teď  v  létě  na  táboře. 
Nesoutěžíme  spolu,  ale  snaží-
me  se  spolupracovat.  Nevy-
smíváme  se,  ale  snažíme  se 
jeden druhému pomáhat. Když 
je někde nějaký problém, tak se 
ho snažíme řešit. Já samozřej-
mě  nechci  nikomu  vnucovat 
Montessori. Ta metoda má ale 
výsledky, tak chci některé věci 
přinášet i sem do naší práce.
Ale tohle není škola, jak 

to chcete praktikovat?
Jednak  chci  zavést  kroužek 

„Pomoz  mi,  abych  to  doká-
zal  sám“  pro  batolata.  Jsem 
ale  připravena  pokračovat  dál 
s rodiči nebo se staršími dětmi. 
Když jsem přišla do Montesso-
ri  školy,  tak  tam byla spousta 
různých  pomůcek  pro  výuku. 
A  já  jsem  si  říkala,  do  háje, 
ale  proč  se  tohle  nepoužívá 
normálně v  běžných  školách? 
Děti by pak snadno pochopily 
princip  toho,  jak  se  pracuje, 
jak se učí.
Proč se tedy Montesso-

ri školy nerozšiřují, když 
jsou podle vás tak pří-
nosné?
Mnozí učitelé jsou konzerva-

tivní a nechtějí změny. Rodiče 
taky. Má to i finanční důvody. 
Kurz, který jsem absolvovala, 
stál šedesát tisíc korun. Já bych 
ty  peníze  sama  neměla,  ale 
naštěstí  mi  ten  kurz  zaplatili 
babička s dědou. Také pomůc-
ky, se kterými se v Montesso-
ri  školách  pracuje,  jsou  často 
dost  drahé.  Hodně  práce  je 
i s přípravou různých kartiček, 
pomůckových knížek pro děti 
apod. Stojí to dost času. Často 
je  nezbytná  pomoc  ze  strany 
rodičů.

Co byste chtěla změnit 
v Domu dětí a mládeže?
Celkově bych chtěla vytvořit 

prostředí, aby sem děti chodily 
rády,  aby  se  tady něco nauči-
ly,  aby  tady  měly  kamarády, 
aby je to nějak posunulo. Aby 
se naučily, že tu nejsou samy, 
že  jsou  tu  druzí  lidé,  že  je  tu 
nějaká příroda nebo prostředí, 
které  je  potřeba  chránit  a  ne 
devastovat. Chci se zaměřit na 
environmentální programy pro 
školy a školky.
Tohle vám schválili čle-

nové komise u konkur-
zu?
Samozřejmě.  S  tím  jsem  do 

toho  šla. V komisi  seděli  sta-
rosta,  místostarosta,  ředitel 
školy, školní inspektor, zástup-
kyně  za  Dům  dětí  a  mládeže 
a ředitelka DDM z Blovic.

Co uděláte se zvířaty, 
které tu máte?
Chovatelský  kroužek  je 

jeden  z  nejnavštěvovanějších, 
děti často nemají možnost mít 
zvířata  doma.  Takže  kroužek 
chci udržet a počet zvířat chci 
rozšířit.  Máme  tu  většinou 
křečky  a  morčata,  ale  chtěla 
bych  i  nějaké  plazy,  agamu, 
chameleona.  Kozu  nebo  ovci 
ne. Prase  jsme dali pryč, pro-
tože jsme nebyli schopni zajis-
tit mu potřebnou péči.
Co opice? Její chov 

tady hraničí s týráním 
zvířat.
Opice  je  kapitola  sama  pro 

sebe, má svůj věk, svoje nála-
dy.  Ale  prozatím  si  ji  nechá-
váme.  Plánujeme  přestavbu 
objektu a pak se rozhodneme, 
zda  zůstane.  Opici  ale  děti 
krmit  nebudou.  Není  to  bez-
pečné. Přemýšlím o tom, že ji 
nabídneme do ZOO.

Do domu dětí a mlá-
deže chodí dvě stě dětí. 
Je to hodně?
Je to málo. Dosavadní nabíd-

ka  kroužků  byla  velice  slabá, 
zvlášť pro kluky. Počítače sice 
máme,  ale  zastaralé.  Takže 
plánuji  fyzikální  laboratoř  na 
pokusy  a  práci  s  nepájivý-
mi  stavebnicemi.  Určitě  chci 
mít kroužek  robotiky, malého 

fotografa,  leteckého modeláře 
a malého  stavitele. Takže pro 
kluky pět kroužků.
To se sem vejde?
Ráda bych, kdyby se podařil 

na  každý  den  nějaký  kroužek 
pro kluky. Pro holky, ale i pro 
kluky  tady  máme  rukoděl-
ky,  potom  nějaké  tvoření  pro 
starší  děti,  jehličky  a  špend-
líky  –  chci  zavést  šití,  diva-
delní  hraní,  přímo  pro  holky 
máme  vaření,  ale  myslím,  že 
by to mohlo bavit i kluky. Pak 
máme  v  plánu  tvořivé  psaní, 
dílny a čtení.
To tedy máte velké plá-

ny.
Ještě chci nabídnout kurzy pro 

dospělé: šití, tvoření, výtvarné 
kurzy malby a grafiky. Chtěla 
bych  změnit  i  název.  Nechci 
Dům dětí a mládeže, ale Stře-
disko  volného  času  –  SVČ 
Slunečnice Přeštice. Aby bylo 

jasné, že jsme tu pro každého. 
Připravuji i programy pro děti 
ze  školky,  chystáme  pro  ně 
výtvarný kroužek, kroužek pro 
badatele  a Kutílka,  ve kterém 
si  budeme  společně  hrát,  ale 
i tvořit.
Kam to všechno dáte?
Prostory  jsou  silně  omezu-
jící.  Nově  máme  udělanou 
místnost  pro  předškoláky 
a  pro  relaxační  cvičení,  ve-
dle  je místnost  pro  výtvarku. 
Mám v plánu jednat i o využi-
tí prostor školky v Kulturním 
a komunitním centru. Z měs-
ta  máme  velkou  podporu, 
rada i zastupitelstvo schválilo 
navýšení  peněz.  Ještě  bych 
přivítala  více  externích  spo-
lupracovníků,  kteří  by  vedli 
kroužky či nám vypomohli při 
plánovaných akcích.

Podle vašeho životopi-
su vidím, že jste vystří-
dala mnoho míst, často 
jste se stěhovala. Vydrží-
te tady?
Doufám,  že  ano,  že  tohle  je 

poslední štace.
A proč jste vystřídala 

tolik působišť?
Vždycky  na  jaře  mě  chytne 

touha po cestování. Mám nut-
kání  někam  zmizet  (smích). 
Ale  to  můžu  řešit  tak,  že  si 

vyjedu  někam  na  dovolenou 
nebo na výlet a tak.
Skoro rok jste žila 

v Austrálii a na Novém 
Zélandu, proč?
Protože tam odletěl můj teh-

dejší  přítel.  Byl  také  krátce 
po  rozvodu,  prodal  rozesta-
věný  dům,  měl  peníze  a  tak 
mi  zaplatil  jazykový  kurz 
a  pobyt.  Hlídala  jsem  tam 
děti  a  pracovala  v  pekárně, 
která  byla  plná Čechů  a Slo-
váků. Ředitel je Němec a pek-
li  jsme  turecký  chléb.  Přítel 
chtěl,  abych  tam  zůstala,  ale 
já jsem chtěla děti a neuměla 
jsem si představit rodit v cizí 
zemi. A vadilo by mi, že bych 
nemohla učit.
Co jste dělala po prá-

ci?
V  práci  jsme  trávili  hodně 

času  a  občas  jsme  jezdili  na 
výlety  kolem  Sydney.  Pak 

jsme  si  ale  cestování  užili 
stopem a na kole na Novém 
Zélandu.  To  byla  nádhe-
ra.  Nový  Zéland,  to  je  celý 
svět na dvou ostrovech. Tam 
je  všechno.  Vysoké  hory, 
bohatý  život  v moři,  úžasní 
lidé,  ochotní  nezištně  vám 
pomoci.
Takže které z těch 

vašich působišť bylo pro 
vás nejlepší?
Moje  srdcovka  je  Dolní 

Žandov,  protože  tam  jsem  si 
to  celé  vybudovala  sama.  To 
bylo lepší než Austrálie. A ješ-
tě Montessori  škola  v Opavě. 
Prima děti a  skvělé kolegyně. 
Vždy,  když  tam  jedu,  tak  se 
scházíme.
Jaké změny uvidíme 

v nejbližší době v Domu 
dětí a mládeže nebo 
ve Středisku volného 
času?
Přejmenování  musí  schvá-

lit  rada  města,  ta  se  sejde  na 
konci  měsíce.  Přijďte  se  ale 
vši-chni podívat v září na Dny 
otevřených  dveří.  Od  18.  do  
29.  září  hlavně  pro  školy 
a  školky  a  v  sobotu  23.  září 
celý  den  i  pro  širokou  veřej-
nost. Rodiče se mě můžou na 
cokoliv zeptat.

Ľubomír Smatana
reportér 

Českého rozhlasu
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Nemám ráda poučování dětí, samy... Seznámení občanů 
s činností městské policie za měsíc 
ČERVEN A ČERVENEC 2017 

Tel. 725 726 549

Velké plány

Učitelka na cestách

Ukládání odpadu mimo 
vyhrazená místa ve Vele-
slavínově ul. v Přešticích 
– pachatel zjištěn pomo-
cí MKDS
Dne 17. 6. 2017 byly zjištěny 

na parkovišti ve Veleslavínově 
ulici v Přešticích vedle kontej-
nerů  na  separovaný  odpad 
odložené 3 ks starých  interié-
rových dveří a dne 11. 7. 2017 
pět  pytlů  s  odpadem.  Došlo 
k  vytěžení  městského  kame-
rového  dohledového  systému 
strážníky,  kde  byl  vyhledán 
podezřelý  pachatel.  Jednalo 
se v obou případech o stejné-
ho  čtyřiapadesátiletého  muže 
z Plzně, který vlastní prodejnu 
potravin na Masarykově nám. 
Muž  podezřelý  z  přestupků 
proti  veřejnému  pořádku  byl 
v obou případech vyřešen blo-
kovými pokutami.

Pomoc zraněné senior-
ce na Masarykově nám. 
v Přešticích
Dne 23. 6. 2017 po 15. hodi-

ně  byla  hlídka  MP  požádána 
dispečinkem záchranné služby 
o  lokalizaci a zjištění rozsahu 
zranění u poraněné ženy vyšší-
ho věku na Masarykově nám. 
v  Přešticích.  Hlídka  zjistila, 
že zraněná osmasedmdesátile-
tá  žena  z Příchovic  se  nachá-
zí  na  Masarykově  náměstí 
u  přechodu  pro  chodce.  Tato 
byla  při  vědomí,  se  strážníky 
komunikovala a na hlavě měla 
krvácející  ránu.  Ženě  hlídka 
poskytla první pomoc a místo 
úrazu  a  rozsah  zranění  nahlá-
sila  záchranné  službě,  která 
ji  poté  ošetřila  a  převezla  do  
FN v Plzni.
Nedovolené pěstová-

ní rostlin obsahujících 
omamnou nebo psy-
chotropní látku
Dne 26. 6. 2017 spolupraco-

vali strážníci s útvarem Policie 
ČR  SKPV  při  domovní  pro-
hlídce  v  obci  Lišice  z  důvo-
du  podezření  místního  muže 
z  trestného činu „Nedovolené 
pěstování rostlin obsahujících 
omamnou nebo psychotropní 
látku“.  Věc  dále  šetří  Policie 
ČR.
Výtržnictví na zahrád-

ce restaurace Na Kosině 
a na ubytovně „Sokolov-
na“ v Přešticích
Dne 1. 7. 2017 ve 20.08 ho-

din  přijala  hlídka  oznámení, 
že  na  ubytovně  „Sokolovna“ 
v ul. Poděbradova v Přešticích 
dochází ke konfliktu několika 
osob.  Na  místě  hlídkou  zjiš-
těno,  že  ubytovaná  rodina  ze 

Slovenska  napomenula  mla-
díky ze sousedního bytu, kteří 
byli stejné národnosti, že jsou 
hluční.  Poté  mezi  nimi  došlo 
ke  slovnímu  napadání.  Věc 
na místě řešena pro přestupky 
proti občanskému soužití. Té-
hož dne ve 22.44 h byla hlíd-
ka  vyslána  Policií  ČR  kvůli 
fyzickému napadení osoby na 
zahrádce u restaurace Na Kosi-
ně.  Jednalo  se  o  stejné  oso-
by  z  ubytovny  „Sokolovna“. 
Devětadvacetiletý muž z Ban-
ské  Bystrice  kopl  kolenem 
do obličeje  třicetiletého muže 
z Přeštic, který poté silně krvá-
cel  z  nosu. Na místo  přivolá-
ny záchranná služba a Policie 
ČR, které byl  incident předán 
pro podezření z trestného činu 
výtržnictví.
Převoz muže narušu-

jícího veřejný pořádek 
na celu předběžného 
zadržení
Dne  21.  7.  2017  ve  21.33 

hodin  bylo  policií  nahlášeno, 
že  v  prostoru  ČS  ECCO  na  
Tř.  1.  máje  v  Přešticích  se 
nachází  podnapilý muž,  který 
obtěžuje  zákazníky  a  obsluhu 
čerpací  stanice.  Hlídka  u  ČS 
zjistila  třiadvacetiletého  mla-
díka z Radkovic, který byl pro 
narušení  veřejného  pořádku 
vyřešen  v  příkazním  řízení, 
s tím, že odejde do svého byd-
liště. Téhož dne ve 22.16 hod. 
bylo policií opět nahlášeno, že 
silně podnapilý muž se v ulici 
Hlávkova v Přešticích pohybu-
je  ve  vozovce  a  ohrožuje  tím 
svůj  život  a  plynulost  a  bez-
pečnost  silničního  provozu. 
Jednalo se o stejného mladíka, 
který se v době příjezdu hlíd-
ky MP pohyboval na ČS OMV 
mezi  tankujícími  automobily 
a  padal  na  zem  pod  vozidla. 
Jelikož podnapilý mladík tím-
to ohrožoval svůj život, chtěla 
jej  hlídka  převézt  na  záchyt-
nou  stanici  k odeznění  akutní 
intoxikace.  Protože  tato  byla 
plně  obsazena,  byla  na  místo 
přivolána  hlídka  Policie  ČR, 
které byl mladík předán, a tato 
jej  eskortovala  na  celu  před-
běžného zadržení.
Jízda motorovým vozi-

dlem pod vlivem návy-
kové látky a bez řidič-
ského oprávnění v ulici 
Husova v Přešticích
Dne 30. 7. 2017 v 1.47 hod. 

při  hlídkové  činnosti  společ-
ně  s  hlídkou  Policie  ČR  na  
Tř.  1.  máje  v  Přešticích  bylo 
zjištěno  vozidlo  peugeot, 
jehož  řidič  byl  podezřelý 
z  řízení  motorového  vozi-
dla  pod  vlivem  návykových 
látek.  Vozidlo  bylo  zastave-
no  v  ul. Husova.  Provedenou 
kontrolou hlídkou policie bylo 
zjištěno,  že  dvaadvacetiletý 
řidič z Chudenína má řidičský 
průkaz odebrán a řídil vozidlo 
pod  vlivem  drog.  Řidiče  si 
na místě  převzala  policie  pro 
podezření ze spáchání trestné-
ho činu maření výkonu úřední-
ho rozhodnutí a ohrožení pod 
vlivem návykové látky.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

Zapomeňte na Marii
Terezii

O plazech a opicích



ZLATÁ SVATBA manželů BĚLOVÝCH

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavili

paní Jiřina KOLÁČKOVÁ
pan Josef PĚCHOUČEK
paní Jarmila SÝKOROVÁ 
pan Miroslav SIKYTA

Vážení jubilanti, blahopřejeme Vám a přejeme Vám do dalších 
let pevné zdraví a další dlouhá léta života v úctě a pochopení 
všech, kteří jsou Vám blízcí. Děkujeme Vám za všechno, co jste 
vykonali. Věřte, úcta k člověku není a nemůže být přežitkem. 
Vážíme si starší generace svých spoluobčanů.

               matrika  MěÚ Přeštice

2. polovina června
a 1. polovina července

ÚMRTÍ (červen)

Oldřich STANÍK
Božena SINKULOVÁ
František UHLÍŘ
Marie ŘÍHOVÁ
Jan VELÍK

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

(1933) – Skočice
(1935)
(1944)
(1923)
(1931)
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VZPOMÍNKA

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavil

pan Václav KRS

BLAHOPŘÁNÍ 
k 93. narozeninám

93. narozeniny oslavila

paní Jana KOLENOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavila

paní Ludmila 
MUKNŠNÁBLOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavila

paní Věra NOHEJLOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 91. narozeninám

91. narozeniny oslavili

pan Josef KOTOUS
paní Marie PLOCAROVÁ

ÚMRTÍ (červenec)

Petruška LANGMAJEROVÁ
Stanislav TRNKA
Josef HERAL
Miroslav HURT
Václav KROC
Barbora TOUŠOVÁ

(1921)
(1944)
(1951)
(1963)
(1958) – Zastávka
(1929)

2. polovina července
a 1. polovina srpna

VÝROČÍ (srpen)

82 let 
Josef HANZLÍK

84 let 
Jarmila ŠTÝSOVÁ

(Skočice)

81 let 
Anna FORNOUZOVÁ

Emanuel TAIŠL
Antonín DRAŽSKÝ

86 let 
Milada KŘENOVÁ

(Skočice)

Všem oslavencům přejeme 
hodně zdraví a pohody do 
dalších let.

83 let 
Zdeňka HERALOVÁ
Milena TOMÍŠKOVÁ
Marie VALEŠOVÁ

88 let 
Marie KŮSTKOVÁ
Bohumír JANČA

František ANDRLÍK
Václav REITSPIES

89 let 
Věra MAŇHOVÁ

VÝROČÍ (červenec)

Blahopřejeme k životním výročím.

82 let 
Jiří NAZAROV (Zastávka)

Jana PLEŠROVÁ
Pavel KUTKA (Žerovice)

81 let 
Marie ŠLAISOVÁ

Jiřina ŘEZNÍČKOVÁ

84 let 
Stanislava PARTYNGLOVÁ

Václav BENEŠ
Marie MRSKOŠOVÁ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

83 let 
Jana BEZDĚKOVÁ
Vladimír MATÍK

Anna ARCHMANOVÁ
Marie BROŽOVÁ

86 let 
Jaroslav VANĚK

Jaroslava KASLOVÁ
Bohumil MAŇAS

Marie NETRVALOVÁ
Marta HŘEBCOVÁ

Dne 2. září 2017 si připomeneme prv-
ní  smutné  výročí,  kdy  nás  opustil  náš 
manžel,  tatínek,  dědeček  a  pradědeček, 
pan 

Ing. Ivo Olšbaur 
z Přeštic.

Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

VZPOMÍNKA

Nejsi tu s námi, víme to. 
Ale v našich srdcích jsi stále.

Dne  4.  9.  2017  uplyne  první  smutný 
rok od chvíle, kdy nás navždy opustil náš 
syn 

Jindra Zábran
z Přeštic.

Stále na Tebe vzpomínají rodiče a děti.

Dne 24. června tomu bylo právě 50 let, kdy 
si v Přešticích řekli své ANO manželé

Jiří a Vlasta Bělovi
z Přeštic

a  vykročili  tak  na  svoji  společnou  cestu 
životem.  Při  příležitosti  tohoto  krásného 
výročí uzavření Vašeho sňatku Vám, vážení 
manželé  Bělovi,  přejeme  hodně  krásných 
společně prožitých chvil ve zdraví, štěstí, kli-
du a spokojenosti v kruhu svých nejbližších.

87 let 
Josef BROŽ

88 let 
Marie FREIOVÁ
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září 2017
 2. 9. 2017 
Přeštické pivní slavnosti
Tradiční  akce  plná  piva,  jídla  
a dobré muziky.
Čas konání: 11.00 hodin
Program:
12.00 hod. – dechovky
V. Žákovec, A. Volínová
14.00 hod. – Benefit
16.00 hod. – La Skleroza
18.00 hod. – Hudba Praha
21.00 hod. – Monkey Business
22.30 hod. – Don´t Panic
Místo konání:
Masarykovo náměstí Přeštice
Vstup: zdarma

 3. 9. 2017 
Šmoulové:
Zapomenutá vesnice
– filmová projekce
Šmoulinka se po nálezu tajupl-
né mapy vydává s Koumákem, 
Nešikou  a  Silákem  na  cestu 
Zakázaným lesem, aby nalezli 
dávno ztracenou vesnici dříve, 
než se to podaří zlému kouzel-
níkovi Gargamelovi.
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 80 Kč

 3. 9. 2017 
Místo u moře
– filmová projekce
Vypráví  příběh  osamělého 
bostonského  údržbáře,  jemuž 
se zcela změní život poté, co se 
vrací do rodného města, aby se 
postaral o svého dospívajícího 
synovce.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 90 Kč

 8. 9. 2017 
Taneční 2017
– kurz tance a společen-
ské výchovy
Úvodní  lekce  kurzu  Taneční 
2017.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Kurzovné: 1400 Kč

 9. 9. 2017 
Charitativní akce
na podporu přeštického 
depozita v Háječku
– Žerovický psí den
Ukázka profesionálního výcvi-
ku Kynologického klubu Přeš-
tice.  Ukázka  agility  (Katka 
Fialová,  ZKO).  Prezentace 
pejsků  z  depozita  –  možnost 
jejich adopce.
Čas konání: 13.00 hodin
Místo konání: 
Žerovice u Přeštic
Vstupné: 50 Kč

 12. 9. 2017 
Caveman 
– unikátní one man show
Máte  chuť  se  rozesmát  až 
k slzám? Přijďte na jedinečnou 
one man show o  tom, co dělá 
muže  mužem  a  ženu  ženou, 
o rozdílech mezi námi, o lásce, 
partnerství  a  vtipně  utajených 
kvalitách obou pohlaví...
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 390 Kč

 15. 9. 2017 
Slavnostní valná hromada  
SDH Přeštice
Čas konání: 20.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstup: zdarma

Oznámení 
o nalezených 
pejscích
Psi jsou umístěni 
v záchytné stanici
v Přešticích,
ulice V Háječku.

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

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

Změna programu vyhrazena.

 16. 9. 2017 
Oslavy Sboru dobrovol-
ných hasičů v Přešticích
Předpokládaný časový plán:
13.30 hod.  – koncert dechové 
hudby  ZUŠ Přeštice
14.00 hod. – zahájení
14.20 hod.  –  pódiové vystou-
pení mažoretek
14.30  hod.  –  hasičské  odpo-
ledne – ukázky z činnosti hasi-
čů  (hašení  ruční  a  parní  stří-
kačkou,  hašení  hořícího  auta, 
vyproštění  z  havarovaného 
auta,  štafeta  požárních  dvojic 
dětí,  hasičská  módní  přehlíd-
ka...).
Dále  bude  odpoledne  na 
náměstí  výstava  historické 
i  současné  hasičské  techniky. 
Předpokládaný konec v 17.00 
hodin.
Čas konání: 13.00 hodin
Místo konání:
Masarykovo náměstí
Vstup: zdarma

 17. 9. 2017 
Haydnovy hudební 
slavnosti Přeštice 2017
Program:
Kolegium pro duchovní hudbu, 
Consortium musicum – Isfried 
Kayser: Nešpory.
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání:
kostel NPM Přeštice

 21. 9. 2017 
Krejčík Honza –
,,Co se vleče, neuteče“
– školní představení
Čas konání: 8.30 a 10.00 hod.
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 50 Kč

 21. 9. 2017 
Recitál: Matěj Rak
Recitál známého českého kyta-
risty  a  písničkáře.  Matěj  Rak 
– pravnuk Otty Seydla, které-
mu bude 22. 9. 2017 odhalena 
pamětní deska. 
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 70 Kč

 21. 9. 2017 
Pozorování oblohy
s Českou astronomickou 
společností
Čas konání: 18.30 hodin

 22. 9. 2017 
Odhalení pamětní desky 
Otto Seydla
Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání: 
budova ZŠ Rebcova ulice
Vstup: zdarma

 23. 9. 2017 
Slavnostní schůze včela-
řů – 120. výročí založení 
organizace
Čas konání: 13.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstup: zdarma

 23. 9. 2017 
Schodoběh
Prezence: od 13.30 hodin
Start: od 14.00 hodin 
Místo konání:
schody u kostela NPM
Vstup: zdarma

Fena, čivava, hnědo-bílé bar-
vy, stáří do 8 let.

Skauti na táboře
Léto  končí,  ale  my  se  ještě 

vrátíme  k  táboru  2017.  Letos 
nám  počasí  obzvláště  přálo. 
Netrápila  nás  zima,  deště  ani 
velká vedra. Užili jsme si kou-
pání ve strýčkovickém koupa-
lišti i v náhonu, který byl nově 
vyčištěn, takže voda byla pros-
tě prima.
První  týden  s  námi  trávila 

skupina  hasičského  dorostu 
z Borov. Naše přípravka přije-
la na tábor jen na druhý týden. 
Přesto  stihla  stezku  odvahy, 
výlet  do  Chudenic,  šipkovač-
ku, hledání strašidla Mulisáka 
i další aktivity.
Celý  tábor  provázela  etapo-

vá hra na motivy  filmu Percy 
Jackson,  do  které  se  zapoji-
ly  všechny  věkové  kategorie 
ve  smíšených  družstvech.  Na 
táboře proběhl i den bez vedou-
cích, kdy se děti samy postara-
ly  o  program  i  vaření  večeře. 
Nechyběl  ani  šestiapůlboj 
v  netradičních  disciplínách, 
nově  se  objevila  hra  KUBA 
s  dřevěnými  hranoly,  také 
výzvy  k  různým  aktivitám, 
např.  k  ochutnávce  různých 
potravin,  tanečním,  běhu  do 

Strýčkovic apod. Jedno dopo-
ledne  jsme  pomáhali  majiteli 
louky se sběrem kamene.
Děti chválily i táborový jídel-

níček,  jeden  den  jsme  třeba 
připravovali  250  bavorských 
vdolečků!
Velkou  radost  nám  udělala 

návštěva oldskautů, kteří u nás 
strávili celé odpoledne.
Na  přiložených  fotografiích 

můžete  něco  málo  z  tábora 
vidět, kdo by chtěl vidět více, 
může se podívat na naše skaut-
ské stránky na internetu.
A  protože  už  je  září,  připo-

meneme ještě naše schůzky:
Pondělí:
Světlušky 17.00-18.30 hod.
Úterý:
Vlčata 17.00-18.30 hod.
Středa:
skauti 17.00-18.30 hod.
Čtvrtek:
benjamínci 16.30-18.00 hod.
(předškoláci od pěti  let a prv-
ňáci)
Pátek:
skautky 17.00-18.30 hod.
Těšíme  se  na  všechny  nové 

i stávající členy. 
Jájina

2. 9. SO: SYCHERÁK 
A PŘÍRODNÍ PARK VAL-
CHA
Vlakem  z  Přeštic  6.28(R)  do 
Plzně, z Plzně sp. vlak 7.02 do 
Svojšína,  ze  Svojšína  v  7.40 
do Boru, z Boru 8.01 do Stráže 
u  Tachova.  Zpět  ze  Stráže 
u  Tachova  15.42  do  Boru, 
z  Boru  16.01  do  Svojšína, 
ze  Svojšína  16.22  do  Plzně, 
z Plzně 18.11 do Přeštic.
TRASA:  Stráž  –  Jadruž 
– Sycherák  (Chobot) – Borek 
– PP Valcha – Stráž.
(17 km vede V. Borovcová)
9. 9. SO: AUTOBUSO-
VÝ ZÁJEZD – KRUŠNÉ 
HORY – OBERWIESEN-
THAL – KARLOVY VARY
Odjezd od ČD Přeštice v 7.30
16. 9. SO: TROJSKÝ ZÁ-
MEK – STROMOVKA
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plz-
ně,  z  Plzně  8.08(R)  do Prahy 
(9.41),  metrem  na  nádraží 
Holešovice,  odtud  bus  112 
Troja.  Zpět  16.12(R)  z  Prahy 
hl.  nádraží  do  Plzně  (17.49), 
z Plzně 18.11 do Přeštic.
TRASA:  Troja  –  Trojský  zá-
mek – Stromovka – Výstaviště 
–  tram.  č.  17  na  Křížovnic-

ké  náměstí  –  Karlův  most  – 
Malostranské náměstí a okolí.
(vede M. Šetková)
23. 9. SO: MALÝ A VEL-
KÝ FALKENSTEIN
Vlakem  z  Přeštic  7.29  do 
Železné Rudy-Alžbětína. Zpět 
ze  Železné  Rudy  centrum 
19.36 (17.37) do Přeštic.
TRASA:  Železná  Ruda-
Alžbětín  –  Zwieslerwaldhaus 
–  Gross  Steinbach  –  Kleiner 
Falkenstein – Grosser Falken-
stein  – Ruckowitzberg  – Fer-
dinandovo  údolí  –  Debrník 
– Železná Ruda.
(20 km vede V. Borovcová)
29. 9. PÁ: MERKLÍN – 
CHUDENICE
Autobusem z Přeštic ČD 9.45 
do Merklína. Zpět z Chudenic 
bus 15.45 do Klatov, z Klatov 
vlakem 16.46 do Přeštic.
TRASA:  Merklín  –  Klou-
šov – Kačerna – Hráz – Háje 
– Těšovice – Srbické menhiry 
–  Buková  Hora  –  Výšensko 
– Chudenice.
(17 km vede Čermák)
Programová schůze se 
koná ve SPORTU ve čtvr-
tek 21. 9. 2017 v 17.00 
hodin.

Výzva přeštické veřejnosti
Spolek  pro  záchranu  histo-

rických  památek  Přešticka 
a Dům historie Přešticka prosí 
přeštickou  veřejnost  o  jaké-
koli  informace,  fotografie 
či  jiné  materiály,  týkající  se 
křížku V Háječku (U Švihlů). 
Na  tomto místě  stával  dřevě-
ný kříž nejspíše  již v 18.  sto- 
letí.  V  současnosti  je  z  něj 
dochován  jen  betonový  pilíř 
bez  kříže  na  pískovcové  pat-
ce,  který  stojí  na  polní  cestě 
naproti domu č. p. 514. Původ-
ní pískovcový pilíř, který ležel 

povalen v křoví, spolek nedáv-
no odvezl na bezpečné místo. 
Budeme  vděčni  za  jakoukoli 
novou informaci.

Michal Tejček

Poděkování
Dne 28. 8. 2017 při procházce 

na lukách a následném hluku ze 
střelnice,  se  nám  zaběhla  naše 
fenka. Dovolte mi  touto cestou 
poděkovat paní Lucii Taušlové. 
Díky její všímavosti a pohotové-
mu jednání, zavolala hlídku MP, 

které předala naší  fenku. Stráž-
níci  podle  psí  známky  identifi-
kovali majitelku. Fenku jsem si 
vyzvedla a tímto chci také podě-
kovat strážníkům – D. Novému  
a F. Alblovi za obstarání fenky.  

Andrea Wohlmutová
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Dům historie Přešticka zve od soboty 9.  9. do 1. 10. 2017 na 
výstavu k 150. výročí založení sboru dobrovolných 
hasičů v Přešticích. Místní sbor hasičů zde představí docho-
vané historické artefakty i fotografie z nedávných akcí. V sérii 
komentovaných prohlídek představí výstavu pan David Hanzlí-
ček (10., 17. a 24. září od 14 do 17 hod.).

V podkroví přeštického muzea bude v měsíci září nadále pro-
bíhat výstava Fenomén Igráček.
O víkendu 23. a 24. září 2017 se Dům historie Přešticka připojí 

k akci Otevřené ateliéry, která probíhá od roku 2016 v Plzni. 
S podnázvem Přeštice tvořivé se v muzeu a v části domu č. p. 22 
v Hlávkově ulici představí místní výtvarníci svými pracemi a tvůr-
čími dílnami. Akce bude blíže oznámena vyvěšenými plakáty.

Haydnovy hudební slavnosti
25.  ročník  Haydnových  hu-

debních  slavností  bude  zahá-
jen v kostele sv. Petra a Pavla 
v Dolní Lukavici v pátek 8. zá- 
ří v 17.00 hodin Symfonickým 
orchestrem  Konzervatoře  Pl-
zeň.  Na  programu  je:  Joseph 
Haydn  (1732-1809)  Symfo-
nie  D  dur/D  major,  „LUKA-
VICKÁ“,  HOB.  I:  1  Presto 
– Andante – Finale. Presto. Dá- 
le Antonín Kraft  (1749-1820) 
Koncert  C  dur  pro  dvě  vio-
loncella  a  orchestr  Allegro 
– Andante  –  Rondo.  Allegro. 
Srdečně všechny zveme.

Festival bude dále pokra-
čovat:
9. 9. Nezdice
kostel sv. Prokopa, 18.00 hod.
10. 9. Štěnovice
kostel sv. Prokopa, 18.00 hod.
12. 9. Chotěšov
klášter, 19.00 hod.
13. 9. Letiny
kostel sv. Prokopa, 19.00 hod.
14. 9. Spálené Poříčí
zámek, 19.00 hod.
16. 9. Příchovice
zámek, 18.00 hod.
17. 9. Přeštice
kostel Nanebevzetí Panny
Marie, 18.00 hod.
19. 9. Dobřany
kostel sv. Víta, 19.00 hod.
20. 9. Starý Plzenec
kostel Narození Panny Marie,
19.00 hod.
21. 9. Dům hudby Plzeň
19.00 hod.
22. 9. Nebílovy
zámek, 19.00 hod.
24. 9. Plzeň
kostel  na  Chodském  náměstí, 
19.00 hod.
Více na www.haydn-festival.eu

Za obec Dolní Lukavice
Mgr. Eva Horová

Dům dětí a mládeže 
Přeštice informuje:
Aktuální  nabídku  kroužků 

s  popisem  činností  naleznete 
na webových stránkách DDM 
Přeštice v záložce „Kroužky“. 
Ceny  a  časy  konání  jednotli-
vých  kroužků  budou  zveřej-
něny  na  webových  stránkách 
DDM Přeštice; ve vitríně před 
DDM Přeštice,  Rebcova  499; 
v brožuře Kroužky 2017/2018; 
na FB profilu DDM Přeštice.
Zájmový útvar bude otevřen, 

pokud bude zapsáno minimál-
ně  6  účastníků  (ve  výjimeč-
ných případech 5 účastníků).

Co nás čeká:
„Dny  otevřených  dveří“  – 

18.-22. září 2017 od  7.30  do 
11.30 hod. pro ZŠ Josefa Hláv-
ky Přeštice, do 17.00 hod. pro 
veřejnost.  V  sobotu  23. září 
2017 od 10.00 do 18.00 hodin 
pro širokou veřejnost.

25.-29. září 2017  od  8.00 
do 11.30 hod. (pro MŠ a ZŠ), 
do  17.00  hod.  pro  veřejnost. 
Budete moci „ochutnat“ nabí-
zené  kroužky,  seznámit  se 
s  našimi  zvířátky  a  novými 
přírůstky,  prohlédnout  si  pro-
story  DDM,  získat  informace 
o činnosti DDM.               
– v pondělí 11. 9. 2017 zahájí 
svou činnost kroužky „Mako-
vice“ a „Makovička“
– v sobotu 7. 10. 2017 se účast-
níme  společné akce „Den pro 
rodinu  aneb  Křížem  krážem 
Přešticemi“
– v pondělí 9. 10. 2017 zahájí 
svou  činnost  ostatní  naplněné 
kroužky.  

Za DDM Přeštice
Mgr. Jana Prokešová, 

ředitelka

Z činnosti Domu dětí 
a mládeže Přeštice
V  prvním  prázdninovém 

měsíci  jsme  pořádali  dva  pří-
městské tábory.
Na táboře „Tajemství příro-

dy“  jsme  s  dětmi  hodně  času 
trávili venku, pozorovali hmyz, 
podnikli  dva  výlety  (do Dob-
řan na Martinskou  stěnu  a do 
plzeňské zoologické zahrady), 
stavěli hmyzí vesnici Hmyzá-
kovice,  kterou  jsme  poslední 
den,  za  přítomnosti  rodičů, 
prarodičů  a  přátel,  slavnostně 
otevřeli.  Děti  si  během  týdne 

vyzkoušely barvení přírodnina-
mi, vyrobily originální přírod-
ninové  náramky,  spolupraco-
valy při stavbě hmyzí vesnice, 
pracovaly  s  pilou,  kladívkem 
a  hřebíky.  Nůžkami  na  plech 
stříhaly  pletivo,  zažily  příběh 
o  vzniku  Země  a  vyzkoušely 
si připravené pokusy, oblíbily 
si hru „Městečko Palermo usí-
ná“, samy sepsaly a pro rodiče 
nacvičily divadelní vystoupení 
nazvané „Staré broučí pověsti 
z knihy Kronika brouků“.

Tábor „Po stopách Malého 
prince“ byl ve znamení luště-
ní různých šifer. Každý den na 
děti čekala zašifrovaná zpráva, 
díky které se dozvěděly, co je 
čeká.  Prožívali  jsme  s  dětmi 
příběh Malého prince,  kreslili 
pro něj beránka, kterého  jsme 
pak i vymodelovali z tvrdnou-
cí  hmoty,  seznámili  jsme  se 
s pilotem, růží  i  liškou. Vyra-
zili jsme na výlet do Plzně do 
Techmanie,  ale  veškerý  čas 
jsme strávili v planetáriu. Děti 
zde spouštěly tornádo, odpalo-
valy  vodíkovou  raketu,  ovlá-
daly  mimozemské  vozítko, 
způsobily  bouři  na  Saturnu, 
na Měsíci tvořily nové krátery 
a mnoho dalšího. Díky krásné-
mu  počasí  jsme  téměř  denně 
obědvali  nebo  alespoň  svačili 
venku  na  zahradě.  Děti  spo-
lečnými  silami  vytvořily  dvě 
planety,  na  kterých  by  mohl 
Malý  princ  žít,  zjistily,  že 
baobaby  jsou  nebezpečné  jen 
pro malinkou planetu Malého 
prince. V  horku  se  osvěžova-
ly  chladivou  vodou  z  hadice, 
každý si také zasadil růži, kte-
rou pak na slavnostním zakon-
čení  tábora  dostal  a  odnesl  si 
ji domů.
Velké  poděkování  za  skvě-

lý  průběh  tábora  patří  mým 

kolegyním  Ivaně  Kvídero-
vé  a  Hance  Hasákové  a  také 
všem  dětem.  Výborné  obědy 
na  oba  tábory  pro  nás  vaři-
ly  paní  kuchařky  z  mateřské 
školy Dukelská. Také děkuje-
me všem maminkám, které  si 
našly čas a upekly nám buchtu 
či koláče k svačince.  Dokonce 
nezapomněly ani na naše hla-
dová zvířátka a přinesly krme-
ní i jim☺. 
Bližší  informace  o  jednot-

livých  táborových  dnech  si 
můžete  přečíst  na  webových 
stránkách  Domu  dětí  a  mlá-
deže Přeštice, fotografie nalez-
nete na našem FB profilu.

Za DDM Přeštice
Mgr. Jana Prokešová

Spolek pro záchranu
historických památek Přešticka
S  příchodem  léta  podni-

kl  spolek  hned  několik  akcí. 
V  červnu  za  pomoci  restau-
rátora  Milana  Směšného  byl 
vyzdvižen  původní  pískov-
cový  pilíř  pamětního  kříže 
v Háječku (U Švihlů). Nachá-
zel  se  nepovšimnut  v  křoví 
za  současným  betonovým 
pilířem.  Spolek má  v  úmyslu 
celou památku opravit.
Dne  25.  června  se  kona-

la  archeologická  procházka 
s Hanou Hrubou, jíž se zúčast-
nily  dvě  desítky  účastníků. 
S archeoložkou jsme navštívi-
li Vícov,  stanoviště  lidí  starší 
doby  kamenné  pod Ticholov-
cem  a  pravěká  a  středověká 
naleziště  v  Přešticích  a  na 
Pohořku.
Josef  Falout  pokračoval 

v  opravě  sousoší  přeštických 
prasat.  Po  předchozím  vyčiš-
tění  vyspravil  upadlé  části 
a  praskliny  v  keramice  a  ty 
následně  zaretušoval.  V  této 
souvislosti apelujeme na přeš-
tické obyvatele  i návštěvníky: 
Neničte,  prosím,  toto  zajíma-
vé  umělecké  dílo  např.  tím, 
že budete na sochy lézt, sedat 
apod.
V  tradičních  termínech  

5. a 6. července převzal spolek 
provázení v přeštickém koste-
le. Celkem se prohlídek zúčast-
nilo přes 60 návštěvníků.

Začátkem  července  osadil 
restaurátor  M.  Směšný  opra-
vený tzv. Kripnerojc kříž zpět 
na jeho původní místo na kři-
žovatce polních cest z Přeštic, 
Skočic,  Oplota  a  Žerovic  na 
Čeřenci. Oprava  byla  realizo-
vána  za  podpory  Plzeňského 
kraje  a  města  Přeštice  a  díky 
brigádnické  aktivitě  Spolku 
občanů Skočic.
A co nás čeká?
Sobota  9.  a  neděle  17.  září 

patří Dnům evropského dědic-
tví.  První  termín  bude  patřit 
opomíjené technické památce, 
přeštické  sladovně.  Podnik-
neme  k  ní  vycházku  s  archi-
tektem,  sládkem  a  pamět-
níky  její  předválečné  slávy. 
O  druhé  neděli  bude  otevřen 
přeštický  i  vícovský  kostel 
k  mimořádným  prohlídkám. 
Další  možnost  prohlédnout 
si  kostel  Nanebevzetí  Panny 
Marie  v  Přešticích  budou mít 
návštěvníci  na  sv.  Václava 
(28. září).
Přeštická sladovna není jedi-

nou  technickou  památkou 
našeho města. Tou další je sta-
rá cihelna s krásným cihlovým 
komínem.  Objektu  už  pár  let 
hrozí  demolice.  Přijdou  Přeš-
tice  o  další  připomínku  své 
minulosti?

Michal Tejček
www.spolek-prestice.cz

Anonymní příspěvky do Přeštických novin
nelze otisknout!
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První školní rok 1887/1888 v nové škole
Školní kronika je mimo jiné také 

obrazem společnosti té které doby. 
Na  jejího  pisatele  působí  státní 
uspořádání země a politické i ná-
boženské  vlivy.  V  roce  vybudo-
vání nové školy v Přešticích byly 
české  země  stále  ještě  součástí 
Rakouska-Uherska,  v  jehož  čele 
stál císař a král František Josef I.

Vážení  čtenáři,  vraťme  se,  pro-
sím, ještě ke slavnostnímu poklá-
dání  základního  kamene  stavby 
nové školy v Přešticích dne 26. 8. 
1885 a slavnosti svěcení nové ško-
ly 12. září 1887. Vybral jsem nej-
prve několik zvolaných přání pro 
budoucnost  nové  školy  účastníky 
slavnosti  při  poklepu na základní 
kámen:
Jan Schreuer, c. k. okresní hejt-

man:  „Ve jménu Jeho c. k. apo-
štolského Veličenstva, co dárci 
školních zákonů!“
Dr.  Chlumecký,  za  c.  k.  úřed-

nictvo: „Svornost budí sílu, proto 
svorně ku svatému dílu!“
Josef  B.  Rebec,  za  sbor  učitel-

ský: „Jeden Bůh nad námi vládne, 
jedna vlast nás ve svém lůně cho-
vá – jeden svorný duch nechť mezi 
námi panuje!“
Anna Steidlová, žákyně V.  tří-

dy:  „Rozvesel se srdce mladé, 
vyjasni se každá tvář; dnes se 
klade věno svaté, vlasti, tobě na 
oltář!“
Antonín  Steidl,  žák  V.  třídy: 

„K slávě se zvedej stánku svatý, 
k modravé výšině, uveď pak všec-
ky mravností, vědou, k nebeské 
otčině!“
Edvard Menčík, podnikatel stav-

by: „Národové stavějí si pomníky 
slávy v dějinách i umění a sice 
stavbami. Taktéž i zdejší město 
má již jeden pomník stavební-
ho umění doby minulé v chrá-
mu svém. I dnes klademe základ 
k podobnému velkému podniku: 
ku chrámu to umění a vědy, chrá-
mu pro vychovávání mládeže, 
který budoucímu potomstvu má 
býti důkazem uvědomělosti a obě-
tavosti obyvatelstva a pokroku 
umění stavitelskému. A ku šťast-
nému ukončení díla volám z plna 
srdce: Zdar Bůh!“
Ještě jedna velká oslava k vybu-

dování nové školy v Přešticích si 
zaslouží  naši  pozornost.  Bylo  jí 
svěcení školní budovy.

Aniž  bych  chtěl  vážené  čtená-
ře  poučovat,  jen  připomenu,  že  na 
sklonku XIX.  století nebyly  samo-
zřejmostí  televize  ani  rádio.  Proto 
událost jako svěcení školní budovy 
si vyžádala velkou pozornost a účast 
celého města  i  širokého  okolí.  Jak 
už  bylo  řečeno,  k  vysvěcení  školy 
došlo v pondělí 12. září 1887.

Vžijme  se,  co  tehdejší  účastní-
ci  slavnosti,  do  jejího  průběhu. 
Kdybychom  tehdy měli  to  štěstí, 
obdrželi bychom od Slavnostního 
výboru:
Pozvání – k slavnostnímu svěce-

ní školy v Přešticích, kteréž Jeho 
Biskupská  Milost,  nejdůstojnější 
Pán Dr. M. Říha, vykonati ráčí.
Program:

1. Schůze P. T. pánů hodnostářů, 
spolků, korporací, školní mládeže 
atd. o půl 8. hod. ranní na městské 
radnici.
2. Průvod z náměstí do kostela.
3. Průvod z kostela ku škole.
4. Svěcení školy.
5. Průvod ze školy do kostela.
6. Slavná mše svatá a Te Deum.
7.  Průvod  zpět  k  radnici  a  roz-
chod.
Město  a  jeho  občané  si  byli 

vědomi velikosti okamžiku počát-
ku  existence  nové  školy,  a  proto 
tomu odpovídala slavnostní nálada 
a výzdoba města. Průvod se ubíral 
z náměstí ke škole nově upravenou 
ulicí, o které tehdy kronikář (před 
130  lety) vyslovil přání, že by se 
mohla  jmenovat  „Komenského 
třída“.  Tam  stála  slavnostní  brá-
na,  zdobena  velikým  množstvím 
praporů.  Také  prostranství  před 
školou, jak praví kronika, „…bylo 
velmi vkusně upraveno – dva veli-
ké stožáry ověnčeny nesly mohut-
né prapory a věnce spojovaly 
jich se stožáry menšími, přízemek 
školní budovy byl smrčinami celý 
zakryt.“
Ještě  nám  chybí  popsat  slovy 

školního  kronikáře  slavnostní 
průvod:  „Časně zrána 12. září 
byly již ověnčeny domy a bezčet-
né mohutné prápory dodávaly 
městu našemu ráz slavnostní, tak 
že, když o půl 8. hodině hnul se 
z náměstí za zvuků hudby průvod 
k Lužanům, odkud pan biskup byl 
očekáván, skvělo se celé město 
již v rouše slavnostním. Průvod 
byl velice malebným: nejprve se 

ubírala školní mládež s učitel-
stvem, za nimi hudba klatovských 
vysloužilců, za nimi pak dámský 
pěvecký spolek ´Krásnohorská´, 
spolek řeznický, tělocvičná jedno-
ta Sokol, řemeslnický spolek, uči-
telský spolek ´Budeč´, bíle oděné 
družičky, c. k. okresní školní rada 
v čele s předsedou Janem Schreu-
erem, c. k. okresním hejtmanem, 
pak městské zastupitelstvo, místní 
školní rada a za touto nepřehledný 
dav obecenstva domácího i přes-
polního. Celý průvod ubíral se až 
za město, kde se sestavil a pana 
biskupa očekával, jehož příchod 
již o 8. hodině střelba z hmoždí-
řů ohlašovala. Po krátkém poby-
tu v kostele ubíral se pan biskup 
s duchovenstvem a s c. k. okresní 
školní radou k nové školní budo-
vě.“
Hovoříme-li  o  svěcení  školní 

budovy  biskupem,  měla  by  bis-
kupova  slova  i  v  tomto  povídá-
ní  doplnit  vše  to,  co  bylo  k  této 
události napsáno. A to i přesto, že 
většina čtenářů Přeštických novin, 
a  nejen  ona,  sdílí  v  současnosti 
třeba jiný světový názor.
Po vstupu pana biskupa do škol-

ní budovy byl tento ve vchodu při-
vítán oslavnou řečí žákyně V. tří-
dy družičkou Miladou Rebcovou. 
S  biskupem  vstoupili  do  školy 
ostatní duchovní a také c. k. hod-
nostáři  vedení  okresním  hejtma-
nem a další zúčastnění.
Vlastní  svěcení  školní  budovy 

se  uskutečnilo  v  největší  učebně, 
připravené k  tomuto náboženské-
mu  aktu.  Po  církevním  obřadu 
promluvil  pan  biskup  k  přítom-
ným.  Začal  mottem:  „Škola pro 
život, život pro Boha!“ Ukazoval, 
že prvním učitelem dítěte  je  jeho 
matka, která učí a vychovává dítě 
na  základech  náboženských  čte-
ní, psaní, kreslení i počítání, a tak 
spojuje život v kolébce již se ško-
lou a církví.
Hlavní  projev  měl  c.  k.  okres-
ní školní  inspektor Julius Koráb. 
Svými  slovy  se  obrátil  přede-
vším  k  dětem,  dále  k  rodičům 
a  jejich zástupcům, pak k učitel-
stvu a nakonec k občanstvu města 
i  všem  zúčastněným.  Důležitou 
prosbu  měl  katecheta  Sedláček, 
jenž  apeloval  na  zřízení  školní 
kaple ke konání každodenní mše 
pro  žáky.  Žádost  byla  biskupem 
vyslyšena,  a  tak  místo  pravi-
delné  chůze  žáků  do  kostela  na 
mši,  mohli  tuto  povinnost  splnit 
žáci  i  ve  škole.  Pěvecké  sbory 
Krásnohorská a Budeč zapěly ke 
slavnosti  svěcení  školy  vhodné 
písně,  průvod  se  opět  zformoval 
a pokračoval podle programu do 
kostela.

Školní  kaple  byla  vysvěcena 
děkanem  P.  E.  V.  Řičákem  15. 
prosince 1887.
Školní  rok  1887/1888  v  nové 

školní  budově  započal  26.  září 
1887,  i  když  jen  v  několika  tří-
dách.  Do  zbylých  tříd  se  žáci 
postupně  stěhovali  ze  staré  ško-
ly  až  do  konce  roku  1887.  Po 
dokončení  všech  prací  na  interi-
érech školy.
Vyučování zahájila škola v tom-

to složení učitelského sboru:
Páni učitelé: Josef B. Rebec, Jin-

dřich Kahles,  Petr  Růžek, Adolf 
Müller,  František  Hess,  Josef 
Piťha, Jan Jiskra, Jiří Konáš.
Slečny  učitelky:  Josefa  Erhar-

tová, Emilie Turková, Marie Šet-
ková,    Marie  Storchová,  Marie 
Sadilová,    Barbora  Jelínková,  
B. Marie Koubnerová.
Pro  některé  naše  čtenáře  může 

být zajímavostí  třeba skutečnost, 
že  v  popisované  době  (až  do 
vzniku  první  republiky)  musely 
učitelky  respektovat  celibát.  To 
znamenalo,  že  směly  učit  pouze 
jako  neprovdané.  Proto  „slečny“ 
učitelky.
V  příštím  pokračování  si  připo-

meneme školní události na přelomu 
XIX. a XX. století, i to, jak školu 
změnily  1.  světová  válka  a  vznik 
Československé republiky. 

Mgr. Karel Naxera starší



KOZOROZI
Pozor  na  úrazy, 
pozor  na  zby-
tečná  vydání, 
pozor  na  uná-

hlenost. Září vyzývá ke klidu, 
takže  ten,  kdo  je  ve  znamení 
Kozoroha, ať nikam nespěchá.

VODNÁŘI
Září  je  pro  ně 
láska,  romanti-
ka,  poetika,  ale 
i  tvůrčí  činnost. 

Pokud  chcete  investovat  větší 
částku peněz, pozastavte ji do 
dalšího měsíce nebo na konec 
roku.

RYBY
Stále  zasněné 
Ryby,  ale  i  teď 
jim patří snivost, 

romantičnost a i tvůrčí činnost. 
Tomu, kdo dělá třeba v show-
businessu  nebo  v  designu  či 
návrhy, a  je ve znamení Ryb, 
se bude velmi dobře dařit. Ke 
konci měsíce může čekat neče-
kanou finanční pomoc.

BERANI
Hlavou  zeď 
neprorazíte  ani 
v září. Jste spra-
vedliví,  citliví, 

ale  umínění,  takže  pozor  na 
unáhlené  rozhodnutí  v  měsí-
ci  září.  Září  úplně  Beranům 
nepřeje pokud budou trucovat 
nebo bojovat.

BLÍŽENCI
Ve znamení jste 
dva. Jednou jste 
nahoře,  jednou 

dole,  ale  v  září  je  to  naopak, 
Blíženci  a  září  jdou  dohro-
mady  hlavně  pro  svobodné, 
opuštěné,  rozvedené,  vlast-
ně  i  ty,  co  hledají  sami  sebe. 
Takže  nejen  seznámení,  ale 
i  příjemná  velká  společnost 
s uzavřením nového přátelství. 
Ten,  kdo  hledá  domov,  bude 
mít šanci sehnat byt nebo pro-
nájem,  nebo  zařizovat. Vidím 
tady i změnu nemovitostí.

RACI
O Racích  víme, 
že  mají  rádi 
zázemí,  domov 

a jistotu. Pozor Raci, je tu září 
a vy jste žárliví. Proč? Nemáte 
důvod, vaše podezíravost, vaše 
tvrdohlavost,  vaše  neklidnost 
vám  uškodí,  ale  i  zdravotně, 
takže místo žárlení se zaměřte 
na svůj zdravotní stav.

LVI
Lidé  ve  zna-
mení  Lva  rádi 
vládnou,  jsou 

rozhodní, jsou velmi příjemní, 
ale v září pozor, na své razant-
nosti mohou  ztroskotat,  takže 
milí Lvíčci,  nechte  se hýčkat, 
buďte malinko  koťaty. Veške-
rá  vážná  pracovní  a  finanční 
rozhodnutí nechte na další čas, 
jen ne v měsíci září.

PANNY
Panny  se  vzná-
šejí  ve  vzdu-
chu,  budou  se 
vznášet  i v září. 

Září  je  romantické,  poetické, 
ale  i  hodně  snivé.  Pozor,  ten 
kdo ´dělá dálky´ v autech nebo 
leze po skalách, nezasněte se, 
abyste nebourali nebo nespad-
li.  U  některých  může  hrozit 
i  pokuta.  Pozor  za  volantem, 
pozor na horách, ale pozor i na 
nevěru, všude máte problémy. 
Takže  milé  Panny,  zastavte 
se,  nespěchejte  a  buďte  velmi 
opatrné.

VÁHY 
Váhám  vládne 
planeta  Venu-
še.  Váhy  jsou 

nervózní, podrážděné, a tak to 
bude  celý  měsíc.  Zaměřte  se 
na váš zdravotní stav, nejen že 
jste na něj kašlali celý půlrok, 
ale  i  teď  jako byste  jste  se  za 
něčím štvali a to není v pořád-
ku. Začněte se hýčkat a buďte 
také  trochu  sobečtí.  V měsíci 
září máte vztah k panovačnos-
ti,  která  by  se  vám  nemusela 
vyplatit.

ŠTÍŘI
Ve vás se těžko 
vyzná  a  měsíc 
září  je  pro  vás 

trochu chaotický, jste netrpě-
liví, trochu jak kdybyste něco 
plánovali,  malinko  se  poza-
stavte,  do  konce  roku  času 
dost a váš čas teprve přichází. 
Co  se  týče  účtů,  faktur  nebo 
finančních  transakcí,  třikrát 
běda, buďte velice obezřetní.

STŘELCI
Střelci  mají  rá-
di  komunikaci, 
a  to  všichni  ví-

me. Střelci  se  ale v  září musí 
zastavit;  ať  jsou  to  lidé,  kteří 
jsou  zadaní,  svobodní,  kteří 
jsou v rozvodovém řízení ane-
bo někoho hledají. Tady, ať se 
děje, co se děje, není to nejlep-
ší období, i když jste příjemní 
lidé,  tak se  teď musíte přemá-
hat  a  umíte  přehrávat.  Takže 
září vám přeje, ale v duši máte 
chaos.  Takže  zabrzdit  a  ke 
konci měsíce byste si měli na-
jít někoho, komu budete věřit, 
trochu  se  vypovídat,  už  dlou-
ho to v sobě dusíte. Mohlo by 
to  ke  konci  roku  bouchnout 
v  podobě  zdravotních  problé-
mů.

BÝCI
Máte  rádi  pře-
pych, to se vám 
v  září  nesplní. 
U Býků  je  září 

spíše  očista  –  očista  ducha, 
těla, ale i obydlí, takže ty vaše 
parády darujte nebo vyhoďte, 
nestřádejte přepych ani pará-
du,  je  to měsíc  očisty,  hygi-
eny, jak duchovní a duševní, 
tak vlastně i domova. Trochu 
je  tam  i  finanční  hygiena, 
protože  vás  přepych  malin-
ko zaslepil. Takže září je pro 
Býky uklízecí, očistné a je to 
i  doba  odpuštění. Ano Býci, 
naučte se odpouštět a září  je 
pro  vás  ten  nejlepší  měsíc 
v roce.
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Tenisovo-sportovní kemp s Andreou Verešovou 
Andrea Verešová připravila s nadačním fondem NF AV v srp-

nu kemp pro děti, které milují sport a nechtějí se o prázdninách 
nudit.
Kemp byl plný sportu, tance a zábavy. Andrea do kempu zařa-

dila i děti z dětského domova, které si dny plné sportu opravdu 
užívaly. Účastníci kempu měli možnost zahrát si  tenis, florbal, 
basketbal, fotbal, skákat do dálky, zatančit si, naučit se jezdit na 
skateboardu, rozcvičit se s jógou s Andreou, procvičit si celé tělo 

s Lenkou Hajšmanovou, zahráli si různé hry. Ve středu pozva-
la Andrea do sokolovny zábavné atrakce, které zpestřily dětem 
pobyt  v  kempu. Zajímavé pro  děti  bylo  i  setkání  s  fotbalistou 
Davidem  Limberským,  který  rozdával  plakáty  hráčů  Viktorie 
Plzeň s jeho podpisem. Také je třeba poděkovat Tělocvičné jed-
notě Sokol Přeštice, která propůjčila na týden dětem celý areál 
sokolovny zdarma.

Text a foto Ivana Kohoutová

Bylinkářská poradna
Ivany Reginy
Sádlové Kupcové

Na regeneraci pokožky 
Listy z vinné révy a jitrocele natrháme do mísy. Přidáme olivový 
olej a necháme 48 hodin louhovat. Scedíme a výluhem potíráme 
pokožku unavenou od sluníčka. 
Proti kašli 
Jitrocel, jahodové listy, přeslička a bezinkové listy promícháme, 
vhodíme do šálku a necháme louhovat přibližně 10 minut. Sli-
jeme a užíváme dvakrát denně. Polud problémy nepřestanou, je 
nutné vyhledat lékaře. 
Na oteklé nohy  
Hrozny vína (bez rozdílu barvy) rozmixujeme nebo rozmačkáme 
s rajskými jablíčky. Přidáme olivový olej nebo možno i sluneč-
nicový. Necháme  tak hodinu pořádně pustit  šťávu a vysypeme 
do umyvadla či malého lavoru. Do směsi vložíme plosky nohou 
a necháme působit 20-30 minut. 
Důležitá rada při sušení bylinek:
Léčivky nikdy nesušíme na přímém slunci, vždy ve stínu, nejlé-
pe na sítech. Po úplném vysušení skladujeme v uzavřených skle-
nicích. Bylinky jsou našimi pomocníky při léčbě či prevenci. Při 
větších obtížích je vždy nutné navštívit lékaře.

Horoskopy
Ivana Regina 
Kupcová Sádlová ZÁŘÍ

10P – deset problémů města,
jak je vnímají účastníci ankety 
Zdravého města Přeštice
a MA21 v roce 2017

Na  zákla-
dě  výsledků 
V e ř e j n é h o 
fóra Zdravého 
města Přeštice 

a MA21 proběhla během čer-
vence 2017 anketa  týkající  se 
deseti nejožehavějších problé-
mů dle názoru široké veřejnos-
ti. Občané mohli v této anketě 
v elektronické formě nebo for-
mou  odevzdaného  anketního 
lístku  hlasovat  o  důležitosti 
a  naléhavosti  řešení  problé-
mů  definovaných  účastníky 
Veřejného fóra ZMP a MA21, 

ale i navrhovat další problémy 
k řešení. Každý účastník mohl 
na anketním lístku vybrat dva 
problémy,  které  vnímá  jako 
nejdůležitější,  nejpalčivější, 
případně  kromě  problémů 
definovaných v anketním líst-
ku mohl popsat  jiný problém, 
který  považuje  za  podstatný, 
zasluhující pozornost a řešení. 
Celkem bylo zaevidováno 319 
hlasujících,  z  toho  249  řádně 
vyplněných  anketních  lístků 
a 70 hlasujících provedlo vol-
bu prostřednictvím elektronic-
ké ankety. 

Anketa 10P Zdravého města Přeštice a MA21 přinesla 
následující výsledky:

Výsledky veřejného fóra ověřené anketou budou po projednání 
v  komisi  Zdravého města  Přeštice  navrženy  k  zapracování  do 
komunitního plánu Zdraví a kvality života v Přešticích.

Ondřej Kokoška
koordinátor Zdravého města Přeštice a MA21

Aktualizované pořadí 10P po anketě:

Restaurace Spolák Přeštice
srdečně zve všechny příznivce živé hudby na 

pravidelné 
TANEČNÍ VEČERY

V měsíci září si můžete přijít zatančit v rytmu písní 
známé skupiny ASFALT p. Zdeňka Květoně.

A to 15. 9. 2017 od 20.00 hodin
 do RESTAURACE SPOLÁK.

Vstupné je 100 Kč.
V ceně je přípitek a rautové občerstvení.

Místa k sezení si rezervujte na tel. čísle 733 538 809.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Restaurace Spolák
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Požární cvičení v Berghamu
Dne  24.  6.  odjeli  členové 

SDH Přeštice nejen na návště-
vu k jejich hasičským kamará-
dům  z  Berghamu,  ale  hlavně 
na  požární  cvičení.  S  dalšími 
pěti okolními německými sbo-
ry provedli zásah u požáru hos-
podářského  stavení.  Tématy 
cvičení  byly  hlavně  záchrana 
osob  z  hořící  budovy,  hašení 
a dálková doprava vody. Naše 
jednotka  nejprve  provedla 

zásah,  pak  došlo  k  průzkumu 
objektu  a  vyproštění  osob  ze 
zakouřeného  prostoru.  Akce 
trvala  přes  dvě  hodiny  a  byla 
úspěšně zakončena. Použila se 
i  dýchací  technika  a  podařilo 
se evakuovat všechny zraněné 
osoby. Po úklidu celého zása-
hu se konalo zhodnocení celé-
ho cvičení a následně přátelské 
posezení.  Našim  německým 
partnerům patří velký dík.

TFA
Ani  první  prázdninový  den 

naši  tři  reprezentanti  neza-
háleli  a  pustili  se  do  dalšího 
kola  soutěže v TFA  (Nejtvrd-
ší  hasič  přežije)  disciplínách, 
které  se  konalo  v  Plánici. 
Tentokrát  bylo  kolo  součástí 
Šumavské  ligy.  Zúčastnilo  se 
ho 29 závodníků. Každý musel 
v  plné  zásahové  výzbroji  (25 
kilogramů  zátěže  navíc)  opět 
zvládnout  pár  velmi  nároč-
ných disciplín  jako například: 
přenesení  2x  20kg  závaží  na 
určitou vzdálenost, 60 ran sed-
mikilovým  kladivem  v  ham-
merboxu, přesun 80kg figuríny. 
Novou  disciplínou  byl  tunel, 
kde  museli  závodníci  pronést 
dvacetikilové  závaží  tunelem 
z palet, který byl  samozřejmě 
se sníženým profilem. 

Celkové umístění:
Pavel Hauer – 6. místo
(4:26,16)
Jaroslav Cibulka – 13. místo
(5:21,58)
Ladislav Cibulka – 18. místo
(6:16,39)

TFA
V  sobotu  8.  července  se  na 

plzeňském  náměstí,  kde  se 
konal  již  5.  ročník  soutěže 
v  TFA  disciplínách,  sešlo  50 
nejtvrdších  a  nejodvážněj-
ších  hasičů  z  celé  republiky, 
kteří  přijeli  pokořit  katedrálu 
svatého  Bartoloměje.  Závod-
níci museli  zvládnout  3  etapy 
silových  disciplín,  které  byly 
daleko náročnější oproti ostat-

ním  soutěžím,  kterých  se  naši 
hasiči  již  zúčastnili.  Museli 
například  transportovat  80kg 
figurínu na vzdálenost 80 met-
rů. Konečnou  fází  závodu byl 
výběh na plzeňskou věž. Všich-
ni  v  plné  zásahové  výzbroji 
museli zdolat 206 schodů. Naši 
svěřenci  Pavel  Hauer  a  Jaro-
slav  Cibulka  dokončili  závod 
na 36. místě a 39. místě.

Módní retro přehlídka
V  úterý  22.  srpna  2017  v 
podvečer se Třebízského uli-
ce v Přešticích rozezněla hud-
bou 50. až 80.  let 20. století, 
která  doprovázela  modelky 
agentury JM models Klatovy, 
předvádějící módu uvedeného 
období. Akci s názvem „Mód-
ní  retro  přehlídka“  uspořá-
daly  Dům  historie  Přešticka 
a  Kulturní  a  komunitní cen-

trum  Přeštice  k  ukončení 
výstavy  Krása  v  ženských 
skříních,  která  se  v  období 
prázdnin  konala  v  přeštic-

kém  muzeu.  O  organizaci 
celé  akce  se  postarala  paní 
Jaroslava  Kopecká  z  agen-
tury  JM  models  Klatovy  ve 
spolupráci  s  Mgr.  Martinou 
Míškovou,  ředitelkou  Kul-
turního a komunitního centra 
v Přešticích a Bc. Drahomírou 
Valentovou,  vedoucí    Domu 
historie  Přešticka,  která  pro 
přehlídku  připravila  kolekci 
oděvů  ze  sbírky  přeštického 
muzea.  Módu  jednotlivých 
desetiletí uváděla slečna Mili 
Kopecká,  oblečená  v  šatech 
typických  pro  dané  období. 
Šaty předváděly modelky JM 

models  a  malé  modelky  na-
vštěvující JM models kroužek 
– Modeling.
Přehlídka  začala  příjezdem 

dobových automobilů manželů 
Brzicových  z  Vodokrt,  ze 
kterých  modelky  vystoupi-
ly  a  předvedly  módu  50.  let. 
Následovala  kolekce  nově 
ušitých šatů z filmu Rebelové, 
která  uvedla  šedesátá  léta  20. 
století. V sedmdesátých letech 
modelky  předvedly  dobové 
minišaty,  večerní  šaty  a  oble-
čení  z  krimplenu.  Z  kolekce 
osmdesátých let zaujaly přede-

vším  dobové  kalhoty,  kterým 
se říkalo „mrkváče“. Na závěr 
velké  i  malé  modelky  před-
vedly svatební šaty. V jednot-
livých kolekcích byly předve-
deny  dobové  šaty  ze  silonu, 
krimplenu,  diolenu,  tesilu 
a krajky.   
Za květinovou výzdobu scho-

diště  pod  kostelem  Nanebe-
vzetí  Panny  Marie  děkujeme 
paní Ivaně Sikytové, za ozvu-
čení  Michalu  Dolejšovi  a  za 
sérii  krásných  fotografií  panu 
Milanu Janochovi.

 (red)
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Filmový příměstský tábor účastníky 
zcela pohltil
V týdnu od 14. do 18. 8. 2017 

se konal již 2. ročník příměst-
ského filmového tábora, který 
uspořádalo  Kulturní  a  komu-
nitní  centrum  Přeštice  ve 
spolupráci  se  z.  s.  Juniorfest. 
Téma  putování  po  filmovém 
světě  zcela  vtáhlo  a  pohltilo 
účastníky  tábora.  Každé  ráno 
se pomocí utajených šifer, kte-
ré bravurně zpracoval asistent 
Petr  Vacek,  všichni  dozvě-
děli,  v  jakém  státě  se  budou 
nacházet.  Postupně  táborní-
ci  putovali  přes  Slovensko, 
Českou  republiku,  Polsko 

a Německo. Natáčeli,  zpraco-
vávali  scénáře,  seznamovali 
se  s  náročnou  prací  jednotli-
vých profesí, které se na filmu 
podílejí.  Velmi  poučná  byla 
přednáška  p.  Michala  Šaška 
na  téma  „O  exteriéru  a  inte-
riéru  ve  filmu.“  Ve  středu  se 
všichni  vydali  na  výpravu  do 
neznáma, cílem bylo Muzeum 
Karla  Zemana,  procházka  po 
Karlově mostě a překvapení ve 
formě animačního workshopu. 
Každá skupinka natočila velmi 
zajímavý „filmíček“. Na krát-
kou besedu mezi děti zavítala 
ředitelka MFF Juniorfest paní 
Judita Soukupová. V pátek na 
děti  čekalo  velké  překvapení, 
když mezi ně zavítaly dvě iko-

ny  českého  hereckého  světa, 
paní Eva Hrušková a pan  Jan 
Přeučil. Po celý den se dětem 
maximálně  věnovali  a  sezna-
movali je a na různých příkla-
dech  ukazovali  velmi  nároč-
nou  profesi  herce.  V  úplném 
závěru vznikla od každého tzv. 
filmového štábu upoutávka na 
blížící se MFF Juniorfest 2017. 
Předání certifikátu o účasti na 
táboře  s  autogramy obou her-
ců a zmrzlinový pohár udělaly 
vynikající  tečku  za  nádherně 
prožitým týdnem. 
Poděkování patří úplně všem, 

kteří se na úspěšném příměst-
ském taboru podíleli. 

Mgr. Martina Míšková
ředitelka KKC Přeštice

Tykejme si s angličtinou 2017
Ve  dnech  31.  7.  až    4.  8. 

se  uskutečnil  v  prostorách 
KKC  Přeštice  příměstský 
tábor  „Tykejme  si  s  anglič-
tinou“.  Děti  byly  rozdělené 
do  dvou  skupin  podle  věku 
a  úrovně  své  znalosti  anglič-

tiny a odbornou stránku  tábo-
ra  jsme  zajišťovaly  my  dvě 
lektorky  –  Darina  Švajcrová 
(1. až 3. třída) a Olga Volfová 
Naxerová (4. až 6. třída), pra-
vou rukou nám byly asistentky 
Kateřina  Kaslová  a  Viktorie 
Hrbáčková  a  technickou  pod-
poru  po  celý  týden  zajišťoval 
Robert Míšek. 
Se skupinou mladších dětí ve 

složení první až třetí třída jsme 
se  zabývali  každý  den  tema-
tickými  okruhy,  např.  jídlo, 
oblečení, dopravní prostředky, 
části  těla  a  v  neposlední  řadě 
prázdniny  na  pláži.  Výuka 
byla  doprovázena  různými 
hrami,  soutěžemi,  písničkami 
a krátkými filmy v anglickém 
jazyce. Děti poznaly, že se lze 
naučit  angličtinu  zábavnou 
formou  a  s  legrací.  Věnovali 
jsme  se  tedy  nejen  mluvení 
a zpívání, ale i začátkům psaní 
a čtení v angličtině. 
Na pracovních listech si děti 

zkoušely  ke  kresbám  také 
obrázky popsat  či přečíst  jed-
notlivé  pokyny.  Kluci  např. 
oblékali  fotbalisty  a  děvčata 
panenky.  Velká  horka  jsme 
trávili  u  řeky  na  čerstvém 
vzduchu  ve  stínu  stromů  hra-
ním her  či malováním vysně-
ného  narozeninového  dortu, 
vše  doprovázené  anglickou 
konverzací. 
Druhá  skupina  dětí  od  čtvrté 

do šesté třídy měla také nabitý 
program.  Celý  týdenní  výuko-
vý  plán  byl  koncipován  tak, 
aby  byly  děti  vlastně  nepře-
tržitě  obklopeny  angličtinou 
a mohly ve své „kariéře“ výuky 
udělat  další  důležitý  krok,  ale 
aby současně nezapomněly, že 
jsou  prázdniny.  Proto  se  stří-
daly  chvíle  pozorné  a mnohdy 
i náročné práce s hraním  jazy-
kových her,  tancem a zpěvem, 
vždy  v  nějakém  anglickém 
kontextu. Velkým pomocníkem 
v průběhu celého týdne nám byl 
dataprojektor, který jsme využí-
vali na spoustu různých způso-
bů,  např.  na  přehrávání  auten-
tických  či  výukových  videí, 
zobrazování  řešení  pracovních 
listů,  přehrávání  poslechů  či 

písniček včetně anglických tex-
tů atd. Nejen že naše výuka tak 
byla efektivnější, ale děti měly 
současně možnost se inspirovat 
k dalším smysluplným možnos-
tem využívání  internetu  doma, 
ve svém volném čase. 

V průběhu pondělka jsme se 
prostřednictvím  anglických 
her seznámili a trénovali kon-
verzaci  v  oblasti  předávání 
osobních informací. Pak jsme 
se  na  naší  loděnici  u  řeky 
věnovali  tématu  sport  – hráli 
jsme  sportovní  pantomimu, 
řešili fotbalový kvíz, malovali 
sportovní  dres.  Úterní  dopo-
lední  výuku  jsme  věnovali 
kalendáři, anglickým názvům 
dní,  měsíců  a  ročních  obdo-
bí,  tento  blok  jsme  zakončili 
vytvořením společného kalen-
dáře  našich  narozenin  včet-
ně  vlastní  představy  ideální 
narozeninové  oslavy.  Odpo-
ledne  jsme  si  pak  anglicky 
objednávali zmrzlinu a užili si 
spoustu  legrace  s  anglickými 
jazykolamy  a  různými  hrami 
v prostorách loděnice.
Ve středu dopoledne jsme se 

vydali na cestu, ke které bylo 
potřeba vyplnit vízum, což si 
také všechny děti vyzkoušely. 
Pak  jsme  si  zahráli na básní-
ky a zkusili si vytvořit vlastní 
jednoduchou  anglickou  bás-
ničku. 

Středa odpoledne pak patřila 
výletu. Jistě zajímavou a mož-
ná  tou  nejnáročnější  zkuše-
ností z anglického tábora bylo 
ve  čtvrtek  seznámení  s  cam-
bridgeskou mezinárodní jazy-
kovou  zkouškou  YLE,  jejíž 
části  čtení,  psaní  a  poslech 
si  děti  vyzkoušely  ve  čtvrtek 
naostro.  Čtvrteční  odpoledne 
vyplnila tvořivá dílna a výro-
ba  vlastních  originálních  tri-
ček. V pátek dopoledne  jsme 
opět „cestovali“, po výuce na 
téma  dovolená  a  prázdniny 
přišla praxe v podobě převle- 

čení  do  nejrůznějších  kos-
týmů,  které  vždy  měly  cha-
rakterizovat  některý  stát.  Co 
k  tomu  říci,  vyblbli  jsme  se 
dost, malí i velcí. Možná jste 
nás potkali na naší procházce 
v  převlecích  po  přeštickém 
náměstí. Odpolední  část  byla 
pak už zaměřena na přípravu 
programu  pro  rodiče,  které 
jsme pozvali, abychom se jim 
mohli společně pochlubit naší 
pilnou celotýdenní prací. 
Doufáme, že jsme svojí výu-

kovou  částí  tábora  přispěly 
ke zlepšení úrovně angličtiny 
všech malých  účastníků  a  že 
si děti současně odnesly řadu 
příjemných prázdninových zá- 
žitků. 

Darina Švajcrová 
Olga Volfová Naxerová 

lektorky anglického jazyka



(Dokončení z PN červenec)
První  župní  slet  se  konal 

v  Přešticích  k  10.  výročí 
založení  Sokola  v  roce  1897. 
V roce 1908 byl ustaven žen-
ský  odbor,  který  měl  44  čle-
nek.  Tyto  poprvé  vystoupily 
na  župním  sletu  v  Přešticích 
v témže roce.
Od  roku  1921  byl  Sokol 

Přeštice zařazen do III. okrsku 
sokolské župy Šumavské.
Od  založení  Sokola  Přeštice 

klíčila  myšlenka  na  vybudo-
vání  vlastního  stánku. V  roce 
1890  byl  založen  stavební 
fond,  ale  peněz  přibývalo 
pomalu.  V  roce  1907  věno-
valo  zastupitelstvo města  jed-
notě park nad  školou  směrem 
k  nádraží,  čímž  byla  myš-
lenka  na  vybudování  vlast-
ní  tělocvičny  silně  posílena. 
Vypuknutím  I.  světové  války 
v  roce  1914  však  na  dlouhou 
dobu  skončila  nejen  tělocvič-
ná  činnost,  ale  i myšlenka  na 
vybudování  vlastní  sokolov-
ny. V letech 1914-1918 se nad 
sokolstvem  vznášela  mračna 
nejistoty.  Habsburské  úřady 
–  vědouce,  že  v  sokolských 
jednotách  jsou  podporovány 
vlastenecké  uvědomění,  láska 
k  rodnému  jazyku  a  nenávist 
a vzdor proti německému útla-
ku  –  činily  sokolstvu  značné 
potíže.  Vznikla  obava,  aby 
úspory  nebyly  rakouskými 
úřady  zabaveny.  Proto  po 
zprávě, že obec Přeštice hodlá 
zakoupit pozemek nad parkem 
školní  budovy,  který  by  byl 
vhodný pro stavbu tělocvičny, 
rozhodl výbor jednoty darovat 
obci  stavební  fond  s  podmín-
kou,  že  obec  tento  pozemek 
zakoupí  a  postaví  do  deseti 
let  tělocvičnu.  Obecní  výbor 
města  Přeštice  na  své  schůzi 
dne 17. června 1915 tento dar 
přijal.
Po skončení I. světové války 

a vzniku samostatného česko-
slovenského státu v roce 1918 
se  široké  vrstvy  občanstva 
začaly  hlásit  do  sokolských 
řad.  Mohutný  nárůst  členstva 
přiměl jednotu k vážným úva-
hám o zbudování vlastní  tělo-
cvičny.  Počátkem  roku  1919 
věnovala  rada  města  jednotě 
pozemek  parc.  č.  394/2,  jed-
nota odkoupila pozemek parc. 
č.  395  a  tím  se  stala  majite-
lem celého pozemku od školy 
k  nádraží.  K  naplnění  dávné 
myšlenky došlo dne 9. května 
1920  slavnostním  položením 
základního kamene.
Projekt  stavby  byl  rozvržen 

do  dvou  etap  –  v  první  etapě 
postavit  biograf,  který  vydělá 
na  druhou  etapu,  tj.  cvičební 
sál,  šatny,  kuchyni  a  restau-
rační  část.  Práce  pokračova-
ly  tak  rychle,  že  dne  23.  září 
1920  byla  provedena  úřední 
kolaudace  sálu  a  již  10.  října 
bylo  uspořádáno  slavnostní 
otevření tělocvičnou akademií 
a večer následovalo biografic-
ké představení.
Počátkem  roku  1927  byl 

do  Přeštic  pozván  architekt  
br.  František  Krásný,  autor 
Tyršova  domu,  který  ve  vel-
mi  krátké  době  vypracoval 
projekt  rozšíření  sokolovny. 
Finanční  prostředky  byly  zís-

kány  půjčkou  od  spořitelny 
a  členů  a  příznivců  Sokola. 
Počátkem  června  1927  byla 
stavba  sokolovny  zahájena 
firmou František a Josef Siegl 
a hrubá stavba byla provedena 
ještě v témže roce. Slavnostní 
otevření se konalo dne 9. červ-
na 1929 okrskovým sletem. Při 
této příležitosti  zazněla  slova, 
která  si  zaslouží  připomenutí: 
„Od nynějška nebudeme se 
již strachovat o hnízdo sokolí, 
majíce v držení vlastní budovu 
a účelně zařízenou tělocvič-
nu.“
Pod  hesly  Tyršovými  „Ni 

zisk, ni slávu! Kde stanutí, 
tam smrt“ se úspěšně rozvíjela 
bohatá činnost jednoty.
V  roce  1938  se  uskutečnil 

v  Praze  X.  Všesokolský  slet, 
za naši jednotu se sletu zúčast-
nilo  18  žáků,  36  dorostenců, 
33  dorostenek,  25 mužů  a  51 
žen. Tento  rok ale  již  zname-
nal  i  nacistické  nebezpečí. 
Odstoupením  pohraničí  ztra-
tila  župa  Šumavská  7  sokol-
ských jednot.
Následovaly  však  daleko 

horší  časy.  15.  březen  1939 
je  úmrtním  dnem  svobodné 
Československé  republiky, 
den předtím se zrádně osamo-
statňuje  Slovensko,  aby  hned 
nato  došlo  k  okupaci  Čech 
a Moravy německým vojskem. 
S okupací přichází to vše další. 
Dochází  úřední  zákaz  konání 
tradičních  sokolských  šibři-
nek. Může se konat jen prostý 
ples a nikdo nesmí být v sokol-
ském  kroji,  přichází  zákaz 
nošení  sokolských  odznaků. 
Členové jednoty potají v noč-
ních  hodinách  odnášejí  domů 
k  úschově  sokolský  majetek. 
K 31. prosinci 1940 činil stav 
naší jednoty 787 členů, z toho 
343 mužů, 197 žen, 41 doros-
tenců, 20 dorostenek, 75 žáků 
a 111 žákyň.
Dne  14.  dubna  1941  byla 

příkazem  říšského  protektora  
K.  H.  Franka  činnost  všech 
sokolských  jednot  zastavena. 
Nastalo zatýkání sokolů. Z čle-
nů naší jednoty byli popraveni 
2,  v  koncentračních  táborech 
zemřelo  6,  po  návratu  z  kon-
centračních  táborů  zemřeli 
2,  vězněno bylo  32  členů.  Po 
skončení II. světové války, již 
16. května 1945, byla svolána 
br. Vladimírem Fialou schůze 
výboru  jednoty.  Dne  5.  srp-
na byla na budovu sokolovny 
znovu  umístěna  socha  soko-
la,  která  byla  po  celou  válku 
uschována u tehdejšího staros-
ty  br.  Fialy.  Státní  svátek  28. 
října byl uctěn pěkným cvičeb-
ním programem.
V roce 1946 se podařilo naší 

jednotě  získat  nájem  dvou 
budov  v  Hamrech  na  Šuma-
vě,  které  byly  brigádnickou 
prací upraveny pro prázdnino-
vý  pobyt  dětí  a  zimní  pobyty 
našich členů.

Byly  zahájeny  přípravy  na 
župní  slet v Klatovech v  roce 
1947  a  na  XI.  Všesokolský 
slet v roce 1948. Tento slet byl 
s nadšením připravován, usku-
tečnil se však až po únorovém 
puči  komunistů.  Sokolové  při 
jeho konání dali jasně najevo, 

že  s  provedenými  změnami 
ve  státě  nesouhlasí.  Demon-
strace  proti  komunistickému 
režimu  během  průvodu  pak 
měla  po  sletu  za  následek 
vyloučení  11  000  členů  ze 
Sokola.
V  září  roku  1948  zemřel 
prezident  Edvard  Beneš, 
jehož  pohřbu  se  chtěli  soko-
lové  zúčastnit  v  krojích. 
Vládní moc se patrně obávala 
dalšího  spontánního  odporu 
proti  režimu,  a  tak  zakázala 
členům Sokola  vydat  jízden-
ky na cestu do Prahy. Přeštič-
tí  sokolové  dostali  příkaz  od 
Městského  akčního  výboru 
zúčastnit  se  tryzny ve městě. 
Tohoto příkazu, na protest, že 
jim nebylo umožněno zúčast-
nit se pohřbu v Praze, neupo-
slechli. Z odepření poslušnos-
ti  byly  vyvozeny  následky. 
Byl  sesazen  výbor  jednoty 
a 62 členů (29 mužů a 33 žen) 
ze  Sokola  vyloučeno,  čímž 
prakticky Tělocvičná  jednota 
Sokol v Přešticích zanikla.
Po  ukončení  nadvlády 
komunistů  po  17.  listopadu 
1989 se moci ve státě postup-
ně ujímaly demokratické síly 
v  čele  s  později  zvoleným 
prezidentem  Václavem  Hav-
lem. Tím byl dán základ i ke 
znovuobnovení  České  obce 
sokolské  a  sokolských  jed-
not.
Myšlenka obnovit i v našem 
městě  tradici  Sokola  vznikla 
na  jaře  roku  1991  v  odbo-
ru  ZRTV  TJ  Přeštice.  Tyto 
odbory  se  vždy  považovaly 
za pokračovatele Sokola, což 
bylo  dáno  jejich  vlastní  čin-
ností.  Tato  myšlenka  měla 
zpočátku  velkou  podporu, 
zejména  v  řadách  cvičitelek. 
Uskutečnění však nebylo jed-
noduché.  Obnovit  spolek  po 
dlouhých  43  letech  a  napra-
vit  křivdy  spáchané  totalit-
ní  mocí,  požádat  o  vrácení 
majetku,  jež  byl  touto  mocí 
ukraden, vyžadovalo značnou 
dávku  odvahy  a  vytrvalos-
ti.  Všichni  sice  tvrdili,  že  je 
to  správné,  ale  jen  do  doby, 
než se to dotklo jich samých. 
A tak ti, kteří se rozhodli usta-

vit  přípravný  výbor  k  obno-
vení sokolské jednoty v Přeš-
ticích, měli náhle kolem sebe 
spoustu nepřátel.
Přes tyto počáteční potíže se 
dne 20. června 1991 uskuteč-
nila  první  schůzka,  které  se 
zúčastnili: Karel Sýkora, Jar-
mila Hájková, Vilma Horníč-
ková, Blanka Jiránková, Hana 
Valachová,  Marie  Korcová, 
Anna  Kolenová,  Jiří  Siegl, 
Jiří Velkoborský,  Jan Korec, 
Karel  Kokoška  a  Jiří  Běl. 
Tato schůzka rozhodla o zve-
řejnění  ustavení  přípravného 
výboru a o požádání sokolské 
župy  Plzeňské  o  organizační 
pomoc.
Dne  9.  září  1991  byla 
v Přešticích za účasti zástup-
ců  sokolské  župy  Plzeňské 
ustavena  Tělocvičná  jednota 
Sokol  a  byl  jmenován  první 
výbor ve složení: starosta Sta-
nislav Kovařík, místostarosta 
Jiří  Siegl,  jednatelka  Anna 
Kolenová,  náčelník  Karel 
Sýkora, náčelnice Marie Kor-
cová, matrikářka Jarmila Háj-
ková, hospodář Oldřich Brož.
Dne 12.  září  1991 obdržela 
jednota od České obce sokol-
ské  registrační  číslo  a  pak 
již  nic  nebránilo  tomu,  na 
základě  restitučního  zákona 
požádat  o  navrácení  sokol-
ského majetku.
Dne  29.  října  1991  byla 
obnovené  jednotě  Sokol 
vrácena  sokolovna  a  dne  4. 
listopadu  bylo  zahájeno  pra-
videlné  cvičení  oddílu  vše-
strannosti a začaly též trénin-
ky oddílů volejbalu a stolního 
tenisu.
K  vydání  pozemků  teniso-
vých  kurtů  a  ostatních  hřišť 
u sokolovny došlo až po dlou-
hých  jednáních koncem roku 
1993.  Pozemky  po  rekreač-
ním středisku na Hamrech se 
jednotě získat  zpět nepodaři-
lo. Důvodem byla skutečnost, 
že  byly  i  se  dvěma  objekty 
zapsány  do  pozemkových 
knih až v roce 1950. A zákon 
o  navrácení  sokolského 
majetku  vyžadoval  vlastnic-
tví k 31. březnu 1948.

Anna Kolenová
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Výbor roku 1921 a 1929.

Objeven nový přeštický
rodák!
Člověka, o němž jsme vůbec 
nevěděli, a který sehrál    jedi-
nečnou  roli  jako  průkopník 
předválečné  československé 
kultury  v  Egyptě,  objevi-
la  chetitoložka  Mgr.  Šárka 
Velhartická, Ph.D. Narodil se 
29.  března 1901 v Přešticích, 
Třebízského  ulici,  v  soused-
ství  Domu  historie  Přešticka, 
a prozradíme zde o něm jen to, 
že  byl  bratrem  „zapomenuté-
ho“ malíře Vladimíra Pecháč-
ka.  Výtah  z  odborné  studie 

o  Otakaru  Methodu  Pecháč-
kovi byl psán přímo pro  pod-
zimní  vydání  vlastivědného 
sborníku Pod Zelenou Horou. 
Mezi  dalšími  příspěvky  čte-
náři  naleznou  zajímavosti 
o hřbitovu ve Vrčeni, o kultu  
sv.  Jana  Nepomuckého  ve 
světě  a  první  část  pojednání 
o  tom,  jaké  problémy  měly 
kdysi se státní správou spolky 
v  obcích  bývalého  soudního 
okresu Přeštice.  

Věra Kokošková

Po roce opět
u Chlumeckého mlýna
Sejmutím státní vlajky končil 

další táborový den přeštických 
junáků.  Úplný  konec  to  však 
nebyl,  následoval  táborový 
oheň  a  pro  někoho  byl  večer 
ještě  slavnostnější  –  složení 
slibu  čekalo  některé  skautky, 
vlčata, a skauty. 

„Sem k Chlumeckému mlýnu 
jezdíme již řadu let. Přijedeme 
na prázdnou louku mezi náho-
nem a potokem, postavíme sta-
ny a ostatní táborové stavby. 
Vždy začínáme kuchyní, ta je 
nejdůležitější, a po čtrnácti 
dnech je louka zase prázdná,“  
popisuje  dění  kolem  tábora 
Petr,  „jen vyšlapaná místa 
ukazují, kde stály stany. Našli 
jsme tady výborné prostředí, 
zázemí, majitel mlýna nám 
vychází vstříc, máme u něho 
přes zimu uloženy podsady 
i ostatní rozebrané táborové 
stavby.“ 
Ve  druhém  táborovém  týd-

nu  tábořilo  za  náhonem nece-

lých šest desítek junáků – dětí  
a vedoucích. Týden přijeli strá-
vit  i  „Šmoulíci“,  junáčtí  ben-
jamínci,  předškoláci,  kteří  se 
celoroční činností připravují na 
vstup mezi vlčata a světlušky.

„Tradicí našich táborů se 
staly celotáborové hry, letos na 
motivy řeckých bájí a pověstí, 
spíše taková modernější ver-
ze,“  přibližuje  část  programu 
Tereza. „Potkali se při plnění 
úkolů s Mínotaurem, sekali 
hlavy Hydře, za splněné úkoly 
získávali perly, které potře-
bovali jako platidla na závěr 
hry na cestě podsvětím, aby se 
dostali až na božský Olymp.“ 

„Ještě chceme poděkovat 
všem rodičům, kteří pomáha-
li stavět tábor,“  připomněla 
Tereza, „je to velká pomoc, 
určitě o den dříve je vše dokon-
čeno a může se rozběhnout 
normální táborový program.“ 

(šat)

Od středy 23. 8. do soboty 26. 8. se konaly projekce v rámci 
letního kina v Městském parku. Přes tisíc návštěvníků zhléd-
lo postupně filmy Masaryk, Bezva ženská na krku, Všechno 
nebo nic a Špunti na vodě. Výbornou atmosféru dokreslilo po 
všechny dny vynikající počasí. Těšíme se na návštěvníky do 
velkého sálu KKC, kde jsou již filmové projekce přichystány. 
Nejbližší promítání 3. 9. od 17.00 hod. Šmoulové a zapomenu-
tá vesnice, od 19.00 hodin Místo u moře.                       (red)
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Těžko na cvičišti, lehko na – hřišti…   
„Určitě jsme před třemi 

desítkami let netušili, jakou 
akci rozjíždíme,“ vzpomíná na 
počátek  letních  výcvikových 
soustředění  národních  házen-
kářů  Karel  Tušek.  „Tehdy 
jsme začínali v několika trené-
rech a s pár dětmi.“
Ono již není jednoduché najít 

zázemí, které pokryje potřeby 
přeštických  házenkářů.  „Pře-
sto se snažíme místa tábo-
rů pravidelně střídat. Letos 
jsme výborné zázemí nalezli 
v Rožmitále pod Třemšínem. 
Vyšla nám vstříc jak škola, 
tak místní házenkáři. Máme 
zajištěnou i ´mokrou´ variantu 
v tělocvičnách.  Na soustředě-

ní je devadesát pět dětí, o kte-
ré se stará dvacítka vedoucích. 
Dlouholetá tradice už zava-
zuje, je i velký zájem ze stra-
ny rodičů. A místa trenérů již 
obsazují dřívější absolventi,“ 
doplňuje. „Hledáme také mís-
ta, kde jsme schopni se sami 
starat o stravování. A zároveň 
je dobře, že máme v naší přeš-
tické házenkářské ́ rodině´ lidi, 
kteří to ochotně zajistí. Má to 
výhodu i v tom, že si můžeme 
uzpůsobit dobu jídla, není pro-
blém drobný časový posun.“
A  právě  na  takovém  sou-

středění je třeba hledat základ 
každoročních  úspěchů,  vždyť 
letos  do  Přeštic  dovezly  mis-

trovské  tituly  mladší  a  star-
ší  žačky,  k  tomu  mladší  žáci 
vyhráli  Pohár  ČR.  A  to  jsou 
i  možní  nástupci  současné 
ligové generace stříbrných žen 
a zlatých mužů.

„Základem výcvikového 
soustředění jsou denně čty-
ři tréninkové bloky. Náplň je 
házenkářsky různorodá, hra 
s míčem, fyzička, doplňkové 
sporty. Samozřejmě vše upra-
veno náročností podle věku, 
máme tady děti od přípravky 
až po starší žactvo,“ popisuje 
program. „Takový týden háze-
né dá dětem strašně moc, tvoří 
se kolektiv, parta. To je zvláště 
letos potřebné, když nastal vel-

ký věkový přesun mezi katego-
riemi a vlastně všude začínáme 
znovu. Ale nejen házené patří 
táborový život, v programu je 
celodenní výlet, pokud počasí 

dovolí, chodíme na koupališ-
tě, zpestřením byl i minitur-
naj s místními rožmitálskými 
házenkáři. Veliké poděkování 
patří všem dospělým, kteří 

věnovali týden své dovolené 
k zabezpečení této pro oddíl 
určitě hodně prospěšné akce,“ 
nezapomene  zdůraznit  Karel 
Tušek.                              (šat)     

Samozřejmě z žádného tábora nesmí chybět společná fotka, ani z toho házenkářského...

Pohár odjel do Přeštic
O Pohár ČR bojovali mladší 

žáci  v  Tymákově  i  za  účasti 
Přeštických.  Ti  šestkrát  zví-
tězili  (Přeštice  - Draken Brno 
22:6, - Kyšice 20:8, - Dobruš-
ka  16:6,  -  Chropyně  11:10, 
-  Tymákov  17:7)  a  stali  se 
držiteli poháru pro letošní rok.
Snadno  se  tak  turnaj hodno-

til  trenéru m.  n.  h. Stanislavu 
Zadražilovi: „Naši mladší žáci 
po roce obhájili vítězství v této 
druhé vrcholné celorepubliko-
vé akci. Vzhledem k tomu, že 
se v průběhu jara zranil Jan 
Wiesner a těsně před akcí dal-
ší útočník Pavel Beneš, byl pro 
útočníky turnaj velice nároč-

ný. Těžké utkání o 1. místo 
odehráli bez střídání a proká-
zali ve velkém sobotním horku 
velmi dobrou fyzickou kondi-
ci. Musím pochválit i obranu 
(Hranáč, Pogadl, Bartoň, Brý-
na, Jarolím), vždy v těžkých 
chvílích družstvo podržela. 
Dařilo se brankářům. Hlavně 
Petr Štádler v těžkém utká-
ní s Chropyní zachytal velice 
dobře. Nesmím zapomenout 
na rodiče, ti v každém zápase 
kluky svými hlasivkami hnali 
za vítězstvím. Mají tak vel-
ký podíl, že jsme závěr sezó-
ny ´vyšperkovali´ vítězstvím 
v Poháru ČR.“

Obhajoba se vydařila
Starší  žačky  odehrály  svoje 

mistrovství  republiky  doma 
v  Přešticích.  Po  výsledcích 
Přeštice - Bakov 25:17, - Krčín 
30:20, - Miroslav 23:16, - Stu-
dénka 24:13,  - Litvínov 26:7, 
se bez porážky staly mistryně-
mi republiky.

„Vyzní to divně, ale holkám 
pomohl neúspěch na zimním 
poháru, taky prohra s Tymáko-
vem v závěru oblastní soutěže. 
To byly ty potřebné ´facky´ 
k ještě lepší hře. Tady před-
váděla děvčata hezkou kom-
binační házenou s výbornými 
výkony obrany a brankářek,“ 
hodnotila  trenérka  m.  n.  h. 
Romana Jabbourová. „Nechci, 
aby to vyznělo jako chlubení, 
ale určitě jsme měly nejlepší 
fyzičku. Soupeřky v závěrech 
zápasů ´odpadaly´ a my stříle-
ly nejvíce branek.“

Domácí  žačky  byla  parta 
výborná  ve  všech  řadách, 
z cesty na vrchol je nevyved-
lo ani několik drobných zra-
nění. „Hrály jsme na základ 
sedmi, ale další při střídání 
dokázaly doplňovat,“ popi-
suje  trenérka.  „Potěšil mě 
výkon brankářky Valérie 
Bláhové, ta se postavila do 
brány před třemi měsíci. 
Ale chválit budu a musím 
všechny. Odvedly výborný 
´kus práce´. Byly to jejich 
poslední zápasy v žačkách. 
Podařilo se to, s čím holky 
do finále šly, obhájit loňský 
mistrovský titul,“  zdůraz-
ňuje.  „V závěru přípravy 
hodně pomohl Vašek Brada, 
trenér prvoligových mužů. 
Má jiný pohled na hru, sou-
středil se na útok, ukázal na 
chyby.“

Po jedenatřiceti letech
Poslední  hvizd  rozhodčí-

ho,  obrovský  výbuch  euforie 
a radosti. Tak vypadala posled-
ní  červnová  neděle  z  pohledu 
přeštických mužů. Právě zvítě-
zili  ve  finále  v Nýřanech  nad 
domácím  celkem  27:24  a  po 
dlouhých  jednatřiceti  letech 
dovezli  mistrovský  titul  opět 
do Přeštic.

„Ke zlatu jsme nakročili už 
domácím vítězstvím 16:15,“ 
přibližuje finálovou sérii trenér 
m.n.h.  Václav  Brada,  „podle 
mého se projevila větší touha 
po vítězství. Druhý zápas se 
nám nepovedl, nutno přiznat, 
že nás Nýřany přehrály. Ale 
rozhodlo extempore diváků, 
bitka na hřišti a tím anulovaný 
zápas.“
Tak  o  všem  rozhodova-

lo  nedělní  utkání.  V  něm  od 
počátku  měli  navrch  Přeštičtí 
a  vybudovali  si  až  šestibran-
kový náskok. „Měli jsme šan-
ce rozhodnout už v základním 
čase, sedm minut před koncem 
jsme vedli o šest branek. Přišla 
však slabá chvíle, nechali jsme 
Nýřanské dotáhnout až na 

remízu (18:18), ale prodloužení 
už bylo naše,“  rád  vzpomíná 
trenér. „V první polovině jsme 
si vybudovali šestibrankový 
náskok díky Kydlíčkovi. Ten 
nastoupil do prodloužení se 
sebezapřením, se zraněním, 
ale byl odpočatý a vlastně roz-
hodl. Druhou část nastavení 
jsme odehráli perfektně taktic-
ky, kouskovali hru, a Nýřany 
na naši bezchybnou hru nedo-
kázaly odpovědět a my výhru 
uhájili. Vše výbornými zákroky 
v bráně podpořil Chmelík,“ 
dále  jen chválil. „Kluci poda-
li výborný kolektivní výkon, 
každý odevzdal úplně vše ve 
prospěch party. A podle mého 
rozhodlo, jak se mnohdy nad-
neseně říká, i ´srdíčko´, mys-
lím si, že jsme více chtěli, pro-
stě šli výhře naproti. A nesmím 
zapomenout na diváky. Nutno 
jen smeknout. Jak při sobot-
ním, tak nedělním zápase byla 
v hledišti možná dvoutřetinová 
převaha Přeštických, mohutně 
fandili a my vlastně hráli před 
domácím publikem,“ uzavřel 
šťastný trenér.

Úspěšné mladší žačky
Mistrovství  republiky  mlad-

ších žaček se konalo v Dobruš-
ce.  Přeštické  žačky  dosáhly 
těchto  výsledků:  Přeštice 
-  Stará  Huť  20:7,  -  Dobruška 
16:18, - Miroslav 12:11, Osek 
n.  Bečvou  20:10,  -  Litvínov 
12:5,  a  staly  se  mistryněmi 
republiky.
Spokojen  se  třemi mistrov-

skými  dny  byl  trenér  Karel 
Tušek:  „Děvčata dobře re-
prezentovala nejen oddíl, ale 
i město Přeštice. I když jsem 
čekal herně ještě lepší výko-
ny. Té nervozity bylo až pří-
liš. Z toho pramenily chyby, 
více, než jsem u děvčat zvyk-
lý. Na druhou stranu musím 
ale ocenit bojovnost a v tom 
horku doslova obětování 
se naprosto všech. Když je 

nějaký výrazný úspěch, vždy 
se mluví o vynikající partě, 
o skvělé připravenosti, her-
ní i fyzické… U nás je tohle 
samozřejmost. Celé mistrov-
ství bylo pro tým obrovská 
psychická i fyzická zkouška 
a holky obstály. Část z nich 
odchází do vyšší kategorie, 
budou to mít zpočátku těžké. 
Takže odcházejícím i ostat-
ním mladším žačkám přeji, 
aby toto zapálení pro háze-
nou jim vydrželo co nejdé-
le. Musím také poděkovat 
spolutrenérkám Jitce a Janě 
a hlavně také lidem z fans 
klubu, kteří nelitovali času 
a přes půl republiky nás při-
jeli podpořit. Jejich hlasy 
byly hodně slyšet a děvčatům 
to určitě pomohlo.“

Stříbro s pachutí prohry
Do  posledního  zápasu  vstu-

povaly přeštické ženy s již jis-
tými stříbrnými medailemi „na 
krku“.  Tento  pocit  se  odrazil 
na průběhu zápasu a výsledku.

„Byla to dobrá sezona, vybo-
jovali jsme druhé místo na 
Českém poháru,“  bere  hodno-
cení sezony zeširoka trenér Petr 
Moravec. „V lize jsme si cestu do 
první čtyřky a tím boje o medaili 
zkomplikovali prohrou v Pří-
chovicích. Nadstavbová část se 
nám naopak vydařila. Vrchol 
znamenaly čtyři body z Dobruš-
ky a Krčína a pak domácí výhra 
nad již jistým tymákovským mis-
trem. Bohužel prohra s Krčínem 

před dekorací medailemi pohled 
na celé jaro trochu pokazi-
la.“  A  nebýt  množství  zranění 
na  podzim  s  pokračováním  na 
jaře... „To jsou ona kdyby. Na ty 
se nehraje.“ 
Podle  slov  trenéra  došlo  ke 

změně  stylu  hry  jak  obrany, 
tak útoku, hlavně však ke změ-
ně myšlení, zvláště při vyhod-
nocování  krizových  herních 
situací.  Tým  se  konsolidoval, 
sehrál. Zatím v dohledu nejsou 
žádné změny v kádru, odchody, 
ani  nové  posily.  „A družstvo 
má na další úspěchy,“ je  si 
jistý  Moravec,  „je psychicky 
odolnější, vyzrálejší.“

Mistryně republiky v kategorii mladších žaček pro rok 2017 
– TJ Přeštice

Přední řada – Elen Vrbová, Kateřina Kováříková, Michaela 
Živná, Lenka Sýkorová, Sára Vávrová, Petra Kovaříková. Střed-
ní řada: Miloslav Peklo – sponzor, Stela Peklová, Petra Hro-
nová, Kateřina Havlíčková, Adéla Buberlová, Natálie Němečko-
vá, Olga Strejcová. Horní řada – trenérské trio – Jana Krsová, 
Karel Tušek, Jitka Kováříková.

Držitelky stříbrných prvoligových medailí – ženy TJ Přeštice
Vzadu zleva – Eva Kováčová, m n. h. Jitka Kalčíková, Nikola 

Šnebergrová, Lucie Kačírková, trenér Petr Moravec, Lucie Kli-
nerová, Nikola Červená. Uprostřed – Adéla Moravcová, Barba-
ra Kučerová, Eliška Vizingrová, Nikola Tušková, Petra Bošková, 
Hana Horáková, m. n. h. Soňa Zadražilová. Vpředu – Patricie 
Červená, Kristýna Vizingrová.

Mistryně republiky v kategorii starších žaček pro rok 2017 
– TJ Přeštice

Horní řada zleva – trenérka m. n. h. Romana Jabbourová, Marti-
na Kamenová, Valérie Bláhová, Martina Taflíková, trenér m. n. h. 
Václav Brada, Šárka Kalčíková, Martina Havlíčková, Kamila 
Tremlová, Michaela Trávová, trenérka Kristýna Vizingrová. 
Dolní řada zleva – Karolína Bezděková, Nicola Peclová, Vero-
nika Dobrá, Kamila Tušková, Klára Ausbergerová, Adéla Schej-
balová, Lucie Řezníčková.

Mistři I. ligy a jejich možní nástupci – vítězové Poháru ČR 
mezi mladšími žáky (vždy zleva)

1. řada: Radim Stehlík, Petr Štádler. 2. řada: Pavel Kydlíček, 
Gabriel Kováč, Jaroslav Hájek, Tomáš Urban, Tomáš Mrskoš, 
Ondřej Hošťálek, Tomáš Chmelík, Filip Albl. 3. řada: m. n. h. 
Stanislav Zadražil, Daniel Voříšek, Jan Treml, Lukáš Šalom, Jan 
Hranáč, Tomáš Jarolím, Vojtěch Bartoň, Jakub Brada, Adam 
Brýna, Jan Pogadl, Luboš Brada. 4. řada: m. n. h. Václav Bra-
da, Tomáš Hajžman, Matěj Gruszka, Michal Tušek, Jan Kraus, 
Karel Zeman, Kamil Šelep, Marek Brada, Rudolf Lang.

Také individuální ocenění
Při  vrcholných  republiko-
vých  mládežnických  akcích 
se  hodnotí  i  nejlepší  jednot-
livci.  Ani  zde  se  Přeštičtí 
neztratili.  Nejlepší  brankář-
kou na M ČR mladších žaček 
byla  vyhlášena Lenka Sýko-
rová, nejlepší útočnicí Micha-
ela  Živná,  druhou  nejlepší 
střelkyní  se  stala  Kateřina 
Kováříková.  Žáci  si  „odnes-

li“  čtyři  ceny:  třikrát  druhou 
– brankář Petr Štádler, obrán-
ce Jan Hranáč, útočník Jakub 
Brada,  třetím  nejlepším  byl 
další  útočník  Radim  Steh-
lík. Nejlepší obránkyní na M 
ČR  mezi  staršími  žačkami 
byla  vyhlášena  Šárka  Kalčí-
ková,  nejlepší  útočnicí  Klá-
ra  Ausbergerová,  ta  se  stala 
i třetí nejlepší střelkyní.



Dne 22. července 2017 uspo-
řádal  náš  ŠK  BSOD  334  01 
Přeštice ,,Z“ charitativní turnaj 
v šipkách 501 DO.
Turnaje  se  zúčastnilo  53 

hráčů (44 mužů a 9 žen). Byli 
jsme  mile  překvapeni  účastí 
hráčů  z  Horažďovic,  Starého 
Klíčova,  Klenčí  pod  Čercho-
vem, Černošína a Mariánských 
Lázní.  Muži  hráli  vyřazovací 
metodou  play-off,  ženy  byly 
nalosovány  do  skupin.  Jako 
bonus byl vyhlášen miniturnaj 
smíšených  dvojic,  do  kterého 
se přihlásilo 19 párů.
Startovné každého hráče bylo 

věnováno  Nadačnímu  fondu 
Šance onkoláčkům.
V  průběhu  turnaje  byl 

vydražen  koláč  s  motivem 
šipek za 1000 Kč. Jeho majite-
lem se stal pan Miroslav Svo-
boda z Černošína.
Nadačnímu  fondu  bylo  z  této 

akce předáno celkem 10 290 Kč.

Děkujeme  p.  Tomáši  Baue-
rovi  za  ,,zapůjčení“  hracího 
místa  v  Přeštické  Stodole 
a  p.  Janu Šmrhovi  za  půjčení 
hracích  automatů.  Zároveň 
děkujeme  všem  sponzorům, 
kteří  nám  poskytli  finanční 
i věcné dary, a všem, kteří  se 
podíleli  na  organizaci  turnaje 
a jeho hladkém průběhu.
Velký  dík  patří  všem  hrá-

čům,  kteří  se  přijeli  pobavit 
a podpořit dobrou věc. Za rok 
se těšíme na viděnou.
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Turnaj v šipkách

Přední příčky v mužské kategorii obsadili:
1. místo: Šmrha Jan, ŠK Husovka Plzeň
2. místo: Sladký Jiří, DC Lupus Clan Černošín
3. místo: Krieglstein Radim, ŠK BSOD 334 01 Přeštice ,,Z“

V ženské kategorii se umístily:
1. místo: Tomášková Ilona, West Club Dobřany
2. místo: Krieglsteinová Zbyňka, ŠK BSOD 334 01 Přeštice ,,Z“
3. místo: Hodanová Mirka, ŠK KD Soběkury

Za BSOD 334 01 Přeštice ,,Z“
Zbyňka Krieglsteinová

Reprezentace dívek opět 
v Přešticích
Dne 4. srpna 2017 se uskuteč-

nil v Přešticích přátelský zápas 
žen ČESKO U 19 – BAVOR-
SKO  U  18  s  výsledkem  4:5 
(0:2).  V  prvním  poločase 
střílely  branky  jen  soupeřky 
a zaslouženě vedly. V druhém 

poločase  po  brance  na  0:3  to 
vypadalo na jasný zápas. Naše 
mužstvo  ale  během  20  minut 
otočilo na 4:3 a vypadalo to na 
skvělý obrat. Soupeř se nevzdal 
a  dvěma  slepenými  brankami 
stanovil konečný výsledek 4:5.

Divize v Přešticích
Pro  sezónu  2017-2018  se 

v Přešticích budou hrát diviz-
ní soutěže mužů a dorostu. Je 
to  velký  úspěch  hráčů  a  tre-
nérů  všech  mužstev.  A  muži 
již  odehráli  první  mistrovský 
zápas  na  hřišti  v  Jankově.  Po 
vyrovnaném  průběhu  jsme 
prohráli 0:1 (0:0).

Sestava Přeštic:
O. Kašpar – Z. Štěpán, S. Turek 
(88.  J.  Přibáň),  V.  Lecjaks 
(79.  V.  Zelenka),  J.  Duchek 
–  I.  Blahoudek,  M.  Zdeněk, 
Z. Sýkora (79. V. Krušina), P. 
Bešta  – M. Strejček, P. Lam-
bor (62. J. Pavlík).

Z historie sboru dobrovolných hasičů v Přešticích
Sbor  dobrovolných  hasi-

čů  byl  v  Přešticích  založen 
před  150  lety  na  ochranu 
majetku  civilního,  církevní-
ho  a  k  ochraně  proti  dalším 
pohromám. Důležitým  impul-
zem k založení byl požár domu 
v Žerovické ulici 21. 5. 1866, 
který  se  kvůli  silnému  větru 
rozšířil na 56 domů. Tato udá-
lost pobouřila celé město, a tak 
městští radní poslali k úřadům 
do  Vídně  žádost  o  zřízení 
hasičského sboru, kterou pod-
pořili  i  hrabě  K.  Schönborn 
a  architekt  J.  Hlávka.  V  roce 
1867  obdrželi  městští  radní 
povolení c. k. místodržitelství 
založit ve městě hasičský sbor 
a  ihned  byla  objednána  ruč-
ní  stříkačka od  firmy J. Lamr 
z  Prahy  za  750  zlatých,  která 
byla dodána a vysvěcena 15. 4. 
1868.  Sbor  měl  při  založení  
50 členů činných a 15 přispí-
vajících,  prvním  náčelníkem 
se stal F. Hofmeister a velite-
lem V. Steidl. Pro uskladnění 
stříkačky byla zřízena zbrojni-
ce ve dvoře radnice.
Sbor  se  ve  svých  počátcích 

potýkal  s  nedostatkem  finan-
cí  a  úřady  prosazovanou  ger-
manizací.  V  roce  1880  byla 
založena  hasičská  župa  Kla-
tovsko-Přeštická  a  mezi  její-
mi  zakládajícími  sbory  byl 
samozřejmě  i  přeštický,  který 
čítal celkem 102 členů, z toho 
2 protektory, 51 přispívajících 
a  49  činných  členů  a  vlastnil 
2  ruční stříkačky. O dva  roky 
později byly zakoupeny 2 voz-
nice  se  sudy k přepravě vody 
k místu požáru. Při silné bouři 
dne  31.  7.  1892  udeřil  blesk 
do věže kostela, která okamži-
tě  vzplála.  K  hašení  požáru 
se ve velmi krátké době  sjelo  
22  sborů  z  dalekého  oko-
lí  včetně  vojenské  posádky 
z  Plzně.  Shořela  celá  střecha 
kostela  a  škoda podle odhadu 
činila 20 000 zlatých, ale díky 
hasičům nepotkala kostel větší 

zkáza. V  roce 1909  je  zakou-
pena nová ruční stříkačka.
Na počátku 1. světové války 

mnoho  členů  sboru  rukova-
lo  na  vojnu  a  ostatní  členové 
museli  dopravovat  z  nádraží 
zraněné  vojáky  do  školy,  kde 
byla zřízena provizorní vojen-
ská  nemocnice.  V  roce  1922 
byla zřízena samaritská služba 
k  poskytování  první  pomoci. 
Téhož roku sbor zakoupil zmo-
torizovanou  stříkačku  a  o  rok 
později  13metrový  vysouva-
cí  dvoukolový  žebřík. V  roce 
1928  konečně  sbor  zakoupil 
novou automobilovou stříkač-
ku od  firmy Stratílek  za  cenu 
153  000  korun.  V  následu-
jícím  roce  bylo  sboru  přidě-
leno  sanitní  auto  a  tak  od  té 
doby začal  sbor plnit  i  funkci 
rychlé  zdravotní  pomoci.  Od 
roku  1936  byly  pod  hrozbou 
válečného  konfliktu  stavěny 

hasičské hlídky na okraji měs-
ta  i  na  věži  kostela.  Po  oku-
paci Německem byly  zavádě-
ny  nové  normy  ve  výzbroji, 
výstroji i při výcviku, ale bylo 
zakázáno  provádět  jakékoliv 
schůze.  17.  4.  1943  byl  sbor 
povolán do Dobřan, které byly 
značně  poničeny  náletem. 
Během  války  bylo  vyhlášeno 
celkem  234  leteckých  popla-
chů.  V  prosinci  1944  byli 
velitel sboru E. Pelikán a jeho 
zástupce  A.  Kasl  zatčeni 
gestapem  a  odvezeni  do Kla-
tov a odtud byli oba 5. 2. 1945 
převezeni  do  koncentračního 
tábora  v  Terezíně,  odkud  se 
vrátili až po osvobození.
V  roce  1948  čítal  sbor 

94  mužů  a  8  žen.  Na  počát-
ku  padesátých  let  jsme  byli 
v rámci reorganizace hasičstva 
přejmenováni na požární sbor. 
V roce 1953 byla sboru koneč-
ně přidělena nová automobilo-
vá stříkačka Praga RN. V čer-
venci 1954 postihla naše město 
velká povodeň a naši  členové 
se účastnili záchranných prací. 
U příležitosti oslav 100. výro-
čí založení sboru v roce 1967 
došlo  k  dlouho  očekávanému 
předání  nové požární  zbrojni-
ce  v Mlýnské  ulici. V  70.  le- 
tech byl sbor přednostně vyba-
vován novou  technikou, např. 
cisternovou  automobilovou 
stříkačkou Škoda 706, doprav-

ním  vozem  AVIA,  protiply-
novým  automobilem  a  auto-
mobilovým  žebříkem.  Jako 
součást  výcviku  hasičů  byl 
zaveden požární sport, se kte-
rým dosáhli přeštičtí požárníci 
vynikajících  výsledků,  např. 
v roce 1981 v Sokolově zvítě-
zili v krajské soutěži v požár-
ním sportu v kategorii dobro-
volných jednotek.
Dne 1. 4. 1989 vznikl v Přeš-

ticích  Okresní  útvar  Sboru 
požární ochrany okresu Plzeň- 
-jih, který sídlil v areálu zbroj-
nice  dobrovolných  hasičů. 
Vznik  jednotky  požárníků 
z  povolání  se  projevil  pokle-
sem zásahové  činnosti  dobro-
volného  sboru,  čímž  bohužel 
došlo  k  částečnému  utlumení 
činnosti  sboru,  neboť  někteří 
členové  ztratili  zájem  o  práci 
u sboru.
V  roce  1990  se  z  požárníků 

stali opět hasiči a byla zahájena 
výstavba nové stanice v Mlýn-
ské  ulici  pro  jednotku  hasičů 
z  povolání. V  roce 1993 byla 
navázána  spolupráce  s  dobro-
volnými hasiči z partnerského 
města  Nittenau.  Na  sklonku 
roku 1996 došlo k vystěhová-
ní  jednotky hasičů z povolání 
do nové stanice v Průmyslové 
ulici a tím byly uvolněny dosa-
vadní prostory stanice pro naši 
jednotku.
V  srpnu  2002  hladina  řeky 

Úhlavy překročila úroveň sto-
leté vody a došlo k rozsáhlému 
zatopení  města.  Dobrovolní 
hasiči se významně podíleli na 
záchranných pracích a násled-
ně  na  odčerpávání  vody 
z objektů nejen na území měs-
ta Přeštic.
Ke 140. výročí založení sbo-

ru dostali dobrovolní hasiči od 
města  dárek  v  podobě  nové 
cisternové  automobilové  stří-
kačky  Tatra  Terrno,  kterou 
město  zakoupilo  s  přispěním 
Ministerstva  vnitra  a  Plzeň-
ského kraje.

Současnost přeštických dobrovolných hasičů
Dobrovolní  hasiči  jsou 

v  Přešticích  (stejně  jako 
v  ostatních  obcích)  sdruženi 
ve  dvou  organizacích,  které 
jsou  na  sobě  z  právního  hle-
diska  zcela  nezávislé  –  sboru 
a jednotce.

Sbor dobrovolných hasičů 
Přeštice (SDH)

Je  pobočný  spolek  Sdružení 
hasičů  Čech, Moravy  a  Slez-
ska  a  je  tvořen  členskou 
základnou a orgány zvolenými 
výroční valnou hromadou sbo-
ru. Těmito orgány  jsou výbor 
sboru  a  kontrolní  a  revizní 
rada.  V  roce  2017  má  sbor 
celkem  59  členů,  z  toho  34 
mužů, 18 žen a 7 dětí v kolek-
tivu mladých hasičů. Starostou 
sboru je Zdeněk Mráz st. Mezi 
hlavní obory působnosti sboru 
patří  preventivně  výchovná 
činnost,  práce  s mládeží,  kul-
turní  činnost  a  také  rozvíjení 
spolupráce  s  hasiči  z  partner-
ského města.

Jednotka sboru 
dobrovolných hasičů 

obce Přeštice (JSDHO)
Je organizační složka města, 
kterou  dle  zákona  o  požární 
ochraně  zřídilo  město  Přešti-
ce  k  provádění  hašení  požá-
rů  a  záchranných  prací  při 
živelních pohromách a jiných 
mimořádných  událostech. 
Jednotka je zařazena do plánu 

plošného pokrytí kraje v kate-
gorii  JPO  III/1.  To  znamená, 
že  jednotka  zajišťuje  výjezd 
družstva  v  kterékoliv  denní 
době do 10 minut od vyhlášení 
poplachu s územní působností 
zpravidla  do  10  minut  jízdy. 
Svolávání  členů  se  provádí 
sirénami a mobilními telefony 
formou SMS zpráv a automa-
tického  volání AMDS  z  ope-
račního  střediska  Hasičského 
záchranného sboru v Plzni. Do 
jednotky je zařazeno 22 členů, 
kteří  mají  s  městem  uzavře-
nu  dohodu  o  členství.  Vši- 
chni jsou zároveň členy SDH. 
Velitelem  jednotky  je Martin 
Felix.
Stěžejním  úkolem  jednotky 
je  samozřejmě  činnost  zása-
hová a dále pracovní činnost, 
provádění  požárních  hlídek, 

odborná  příprava,  údržba 
techniky, výzbroje a hasičské 
zbrojnice.  V  současné  době 
má jednotka k dispozici 4 vo-
zidla – cisternovou automobi-
lovou stříkačku Tatra Terrno, 
dopravní automobil AVIA 31, 
mikrobus Fiat Ducato a osob-
ní  automobil  Škoda Octavia. 
Dále má přívěs s motorovým 
hliníkovým člunem, nákladní 

přívěs,  osvětlovací  a  hadico-
vý  přívěs,  přenosné  stříkač-
ky  PS12  a  PS8  a  celou  řadu 
motorových agregátů.
Veškerou  činnost  provádě-

jí  členové  sboru  bezplatně 
a  pouze  v  době  svého  volna, 
ostatně stejně jako vždy v celé 
dlouholeté historii sboru.

Martin Felix
SDH Přeštice

Technika jednotky SDH města Přeštic v roce 2017.



Sportovní  kariéru  započal 
Jarda v TJ Přeštice, kde v roce 
1967 nastoupil do fotbalového 
družstva  žáků.  Na  přeštickém 
hřišti  Jarda  „kopal  do  míče“ 
téměř 20 let. Jeho nejvýše hod-
nocený zážitek spojuje s oteví-
ráním nového travnatého hřiště 
a fotbalový zápas proti Spartě. 
V  roce  1986  přestoupil    do 

fotbalového oddílu Dolní Luka-
vice. Aktivně hrál kopanou až 
do  roku  1991.  Zranění  kolena 
mu  zabránilo  pokračovat  dál 
v  jeho  bohaté  fotbalové  hráč-
ské kariéře. A tak se Jarda začal 
věnovat trénování. Jedno obdo-
bí zároveň vedl přípravku žáků, 
muže „A“ i „B“ a starou gardu, 
za kterou  ještě  i hrál. V tomto 
období  strávil  Jarda  na  trávní-
ku v Dolní Lukavici skoro vše-
chen svůj volný čas. A ještě se 
stal fotbalovým rozhodčím. 
Jardovo  největší  úspěch  na 

postu  trenéra  přišel  v  letech 
1994-1995,  když  jím  vede-
né  družstvo  mužů  zvítězilo 
v  okresním  přeboru  Plzeň-jih 
a postoupilo do 1. B třídy. V té 
vedl svůj „mančaft“ jeden rok, 
v letech 1995-1996. 
Řadu let pracoval jako sekretář 

FO Dolní Lukavice, stal se čle-
nem výboru TJ Sokol a zvláště 
se  podílel  na  přílivu  nových 
hráčů  (hostování,  přestupy)  do 
mužstva Dolní Lukavice. 

Právě  letos  Jarda  překonal 
rekord  v  působení  na  trenér-
ském místě u jednoho klubu (31 
let v D. Lukavici) i anglického 
trenéra  sira  Alexandera  Chap-
mana  Fergusona,  působícího 
v anglickém fotbalovém velko-
klubu Manchester United. 
Za  všechny  další  aktivi-

ty  a  sportovní  výkony  bych 
uvedl  jeho  členství  v  soutěž-
ním  družstvu  hasičů  CHKZ 
Chlumčany,  účast  v  partě 
kamarádů,  kteří  překona-
li  světový  rekord  ve  válení 
pivního  sudu  na  čas  i  vzdá-
lenost.  Úspěšně  absolvoval 
i  „Velkého  železného  muže“. 
Spolu  s  manželkou  a  celou 
rodinou  vedl  ke  sportu  i  svo-
ji  dceru  Elišku  a  syna  Jardu 

„Pardála“  mladšího.  Syn  jde 
v otcových šlépějích, hraje fot-
bal za TJ Přeštice. Dcera hraje 
národní házenou. 
Nyní se Jarda postupně zota-

vuje  po  těžké  operaci  páteře. 
Přes  stále  znatelné  zdravotní 
potíže se po roční odluce vrá-
til mezi své fotbalisty a znovu 
usedl na trenérskou lavičku po 
boku trenéra Stanislava Stavi-
nohy. K  radosti  hráčů  a  příz-
nivců dolnolukavického fotba-
lu se rozhodl v trenérské práci 
pokračovat a dál bude předávat 
svoje bohaté zkušenosti mlad-
ším generacím. 
Přejeme  Jardovi  „Pardálovi“ 

HODNĚ ZDRAVÍ. 
Za TJ Sokol Dolní Lukavice 

Pavel Hajžman
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Zemní a stavební 
práce Přeštice

Stanislav Trnka odešel
do fotbalového nebe
Jsou  zprávy,  které  bolestí 

rozechvějí  srdce a  rozesmutní 
duši.  Jedna  z  takových  při-
šla  v  pátek  dopoledne.  Velká 
legenda  přeštického  fotbalu 
Stanislav  Trnka  již  nežije. 
Zemřel  po  těžké  nemoci  21. 
července  v  ranních  hodinách 
ve  věku  72  let.  Během  své-
ho  hráčského,  trenérského 
a  funkcionářského  působení 
se  stal  součástí  fotbalové  his-
torie  Přeštic,  neboť  v  tomto 
městě  působil  s menšími  pře-
stávkami přes padesát let a byl 
u celé řady důležitých okamži-
ků  v  životě  přeštického  fot-
balu.  A  nejen  jeho,  zasloužil 
se  i  o  úspěchy  dalších  klubů 
v regionu.
Narodil  se  26.  srpna  1944, 

byl  odkojen  řekou  Vltavou 
a  s  fotbalem  začal  aktivně  na 
pražském  Hagiboru  v  Dyna-
mu Strašnice. S  tímto klubem 
spojil svůj osud až do nástupu 
na  základní  vojenskou  služ-
bu.  Jako  voják  hrál  za Duklu 
Příchovice  a  od  roku  1964 
za  sousední  Přeštice  krajský 
přebor.  Na  vojenská  léta  měl 
Standa velice krásné vzpomín-
ky. Po vojně se totiž v Přešti-
cích  oženil  a  usadil  natrvalo. 
Přeštický  fotbal  tak  získal 
do  budoucna  velikou  posilu. 
Aktivně hrál na postu obránce 
až do roku 1972, kdy už u prv-
ního  mužstva  začínal  jako 
hrající trenér. Zranění ho však 
donutilo  definitivně  pověsit 
kopačky  na  hřebík  a  začal  se 
naplno věnovat  trenérské  čin-
nosti, kterou prokládal činnos-
tí funkcionářskou.

Historické  bylo  vítězství 
v  krajském  přeboru  a  postup 
do divize v roce 1988. V této 
republikové soutěži pak hrály 
Přeštice dlouhých šestnáct let 
v jedné řadě. Stanislav Trnka 
odvedl  kus  trenérské  práce 
i  v  dalších  klubech.  Napří-
klad  stál  u  vzestupu  fotbalu 
v  Klatovech,  úspěšnou  stopu 
zanechal v plzeňské Doubrav-
ce, Sušici, působil i v Žákavě. 
Neustále  se  však  vracel  do 
města,  kde  mu  bylo  nejlépe. 
Přeštice se staly jeho osudem. 
Kromě trénování zde pracoval 
v  různých  funkcích  ve  výbo-
ru,  naposledy  jako  sportovní 
manažer.
Byla by to dlouhá řada hráčů, 

kteří  prošli  rukama  Stanisla-
va  Trnky.  Stovky  a  stovky... 
Když měl  před  necelými  tře-
mi  roky  sedmdesátku,  přijal 
ho tehdejší hejtman Plzeňské-
ho  kraje  Václav  Šlajs  a  oce-
nil  jeho  nesporné  zásluhy 
o  rozvoj  fotbalu  v  kraji.  Byl 
jsem setkání osobně přítomen 
a  doslova  s  požitkem  jsme 
všichni  přítomní  poslouchali 
fotbalové vzpomínky jubilan-
ta  a  jeho  názory  na  nejpopu-
lárnější hru na světě. Měl ještě 
hodně  plánů,  chtěl  s  přeštic-
kým fotbalem znovu po letech 
postoupit do divize. To se mu 
teď  konečně  splnilo. Bohužel 
na  první  mistrovský  zápas 
svého klubu se bude dívat už 
jen z fotbalového nebe. Stan-
do,  všichni  děkujeme  za  to, 
co jsi pro fotbal vykonal, a je 
nám hodně smutno...

Pavel Hochman

Na fotografii je Stanislav Trnka s bývalým hejtmanem Václa-
vem Šlajsem.

Hry VIII. letní olympiády
dětí a mládeže 2017
Ve dnech 24.-29. 6. 2017 se 

uskutečnily v Brně „Hry VIII. 
letní  olympiády  dětí  a  mlá-
deže“.  Jedná  se  o  největší 
a  nejkrásnější  sportovní  akci 
konanou  v  České  republice. 
Mládežnické sportovní hvězdy 
naší  republiky  se  představily 
ve  22  sportovních  odvětvích 
(atletika, badminton, baseball, 
basketbal,  cyklistika,  florbal, 
fotbal,  házená,  jachting,  kara-
te,  kolečkové  brusle, moderní 
gymnastika,  orientační  běh, 
plavání, plavání hendikepova-
ných,  sportovní  gymnastika, 
sportovní  střelba,  stolní  tenis, 
synchronizované  plavání,  te-
nis,  triatlon,  volejbal)  a  jedné 
umělecké  soutěži  (krátký  film 
a  video).  Her  se  zúčastnilo 
téměř 4500 sportovců ve věku 
12 až 15  let. V atletice každý 
kraj reprezentuje 36 závodníků 
a soutěží se v mladších (ročníky 
2005 a 2004) a starších (2003 
a  2002)  žácích  a  žačkách. 
Olympiáda  se koná  jednou za 
2  roky,  tak  „mladší  ročníky“ 
se  nominují  jen  výjimečně 
a  při  srovnání  s  o  rok  starší-
mi sportovci jsou v nevýhodě.
Plzeňský  kraj  reprezentovali 
v atletice 4 sportovci z Přeštic: 
Barbara  Píchalová  (ŠKODA 
Plzeň),  Jan  Pergler,  Michal 
Pergler  a  Lenka  Poslední 

(všichni ŠAK Přeštice) Barba-
ra  Píchalová  (2002)  byla  jed-
nou z favoritek v závodě 100 m 
překážek  a  skoku  do  dálky 
a  vše  zvládla  na  jedničku. 
V dálce si ve větrném závodě 
vylepšila  osobák  na  590  cm 
a  vládla  i  na  překážkách,  kde 
vítězný čas stlačila na 13,97 s. 
Oběma  výkony  vede  letošní 
republikové  tabulky.  Ke  dvě-
ma zlatým medailím pak ještě 
přidala  bronz  závěrečnou  šta-
fetou na 4x60 m starších dívek. 
Také Jan Pergler (2003) před-
vedl vynikající výkon již v roz-
běhu na 1500 m, kdy postoupil 
z  2. místa  v  rozběhu  s  časem 
4:26.  Ve  finále  pak  svůj  čas 
ještě  vylepšil  na  4:21  a  obsa-
dil  celkově  krásné  5.  místo. 
Současně  je  ve  svém  ročníku 
2003  nejlepším běžcem v ČR 
na  1500  m.  Michal  Perg-
ler  (2005)  stejně  jako  Lenka 
Poslední  (2005)  běželi  800 m 
a přestože z rozběhů na finále 
nedosáhli,  předvedli  také  per-
fektní  výkony.  Michal  je  se 
svým osobním rekordem 2:21 
v  republikových  tabulkách  
2.  nejlepší  v  ročníku  2005 
a  také Lenka s výkonem 2:38 
patří  k  nejlepším  běžkyním.
Blahopřejeme  ke  krásným 
výsledkům  a  přejeme  mnoho 
dalších sportovních úspěchů!  

Lenka Poslední, Barbara Píchalová, Jan Pergler a Michal  
Pergler.

Jaroslav Pardál Stehlík

Známe vítěze Přeštického
siláka 2017
Muži do 90 kg
1. místo – Honza Říha
2. místo – Martin Pospíchal
3. místo – Ondřej Šimek

Muži nad 90 kg
1. místo – Jan Krasinský
2. místo – Petr Pastýřík
3. místo – David Klír
Mezi  přeštické  závodní-

ky  patří  David Klír  (3. místo 
v  kategorii Muži  nad  90  kg), 
Ladislav  Jelínek  (4.  místo 
v  kategorii Muži  nad  90  kg). 
Oba patří mezi úspěšné závod-
níky  v  silovém  trojboji  a  ve 
strongmanech. Dále za Přeštice 
závodil ještě Filip Rybár, kte-
rý nastoupil do kategorie Muži 
do 90 kg. Při své velmi nízké 
hmotnosti bohužel nestačil na 
ostatní  závodníky.  Ovšem  je 
držitelem  českého  národního 

rekordu  v  benchpressu.  Akci 
moderoval Tomáš Kaas  (zku-
šený, velmi dobrý powerlifter, 
předseda  trojbojařského  oddí-
lu  SK  Ironbulls  Domažlice). 
Hlavním  organizátorem  byl 
Tomáš Svoboda (taktéž zkuše-
ný  powerlifter,  držitel  národ-
ního  rekordu  v  benchpressu, 
3.  místo  na  mistrovství  světa 
v benchpressu)  a moje malič-
kost. Akci navštívil také Pavel 
Beran (nejúspěšnější nejmlad-
ší  český  kulturista).  Mezi 
závodníky byla i instagramová 
hvězda  Jan  Krasinský  (nej-
úspěšnější  český  physique), 
který  očekávaně  vyhrál  kate-
gorii Muži nad 90 kg.

Bc. Veronika Bělová
oddíl vzpírání Přeštice

Foto Milan Janoch      


