
J s o u 
prázdni-
ny dlou-
hé nebo 
krátké?

Záleží na 
tom, co dě-
láte. Když 

celé prázdniny pracuju, ute-
čou jako voda. Každé dítě na 
základce řekne, že jsou krátké, 
a protože v každém chlapovi 
zůstává kus dítěte, tak já to 
tvrdím taky.

Radní pro školství ve 
Středočeském kraji 
navrhoval zkrátit prázd-
niny na 6 týdnů, pro-
tože dlouhé prázdniny 
zavedl až Josef II., aby 
děti mohly pracovat při 
žních, co tomu říkáte?

Je to nesmysl. Nejenom kvů-
li dětem, ale i kvůli rodičům. 
Taky si chtějí odpočinout od 

toho shonu, učení s dětmi 
a příprav do školy.
Vy jste říkal, že pracuje-

te celé léto. Co děláte?
Hlavně pěstuju rostliny, 

mám takové malé zahradnic-
tví.
Ale zároveň jste stihnul 

zajet na měsíc do Gru-
zie, tak to s tou prací 
nebude tak vážné…

Hodně vážné to je, teď vše 
doháním, začínám v šest ráno 
a končím před půlnocí. Mezi 

tím se párkrát stihnu najíst, 
a to je vše.
Proč to děláte?
Znovu buduju celé zahrad-

nictví, protože jsme se přestě-
hovali do nového domu, který 
dostavujeme. Z Příchovic do 
Příchovic.
Proč jste rozjel zahrad-

nictví?
Od malička jsem něco pěs-

toval, odjakživa mě zajímaly 
nepříliš známé hlavně cizo-
krajné rostliny. Třeba v Leto-

vech jsem už na prvním stupni 
základní školy z pecek vypěs-
toval granátová jablka, opravdu 
pěkná, a rozdal je po celé vesni-
ci. Kdo ví, možná tam dodnes 
rostou. Kdykoliv jsem odjel do 
ciziny, tak jsem se díval, co tam 
roste, sbíral semínka a pokou-
šel se je vypěstovat.
Prý pěstujete i pistácie?
Ano, řečík pistáciový se to 

jmenuje, je to keř nebo strom, 
pravá pistácie.

Skvěle rozjetý podnik na 
náměstí v Přešticích začal stag-
novat v zimě a postupně kvůli 
problematické kuchyni o něj 
zákazníci začali ztrácet zájem. 
Skvělé pivo nedokázalo hosty 
přilákat ani udržet. Původní 
provozovatelé a majitelé fir-
my Zdeněk Papáček a Kamil 
Černý tak z Přeštic odcházejí. 
Nový šéf Jiří Janeček je spo-
lumajitelem společností Malý 
Janek a Naše pivovary s. r. o. 
„O  Přeška  mám  zájem,  pro-
tože vaří skvělé pivo a budeme 
ho prodávat i v našich restau-
racích a hotelech.“ Janeček si 
důkladně obhlédl terén a jeho 
lidé prošli i ostatní přeštic-

ké podniky, kde sledovali 
především ceny. „Nechápu, 
proč u Přeška podávali dražší 
polední  menu  než  v  Praze. 
Přeštické restaurace jsou dra-
hé.  My  budeme  mít  meníčka 
i  do  stokoruny,“ slibuje pěta-
čtyřicetiletý podnikatel.

Jako první chce Janeček 
změnit otevírací dobu, zaví-
rat nebude ani v neděli večer 
ani v pondělí. Pivo bude dál 
vařit sládek Petr Hampl, kte-
rému bude pomáhat s novými 
speciály další sládek z Janeč-
kovy skupiny.  „Chybí  nám 
v nabídce přeštické prase. Už 
se  domlouváme  s  chovatelem 

a brzy bude na jídelním lístku,“ 
říká Janeček a plánuje další 
změny. „Restauraci  okamžitě 
vytvoříme  webovou  stránku 
a  začneme  Přeška  marketin-
kově propagovat. Vždyť o něm 
dosud  skoro  nikdo  nevěděl.“ 
Podle Janečka se musí restau-
race a pivovar zapojit do piv-
ních soutěží a pořádat akce, 
aby se o něm lidé dozvěděli.

Velkou změnou projde 
kuchyně, která je podle názorů 
přeštických obyvatel součas-
nou největší slabinou. Kvů-
li tomu už Janeček pronajal 
v Přešticích byt. „Než najdeme 
kuchaře  tady,  budou  sem  jez-

dit kuchaři z našich restaurací 
a  hotelů.“ Kuchyně bude po- 
dle Janečka česká. Co se v jeho 
podnicích vaří, můžete zjistit 
na www.nasepivovary.cz

Změnu majitele firmy, která 
restauraci U Přeška provozu-
je, už schválila Rada města 

Přeštic. Starosta Karel Naxera 
na Facebooku napsal: „Vši-
chni víte, že mám pivovar rád. 
Pro  mě  je  to  podnik,  který 
má  všechny  předpoklady  být 
úspěšný.  A  změna  může  být 
jednou z cest.“

(red)
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Kuchaři z dovozu

V Přešticích je draho

Restaurace U Přeška změnila majitele
Uvadající restaurace U Přeška má nového šéfa. Po více než ročním provozu ji přebral pražský podnikatel Jiří Janeček. 
Ten spravuje sedm restaurací a hotelů v Praze a okolí a slibuje v Přešticích rychlé a viditelné změny.

Granátová jablka
po celé vesnici

100
fotografií

pro Přeštice
1918-2018

Mimořádné číslo PN
Vám v roce stého 

výročí vzniku 
naší republiky 

představí na 100 
fotografiích Přeštic
za uplynulé století.

Vychází v říjnu 2018. 

Vážení čtenáři,
blíží se volby, a protože nechci 

být obviněn z agitace, rozhodl 
jsem se napsat něco neutrální-
ho, třeba o květinkách a motýl-
cích. Nakonec vám ale napíšu 
něco o vosách.

Někdy v květnu letošního roku 
se u mne v kanceláři objevila 
moje známá. Že ji obtěžuje pří-
tomnost kontejneru na biologic-
ký odpad stojící blízko domu, 
kde na Havlíčkově náměstí 
bydlí. Kontejner je společnosti, 
která od nás tento odpad sváží, 
dělá z něj kompost a ten rozve-
ze po polích, kde hospodaří. Je 
to pro město výhodné a děla-
jí to za babku. Kontejner byl 
umístěn tak, aby byl dostupný 
pro všechny tam bydlící, aby 
nemuseli vozit odpad třeba 
k řece. To se dříve občas stáva-
lo a zlobilo to Povodí Vltavy, 
které se jako správce toku snaží 
udržovat břehy Úhlavy, čehož 
jste si možná všimli. Věcí jsem 
se začal zabývat a vydal se na 
místo, abych zjistil, kam ji-
nam kontejner umístit. Během 
kroužení po čtvrti, kdy jsem si 
dával otázku, „kam  s  ním?“, 
jsem bohužel žádné vhodné 
místo nenašel. A nepomohl mi 
ani místní domorodec venčící 
pejska. Za nějaký čas se u mne 
v úřadě objevil manžel té zná-
mé. Přinesl mi opět fotky ono-
ho kontejneru a byl velmi roz-
čilený, že zapomněl i pozdravit. 
Vysvětloval jsem mu, že se 
snažíme poskytnout lidem služ-
bu a požádal ho o pomoc s hle-
dáním vhodnějšího místa, které 
jsem já nenašel. Nápad dát kon-
tejner k brodu byl nešťastný, 
protože při provozu po Nepo-
mucké bychom nezabránili, aby 
se tam neobjevila třeba stavební 
suť nebo kanape. Vraťme se ale 
zpět na Havlíčkovo nám. Kon-
tejner tam nestojí trvale, ale 
samozřejmě ho vyváží a staví 
i jinam, protože jich není k dis-
pozici neomezený počet. Že 
tam zrovna není, jsem se dově-
děl v polovině prázdnin z tele-
fonátu starší paní, která se po 
něm sháněla, neboť sezóna ovo-
ce byla v plném proudu. Ověřil 
jsem si u naší odpadářky, že se 
tam zase vrátí. Že se tam sku-
tečně vrátil, jsem poznal z toho, 
že se přímo před domem pod 
okny mých rodičů objevilo auto 
s přívěsem plným shnilého ovo-
ce, zbytků zeleninových natí 
a jiného zahrádkářského odpa-
du. A protože je horko a obsah 
vozíku postupně sesychá, tak 
ona známá, někdy i se svojí 
dcerou, průběžně vozík dopl-
ňuje. Například ve dvě ráno 
salátovkami, které bůhví odkud 
přivezli, a nevadilo jí ani, že 
jsem na ní z okna volal, zda jí to 
připadá rozumné. Pak se obje-
vily hrušky, na nichž byly ještě 
nálepky z obchodu. 

Pokračování na str. 4

Po šesté pod otevřeným nebem sledovali obyvatelé Přeštic, ale i okolních obcí, čtyři zbrusu nové české filmy v letním kině v Měst-
ském parku. Až na výjimku vynikající počasí přilákalo přes tisíc diváků, kteří se mohli v průběhu promítání tradičně i občerstvit. Letos 
připravilo Kulturní a komunitní centrum romantické drama Věčně tvá nevěrná, skvěle obsazený thriller Ondřeje Havelky Hastrman, 
komedii Dvě nevěsty a jedna svatba a slzavé roadmovie Tátova volha. Příští léto se Přeštice mohou těšit na letní promítání znovu. 
                                                                                                                                                                  Text (red), foto Milan Janoch



Pokračování ze str. 1
A v českých podmín-

kách plodí?
Může u nás růst, je mrazu-

vzdorná, a když bude v nějaké 
teplejší oblasti a bude chráně-
ná, podobně jako fíkovníky, 
tak může i plodit.

Semena nakupujete ne-
bo sbíráte?

Semínka objednávám z celé-
ho světa. Je to takový pokus 
– omyl. Objednám odněkud 
pár set semen, když přijdou, 
zjistím, že to třeba není vůbec 
ono, že mě někdo podvedl, že 
neklíčí a podobně. Nebo mi 
to položí nějaká plíseň. Něco 
vyklíčí, něco ne.
Kdy jste začal prodá-

vat a udělal z koníčka 
obchod?

Asi před šesti lety. Zkusil 
jsem pár druhů rostlin vypěs-
tovat, udělal jsem si webové 
stránky, otevřel  e-shop, kde 
mám různé sekce. Web vypa-
dá sice dost amatérsky, ale 
zákazníkům to nevadí.
Na co se specializujete?
Druhů rostlin mám celou 

řadu, lidé mají dost rádi třeba 
pouštní růže (Adenium obe-
sum), to je africký sukulent, 
který může být od května do 
září venku a potom roste při 
pokojové teplotě. Mohu ho 
i zastřihávat a je z něj pěkný 
bonsaj. Krásně kvete. Stejně 
jako strom pavlovnie plstnatá. 
Ta roste na pár místech v Plzni, 
jsou to velmi dekorativní stro-
my s velkými modrofialovými 
trubkovitými květy. Potom 
třeba jinany, cedry, sekvojov-
ce, rostliny z tropů, subtropů, 
ale i mírného pásu.
Co s těmi rostlinami 

děláte v zimě?
Něco zůstane venku, něco ve 

fóliácích, skleníku a ve stanu. 
Velké množství rostlin půjde 
místo auta do chladné garáže, 
a něco do místností s pokojo-
vou teplotou. Všude budou kyt-
ky. Každým rokem zahradnic-
tví rozšiřuji a už nestíhám, je 
toho na mě moc s tou školou. 
Zahradnictví máte pro-

to, abyste si jako učitel 
přivydělal? 

Ze začátku to tak bylo, peněz 
bylo ve škole málo, teď je to 
aspoň trošku lepší. Já jsem se 
ale chtěl osamostatnit, chtěl 
jsem mít klid, být svým vlast-
ním pánem a mít víc času na 
cestování. Ono to ale ve finále 
dopadlo tak, že makám od rána 
do noci. Sice něco vydělám, 
ale spíše jsem si pohoršil, než 
polepšil, bere mi to prakticky 
veškerý čas. Už nedělám, co 
jsem dříve dělal rád, že jsem 
se projel třeba jen tak na kole 
padesát kilometrů. Maximálně 
v zimě chodím plavat do řeky 
a občas si zaběhám, jinak moc 
času není.

Jak to tedy dopadne 
s pěstováním?

Nad tím přemýšlím pořád 
a docela dlouho, jestli zůstat ve 
škole, nebo dělat jen rostliny. 
Když budu dělat jen rostliny, 
tak nebudu mezi lidmi. Sice 
budu mít klid, bez školních 
stresů, ale budu sám a úplně 
odříznutý. A navíc, učení samo 
o sobě mě také baví.
Chybí vám sociální kon-

takt?

Asi ano. Na druhou stranu 
škola je hodně stresová, samo-
zřejmě mi občas taky leze na 
nervy. Stačí čtyři pět hodin 
denně a jsem unavenější, 
než když makám celý den na 
zahradě. To říkají všichni uči-
telé, stačí pár hodin, přijdete 
domů a spal byste.
Čtyři hodiny přece není 

mnoho.
Když je v každé třídě třicet 

dětí, které musíte ukočírovat. 
Dneska jsou opravdu divoké 
a rozjívené a to člověka úplně 
vycucne. Stojí to hodně ener-
gie.
V každé třídě je třicet 

dětí?
Dětí je hodně. Vždyť máme 

i pět tříd v ročníku. Jsme 

snad jedna z největších škol 
v západních Čechách. 
Je přeštická škola dob-

rá? Jak rodiče zjistí, jest-
li je škola dobrá?

Naše škola určitě dobrá je, 
neslyšel jsem moc rodičů, kteří 
by si na ni stěžovali. Je výbor-
ně vybavená, máme odborné 
učebny zaměřené přímo na 
konkrétní předmět. A hlav-
ně schopné učitele a vstřícné 
vedení.  
Učíte jen přírodopis 

a zeměpis?
Ano, ale učil jsem kdysi i jiné 

předměty – dějepis, angličtinu, 
pracovní činnosti, občanskou 
výchovu nebo výtvarku, to 
bylo vždy tak rok, dva.

Ještě děláte přípravy 
– se svými zkušenostmi?

Občas ano, záleží na látce, 
kterou učím. Kdybych učil 
například češtinu nebo mati-
ku, tak bych asi dělal obrovské 
přípravy, ale když učím příro-
dopis a povídám o zvířatech či 
rostlinách, to je něco jiného. 
Vím, o co jde, spíše impro-
vizuji. Nepíšu si výpisky na 
papír, to ne.
Zajímá to děti? Mám 

pocit, že většinu země-
pisných nebo historic-

kých faktů se děti stejně 
dozví víc z televize než 
ze školy.

Těžko říct, pro šesťáky je 
přírodopis zajímavý. Děláme 
tropické parazity, hlísty, ploš-
těnce, tasemnice, to je baví 
a zajímá, promítám obrázky, 
dozví se o tom, co lidem ve 
světě způsobují a jak se mohou 
nakazit.
Jaký význam má učit 

nebo dokonce zkoušet 
děti podle obrázků, když 
mají internet? Najdou si 
to rychleji než my.

Je dobré, aby člověk měl ale-
spoň trochu ponětí a přehled. 
Najít si můžete na internetu 
cokoliv, ale už to nezapadne 
do souvislostí s ostatní látkou.

To si stejně nepamatují.
Ale zapamatují, myslím, že 

je to dobré a důležité. Tohle 
poznávání podle obrázků 
po nich chci až v sedmé tří-
dě, když děláme obratlovce, 
nějaké ryby, obojživelníky, 
plazy, ptáky, savce, měly by se 
v tom aspoň trochu orientovat.
Chodíte se žáky na 

vycházky?
Určitě, hlavně v sedmičce, 

protože máme botaniku. Ta je 
ale nebaví. Ke květinám mají 
odpor, ještě než začneme. Pro-
blém ale je, že děti nepoznají 
nejběžnější stromy. Možná 
břízu, to je tak všechno.
Je nutné, aby to vůbec 

děti věděly?
Co by potom měly vědět 

jiného? Co by v těch hlavách 
měly mít, když nepoznají ani 
stromy, které jsou kolem nich.
Zase dobře poznávají 

auta.
Nevím, já to prostě vnímám 

takhle. Já jsem vždycky chtěl 
vědět, co je co. Jde jen o pro-
stou zvídavost, touhu dovědět 
se něco nového. Ta spoustě 
dětí chybí.

Jak jste se dostal k ast-
ronomii?

Vždycky mě zajímal vesmír, 
sluneční soustava, černé díry. 

Prý jste si sám sestrojil 
dalekohled?

Ano. Je to klasický tubus 
typu Dobson na podstavci, 
který se otáčí na všechny stra-
ny. Tubus jsem si nechal udě-
lat u Jánských v Příchovicích, 
je metr a půl dlouhý.  Zrcadlo 
bylo nejdražší, má průměr 
26 cm a dělali ho v Turnově. 
Je srovnatelné s tím, co mají 
na hvězdárnách. Musel jsem 
ho přesně usadit, aby papr-
sek trefil ohnisko v zrcátku. 
Pak jsem si sehnal objektivy, 
mohu je měnit a pozorovat 
galaxie, mlhoviny, planety, 
hvězdokupy, hvězdy, leccos.  
Dalekohled jsem stavěl půl 
roku. 
Tak proč radši nestaví-

te dalekohledy? 
Takový dalekohled by nikdo 

nechtěl. To bych musel přidat 
hodinový stroj, který by dale-
kohled otáčel. Tím, jak se otá-
čí Země, tak body na obloze 
ukrutně rychle utíkají. V roce 
2008 jsem pozoroval přechod 
Venuše, to bylo super, mám 
i nádherné fotky. To jsem 
musel ale dokoupit ještě slu-
neční filtr nutný pro pozorová-
ní Slunce.
Kde skončil ten daleko-

hled?
Je ve škole. Používali jsme 

ho na kroužku astronomie 
a občas při nějakých zají-
mavých astronomických 
událostech. Kroužek už ale 
nemám. 
Nebyli zájemci?
Zájemců byla spousta, ale 

já už na to neměl sílu. Měl 
jsem i chovatelský kroužek, 
ale u zvířat jsem musel být 
každý den a občas docházet 
i o prázdninách. 
To je takový tragický 

konec učitele.
Proč konec. Měl jsem ho 

ještě loni a možná zase někdy 
bude. 

Vraťme se k vašemu 
cestování. Letos jste byl 
dvacet tři dnů v Gruzii. 
Kdo se staral o zahrad-
nictví?

Manželka. Ale měla toho 
dost, tak prý naposledy.
Takže to byl poslední 

výlet?
To určitě ne. Akorát už to 

nebude asi na tři týdny. 
Proč jste jel do Gruzie?
To jsme plánovali asi pět 

let. Ještě byly v plánu Azo-
ry, ale nakonec vyhrál Kav-
kaz. Musím říct, že tam byla 
spousta turistů, na horu Kaz-
bek (5033 m. n. m.) šlo pro-
cesí. Šli jsme taky, ale skon-
čili jsme na meteorologické 
stanici. Počasí bylo mizerné 
a navíc mi nedělala nadmoř-
ská výška dobře. Dostali 
jsme se do výšky 3800 metrů. 
O výstup se pokoušelo během 
dvou dnů asi sto lidí, nikdo 
ale nevylezl.  
Každý rok někam jezdí-

te?
V podstatě ano, i víckrát 

ročně. O všech prázdni-
nách aspoň na týden. Vloni 
jsme stihli Madeiru, před- 
tím Kypr. V zimě jsme byli 
na Sicílii. Největší cesty ale 
byly na Kubu, na Island, do 
Mongolska a na Západní 
Saharu.

Dokončení na str. 4
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Není čas marnit čas Seznámení občanů 
s činností městské policie za měsíce 
ČERVEN a ČERVENEC 2018 
Tel. 725 726 549

Co zasadit dětem
do hlav 

O krásných květech

Třicet na jednoho

Nález opuštěného mo-
tocyklu bez RZ na KČT, 
na kterém byly prove-
deny neoprávněné jízdy 
v ul. V Brance

Dne 5. 6. 2018 v ranních 
hodinách byl asistentem pre-
vence kriminality nalezen 
v Přešticích na břehu řeky 
Úhlavy, za lávkou na KČT, 
opuštěný a neuzamčený moto-
cykl bez RZ. Vytěžením kame-
rového systému strážníky byly 
zjištěny důkazní prostředky 
proti dvacetiletému mladíkovi 
z Příchovic, který byl na pře-
lomu měsíce května/června 
zaznamenán opakovaně, když 
řídil v ul. V Brance v Přešti-
cích tento motocykl bez regis-
trační značky, aniž by vlastnil 
řidičské oprávnění, a neměl 
při jízdě nasazenou ochrannou 
přilbu. Dále v jednom případě 
vezl na motocyklu další dvě 
osoby, z nichž jedna neměla 
při jízdě nasazenou ochran-
nou přilbu. Nalezený motocy-
kl byl společně se zjištěnými 
dopravními přestupky předán 
na správní orgán k vyřízení.
Pomocí MKDS zjištěny 

důkazní prostředky proti 
pachateli trestného činu 
– neoprávněné držení 
platební karty

Dne 9. 6. 2018 byly pomocí 
MKDS zjištěny důkazní pro-
středky proti pachateli, kte-
rý je podezřelý ze spáchání 
trestného činu „Neoprávněné 
držení platební karty“. Tento 
den kolem 19.45 hod. vyšel 
z potravin v ul. Rybova v Přeš-
ticích muž, kterému zde vypad-
la při nastupování do vozidla 
peněženka s platební kartou. 
Než tento muž odjel, vyšel za 
ním z prodejny osmatřicetiletý 
muž z Přeštic, který peněžen-
ku sebral a odešel s ní. Tuto 
však poškozenému nevrátil, 
ač dle občanského zákoníku 
je nálezce povinen nalezenou 
věc vrátit vlastníkovi a pokud 
nelze tohoto zjistit, oznámit 
bez zbytečného odkladu nález 
obci, na jejímž území byla 
nalezena, zpravidla do tří dnů. 
Věc šetří Policie ČR pro pode-
zření ze spáchání výše uvede-
ného trestného činu.
Převrácení plastového 

kontejneru a znečištění 
veřejného prostranství 
odpadem na Masaryko-
vě náměstí

Pomocí kamerového systému 
byl dohledán pachatel, který 
dne 17. 6. 2018 v 5.39 hod. na 
Masarykově nám. v Přešticích 
úmyslně převrátil plastový 
kontejner, ze kterého se vysy-
pal domovní odpad. Dvaadva-
cetiletý mladík z Přeštic byl 
oznámen na správní orgán pro 
podezření ze spáchání přestup-
ků proti majetku a veřejnému 
pořádku.
Opakovaný nedovo-

lený zábor veřejného 
prostranství prodejním 
stánkem v Přešticích

Na přelomu měsíce květ-
na/června byl na území města 
Přeštice opakovaně zazname-
nán na Tř. 1. máje prodejní 
stánek s ovocem. Firma z Pra-
hy sice podala žádost na Radu 
města o povolení prodejního 
stánku na tomto místě, tato 
však byla s ohledem na plat-
ný tržní řád města zamítnuta 
s tím, že stánek může být pro-
vozován pouze na Masaryko-
vě nám. po zaplacení řádného 

poplatku. Jelikož prodejce 
toto nerespektoval a dne 19. 6. 
2018 opět provozoval tento 
stánek na pozemku města na 
Tř. 1. máje v Přešticích, byla 
zde provedena kontrola měst-
skou policií společně se živ-
nostenským úřadem. Tento na 
místě sepsal záznam nedostat-
ků a věc nepovoleného záboru 
veřejného prostranství a poru-
šení tržního řádu byla ozná-
mena k projednání na správní 
odbor. Stánek byl poté provo-
zovatelem odstraněn.
Fyzické napadení ženy 

v ul. V Háječku
Dne 28. 6. 2018 v 16.14 hod. 

přijala hlídka MP oznámení od 
devětadvacetileté ženy z Přeš-
tic, že byla fyzicky napadena 
dvěma ženami v ul. V Háječku 
v Přešticích. Šetřením na mís-
tě a vytěžením kamerového 
systému bylo strážníky zjiš-
těno, že napadená projížděla 
ulicí od základní školy vozi-
dlem BMW. Při této jízdě jí 
u cukrárny do cesty vjel bílý 
automobil, až musela vjet 
k pravé straně k chodníku, 
aby zabránila střetu vozidel. 
Řidička BMW vystoupila ze 
svého automobilu, oslovila 
řidičku bílého automobilu kia 
a dotázala se jí, proč jí vjela 
do cesty. Na toto řidička vozi-
dla kia vystrčila ruku z ote-
vřeného okénka vozu, chytla 
poškozenou za krk, přitáhla jí 
k okénku svého automobilu 
a začala jí nadávat neslušný-
mi výrazy. Poté co ji řidička 
pustila, začala poškozenou 
neslušnými výrazy častovat 
spolujezdkyně, která následně 
vystoupila z vozu kia. Tato 
přišla k poškozené a strčila do 
ní tak silně, až oznamovatelka 
narazila zády na svůj automo-
bil. Osmačtyřicetiletá řidička 
i čtyřiadvacetiletá spolujezd-
kyně z Dolců byly oznáme-
ny pro podezření ze spáchání 
přestupků proti občanskému 
soužití na správní orgán.
Odtah vozidla, tvořící-

ho překážku na pozemní 
komunikaci v ul. Vrchlic-
kého

Dne 31. 7. 2018 po poledni 
přijala hlídka MP oznámení 
od seniorky, že v ulici Vrch-
lického v Přešticích parkuje 
vozidlo, které jí brání ve vjez-
du do dvora. Hlídka na místě 
zjistila před vraty zaparko-
váno vozidlo zn. ford, které 
tvoří překážku na komunikaci. 
Hlídka se provedenou lustrací 
provozovatele vozidla pokou-
šela jej kontaktovat, bohužel 
bezvýsledně. Jelikož vozidlo 
tvořilo překážku provozu na 
pozemní komunikaci, bylo 
rozhodnuto o jeho odstraně-
ní. Na místo byla přivolána 
odtahová služba, která vozidlo 
přemístila na pozemek města. 
Provozovateli budou účto-
vány nejen náklady spojené 
s odtahem vozidla, pohybující 
se v tisícových částkách, ale 
i pokuta za špatné parkování. 
ŘIDIČI, ZAMÝŠLEJTE SE 
NAD TÍM, KDE SVÉ VOZI-
DLO ZAPARKUJETE!

Pokračování na str. 3

Vlastní oko do vesmíru

Učitel na výletě



Dne 29. srpna 2018 tomu bylo právě 
sto let, co se narodil můj tatínek 

Karel Naxera.
První dva měsíce života byl ještě obča-

nem Rakouska–Uherska a od 28. října 
1918 už prožíval vše dobré i zlé s naší 
Československou republikou. Obec-
nou i měšťanskou školu absolvoval 
v Přešticích. Škola v Přešticích se mu stala osudem, protože po 
studiích zde celý život působil jako učitel přírodovědných před-
mětů. Oženil se s Eliškou Křenovou ze Žerovic, také učitelkou, 
a já měl to štěstí, že jsem se jim narodil. Kromě péče o rodinu 
a svědomitého vykonávání povolání měl svoje záliby – hudbu, 
literaturu, výtvarné umění, také práci na zahradě, skalku. Jeho 
stálým zájmem bylo už od mládí cestování, turistika. Cestoval 
s rodinou, školními dětmi, dospělými turisty, odborem turistiky 
TJ Přeštice. Byl jeho spoluzakládajícím členem roku 1958.

Se školními dětmi v turistickém kroužku nebo v TOM 
i s dospělými turisty organizoval vycházky po okolí Přeštic, 
výlety po kraji, po Šumavě, několikadenní prázdninová putování 
či pobyty v Čechách, na Slovensku, v Polsku, Jugoslávii. Splnil 
si svůj dávný sen cestovat do Alp, které vídal celá desetiletí jen 
ze Šumavy. Navštívil snad všechny země střední a jižní Evropy. 
Věrným společníkem mu byla vždy moje maminka.

Těchto několik řádků píši, protože není jistě naše rodina sama, 
kdo si na moje rodiče vzpomene. Karel Naxera, syn

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

matrika  MěÚ Přeštice
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BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavil

pan Jaroslav KŘÍŽ

2. polovina června 
a 1. polovina července

ÚMRTÍ (červen)

František VYDRA
Josef KŘEN
Václav ČERNÝ
Miroslava TOMANOVÁ
Květoslava GREGOVSKÁ
Miroslav DOUBRAVSKÝ
Eva ŠTYCHOVÁ

(1950) 
(1951)
(1943)
(1946) – Skočice
(1932)
(1943)
(1938)

BLAHOPŘÁNÍ 
k 90. narozeninám

90. narozeniny oslavila

paní Marie HÁJKOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavila

paní 

Drahomíra MAREŠOVÁ

V sobotu 1. září 2018 se na hřiš-
ti u Spolkového domu konala další 
část letošních oslav 90. výročí oddílu 
národní házené. V tento den též uply-
nulo již 10 let, kdy nás velmi nečekaně 
opustil pan

Josef  Pěchouček
z Příchovic,

který zasvětil téměř celý život sportu, 
zvláště pak této míčové hře. Hrál, tréno-
val, funkcionařil, ale především více než 40 let v černém dresu roz-
hodoval zápasy všech věkových kategorií. V našem širokém okolí 
snad není házenkářské hřiště, po kterém by se neprošel s nezamě-
nitelným hvizdem píšťalky a sousední Přeštice nebyly výjimkou.

Celkem čtyřikrát se mu dostalo pocty řídit nejvyšší utkání 
Čechy – Morava (2x muže a 2x ženy) s vrcholným duelem v roce 
1977 v Žeravicích u Přerova, kterému přihlíželo více než 2500 
diváků a přímo ho vysílala televize. Za Čechy tenkrát nastupoval 
i přeštický jmenovec, mistr sportu Josef Pěchouček a podlehli 
Moravě těsným výsledkem 18:19.

Tato utkání se letos odehrála v rámci oslav v přeštickém are-
álu, po mistrovských zápasech v kopané šlo o další významnou 
událost. Účastníci květnové akce si jistě odnesli krásný zážitek 
a děkuji tímto za tichou vzpomínku všem, kdo jste otce znali ze 
sportu či běžného života.

 
Syn Radek s rodinou

NÁRODNÍ HÁZENÁ ZTRATILA 
DALŠÍ VELKOU LEGENDU

V polovině července zemřel po krátké 
těžké nemoci bývalý vynikající brankář, 
mistr sportu

Jiří Ježek.
S národní házenou začal v Přešticích, 

aby pak několik let hájil branku prvoli-
gových Nýřan. Zde vyrostl ve velkou 
brankářskou osobnost, reprezentanta 
Čech. Do Přeštic se vrátil v roce 1978 
a hned zde byl u zisku dvou titulů Mistra 
ČR (1979, 1980). Potom přišly „stříbrné 
roky“ 1981 a 1982, v roce 1983 vyhrály 
Přeštice poprvé Český pohár. 

Svoji hráčskou kariéru zakončil v roce 1984 ziskem osmého 
titulu Mistr ČR. Následně několik let předával své zkušenosti při 
výchově mládeže v Přešticích. Důchod strávil se svojí manžel-
kou v Humpolci, v jejím rodišti. 

Na skvělého parťáka, kamaráda a výborného harmonikáře 
vzpomínají členové oddílu národní házené TJ Přeštice.

VZPOMÍNKA

Odešel od nás tak ve chvatu tam,
odkud není návratu.
Ve svět neznámý šel jsi klidně spát,
zaplakal každý kdo Tebe měl rád.

Dne 4. 9. 2018 uplynou dva roky, co nás 
navždy opustil náš syn 

Jindra Zábran
z Přeštic.

Stále na Tebe vzpomínají rodiče a děti.

Dokončení ze str. 2
Střípky měsíců června 

a července 2018
 1. 6. po 16 hod. řešen újezd 
vozu audi po natankování 
PHM od čerpací stanice Ecco 
na Tř. 1. máje, provedena lus-
trace provozovatele – předáno 
Policii ČR, 19. 7. po 20.00 
hod. újezd vozu BMW, než 
byl provozovatel kontaktován, 
vrátil se řidič na ČS a zaplatil
 3. 6. po půlnoci výjezd na 
narušení občanského soužití 
mezi mužem z Přeštic a ženou 
z Dobřan v domě na Havlíčko-
vě nám. – ač měla žena podliti-
nu nad okem a několik dalších 
škrábanců v obličeji, uvedla, 
že spadla ze schodů – na místě 
předáno Policii ČR k dalšímu 
šetření
 3. a 15. 6., 15. a 19. 7. výjezd 
na oznámení – rušení nočního 
klidu: 1) po 3.00 hod. hlasitou 
hudbou na koupališti ve Sko-
čicích – hudba mládeží vypnu-
ta, řešeno v příkazním řízení 
2) před 23.00 hod. do skatepar-
ku umístěného v Městském 
parku – jízda na skateboardu, 
mladík z místa vykázán
3) po 23.00 hod. hlasitou hud-
bou před ubytovnou v Dukel-
ské ul. – hudba vypnuta, řeše-
no v příkazním řízení
4) hlukem po půlnoci před pro-
vozovnou Tip Sport Bar – hos-
té se přesunuli do provozovny
 9. 6. před 22.00 hod. výjezd 
s hlídkou PČR na narušení 
občanského soužití na uby-
tovnu v ul.  Dukelská, kde 
docházelo k verbálnímu napa-
dání mezi třemi muži a ženou 
(všichni ze Slovenska), jelikož 
žena i přes výzvy policistů 
pokračovala v narušování veřej-
ného pořádku, byla hlídkou 
PČR převezena na záchytnou 
stanici, po 22.00 hod. nahláše-
na sražená zvěř na silnici mezi 
obcemi Přeštice – Kucíny, 
označení místa služ.vozidlem 
a zvěř předána hospodáři mys-
liveckého sdružení v Přešticích

 21. 6. po 15.00 hod. nahlášen 
v ul. Komenského ležící muž, 
na chodníku nalezen v podna-
pilém stavu čtyřiačtyřicetiletý 
muž z Bulharska, bydlící na 
ubytovně v Žerovicích, tento 
hlídkou probuzen a věc řeše-
na pokutou jako přestupek 
proti veřejnému pořádku, muž 
z místa vykázán
 25. 6. v ul. Slovenská zjištěn 
neoprávněný návoz zeminy 
a stavební sutě na pozemek 
města, čtyřiačtyřicetiletý muž 
z Přeštic oznámen na správní 
orgán pro podezření z poruše-
ní zákona o odpadech
 28. 6. nelezena 2 mláďata 
poštolky v trávě v areálu soko-
lovny – předána do záchytné 
stanice ve Spáleném Poříčí
 13. 7. ve 22.30 hod. nahlá-
šeno vybírání kontejneru na 
elektroodpad v Husově ul., 
před a v kontejneru nalezeni 
občan ČR a SR, řešeno na mís-
tě pokutou
 17. 7. asistence záchranné 
službě při ošetření podnapilé-
ho muže v ul. Máchova
 21. 7. po 4.00 hod. výjezd 
s hlídkou PČR na fyzické napa-
dení dvou mužů ze strany jiné-
ho útočníka, ke kterému došlo 
v Přeštické Stodole, věc si na 
místě převzala hlídka PČR
 v červnu uskutečněna před-
náška pro děti základní školy 
na téma: „Bezpečně o prázdni-
nách“ a v červenci na letním 
táboře kynologického klubu 
na téma: „Městská policie 
Přeštice“
 v měsíci červenci zjištěni čtyři 
volně pobíhající psi – majitelé 
řešeni pokutami pro porušení 
obecně závazné vyhlášky a nale-
zen kocour kanadský sphynx 
– zvířata vrácena majitelům
 nejvyšší naměřená rychlost 
při provádění preventivního 
měření v obci: Přeštice-Za-
stávka – 81 km/h, Skočice 
a v ul. Husova – 70 km/h.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

Seznámení občanů...

2. polovina července
a 1. polovina srpna

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavili

pan Václav BENEŠ
paní Marie MRSKOŠOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 92. narozeninám

92. narozeniny oslavili

pan Josef KOTOUS
paní Marie PLOCAROVÁ

ÚMRTÍ (červenec)

Josef ŠNEBERGER
Václav KRÝSMAN
Josef ŠALOM
Josef ŠNEBERGER
Jaroslava FORNOUZOVÁ

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

(1969) 
(1944)
(1950)
(1940) – Skočice
(1968) – Skočice

VZPOMÍNKA

VZPOMÍNKA

Dne 8. července ve věku 66 let zemřela přeštická rodačka, moje 
sestra, paní 

Anna Urbánková, roz. Andrlíková.
Ve vzpomínkách mých i nejbližších členů rodiny zůstane na-

vždy jako člověk nesmírně lidský, obětavý, laskavý a skromný. 
Vy, kteří jste ji znali, vzpomeňte se mnou.

Pavla Nohavcová



  2. 9. 2018 od 17.00 hodin
– Bob a Bobek, králíci z klobouku

Animovaný / Komedie / Rodinný
Československo, 1979

Klobouk kouzelníka Pokustona není obyčejný klobouk. Bydlí v něm totiž dva 
králíci – BOB a BOBEK. BOB je sice velmi chytrý a přičinlivý, ale zdaleka 
není tak šikovný a nápaditý jako menší BOBEK. Oba se každé ráno vydávají

z kouzelníkova klobouku prožít komická dobrodružství a veselé příhody.

  2. 9. 2018 od 19.00 hodin – UPGRADE
Akční / Thriller / Sci-fi / Horor

Austrálie, 2018, 100 min.
Za pár let už nebudeme muset ani hnout prstem, protože moderní technologie 
za nás všechno obstarají. Technofobům se v takové době nebude žít zrovna 

lehko. Grey Trace je pověstný tím, že jako jeden z posledních lidí dává 
před technologiemi přednost vlastním rukám.

  7. 9. a 9. 9. 2018 od 17.00 hodin – KUBÍK HRDINA
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný

Island / Belgie, 2018, 83 min.
Příběh mladého kulíka zlatého, který má problémy naučit se létat a migrovat
se svou rodinou do teplých krajin. S pomocí několika kamarádů je schopen 

přežít ve světě plném nepřátel a nakonec je i oslavován jako hrdina.

  9. 9. 2018 od 19.00 hodin – DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL
Mysteriózní / Thriller / Drama

Česko / Slovensko, 2018, 108 min.
Andrej pracuje jako programátor u nadnárodní firmy, která se zabývá vývojem 

tzv. inteligentního domu, který má znamenat revoluci v bydlení.
 Dům je ovládaný pouhým hlasem a má obyvatelům zajišťovat maximální luxus 

i stoprocentní bezpečnost. Spolu se svojí čerstvou manželkou se nastěhují 
do funkčního prototypu, luxusního domu ze skla a kamene uprostřed nádherné 

přírody. To, co se ze začátku jevilo jako pohádka,
se však pomalu ale jistě mění v noční můru.

  16. 9. 2018 od 17.00 – MALÁ ČARODĚJNICE
Pohádka / Rodinný / Fantasy

Německo / Švýcarsko, 2018, 103 min.
Jen několik set let „mladá“ čarodějnice se chce podívat na slavný sabat, 

který se každoročně koná na vzdálené hoře. Její společník, starý moudrý havran 
Abraxas, jí to sice vymlouvá, ale malá čarodějnice ho neposlouchá. 

Pozoruje slavnost ukryta za keři, je však prozrazena a hlavní čarodějka baba 
Bimbula jí uloží, že se do roka musí stát dobrou čarodějkou.

  16. 9. 2018 od 19.00 hodin – TEN PRAVÝ, TA PRAVÁ?
Komedie / Drama / Romantický

USA, 2018, 90 min.
Keanu Reeves a Winona Ryder spolu v legendárním filmu Dracula vytvořili 

příběh velké, upřímné a čisté lásky. V komedii Ten pravý, ta pravá? 
do sebe vrazí jako věčně nepříjemní a nabručení samotáři na svatbě, 
kam prostě museli. Omylem se dají do řeči už na letišti během cesty 

a hned zjistí, že mají vlastně hodně společného.

  22. 9. a 23. 9. 2018 od 19.00 hodin 
– PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

Komedie
Česko, 2018, 95 min.

Jiří Langmajer se probudí v těle Anny Polívkové. Dostane tak jedinečnou 
možnost zkusit, jestli to ženy mají v životě opravdu lehké. Nová česká komedie 

divákům ukáže, nakolik se liší ženské a mužské myšlení.

  23. 9. 2018 od 17.00 hodin – PŘÍBĚH KOČEK
Animovaný / Komedie / Dobrodružný / Rodinný

Čína, 2018, 90 min.
Kocour Marvin se svým synem Samem to vyhráli. Žijí si na vysoké noze 
pohodlného domova, na svět koukají z výšky mrakodrapu a vůbec nic jim 

nechybí. Říká se, že kočky mají devět životů, a tihle kocouři využívají jenom 
ten první, spokojený a bez problémů. Znáte ale děti, chtějí poznat svět, něco 

zažít a malý kocourek by se navíc strašně rád podíval do pověstného ráje koček.

  27. 9. a 30. 9. od 17.00 hodin 
– YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ

Animovaný / Komedie / Rodinný
USA, 2018

Rodinná komedie, ve které je Yeti přesvědčen, že záhadné bytosti 
známí jako „lidé” opravdu existují.

  30. 9. 2018 od 19.00 hodin – SESTRA
Horor / Mysteriózní / Thriller

USA, 2018, 96 min.
Démonická řádová sestra z hororu V zajetí démonů 2 se vrací, aby šířila zlo

ze záhadného kláštera v Rumunsku, ve kterém řád jeptišek ukrývá děsivé 
tajemství. Nejtemnější kapitolu ze světa filmu V zajetí démonů 

Vám přináší legendární James Wan, filmový tvůrce, 
který stojí za touto úspěšnou filmovou sérií.

16.00 hod. – Doga
18.00 hod. – Michal Šindelář 
s kapelou
20.00 hod. – Petr Kolář
s kapelou
22.00 hod. 0 Don´t panic
Čas konání: 12.00 hodin 
Místo konání:
Masarykovo náměstí Přeštice
Vstupné: zdarma

 14. 9. 2018 
Kurz tance
a společenské výchovy
Úvodní lekce: 14. září 2018 
od 19.00 hodin do 21.20 hodin 
(14. 9., 21. 9., 27. 9.).
5. 10. – 1. prodloužená (12. 
10., 19. 10., 26. 10.)
2. 11. – 2. prodloužená
9. 11. – karneval (16. 11., 23. 11.) 
30. 11. – Závěrečný ples kurzu
Čas konání: 19.00 hodin 
Místo konání:
velký sál KKC Přeštice
Kurzovné: 1400 Kč

 16. 9. 2018 
Haydnovy hudební
slavnosti 2018
Čas konání: 18.00 hodin 
Místo konání: kostel Nanebe-
vzetí P. Marie Přeštice
Vstupné: 150 Kč/200 Kč
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září 2018
 5. 9. 2018 
Seberozvojový kurz
pro maminky  
Seberozvojový kurz pro ma-
minky zdarma, včetně hlídání 
dětí, omezená kapacita.
Naučíme vás: pokročilou práci 
s MS Office, motivační dopis 
a životopis, úpravy fotografií, 
jak rozvíjet své podnikání, tvo-
řit webové stránky, jak sladit 
rodinný a pracovní život.
Čas konání: 8.00 hodin
Místo konání: KKC Přeštice
Kurzovné: zdarma

 7.-23. 9. 2018 
Haydnovy hudební
slavnosti 2018
Místo konání:
začátek Dolní Lukavice
Vstupné: 150 Kč/200 Kč

 8. 9. 2018 
Přeštické pivní slavnosti
Program:
12.00 hod. – Vrchovanka
14.00 hod. – Extra Band 
Revival

SLOUPEK STAROSTY

KINO – ZÁŘÍ

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

Dokončení ze str. 2
To nevypadá na chu-

dého učitele s nedostat-
kem času.

Cestujeme hodně levně, spí-
me venku, vychází to na pár 
tisíc. Třeba na Ukrajině je 
krásně a levně. Gruzie také 
není drahá, letenky se dají 
sehnat za pár korun.  Dřív jsem 
dělal s kamarádem Martinem 
Urbánkem, se kterým jezdíme 

pravidelně, i cestopisné před-
nášky z našich cest. Takhle 
jsme to vydrželi čtyři roky, 
to jsem byl ještě svobodný. 
Kvůli nedostatku času jsme to 
ale zabalili. Tak je to se vším.  
Není čas. A přitom mé hlavní 
životní motto je z filmu s Bol-
kem Polívkou Muži v naději: 
Není čas marnit čas.

 Ľubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu

Není čas marnit čas

Volby do zastupitelstev obcí
Dny konání:
5. října 2018
od 14.00 hod. do 22.00 hod.
6. října 2018
od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Městský úřad Přeštice, jako 
registrační úřad pro obce ORP 
Přeštice, zaregistroval pro říj-
nové volby do zastupitelstev 
obcí celkem 107 kandidátních 
listin. V Přešticích bylo zare-
gistrováno 7 volebních stran: 
ČSSD, KSČM, Občané patrio-

ti, OBČANSKÝ HLAS, ODS, 
SPOLEČNĚ 2022 a TOP 09.

Pro zachování rovnosti pří-
stupu volebních stran pro 
volební kampaň si Vás dovo-
lujeme informovat o pláno-
vaném vyhrazeném prostoru 
v říjnovém vydání Přeštických 
novin, který bude všem kandi-
dujícím stranám pro jejich pre-
zentaci poskytnut v rozsahu 
jedné čtvrtiny strany.

Ing. Zdeňka Alblová

22. 9.-18. 11. 2018 

Blíže ke Skále, blíže
Výstava k 700. výročí od první písemné zmínky o hradu Skála 
u Radkovic. 

Informovaný senior II.
Plzeňský kraj ve spolupráci

s KKC Přeštice

1. Začátečníci 
2. Pokročilí 

3. 9., 5. 9., 10. 9. 2018 
od 9.00 do 11.00 hodin 

Výuka je ZDARMA. 
Informace a přihlášky: 

Turistické informační centrum 
Přeštice 

Telefon: 379 304 901 
E-mail: 

informacnicentrum@prestice-mesto.cz

POČÍTAČOVÉ 
KURZY 

PRO SENIORY 

Jóga pro dospělé
ZAČÁTEČNÍCI 

Středa 
od 17.50 do 19.00 hodin 

Lektor: Věra Lukasová 
Cena: 600 Kč/pololetí 

POKROČILÍ 
Středa 

od 19.00 do 19.50 hodin 
Lektor: Věra Lukasová 
Cena: 600 Kč/pololetí 

Jóga pro hravé děti
Středa 

od 16.30 do 17.30 hodin 
Lektor: Hana Langová 
Cena: 120 Kč/měsíc

Informace a přihlášky: 
Turistické informační centrum 

Přeštice 
Telefon: 379 304 901 

E-mail: 

informacnicentrum@prestice-mesto.cz  

Nabídka jazykových kurzů
2018/2019 

1) začátečníci 
2) mírně pokročilí – Elementary
3) mírně pokročili dopolední – Elementary
     + hlídání dětí 
4) pokročilí – Intermediate  

ANGLICKÁ KOUZELNÁ ŠKOLKA 
Děti: 1) začátečníci 
         2) mírně pokročilí (nižší úroveň bez čtení a psaní) 
         3) mírně pokročilí (začínáme číst a psát) 
         4) mírně pokročilí 1. a 2. stupeň 

Kontakt: 
Turistické informační centrum, Masarykovo náměstí 311 
E-mail: informacnicentrum@prestice-mesto.cz 
             Miskova@prestice-mesto.cz 
Telefon: 379 304 901

1. 9. SO: PALÁCOVÉ 
ZAHRADY POD PRAŽ-
SKÝM  HRADEM
TRASA: Malostranské náměs-
tí – Valdštejnský palác (pro-
hlídka) – Palácové zahrady.
(vede M. Šetková)
8. 9. SO: VELKÝ JAVOR
TRASA: Železná Ruda Alžbětín 
– Velké Javorské jezero – Jezer-
ní stěna – Javor – Brennes.
(16 km vedou V. Borovcová)                                                                  
15. 9. SO: PLASY
TRASA:  Plasy ČD – NS 
kolem konventu a hrobky 
Metternichů – NS Ludvíka 

Očenáška – Lomnice – muze-
um těžby borové smoly – Dol-
ní Bělá – zřícenina hradu.
(15 km vede M. Vejstrková)
21. 9. PÁ: KOTOUŇ – 
JETENOVICE
TRASA: Kotouň – Kloubov-
ka – Oselce – rybník Hroz-
ný – Nová Ves – Chanovice 
– Žižkův kámen.
(18 km vede V. Čermák)
29. 9. SO: PŘES   LOPA-
TU A  KOTEL
TRASA: Šťáhlavice – Lopata 
– Kotel – Rokycany. 
(15 km vede J. Hošek)

Dvě Zelené Hory plné
zajímavostí (k č. 2 a 3/2018)

Úvodní článek druhého letoš-
ního vydání vlastivědného 
sborníku Pod Zelenou Horou 
popisuje obnovení kapličky 
u Zeleného. Po vyplenění van-
daly čekala přes půl století na 
dobrodince, kteří by jí pomohli 
vrátit původní vzhled a vyba-
vení. A podařilo se! Pro Přeš-
tické bude možná objevem, že 
70 let před vznikem předváleč-
ného národopisného muzea za 
Okresní hospodářskou zálož-
nou existovala ve městě ještě 
jedna muzejní instituce, jejíž 
popis a fungování se zacho-
valy díky záznamům jejího 
zakladatele, řídícího učitele 
Josefa Bohuslava Rebce. Škol-
ní muzeum v Přešticích svým 
vznikem dokonce předběhlo 
vydání celostátní metodiky  
v r. 1873! Další dvě stati se týka-
jí těch míst jižního Plzeňska, 
o nichž jsme ještě nikdy nepsa-
li. V nedalekých Chválenicích 
objevil Mgr. Jiří Sankot tzv. 
„bílé indiány“. Jejich historie 
je v našich podmínkách ojedi-
nělá, ačkoliv vycházela z jed-
né méně známé odnože skaut-
ského hnutí, zvané wordcraft. 
Myšlenky lesní moudrosti 
amerického spisovatele E. T. 
Setona přejímaly Kluby les-
ní moudrosti, a konkrétně 
v Chválenicích vznikl místní 
kmen Delawarů. Osudy jeho 
příslušníků v dobách, které jim 
nepřály, ale nikdy je nepoko-
řily, vycházejí na pokračování. 
Nové Mitrovice leží na samé 
hranici bývalého okresu Plzeň- 
-jih. K jejich dějinám bohužel 
chybějí hodnověrné zdroje, 
takže jedním z mála je farní 
kronika Aloise Schiera z let 
1727-1836. Její zápisy pro nás 

zpřesnila a doplnila archivářka 
Jana Hlavová.

Také první stránky pod-
zimního vydání sborníku se 
zabývají sakrální památkou 
– vznikem kaple sv. Anny 
pod Ticholovcem tak, jak jej 
zaznamenaly zatím dostupné 
historické prameny. Oblíbená 
školská tematika se tentokrát 
ohlíží za významnými změ-
nami ve školském systému na 
panství Zelená Hora v období 
reforem v době vlády Jose-
fa II. Jako první příklady 
posloužily autorovi školy, 
spadající do farnosti Vrčeň 
a lokálie Prádlo. Protože naši 
čtenářskou obec rozšířili letos 
také občané Kasejovic, urči-
tě si nejen oni rádi přečtou 
o tamních hostincích, provo-
zovaných za starého mocnář-
ství, a v některých případech 
ještě za první republiky. Jako 
to známe například z Přeštic, 
osudy domů a lidí se prolína-
ly podobně všude. Televizní 
pořad „Prostřeno!“ připo-
menou s trochou nadsázky 
ukázky jídelníčků z Hospo-
dyňského kurzu, pořádaného 
v Přešticích před více než 100 
lety. A z kulturních novinek 
jsme vybrali tu nejaktuálnější 
– informaci o připravovaném 
odlití posledního zvonu, 76 let 
chybějícího ve zvonici přeš-
tického kostela Nanebevzetí 
P. Marie. Jde o akci mimořád-
ného významu, nový zvon Jan 
Nepomucký představuje nejen 
příspěvek Přeštických ku  
100. výročí vzniku republiky, 
ale též symbol 25. výročí part-
nerství s bavorským městem 
Nittenau.

Věra Kokošková

Dokončení ze str. 1
A před pár dny to byly zbytky 

z moštování a po předchozích 
tmavých nyní hrušky světlé. 
Co vám mám povídat! 

Vozík je plný vos, tak si dejte 
pozor, až půjdete Tyršovkou. 
Doufám, že občané na Rajčů-
ru ocení, že za ně bojuji, aby 
mohli odpad i dál vozit do kon-
tejneru, který mají po ruce.

Věřím, že většina z vás strá-
vila prázdninové měsíce v kli-
du, že jste si odpočali a nabrali 
síly na plnění vašich převážně 
pracovních povinností. Zvláště 
chci pozdravit všechny, kterých 
se týká začátek školního roku, 
a popřát jim mnoho úspěchů, 
ale též hodně sil a trpělivosti.

Mgr. Karel Naxera
starosta

(neprošlo korekturou)
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Symboly obcí Přešticka – BOROVYStředisko volného času Slunečnice 
Přeštice, p. o., připravuje

Po celé září probíhá zápis do 
zájmových kroužků pomocí 
nového elektronického systé-
mu. Odkaz na něj naleznete 
na našich webových stránkách 
https://ddmprestice.cz/ Pokud 
byste si nebyli jisti, jak si účet 
vytvořit a zda se správně při-
hlašujete, navštivte nás v SVČ 
Slunečnice, kde máme připra-
vené počítače a tiskárnu, a kde 
Vám vysvětlíme, jak při zaklá-
dání účtu a přihlašování se na 
kroužky postupovat. Do konce 
září přijímáme přihlášky, vět-
šina kroužků zahájí svou čin-
nost v prvním týdnu v říjnu, 
tedy 1. až 5. října 2018.

Od pondělí 10. září 2018 
zahájí svou činnost volnoča-
sový klub Slunečnice. Pro-
voz klubu je od 11.30 hod. 
do 16.30 hod. Klub je určen 

dětem, které jsou v SVČ Slu-
nečnice přihlášeny do zájmo-
vých kroužků (minimálně do 
jednoho) a čekají zde před 
začátkem nebo po skončení 
kroužku. Dále sem přicházejí 
děti dojíždějící, které čekají na 
autobusové spojení. Je určen 
také dětem, které hledají mož-
nost neorganizovaného využití 
volného času. Klub má ome-
zenou kapacitu: 25 dětí. Na 
činnost klubu a možnost při-
hlášení se informujte v SVČ 
Slunečnice Přeštice.

Pro platbu zájmových krouž-
ků máme slevový program 
pro děti, které si vyberou více 
kroužků, pro sourozence a pro 
děti ze sociálně slabších rodin.

V červnu byla, díky zapoje-
ní se města Přeštice do výzvy 
z IROPu, zahájena přestavba 

venkovních prostor SVČ Slu-
nečnice. Nová stavba se nám 
již pěkně rýsuje a už se těšíme, 
až bude vše hotovo a bude-
me nové prostory a vybavení 
využívat. Přestavbou vznik-
nou nové a moderně vybavené 
prostory pro dílnu, laboratoř 
a nové zázemí získají i naše 
zvířátka. Děkujeme☺.

S jakýmikoliv dotazy nás 
neváhejte oslovit na e-mailu: 
svc.prestice@seznam.cz, tel. č. 
379 304 910. Staňte se našimi 
fanoušky a sledujte naši čin-
nost na FB profilu: Středis-
ko volného času Slunečnice 
Přeštice, p. o., anebo nakouk-
něte na naše webové stránky: 
https://ddmprestice.cz
Za SVČ Slunečnice Přeštice

Mgr. Jana Prokešová
ředitelka

Středisko volného času Slunečnice 
Přeštice, p. o., informuje

Vážení rodiče a příznivci 
volnočasových aktivit SVČ 
Slunečnice Přeštice, milé děti, 
prázdniny jsou za námi a my 
se chystáme na kroužky a další 
aktivity, které jsme připravili 
nebo připravujeme pro školní 
rok 2018/2019.

Během letních prázdnin jsme 
ve Středisku volného času Slu-
nečnice Přeštice uspořádali 
6 příměstských a 1 pobytový 
tábor, kterých se zúčastni-
lo 130 dětí ve věku 4-12 let. 
Nelze říci, který tábor byl nej-
lepší, na všech se sešla prima 

parta dětí i vedoucích. Více 
o táborech se můžete dočíst na 
našem blogu: http://slunecni-
cebloguje.blogspot.com/

Chtěla bych poděkovat všem 
vedoucím táborů, technickým 
týmům, paním kuchařkám 
z obou přeštických školek (při-
pravovaly nám chutné obědy), 
paní Drahomíře Fořtové (vedoucí 
jídelen obou školek), manželům 
Švihlovým za poskytnutí zázemí 
pro naše dva tábory v klubovně 
loděnice a samozřejmě všem 
účastníkům a jejich rodičům za 
zdárný průběh táborů.

Velké poděkování patří také 
slečně Ivaně Kvíderové, která 
byla naší kmenovou zaměst-
nankyní a více než rok s námi 
spolupracovala na volnočaso-
vých aktivitách. Přejeme Ivan-
ce mnoho štěstí v dalším živo-
tě, v nové práci a děkujeme za 
spolupráci.

Za spolupráci děkujeme také 
paní Mgr. Ivaně Kováčové, 
která u nás vedla kroužky 
Kytara I., Kytara II.
Za SVČ Slunečnice Přeštice

Mgr. Jana Prokešová
ředitelka

Znak obce představuje tzv. 
mluvící znamení – boro-
vá šiška a atributy, vážící se 
k významným majitelům osa-
dy Borovy – Šicům z Drahenic 
a také k místní mariánské kapli 

z let 1834-1845. Popis znaku: 
V modrém štítě svěšená zlatá 
borová šiška provázaná nahoře 
dvěma zlatými liliemi a dole 
zkříženými stříbrnými moty-
kami na zlatých zásadách. 
Vlajka obce využívá atribu-
ty znaku: modrý list s bílým 
ondřejským křížem s rameny 
širokými čtyřiadvacetinu dél-
ky listu. Uprostřed svěšená 
borová šiška provázaná mezi 
rameny kříže v žerďové vlající 
části liliemi, vše žluté. Poměr 

šířky k délce je 2:3. Platnost 
symbolů od 17. června 2009.

Ing. Jiří Běl

Přeštická loděnice praskala ve švech. V sobotu 4. srpna 2018 se přišlo podívat na kapelu Kabát 
revival West skoro 600 lidí. Jak píše na svém facebookovém profilu zpěvák kapely Štěpán Mráz:  
„Je Vás tu víc, než jsme čekali, byl to neskutečný zážitek před Vámi stát a zpívat. Díky.“ A jak je 
vidět, tak si to posluchači opravdu užili.
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Národní, dříve česká háze-
ná má ve svém rodném listu 
zapsán rok 1905. Zopakujme 
si počátky našeho národního 
sportu. Jsou „svázány“ se jmé-
nem Václava Karase, učitele 
na reálce v Praze-Smíchově, 
a nazval jej „Vrhaná s přená-
šením“. Podobnou hru propa-
goval ředitel Spolku pro pěs-
tování her mládeže profesor 
Josef Klenka. Prvá sjednocená 
pravidla vydal profesor Anto-
nín Krištof v roce 1908, dále 
byla upravená roku 1909. 

Naše „přeštická“ národní 
házená je o více než dvě desít-
ky let mladší. Zápis o založení 
házenkářského oddílu dokla-
duje kronika: „Házená byla 
ustavena jako samosprávný 
odbor na schůzi cvičitelské-
ho sboru DTJ 13. července 
1928. Vedoucím je náčelník 
Jaroslav Fořt. V prvém zápa-
se se na domácím hřišti utkali 
chlapci Přeštic a Merklína dne  
29. července 1928. Za tento 
rok bylo sehráno 26 zápasů, 
z toho jedenáct vítězných.“ 

Významnou akcí bylo zahá-
jení výstavby Dělnického spol-
kového domu (dnešní Spolák), 
který byl slavnostně otevřen 
11. 10. 1931. Nejbohatší na 
činnost v tomto údobí byl rok 
1932 – hrálo se mistrovství 38. 
okresu DTJ, v červnu se usku-
tečnil velký propagační turnaj  
DTJ organizovaný III. župou. 

Sport jako národní 
sebevědomí 

Po obsazení republiky se 
sport stal jedním z význam-
ných článků národního sebe-
vědomí. Během války se hrála 
mistrovství mužů, žáků, doros-
tenců a ženy se střetávaly od 
roku 1943. Po skončení války 
se život  vracel i na sportov-
ní hřiště. Činnost DTJ byla 
zahájena již 22. května, odbor 
měl v roce 1945 registrována 
družstva mužů, dorostenců 
a žen. Sjednocením tělový-
chovy v roce 1948 utrpěly vše-
chny soutěže, pravidelné mis-
trovské soutěže se rozehrály až 
na podzim. V roce 1949 bylo 

úspěšné družstvo mužů, kte-
ré pouze s jedinou porážkou 
a výrazným náskokem vyhrálo 
II. třídu a postoupilo do I. tří-
dy. 

Prvé roky padesátých let 
znamenaly pro českou háze-
nou problémy a dezorientaci. 
Vrcholné tělovýchovné orgány 
maximálně prosazovaly nový 
sport – handbal. Přesto česká 
– národní házená si udržovala 
své místo a naše družstva získa- 
la nejeden úspěch. V roce 
1955 byli dorostenci první 
v přeboru kraje, dorostenky 
zvítězily v roce 1957, ženy 
hrály II. ligu. V následujícím 
roce titul přeborníka kraje zís-

kali dorostenci a mladší žačky, 
muži obsadili 2. místo. Největ-
šího úspěchu dosáhlo v roce 
1959 družstvo žaček, když 
na přeboru Čech prohrálo až 
v republikovém finále, a tím 
získalo stříbrné republikové 
medaile. 

Šedesátá léta byla jako na  
houpačce, oč lepší byl začá-
tek, o to větší následoval pád. 
Rok 1960 – tři tituly krajských 
přeborníků – žen, dorostenek 
a žaček. Další sezony byly 
neúspěšné, se stagnací hráčské 

výkonnosti. Obrat znamenal 
postup mužů do II. ligy v roce 
1966 a hned následující rok 
coby nováček obsadili muži  
6. příčku. Cestu tímto dese-
tiletím zakončili v roce 1969 
bronzovou medailí. 

Zlatá pětiletka 
mužů 

K oslavám 65 let národní 
házené v republice si Přeštice 
daly překrásný dárek – muži 
postoupili mezi prvoligovou 
elitu (1970). Ihned následující 
rok získali muži v I. lize stříbr-
né medaile, jen kvůli horšímu 
skóre. A hned ve druhém roce 
působení v nejvyšší soutěži 

vybojovali mistrovský titul. 
Následující léta jsou v národ-
něházenkářském hnutí psána 
jako „zlatá přeštická pětilet-
ka“. Muži v letech 1972 až 76 
nikoho nepustili na zlatý trůn, 
což znamenalo pět mistrov-
ských titulů v řadě za sebou. 
Úspěšné byly žačky – 1972 
stříbrné medaile na přebo-
ru republiky, 1974 bronzové 
medaile, stejnou medaili zís-
kaly na republikovém přeboru 
v roce 1975 dorostenky. Rok 
1975 byl doslova zlatý pro 

přeštickou házenou, mimo zla-
té medaile mužů putovaly do 
Přeštic další tři – za vítězství 
v republikovém poháru v kate-
gorii žáků, dorostenců a doros-
tenek. Úspěšné roky pokračo-
valy, v roce 1976 nepoznali 
na přeboru republiky porážku 
dorostenci a vybojovali zlaté 
medaile. Rok 1977 – ten byl 
ve znamení stříbra, kov této 
hodnoty získali v I. lize muži, 
stejně úspěšné byly na Pře-
boru republiky dorostenky. 
Smutnější byl rok 1978, rok 
oslav 50 let oddílu a sportov-
ní výsledky dlouholeté exis-
tenci bohužel neodpovídaly. 
Další medaile do pokladnice 

oddílu přibyly až následující 
rok, muži se vrátili na zlatou 
ligovou příčku, žáci na repub-
likovém poháru vybojovali  
2. místo. 

I ženy v první lize 
Muži v letech 1981-83 zamě-

nili zlato za ligové stříbro, 
k tomu připojili v roce 1981 
dorostenci na republikovém 
poháru 2. místo. V roce 1982 
postoupily do I. ligy rovněž 
ženy – postup pod trené-
rem Moravcem vybojovaly 
Brožová, Mašková, Malá-
tová, Kaslová, Kriegero-
vá, Sedláčková, Adámková, 
Zadražilová, Tušková, Ing. 
Horejcová, Peklová, Otová. 
V roce 1984 se muži po třech 
letech vrátili na zlatý ligový 
trůn. Někdy dospělé úspěchy 
zastínila mládež. Dorostenky 
v roce 1985 získaly titul Pře-
borníka republiky. Po roční 
přestávce (1986) se do Přeš-
tic stěhoval již devátý ligový 
titul mužů. Od prvého titulu 
v roce sedmdesát dva si mini-
málně jednu zlatou medaili na 
krk pověsili Kožíšek, Bouda, 
Treml, Kolena, Jan Hranáč, 
Josef Kohout, Malý, Pěchou-
ček, Sýkora, Jaroslav Kohout, 
Adámek, Hajšman, Fornouz, 
Štrunc, Zadražil, Voráček, 
Švarc, Ausberger, Šteflík, 
Levora, Ježek, Hora, Brabe-
nec, Bosman, Roček, Berka, 

Schejbal, Tušek, Nechutný, 
Vaněk, Valenta, Plaček, Pavel 
Hranáč, Mach. V témže roce 
se do I. ligy vrátily i ženy. Rok 
1989 byl rokem mladších ža-
ček, které z Přeboru republiky 
přivezly stříbrné medaile. Vel-
kým úspěchem skončil ligový 
ročník 88-89 pro ženy, když 
vybojovaly pro Přeštice his-
toricky první ligovou medaili 
– bronzovou. Zasloužily se 
o ni Adámková, Havlíčková, 
Kriegerová, Černá, Tušková, 
Odvárková, Kaslová J., Za-
dražilová, Králová, Kindlová, 
Kaslová A., Zápotocká, Lucá-
ková, zároveň měly i nejlepší 
obranu v lize. Další medaile 
patřila ženám hned rok nato, 
1990, tentokráte stříbrná. 

Na další činnosti oddílu, 
podobně jako na mnohém dal-
ším, se podepsala doba. Změna 
politického systému koncem 
minulého tisíciletí znamenala 
„revoluci“ ve všech směrech, 
přinesla i zcela jiný náhled 
na sport. Přesné vymezení na 
olympijské a neolympijské 
sporty mělo pro náš sport jeden 
výrazný aspekt, kompletní 
změnu dotačního systému. 
Sice postupné, ale stálé snižo-
vání státních dotací znamenalo 
nutný pohled i jiným směrem. 
Stále více začalo záležet na 
sponzorech, osobách a firmách 
ochotných vkládat do našeho 
malého českého sportu peníze. 
Skončilo „politické hodno-
cení“ veřejné angažovanosti 
s dalšími výhodami, uvolňo-
váním ze zaměstnání, a na 
první místo se v životě nutně 
dostalo zaměstnání; „koníčky“ 
a záliby musely ustoupit. Těm-
to změnám bohužel bylo nutno 
podřídit i sportovní činnost. 
Tréninky se začaly organizo-
vat podle možností trenérů, 
mnozí hráči měli problémy 
s účastí. 

Ale i v těchto letech přibýva-
ly do pokladnice oddílu další 
úspěchy. Mladší žačky v roce 
1991 opět z Přeboru republiky 
přivezly stříbrné medaile, star-
ší žáci pod trenérem Karlem 
Brunátem na republikovém 
Poháru obsadili třetí místo. 
V dalších letech slávu přeštic-
ké národní házené více šířily 
ženy, do pokladnice oddílu 
přidaly další medaili (1992 
bronzová, 1994 – 2. místo 
v Českém poháru a stříbrná 
prvoligová medaile).       

Ale předtím nastal „veletoč“ 
u mužů. Na hráčské schůzi 
a po jednání výboru oddílu 
bylo rozhodnuto v roce 1991 
nepřihlašovat po dvou desít-
kách let celek mužů do nej-
vyšší soutěže. Tomuto roz-
hodnutí předcházela nechuť 
hráčů pokračovat v soutěži, 
která pro ně začala být z hle-
diska kvality náročná. Kádr 
se výrazně zúžil, mladí hráči 
nebyli schopni herně nahradit 
své předchůdce, upadl zájem, 
chyběly i finance. 

V dalších sezonách pokračo-
valy zápisy do oddílové kroni-
ky úspěchů v rámci ženských 
složek. Dokonce určitou dobu 
s velkými obtížemi fungovala 
družstva žáků a dorostenců. 
Z oddílové „sibérie“ tak v roce 
1996 vyčníval titul Přebor-
nic republiky starších žaček, 
v dalším roce Přeštice pořá-
daly celorepublikový pohár 
a dorostenky vybojovaly bron-
zové medaile. V těchto letech 
byla v mužské části nakonec 
nejúspěšnější stará garda 
s vítězstvím na Turnaji býva-
lých mistrů ligy v Podhorním 
Újezdě (m. n. h. Adámek, 
zms. Bouda, m. n. h. Zadražil,  
ms. Nechutný, ms. Hranáč, 
Tomíšek, zms. Josef Kohout, 
ms. Malý, ms. Jaroslav Ko-
hout, Tušek, Baumrukr). 
A medaile dále vozily „ženy“, 
od žaček po dorostenky – 1998 
dorostenky získaly titul Mis-
tryň republiky, 1999 stejný 
titul získaly mladší žačky. 

Stejně jako u žáků nastal 
podobný případ na přelomu 
tisíciletí u dorostenek, když 
přes letní přestávku zanecha-
lo aktivní činnosti pět hráček. 
Děvčata se několik let potý-
kala spíše s vlastními problé-
my než se soupeřkami. Byly 
to roky z pohledu jedné dívčí 
generace ztracené, mnohdy 
chyběl už i takový obyčejný 
zápal pro hru. 

Musely uplynout další roky, 
aby přeštičtí házenkáři moh-
li konstatovat, že situaci se 
podařilo stabilizovat a oddíl 
má v každé kategorii sou-
těžní družstvo. Postupně se 
zlepšovala i situace v kádru 
mužů. Formovat se začala již 

Mistryně republiky pro rok 2018 – dorostenky TJ Přeštice.

Přeštičtí národní házenkáři slaví 
90 let od založení oddílu

Z Mistrovství republiky stříbrné medaile dovezly starší žačky TJ Přeštice.

Obhájci ligového zlata – Mistři republiky – muži TJ Přeštice. 
První řada zleva: Gabriel Kováč, Filip Albl, Tomáš Mrskoš, Ondřej Hošťálek, Tomáš Hajžman, 
Tomáš Urban, Tomáš Chmelík. Zadní řada: m. n. h. Václav Brada, Petr Kydlíček, Karel Zeman, 
Marek Brada, Kamil Šelep, Matěj Gruszka. 



sezonu předchozí a vrchol 
měla v roce 2001. Vyvrcho-
lila kolektivní snaha o postup 
a muži postoupili do II. ligy. 
Do popředí ligové tabulky se 
„draly“ i ženy (2001 – bronzo-
vá medaile).        

Ženy v popředí 
Naopak rok 2002 byl rokem 

žen. Ligové ženy došly k jedno-
mu ze svých vrcholů a získaly 
stříbrné medaile, k tomu byly 

vyhodnoceny jako nejlepší 
kolektiv okresu Plzeň-jih, pod 
trenérskou taktovkou m. n. h. 
Jana Adámka v reprezentačním 
celku Čech v mezizemském 
utkání v Nýřanech nastoupilo 
hned pět hráček – Mrnková, 
Šteflíková, Bradová, Volá-
ková, Klinerová. Brankářka 
Klinerová byla vyhodnocena 
jako nejlepší hráčka utkání. 
Béčko žen vyhrálo bez ztráty 
jediného bodu oblastní přebor, 
což se v této soutěži dospělých 
nikomu ještě nepodařilo. Muži 
obhájili 6. místo v druholigo-
vé tabulce. 

Významný pro oddíl byl rok 
2003. Na jaře se konaly oslavy 
75 let existence oddílu. V kaž-
dé ze soutěžních kategorií měl 
oddíl jedno družstvo. Úspěšní 
byli jen žáci, mladší na Pohá-

ru ČR vybojovali třetí místo 
a starší jej vyhráli.

Na umělém povrchu 
Důležitější byl podzim roku 

2003. Díky přímluvě poslan-
ce Parlamentu ČR Ing. Jiřího 
Papeže se po několika rocích 
snažení podařilo získat státní 
dotaci na rekonstrukci hřiště. 
Kde jsou pamětníci prvního 
škvárového hřiště a malých 
nevytápěných dřevěných ka-

bin? Kolik generací hráčů 
a hráček si doma drhlo zbytky 
škváry z kolen? Dalším gene-
racím se pak asfaltový povrch 
položený před více než třemi 
desítkami let zdál vrcholným 
přepychem. Zvláště když 
k tomu dále přibyly nové kabi-
ny, klubové prostory a kvalit-
ní sociální zázemí v budově 
tehdejšího ředitelství Prefy. 
Ale doba šla dál. Zjistilo se, 
že tvrdý asfalt není ze zdra-
votního hlediska tím nejlep-
ším, že klouby poškozuje již 
od dětského věku. Proto nový 
trend jsou umělé povrchy. 
K tomu před lety směřovaly 
i snahy oddílu. Celý podzim 
odehrála družstva své zápasy 
na hřištích soupeřů, když to 
přeštické procházelo rozsáh-
lou modernizací. V plánu byly 

mimo umělého povrchu nové 
ochranné sítě, ohrazení celého 
areálu. Dále kulturnější divác-
ké zázemí i střídačky, za zadní 
brankou vznikla další menší 
tréninková plocha. Všechna 
družstva k tréninkům využívala 
hřiště u nové školy, azyl v Pří-
chovicích nebo v Žerovicích. 
A jarní zápasy již byly odehrá-
ny na zrekonstruovaném hřišti 
na nové umělé ploše. 

Do nových kabin  
Z pohledu devadesáti let 

existence oddílu posledními 
změnami prošel házenkářský 
areál nedávno. Změnou maji-
tele budovy bývalého ředitel-
ství Prefy byl oddíl nucen pře-
mýšlet o nových prostorách 
k „životu“ oddílu a celkové 
přeměně areálu. Po několikale-
tých peripetiích a podávaných 
žádostech se podařilo získat 
státní dotaci a bylo možno rea-
lizovat své představy. Kolau-
dace se slavnostním přestři-
žením pásky nově postavené 
budovy, obsahující kompletní 

zázemí, kabiny se sociálním 
zázemím, klubovnu a sklady, 
byla v roce 2014. Zároveň 
velkou přestavbou prošel celý 
areál. Oddíl tím získal pro 
svoji činnost nejmodernější 
prostory v celé republice. 

Oddíl národní házené má 
v současnosti 247 členů, 
z toho sto třináct dospělých. 
Počtem členů patří mezi nej-
větší v přeštické tělovýchov-
né jednotě a také v celém 
národně-házenkářském hnutí. 
V loňské sezoně měl oddíl 
v soutěžích třináct družstev, 
od přípravky po ligové celky, 
v každé kategorii minimálně 
jedno družstvo. Nyní v právě 
začínající je to družstev opět 
třináct. 

Medaile stále 
přibývají 

Ve výčtu medailových úspě-
chů jsme skončili někdy na 
počátku nového tisíciletí. 
Můžeme dále společně pole-
mizovat, zda se posledním pat-
nácti rokům věnovat podrobně 
nebo jen ve zkratce. Zda vypi-
sovat dosažené úspěchy, vždy 
se jmenným seznamem, nebo 
naopak medaile připomenout 
jen stručně. Pokud bychom 
chtěli podrobný výčet, muse-
li bychom si jedny noviny 
„nechat jen pro sebe“. Takže 
v následujících řádkách jen 

stručný sumář. Je to i vzhle-
dem k tomu, že díky výborné 
spolupráci s Přeštickými novi-
nami se snažíme v posled-
ních letech Vás, čtenáře, 

vždy během letních měsíců 
seznamovat se všemi úspěchy 
obsáhlejším materiálem (letos 
Vám představujeme medailis-
ty na fotografiích).

Starosta města připil úspěšným národním házenkářům za zisk 
medailí.

Každé z mládežnických 
družstev, které se zúčastnilo 
republikových finále, se vrá-
tilo zpět do Přeštic s medailí. 
Zároveň přivezlo také řadu 
individuálních cen. Nejvíce 
ocenění dovezly dorosten-
ky z Mistrovství republiky. 
Cenu pro třetí brankářku zís-
kala Nicola Lenková, dru-
hou nejlepší obránkyní byla 
vyhlášena Veronika Dobrá, 
třetí Kamila Tušková. Nej-
lepší útočnicí se stala Klára 
Ausbergerová, zároveň konto 
soupeřek zatížila jako druhá 
nejlepší střelkyně. Ve stejné 
soutěži mezi staršími žač-
kami byla nejlepší útočnicí 
vyhlášena Helena Voráčková. 
Množství cen získaly i mladší 
žačky na Poháru ČR. Nejlepší 
obránkyní byla vyhlášena Sára 
Vávrová, druhou Olga Strej-
cová a třetí nejlepší útočnicí 
Stela Peklová, ta se stala i třetí 
nejlepší střelkyní. Mezi mlad-
šími žáky, rovněž na Poháru 
ČR, byl nejlepším útočníkem 
vyhlášen Jan Wiesner, jako 
druhý brankář Petr Štádler, 
mezi obránci putují do Přeš-
tic dvě ceny, jako nejlepší byl 
oceněn Radim Stehlík a třetí 
Václav Hrdonka. Starší žáci 
získali jednu cenu, třetím 

brankářem Poháru byl vyhlá-
šen Kamil Štycha. 

Mezi nejlepší úspěšné ligové 
střelce se zařadili i Přeštičtí. 
V mužích díky 217 brankám 
se druhý umístil Pavel Kydlí-
ček, devátý Kamil Šelep (141) 
a pětadvacátý Ondřej Hošťálek 
(87). Mezi ženami 132 nastří-
lených branek pomohlo Jitce 
Kalčíkové k pátému místu, 
sedmá Nikol Červená (120) 
a dvacátá čtvrtá Nikola Tuško-
vá (59). 

Celoroční oslavy výročí 
založení oddílu národní háze-
né vyvrcholí 1. září. Celá 
sobota bude patřit sportovním 
utkáním. Od 10.00 hodin se 
v sousedském derby střetnou 
prvoligové celky žen Přeštic 
a Tymákova. Na ně naváže 
podobné derby, tentokráte 
druholigové, ale se stejnými 
účastníky (Přeštice B – Tymá-
kov B). Odpoledne v 14.30 
hodin se v oblastním přeboru 
utká domácí B-celek mužů 
s Osekem a od 16.00 hodin 
bude repríza loňského finále 
mužů (Přeštice A – Nýřany). 
Večer pak patří ve Spolkovém 
domě společnému házenkář-
skému posezení, kde se při 
vzpomínání „střetne“ několik 
házenkářských generací.

Přijetí na radnici
Letošní velice úspěšná sezo-

na přeštických národních 
házenkářů neskončila jen 
převzetím  medailí v červnu. 
Nýbrž až v polovině červen-
ce. Hráče a hráčky úspěšných 
celků spolu s trenéry přijal 
starosta Karel Naxera. Na 
radnici se tak sešli vítězové 
I. ligy mužů, spolu s nimi stří-
brné ženy. K nim se připojily 
dorostenecké mistryně repub-
liky, stříbrné starší žačky. 
A také zástupci dvou vítězů 
Poháru ČR v kategorii mlad-

ších žaček a mladších žáků, 
i bronzových starších žáků. 

Po přivítání všem ještě jed-
nou starosta města poblaho-
přál k dosaženým úspěchům. 
„Zároveň  tím  děkuji  i  za 
reprezentaci,  a  také  propaga-
ci města, takto se o nás ví i na 
mnoha  místech,  kde  by  jinak 
o Přešticích vůbec nic nevědě-
li,“ mimo jiné řekl. 

Přípitkem a zápisem do 
Pamětní knihy města skonči-
la oficiální část, aby následně 
„obyčejné“ povídání pokračo-
valo ještě více než hodinu. 

Mládežnické úspěchy... 

PŘEŠTICKÉ NOVINY | ZÁŘÍ  | 7

Vítězky Poháru ČR pro rok 2018 v kategorii mladších žaček.

Potřetí  za  sebou  se  stali  vítězem Poháru ČR mladší  žáci  TJ 
Přeštice.

Třetí místo na Poháru ČR obsadili starší žáci TJ Přeštice.

Podruhé za sebou vybojovaly stříbrnou medaili v I. lize ženy TJ Přeštice. 

MUŽI 
* I. liga 
zlatá medaile – 2017, 2018 
* Český pohár 
1. místo – 2018 
3. místo – 2015 

DOROSTENCI 
* Mistrovství ČR 
bronzová medaile
 – 2006, 2011 
* halové Mistrovství ČR 
zlatá medaile – 2006, 2010 
*  Pohár ČR 
3. místo – 2007 

STARŠÍ ŽÁCI 
* Mistrovství ČR 
zlatá medaile – 2006 
* Pohár ČR 
1. místo – 2005
3. místo - 2018 

MLADŠÍ ŽÁCI 
* Mistrovství ČR 
stříbrná medaile – 2006, 
2015 
* halové Mistrovství ČR 
stříbrná medaile – 2006 
* Pohár ČR 
1. místo – 2016, 2017, 
2018 

ŽENY 
* I. liga 
stříbrná medaile – 2004, 
2006, 2013, 2017, 2018 
bronzová medaile
– 2010, 2015 
* Český pohár 
1. místo – 2009, 2015 
2. místo – 2017 
3. místo – 2004, 2011 

DOROSTENKY 
* Mistrovství ČR 
zlatá medaile – 2007, 2018 
stříbrná medaile – 2005, 
2008 
bronzová medaile – 2004, 
2006 
* halové Mistrovství ČR 
zlatá medaile – 2007 
stříbrná medaile – 2006 
* Pohár ČR 
1. místo – 2015 
2. místo – 2011, 2013, 
2016 

STARŠÍ ŽAČKY 

* Mistrovství ČR 
zlatá medaile – 2007, 2015, 
2016, 2017 
stříbrná medaile – 2004, 
2018 
bronzová medaile – 2005 
* halové Mistrovství ČR 
zlatá medaile – 2005, 2007 
* Pohár ČR 
1. místo – 2006 
2. místo – 2014 

MLADŠÍ ŽAČKY 
* Mistrovství ČR 
zlatá medaile – 2004, 2013, 
2014, 2016, 2017 
stříbrná medaile – 1991, 
2002, 2004 
bronzová medaile – 2006 
* halové Mistrovství ČR 
zlatá medaile – 2004, 2018 
bronzová medaile – 2006 
* Pohár ČR 
1. místo – 2018 
3. místo – 2005
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Listování
dejinami PŘEŠTIC

Přeštičtí legionáři
V letošním roce 100. výročí 

vzniku Československa bychom 
rádi připomněli přeštické muže, 
kteří v průběhu první světové vál-
ky svým odvážným rozhodnutím  
spoluutvářeli legionářské oddíly 
v Rusku, Francii či Itálii a přímo 
se tak podíleli s nasazením svých 
životů na vzniku samostatné Čes-
koslovenské republiky. Z dosud 
známého počtu 645 mužů odve-
dených do první světové války 
z Přeštic jich vstoupilo do legií 
pravděpodobně 66. Jejich seznam 
Vám předkládáme spolu s tablem 
Československé obce legionář-
ské – Jednoty Přeštice. Vytvořil 
ho fotograf Václav Mašek ve 
svém přeštickém ateliéru v roce 
1933. Představuje 54 legionářů 
a 12 prázdných okének. Můžeme 
se domnívat, že tato patří legio-
nářům, kteří zemřeli před rokem 
1933. Údaje o jednotlivých 
mužích jsou neúplné, tak, jak 
jsme je nacházeli v dochovaných 

dokumentech. Bádání však ještě 
pokračuje a informace se mohou 
měnit a doplňovat. Pokud nám 
můžete v jejich doplnění pomoci, 
budeme velmi rádi.

Ajl František 12. 4. 1891 – R, 
Bažant Karel – R, Böhm Voj-
těch 18. 5. 1876 – R, Brada 
Josef 18. 5. 1875 – R, Brunát 
Matěj 8. 12. 1887 – R, Čermák 
Jan 18. 10. 1884 – R, Červený 
Jindřich 1. 4. 1891 – R, Farkač 
František 5. 1. 1882 – R, Fei-
far Bohuslav – I, Fodermajer 
Jan 6. 2. 1893 – R, Frouz Karel 
9. 11. 1895 – R,  Hájek Karel 
– R, Hamáček František 26. 8. 
1894 – R, Hartman Rudolf  
24. 2. 1892 – R, Havlík Václav 
1. 9. 1896 – R, Hofmeister Břeti-
slav 12. 8. 1896 – R, Hrabí Vác-
lav 1883 – F, Hrudička Šimon 
1885 – F, Janda Jan 11. 2. 1897, 
vstup do legie 28. 12. 1917 – I, 
Janský Vojtěch 8. 1. 1888 – R, 
Jedlička Josef, 10. 2. 1893 – F, 

Jílek Josef 13. 11. 1883, vstup 
do legie 27. 4. 1918 – I, Kace-
rovský Josef 3. 11. 1895 – R, 
Kadlec Jan 11. 5. 1898, vstup 
do legie 5. 10. 1918 – I, Kole-
na Václav 1876 – R, Kripner 
Josef 25. 4. 1887, vstup do le-
gie 13. 5. 1917 – I, Kříž Tomáš  
21. 12. 1887 – R, Lešetínský 
Antonín 1878 – R, Málek Karel 
27. 2. 1898 – R, Malý Josef  
20. 4. 1878 – R, Macík Josef 
18. 7. 1897, vstup do legie  
14. 4. 1918 – I, Mašek Čeněk 
1889 – R, Matys Antonín 1888 
– F, Naxera Alois 11. 7. 1877 
– R, Neuvirt František – R, Plo-
car Josef 25. 4. 1892 – F, Polka 
František 1877 – R, Rampich 
Josef 13. 2. 1877, vstup do legie 
17. 4. 1918 – I, Řezanka Václav 
30. 9. 1896, zajetí i vstup do legie 
22. 10. 1918 – I, Siegl Josef 1893 
– R, Sokol Viktor 1894 – R, 
Stankovský Václav 2. 5. 1886 
– R, Stehlík Josef 1. 5. 1891 – F, 

Stehlík Josef 30. 8. 1894, vstup 
do legie 8. 5. 1917 – I, Svatoš 
František 1877 – R, Svoboda 
Karel 1896 – F, Šlédr František 
31. 10. 1882 – F, Šmíd Václav 
26. 11. 1881 – R, Šrámek Josef 
25. 4. 1898, vstup do legie 3. 3. 
1918 – I, Štrunc Petr 30. 12. 
1894 – R, Štych Karel 4. 11. 
1893 – R, Taišl Jaroslav – F, 
Vágner Josef 1896 – R, Váňa 
Václav 25. 9. 1895, vstup do le-
gie 16. 4. 1918 – I, Vaska Václav  
13. 5. 1891 – F, Vintner František  
30. 11. 1896 – R, Visinger Fran-
tišek 1898 – F, Volák Josef  
6. 1. 1896 – F, Votava František 
24. 6. 1898 – R, Vrhel Karel 
1897 – F, Žádník Jaromír 1890 
– R, Živný Josef 28. 9. 1889 
– R.

U jmen je uvedeno datum naro-
zení. Písmena F, I a R znamenají 
příslušnost k legiím ve Francii, 
Itálii či Rusku.

Tablo je pro nás také velkým rébusem. K fotografiím se podařilo přiřadit jména pouze u jedné třetiny z nich. Několik vyfotografovaných mužů 
se naopak nevyskytuje v žádných dosud známých seznamech přeštických legionářů. 
V první horní řadě zleva (číslo znamená pořadí fotografie): Jan Fodermajer (1), Václav Kolena (3), Josef Siegel (4), František Svatoš (6), 
Antonín Lešetínský  (7), Jaromír Žádník (8), ? Kaplan (9), František Neuvirt (11), Karel Frouz (12). 
Ve druhé řadě shora zleva: ? Adámek (1), ? Janota (2 nebo 4), Šimon Hrudička (3), Josef Volák (5), Václav Stankovský (7), ? Záhořík (8). 
Ve třetí řadě shora zleva: Josef Plocar (2), Josef Malý (7), Josef Živný (9). 
Ve čtvrté řadě shora zleva byl určen pouze Čeněk Mašek (6). 
V páté řadě se nepodařilo poznat nikoho.

Dům historie Přešticka
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Setkání rodáků ve Snopoušovech
V sobotu 11. srpna se do 

malé obce na jižním Plzeňsku 
sjeli rodáci zblízka i zdaleka. 
Z nejvzdálenějšího místa přijel 
rodák, který žije na Ostravsku. 
Akci předcházela celá řada 
téměř ročních příprav. Již před 
devátou ranní do kulturního 
domu nedočkavě přicházeli 
někteří rodáci, aby si „zabrali“ 
svá místa a „drželi“ místa svým 
příbuzným. V devět hodin se 
začínalo oficiálně, a to prezencí 

a organizačními záležitostmi. 
O hodinu později bylo setkání 
zahájeno starostou obce, pa-
nem Vítězslavem Opálkem, 
který předal slovo hudebnímu 
souboru Lukaváček a žákům ze 
ZUŠ Přeštice. Po jejich vystou-
pení sál kulturního domu roz-
tančily Magic Girls. Děvčata 
oděna do modro-bílých úborů 
s modrými čelenkami ve vla-
sech předvedla scénický tanec 
inspirovaný jedním ze živlů 

– vodou. Obě vystoupení skli-
dila velký úspěch a všichni 
přítomní je doprovodili potles-
kem. Před obědem následovalo 
společné focení a poté focení 
jednotlivých rodin. Odpoledne 
se neslo v návštěvním duchu. 
Rodáci si prohlédli dolnoluka-
vickou MŠ a ZŠ, kam chodili, 
a nahlédli do starých školních 
a pamětních knih. V 15.30 hod. 
mši svatou za zemřelé rodáky 
sloužil P. Peter Hermanovský, 

i sem přišlo mnoho rodáků 
a kostel se téměř zaplnil. Pod-
večerní program byl opět ve 
Snopoušovech. Zde v 17 hodin 
začala hrát kapela Hájenka 
pod vedením Zdeňka Hrubého 
a muzikanti hráli k poslechu 
i tanci do půlnoci. K této pří-
ležitosti obec Dolní Lukavice 
vydala novou faktografickou 
knihu „Snopoušovy v čase“, 
speciální číslo časopisu Hlasa-
tel, pamětní list, pohled a hrne-
ček s motivem snopoušovské 
studánky.

Pozvání přijala necelá stov-
ka rodáků. Děkujeme, že se 
zúčastnili a naplnil se tak smy-
sl celé akce. Za závěr bych 
chtěla poděkovat všem, kteří 
se na akci jakkoliv podíleli 
a pomohli s přípravami.

Eva Horová
kulturní referentka

obce Dolní Lukavice
Foto Radek Hora

„Snopoušovy v čase“
– představení nové knihy

O b e c 
D o l n í 
Lukavice 
v y d a l a 
n o v o u 
knihu Evy 
Klepsové 
(Horové) 
s názvem 
„Snopou-

šovy v čase“. Mapuje dějiny 
této vsi od roku 1239 do sou-
časnosti. V obsáhlé publikaci 
(256 stran) se dozvíte o boha-
té historii obce, původním 
uspořádání a osídlení loka-
lity, usedlostech, nejstarších 
rodech i povolání obyvatel. 
Najdete zde již neexistují-
cí budovy, zavítáte do časů, 
kdy se používala označení 
„po chalupě“ a místní země-
pisné názvy. Nahlédnete do 
starých map a katastrů. Jedna 
z kapitol je věnována křtům, 
svatbám a pohřbům. Odbor-

ný text doplňují čtivé příběhy 
a vzpomínky pamětníků, které 
ilustrují obrazové přílohy.

Kniha je k zakoupení na 
obecním úřadě v Dolní Luka-
vici. Možno rezervovat na 
telefonu 371 120 719. Posílá-
me i na dobírku.

obec Dolní Lukavice

Foto Radek Hora

Letní slunovrat „po keltsku“
 v Dolní Lukavici

Spolek Přátel Matky Země 
jej pořádal již podruhé. Kro-
mě tradičního pletení věnečků 
z květin a slavnostního prů-
vodu s lidovým zvykem vho-
zení věnečků nezadaných žen 
a dívek do vody si přítomní 
mohli užít po celý den bohatý 
zábavný program v keltském 
duchu. I mužské polovičky si 
přišly na své v keltských silo-
vých hrách, kde mohly změřit 
své síly (např. v hodu kládou) 
a také byl vyhlášen největší si-
lák v dospělé i dětské kategorii. 
Pro děti byla připravena stezka 
Statečné srdce. Na stanovištích 
s keltskou tématikou si děti 
mohly např. vymalovat keltské 
mandaly, symboly na obličej, 
ukovat si vlastní amulet – kelt-
skou spirálu – nebo si vyrobit 
náramek z kůže v tvůrčí dílnič-
ce. Za splnění úkolů nasbíraly 
krásná keltská razítka a dosta-
ly odměnu. Odpoledne patřilo 
převážně keltské hudbě a tan-
ci. Vystoupily dívky z místní 
taneční skupiny Magic Girls 
se svým keltským country 
pod vedením Štěpánky Lexo-
vé a dobřanská keltská kapela  
Dé Domhnaigh v dobových 
kostýmech, která zahrála  
keltský folk. Poté si mohly 
přítomné ženy a dívky samy 
vyzkoušet, jak se tančí keltsko-
irské tance. V doprovodném 
programu nám také povyprá-
věl keltský náčelník kmene  
Gabrétů o životě Keltů a uká-

zal keltskou zbroj nebo jste se 
mohli povozit na poníkovi či 
vybrat nějaký suvenýr ze stán-
kového prodeje. Na závěr se 
bubnovalo u ohýnku a děko-
valo za báječně strávený den 
a oslavu slunovratu v lásce, 
radosti, vděčnosti a hojnosti 
života. Po celý den se o prázd-
né žaludky a vyschlá hrdla sta-
ralo občerstvení „U Asterixe 
a Obelixe“. Chlapíci od míst-
ních hasičů mají též smysl pro 
humor a tak vám pivko čepo-
vali Asterix a Obelix v životní 
velikosti. Velké DÍKY! patří 
všem sponzorům, bez kterých 
by se tato akce s takovým pro-
gramem nemohla uskutečnit, 
dolnolukavickým hasičům 
a dalším asistentům a dob-
rovolníkům, kteří se na akci 
podíleli, za skvělou spoluprá-
ci.

Štěpánka Inka Lexová
Spolek Přátel Matky Země

nezisková organizace

Zprávy ze Skočic
Počátek června – akce „Sko-

čice nejen dětem“ byla tvoře-
na třemi částmi: 

Dopolední rybářské závody 
na rybníku u Skočického dvo-
ra (perfektně zajištěné Petrem 
Formanem ve spolupráci s Vla-
dimírem Vácou), odpoledne 
organizované dobrovolnými 
hasiči z Přeštic a opět s podpo-
rou firmy IDEAX. Večer zno-
vu ožilo skočické tvrziště díky 
místnímu sdružení SOS.

Mozaika večerního programu 
byla sestavena nejen z diva-
delního představení s šermem 
v podání skupiny Clatonia 
nazvaného „Mušketýři po 40 
letech“, z tanečního vystou-
pení „Roupovských růží“ (viz 
fotky), ale byl také promítnut 
dokument „Jak jsme doby-

li tvrz“ o splnění bláhového 
snu party nadšenců. Příjemný 
večer byl zakončen neobyčej-
nou ohňovou show skupiny 
historického šermu Clatonia.

Skočické tvrziště bylo slav-
nostně „odhaleno“ velkou akcí 
v červnu 2016. O jeho údrž-
bu se stará občanské sdružení 
SOS, popř. město Přeštice 
(odvoz zeleného odpadu). Vel-
ký dík však patří především 
panu Vladimíru Vácovi (a jeho 
firmě IDEAX), který ochotně 
a nezištně pomáhá s údržbou 
pomocí nejrůznější techniky. 
Nutno dodat, že bychom údrž-
bu místa bez výrazné pomoci 
p. Váci zvládali jen obtížně. 
DĚKUJEME, MAJKU!!!

Alena Vozárová
předsedkyně SOS

Turisté, pozor!
Dne 6. srpna 2018 byla na 

Skočické mýti nainstalována 
turistická schránka obsahují-
cí vrcholovou knihu, razítko 
a kopii vyobrazení bývalé roz-
hledny. Možná dobrý tip, kam 
vyrazit na zajímavý výlet. 
A nemáte to daleko…

Zve SOS Skočice

ZO ČZS Přeštice
moštuje ovoce

ZO ČZS Přeštice moštuje 
ovoce od 18. srpna do 3. lis-
topadu, vždy v sobotu od 8 do 
10 hodin v moštárně Stachova 
č. 209, Přeštice. Cena za 1 kg 
umytého ovoce je 3 Kč. Moš-
tuje se do vlastních nádob, 
vylisovanou drť si každý odve-
ze sám. Výtěžnost je 50 až  
75 % hmotnosti ovoce. V pří-
padě většího zájmu se moštuje 
do uspokojení posledního pří-
tomného zájemce.

Pro měsíc říjen 2018:
ZO ČZS Přeštice pořádá 

výstavu ovoce, zeleniny, kvě-
tin, citrusů a suchých plo-
dů v přízemí KKC Přeštice, 
vchod z Jungmannovy ulice, 
denně od pátku 26. října do 
neděle 28. října 2018 od 9 do 

17 hodin, v neděli do 16 hodin. 
Vstup volný, zájemcům budou 
podány odborné pěstitelské 
informace. Možno objednat 
kvalitní sadbové brambory 
na únor 2019, které vystavuje 
bramborářská firma Europlant 
Šumava. Možno zakoupit 
jablečný mošt v PET lahvích 
po 1,5 a 2 litrech. Zahrádká-
ři srdečně zvou veřejnost na 
prohlídku širokého sortimentu 
ekologických výrobků.

Dále informujeme o za-
hrádkářské výstavě:

Dne 12.-13. října 2018 Krajská 
výstava zahrádkářů, za účasti 
německých zahrádkářů, v Plzni 
Slovanech, KD Šeříkova.

Ing. Jan Kovařík
předseda ZO ČZS

PŘIPRAVUJEME

JÓGA s Hudson Leick
16. 10 2018 od 17.30 hod.

Délka workshopu: 2,5 hodiny
Cena workshopu: 500 Kč
Velký sál KKC Přeštice
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Vše musí jednou skončit
Všechno má svůj čas, a tím 

i konec. Stejné to bylo i s tábo-
rem přeštických junáků u Chlu-
meckého mlýna.
„Letos  jsme  tady  na  tábo-
řišti  po  čtrnácté,“ přibližuje 
vlastně již neměnný běh Petr. 
„Přijedeme,  postavíme  stany, 
kuchyni,  strávíme  tady  poho-
dových  čtrnáct  dnů. Pak  zase 
vše  rozbouráme,  odvezeme... 
a vlastně se těšíme na další rok. 
Líbí  se  nám  tady,  máme  taky 
výborné  vztahy  s  ´mlýnem´, 
takže  veškeré  dřevěné  věci  si 
tady necháváme.“ 

Chvalozpěv na tábořiště pře-
rušuje Tereza, aby alespoň 
několika větami také přiblížila 
program: „Každý  rok  máme 
celotáborovou hru. Letos jsme 
stavěli  hra  a  kouzel  Bradavi-

ce. Táborníci byli rozděleni do 
osmi  družin,  vždy  od  nejmen-
ších po nejstarší. Důležitá byla 
týmová spolupráce, dané úkoly 
vždy museli splnit všichni. Jinak 
samozřejmě  byl  program  roz-
dělen. Skauti a skautky vyrazili 
na  vícedenní  výlet,  přes  Sušici 
došli  až  pod  hrad  Rabí,  spali 
pod širákem. Většinu ušli pěšky, 
jen část byla vlakem. Pět svět-
lušek  splnilo  ´tři  kapky  rosy´, 
byly  na  pěším  výletu,  přespaly 
v lese a také strávily šest hodin 
samostatně v lese při pozorová-
ní. Tak na závěrečném nástupu 
Gevarka, Jižanka, Lucík, Pepík 
a  Uhlík  si  na  turban  připjaly 
důkaz  o  splnění.  Také  druhý 
týden  zde  strávilo  osm  našich 
´šmoulů´,  těch  našich  nejmen-
ších.“                                (šat)

Na večerním nástupu byla pětice světlušek oceněna za splnění 
úkolů „tří kapek rosy“. 

Město Přeštice pomáhá
s kastrací bezprizorních
koček

Město Přeštice a organizace 
Fousky, z. s., která pomáhá 
opuštěným kočkám, ve spo-
lupráci s MP Přeštice a vete-
rinární klinikou u Kaslů, se 
dohodly, že pomohou s kast-
racemi kočičích kolonií, které 
vznikly kvůli člověku. Jedná 
se především o chatové oblasti 
a opuštěné objekty. Kastrace 
bude město hradit ve svých 
katastrech, tedy Přeštice, Sko-
čice u Přeštic a Žerovice (kam 
patří také Zastávka) a pouze 
kočkám bez majitele.

Pokud o takových kočkách 
víte, obraťte se na Městskou 
policii Přeštice nebo rovnou 
na Fousky, z. s.

Kočičky se vykastrují, dle 
veterinárního zákona se označí 

a vrátí do lokality odkud byla 
odchycena.

Majitelé koček, kteří kvůli 
tíživé životní situaci nemají na 
kastraci prostředky, ale záleží 
jim na jejich zvířeti a chtějí 
předejít pro zvířata vysilují-
címu množení, mohou využít 
kastrační programy Kaspro 
nebo se obrátit na organiza-
ci Fousky, z. s., kde jim rádi 
poradíme. Prosím, nebuďte 
lhostejní, kočky si nevybraly 
být bezdomovci. Vybrali jim 
to lidé, a Vy to můžete změ-
nit. Kontaktovat můžete přímo 
mě, jakožto členku Fousky, 
z. s., která má tuto oblast na 
starost.

Vlastimila Suchá
tel. 777 010 578

III. TANDER WAKE akce
Letošní horké dny jsou jako 

stvořené pro vodní aktivity, 
a tak se v sobotu 28. července 
sešel Tander tým v přeštické 
loděnici, aby široké veřejnosti 
představil zatím nepříliš známý 
vodní sport – wakeboarding.

Jde o sport, kde jezdec obuje 
„prkno“ – wakeboard – a nechá 
se po vodě táhnout za lanem, 
které se namotává na naviják.

Na řece byly připravené 
dvě překážky a na most byla 
umístěna startovačka, odkud 
si mohl každý, kdo měl zájem, 
vyzkoušet jízdu po vodě. Zku-
šenější jezdci, kterých bylo 
celkem 9 (včetně dvou dívek), 
startují ze vzdálenějšího jezu.

Jednalo se již o třetí roč-
ník akce, při které se Tander 
tým snaží tento sport rozšířit 
mezi lidi. A tak každý, kdo 
měl zájem, si ho mohl zdar-
ma vyzkoušet pod vedením 
zkušených jezdců. Odvážlivců 

bylo celkem 19 (a to napříč 
všemi věkovými kategorie-
mi). Součástí celé akce byly 
i dvě nevypsané soutěže, a to 
o nejlepší pád do vody a o nej-
větší vlnu, která spláchne 
diváky. Největší pád do vody 
vyhrál Pavel Heral ,,Hery“, 
který mimo jiné celý den dělal 
obsluhu navijáku, a tak na něm 
závisely veškeré jízdy. O nej-
větší vlnu se postaral Tomáš 
Brudna ,,Brudnič“, podmín-
kou bylo pokračování v jízdě 
bez pádu do vody.

Celé odpoledne jste si pak 
mohli vyzkoušet nejen wakebo-
arding, ale i inboardy (balanční 
desky). Hlavním organizátorem 
akce byl Jirka Pegas a mezi 
další členy Tander týmu patří 
Zuzka Milotová, Tomáš Bur-
da, Petr Beránek, Pavel Heral, 
Radek Přibyla, Tomáš Vyčichl, 
Kačka Polívková a další.

Kateřina Polívková

Za liliemi do Dolní Lukavice
Jaro a léto se vyznačuje mno-

ha barvami a vůní různých 
květin, ať už na zahradě či na 
poli nebo na louce. Někteří 
se zahradničení hodně věnují 
a těší je pohled na krásné kvě-
tiny. Předzahrádku a zahra-
du za domem plnou květů 
různých barev a vůní mají 
manželé Stanislava a Václav 
Jindrovi z Dolní Lukavice. 
Zahrádka je jejich dlouholetou 
zálibou. Paní Jindrová pěstuje 
růže a gladioly. Václav Jindra 
se stará o záhony se zeleninou, 
klatovskými karafiáty, avšak 
nejvíce se věnuje liliím. A proč 
právě lilie? „Považuji  je  za 
královny  květin,  protože  kve-
tou i dva týdny, dle počtu kvě-
tů,“ sděluje. První cibulky lilie 
bělostné (Lilium candidum) 

 

dostal v roce 1975 od rodičů. 
Postupem času svoji zahradu 
začal rozšiřovat o nové druhy 
jako je např. Nutmegger (žlutý 
květ s černými tečkami), Tig-
rinum (oranžový květ s čer-

nými tečkami), Henry (bledě 
oranžový květ), Vilmounte 
(zlatý květ), Holansea (zlato-
oranžový květ) a mnohé dal-
ší. Když se ho dnes zeptáte, 
kolik druhů vlastně má, odpo-

ví: „Mnoho.“ Pan Jindra též 
upozorňuje na lilii zlatohla-
vou (Lillium martagon), kte-
rá se nachází nedaleko Dolní 
Lukavice v přírodní rezervaci 
Zlín a v lese Vysoká. „Název 
tohoto  druhu  je  odvozen  od 
zlatavé  barvy  jejích  cibu-
lek,  nikoli  květů,  jak  si mnozí 
mylně  myslí.  Květ  je  modro-
fialový,“  vysvětluje. Pokud 
o liliích uvažujete, připravte 
se na to, že potřebují péči. Pan 
Jindra celoročně sbírá škůdce 
(červeného brouka – chřestov-
níčka liliového), jehož housen-
ky dokáží zničit celou rostlinu. 
Lilie potřebují vláhu, některé 
zalévá více, jiné méně, někte-
ré odrůdy potřebují přidávat 
vápno. Na podzim je vždy 
přikryje sítem a na jaře zasy-
pává čerstvou zemí z kompos-
tu, aby měly živiny. Jelikož se 
Václav Jindra o pěstování lilií 
zajímá delší dobu, v knihovně 
mu nechybí odborná literatu-
ra. Sděluje: „Lilie se dělí (dle 
výskytu) na orientálky (Turec-
ko,  Irán),  Asiatky  (Korea, 
Japonsko,  Čína),  Američanky 
(rostou  ve  Skalistých  horách) 
a Evropanky.“
Z ústního sdělení pana Jindry 

zpracovala Eva Horová
obec Dolní Lukavice



O Vícovu a jeho minulosti 
bylo již mnoho napsáno. Jaká 
je jeho budoucnost?

Dalo by se říci, že o budouc-
nosti se ještě psát nemůže, ale 
já se o to přesto pokusím.

Přeštickým občanům nemu-
sím Vícov jistě představo-
vat. Památné poutní místo, 
jeden z nejstarších kostelů 
v Čechách s vegetačním napo-
jením na pozoruhodný lesní 
porost bažantnice, kulturní 
a přírodní památka, na kte-
rou mohou být Přeštice prá-
vem hrdé. Však o ni též řád-
ně pečují, kostelík je vzorně 
udržován a využíván kromě 
tradiční velikonoční boho-
služby i k různým kulturním 
akcím. Také lesní scenérie 
bažantnice je zachovávána 
s plným respektem k jejímu 
krajinnému, nevšední přírod-
ní biodiverzitou podtrženému 
významu.

Tyto snahy mohou být však 
v budoucnosti narušovány, ne- 
-li mařeny projektem, o němž 
jsem se nedávno dověděl, 
a který souvisí s plánovaným 
zdvojením linky 400 kW 
elektrického vedení na trase 
Přeštice-Kočín. Toto zdvoje-
ní je v celé délce přes 100 km 
navrhováno souběžně s dosa-
vadní trasou, což nevyvolá-
vá žádné problémy, jedině 
v přeštickém katastru má být 
zdvojení uskutečněno samo-
statnou linkou s odskokem 
cca 400 m od vedení dosavad-
ního, a to – podivme se – prá-
vě přes vícovskou bažantnici.

Nad logikou projektu zůstá-
vá rozum tak trochu stát. 
Nejen že se stavba zkompli-
kuje a prodraží (delší vedení, 
nové stožáry, přeložka přes 
jiné linky), ale zasáhlo by 
se do území, které vyžaduje 
zvláštní přírodní a kulturní 
ochranu a které představuje 
na území přeštického kata-
stru cennou pozoruhodnost. 
Souvislý lesní porost zadní 
části vícovské bažantnice by 
se tak přerušil asi sedmdesá-
timetrovým koridorem, les by 
se rozpůlil na dvě části a pod 
dráty by zůstala devastovaná 
plocha, která by časem zarost-
la neprostupným křovím 
a bolševníkem, tak, jak už se 
stalo v jiných nedalekých pol-
nohospodářsky neobděláva-
ných místech pod elektrickým 
vedením. Neblahý přírodní 
účinek je jasný, a o tom, jaký 
by byl účinek estetický, může 
si každý utvořit úsudek sám.

Pátral jsem po důvodech 
tohoto projektu, tak bezo-
hledného vůči přírodnímu 
prostředí. Seznámil jsem se 
se spisovým materiálem pro-
cesu zvaného EIA, který pro-
běhl v roce 2012 na Minis-
terstvu životního prostředí, 
a na základě (či převážně na 
základě) něhož dostal projekt 
investora zamýšlené stavby, 
tj. podniku ČEPS, zelenou.

Po pravdě řečeno, nestačil 
jsem se divit. V rozhodujícím 
znaleckém ohledání a posou-
zení není o místě navrhova-
ného vedení, tedy o vícovské 
bažantnici a její pozoruhod-
nosti, výslovně ani zmínka. 

Prostor vícovské bažantnice, 
kudy má probíhat nové vede-
ní, je místo toho v naprostém 
rozporu se skutečnou loka-
lizací slučován s rekreačním 
prostorem chatové kolonie. 
Tento prostor je pak ozna-
čován za (cituji) „lokalitu 
z  pohledu  krajinného  rázu 
značně  zdevastovanou“. Pro-
to znalec dospívá k závěru, že 
vedením linky po navrhované 
trase (opět cituji) „nebudou 
dotčeny  mimořádné  hodnoty 
v území, obecně zde chybí“.

Nemusím snad zdůrazňo-
vat, o jak brutální překrouce-
ní skutečného stavu se jedná. 
Zkoumám možnosti nápravy 
– v současné době na Minis-
terstvu životního prostředí. 
Jsem si při tom vědom nutné 
civilizační potřeby rozšiřovat 
energetickou rozvodnou síť, 
ale mělo by se tak činit pře-
devším v území, které je touto 
síti již prostoupeno, a nikoli 
neuváženě užírat z přírody 
další plochy. Jinak by se moh-
lo časem stát, že nám toho 
z přírody moc nezbyde.

O problémech spojených 
s návrhem trasy elektrického 
vedení trasy a mém odporu 
proti němu jsem před časem 
informoval vedení Městské-
ho úřadu Přeštice, jmenovitě 
pana starostu a pana místosta-
rostu. U obou jsem se setkal 
se značným porozuměním 
a snahou nedobrý stav věci 
napravit. Za jejich vstřícnost, 
která je ovšem i příkladem 
péče o zájmy a záležitosti 
města, jim patří můj dík.

JUDr. Karel Pexidr
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Bude Vícov v tomto století 
ještě Vícovem?

Dětský tábor kynologů

Ve dnech 29.  června až 
6. července proběhl již druhý 
ročník dětského kynologického 
tábora „Letní výcvikový tábor 
pro mládež Plzeňského kraje 
Přeštice 2018“. Tento tábor 
pořádá základní kynologická 
organizace Přeštice již druhým 
rokem. Nápad, zorganizovat 
tento dětský tábor, vznikl na 
podporu mládeže v kynologii. 
Již několik let se pořádá v tom-
to duchu tábor celorepubliko-
vý, ale zde je striktně omezena 
kapacita. Kapacita pro jeden 
kraj jsou maximálně 4 děti. 
Proto nás, členy ZKO Přeštice, 
napadlo zkusit uspořádat tábor 
jen pro Plzeňský kraj. V loň-
ském roce se tábora pro náš 
kraj účastnilo 15 dětí, a protože 
se tábor povedl perfektně, tento 
rok se tábora účastnilo celkem 
22 dětí, čímž byla naplněna 
kapacita. Podmínkou účasti 
tohoto tábora je, že dítě musí 
být členem Českého kynologic-
kého svazu a působit v základ-
ní kynologické organizaci, jako 
jsou třeba Přeštice. Nejdále to 
k nám letos měla mládežnice ze 
Železné Rudy.

Na táboře se věnujeme vše-
strannému výcviku – stopy, 
poslušnost, obrana, speciální 
cviky. Dětem se zde věnují 
zkušení výcvikáři. Radí jim 
s výcvikem jejich psího kamará-
da a upozorňují na chyby, které 
ve výcviku dělají. Snažíme se 

dětem říci co nejvíce pozitivní-
ho, aby je kynologie stále bavila 
a u tohoto sportu nadále zůsta-
ly. Na konci tábora pak někteří 
z nich úspěšně složily zkoušku 
z výkonu, z čehož měly oprav-
du radost a my také. Celý týden 
byli pejsci ubytování v kotcích 
a děti se o ně staraly samy, 
musí zajistit vodu, pravidelné 
venčení, krmení, čímž vzniká 
lepší vztah mezi dítětem a pej-
skem. Děti byly ubytované na 
pokojích v ubytovně a vedoucí 
ve stanech a karavanech.

Díky městu Přeštice jsme 
mohli autobusem navštívit Mis-
trovství Republiky německých 
ovčáků v Horní Bříze, kde jsme 
sledovali výkony dle nejvyšší 
zkoušky z mezinárodního zku-
šebního řádu IPO3. Viděli jsme 
společně poslušnost bývalého 
mistra světa a moc jsme si výlet 
užili. Krom tohoto výletu jsme 
měli odpoledne s IZS. Na cvi-
čiště zaparkovali své vozy hasi-
či, městská policie a záchranná 
služba a všichni trpělivě poví-
dali o jejich práci. V tento den 
nás také navštívili kamarádi 
psovodi, kteří dětem předved-
li ukázku výcviku policejního 
psa. Tento rok tábor podpořil 
spolek MAS Aktivios a my jim 
touto cestou moc děkujeme. 
Díky tomuto příspěvku jsme 
mohli dětem dát vše, co jsme 
jim na očích viděli.

Podle nás organizátorů se 
tábor povedl na výbornou 
i letos a my se už teď těšíme na 
příští rok!

Za základní organizaci 
Přeštice

Martina Duchková 
(neprošlo korekturou)

10P – deset problémů města,
jak je vnímají účastníci ankety 
Zdravého města Přeštice a MA21 v roce 2018

Na základě výsledků Veřej-
ného fóra Zdravého města 
Přeštice a MA21 proběhla 
během července 2018 následná 
anketa týkající se 10 nejožeh-
avějších problémů našeho 
města, tak jak je vnímá veřej-
nost. Občané mohli využít této 
ankety jako příležitosti vyjá-
dřit svůj názor na problémy 
a nedostatky, péči o majetek 
města a jeho reprodukci, úro-
veň a vlastní činnost veřejné 
správy, a zejména vyjádřit se 
a navrhnout konkrétní řešení, 
které by mělo do budoucna 
zajistit zlepšení kvality života 
ve městě, chránit životní pro-

středí a na principech udržitel-
ného rozvoje vytvořit příjem-
né, zdravé a funkční prostředí 
pro život občanů města, a to 
všech věkových katego-
rií. Každý účastník mohl na 
anketním lístku vybrat dva 
problémy, které vnímá jako 
nejdůležitější, nejpalčivěj-
ší, případně kromě problémů 
definovaných v anketním líst-
ku mohl popsat jiný problém, 
které považuje za podstatný, 
zasluhující pozornost a řešení. 
Celkem bylo zaevidováno 503 
odevzdaných anketních lístků, 
kterými hlasující občané vyjá-
dřili svojí vůli a přání.

Aktualizované pořadí 10P po anketě:

Výsledky Veřejného fóra ZMP a MA21 2018 ověřené anke-
tou budou komisí Zdravého města Přeštice a MA21 předloženy 
vedení města a navrženy jako jeden z podkladů pro aktualizaci 
komunitního plánu Zdraví a kvality života v Přešticích na další 
období.
Ondřej Kokoška, koordinátor Zdravého města Přeštice a MA21
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SDH Přeštice
Ani během léta naši členo-

vé nezaháleli a zúčastnili se 
pár soutěží. V druhém kole 
Šumavské ligy v disciplínách 
TFA, které se konalo v Lubech, 
závodili 4 svěřenci. Celkem se 

zúčastnilo 19 hasičů. Umístění 
našich kluků bylo následovné: 
Petr Vraný 11. místo, Jan Šůs 
10. místo, Ladislav Cibulka 
ml. 8. místo a Jaroslav Cibulka 
bronzové, 3. místo. 

Ve třetím kole Šumavské 
ligy, které se uskutečnilo v obci 
Plánice na Klatovsku, repre-
zentovali náš sbor tři členové. 
Celkem se soutěže zúčastnilo 
15 závodníků. Petr Vraný 12. 
místo, Ladislav Cibulka 11. 
místo a Jan Šůs 7. místo.

Čtvrtého kola (a zároveň 
posledního kola tohoto pohá-
ru) se i tito tři hoši rovněž 
zúčastnili. Závod proběhl ve 
Strážově a byl to již 5. ročník 
Šumavského železného hasiče 
v disciplínách TFA, který se 
v tomto městě konal. V cel-
kovém hodnocení ligy, kde se 
počítaly tři nejlepší výsledky 
účastníků, obsadil Jaroslav 
Cibulka 4. místo, Jan Šůs  

6. místo a Petr Vraný 11. místo.
Nezahálela ani naše družstva, 
která se specializují na požár-
ní útok. V rámci oslav 75 let 
SDH Drahkov proběhla sou-
těž družstev v požárním spor-
tu, které se zúčastnil náš tým 
mužů a tým veteránů. Muži 
obsadili v soutěži 4. místo. 
Veteráni se nebáli a předvedli 
útok v dobových uniformách. 
Nechyběl ani zdravotní perso-
nál, který celý útok monitoro-
val a po jeho skončení ošetřil 
některé své svěřence kvalitně 
vychlazeným mokem. Druhý 
útok veteránů proběhl již bez 
recese a podle aktuálních pra-
videl soutěže. Jejich tým dosá-
hl na 3. místo.

Na 22. ročník Poháru staros-
ty obce Střížovice a zároveň 
12. ročník Memoriálu Pav-
la Hajšmana odjelo družstvo 
mužů A i B. A tým skončil po 
nevyvedených třech útocích na 

sedmém místě. Družstvo B si 
odvezlo za svůj výkon 2. místo 
v kategorii nad 35 let a 5. mís-
to v celkovém pořadí.

Za SDH Přeštice
Veronika Tučková

Ve dnech 1.–6. 
července 2018 

se po dalších šesti letech konal 
v Praze všesokolský slet.

Nácvik hromadných skladeb 
zahájili členové oddílu vše-
strannosti naší Tělocvičné jed-
noty Sokol Přeštice již v říj-
nu 2017 a svoji připravenost 
důstojně vystoupit na XVI. 
všesokolském sletu v Praze 
si ověřili již začátkem června 
na župním sletu v Klatovech 
a také při vystoupeních v Plzni 
a ve Voticích.

V Praze byla naše tělocvič-
ná jednota zastoupena 16 dět-
mi mladšího školního věku, 
s nimiž sestra Naďa Květoňo-
vá nacvičila skladbu DĚTI, 
TO JE VĚC, 18 ženami ve 
skladbě CESTA a 7 muži ve 
skladbě BORCI, přičemž obě 
tyto skladby byly nacviče-
ny pod vedením sestry Marie 
Korcové.

V neděli 1. července v rámci 
zahájení XVI. všesokolského 
sletu prošel Prahou sletový 
průvod. Oficiální zahájení sle-
tu proběhlo večer v Národním 
divadle uvedením Stroupež-
nického hry Naši furianti, kte-
rou pro tuto slavnostní událost 
nastudovali členové tří sokol-
ských kulturních souborů.

Účastníky sletu čekal v Praze 
náročný týden plný zkoušek na 
hromadná cvičení. Svůj volný 
čas mohli vyplnit návštěvou 
akcí z bohaté nabídky pestré-
ho kulturního programu. Tyr-
šův dům nabídl dvě zajímavé 
výstavy a po celý týden se na 
jeho nádvoří konala pódiová 

taneční, gymnastická a folk-
lorní vystoupení. V Národním 
divadle byly pro účastníky 
sletu připraveny komentované 
prohlídky budovy. Naši soko-
lové si užili báječnou atmo-
sféru programu Sokol Gala 
v O2 areně, kde v úterý večer 
zhlédli přehlídku výkonnost-
ního a vrcholového sokolské-
ho sportu, a odcházeli po úžas-
ném zážitku.

XVI. všesokolský slet vyvr-
cholil čtvrtečním večerním 
a pátečním odpoledním pro-
gramem hromadných cvičení 
v EDEN ARÉNĚ. Na ploše 
stadionu se vystřídalo na 15 
tisíc cvičenců. Oba programy 
hromadných vystoupení vysí-
lala v přímém přenosu Česká 
televize. V jejím webovém 
archivu je můžete, milí spolu-
občané, stále zhlédnout a najít 
si v nich i přeštické cvičenky 
a cvičence.

Další, již XVII. všesokolský 
slet se bude v Praze konat sice 
až v roce 2024, ale my se po 
prázdninovém odpočinku opět 
začneme v tělocvičně přeštické 
sokolovny scházet při pravi-
delných cvičebních hodinách.
Nový cvičební rok zaha-

jujeme v týdnu od 10. 
září 2018 a rádi do svých 
řad přijmeme nové cvi-
čence.

Rozvrh cvičebních ho- 
din bude zveřejněn 
v informační skříňce 

naší tělocvičné jednoty 
u vstupu do areálu soko-
lovny.

Přeštičtí sokolové letěli do Prahy


