
Vážení čtenáři,
blížící se 

léto se hlásí 
vzrůstající-
mi teplota-
mi i bující 
vegetací po- 
s i lovanou 
občasnými 

srážkami. Toto období je 
s napětím očekávané všemi 
zahrádkáři, kteří se těší na 
výsledky svého snažení. Počasí 
nám umožňuje trávit volný čas 
v přírodě při procházkách nebo 
sportu. Mnoho z vás při cestě 
do práce a zpět mění způsob 
dopravy. Nejedete autobusem 
či autem, ale vstanete o chvil-
ku dřív, abyste mohli jít pěš-
ky nebo jet na kole. Všechny 
z vás, které jsem v tomto úvo-
du popsal, prosím o pozornost.

Dne 21. března letošního roku 
město uzavřelo smlouvu o dílo 
se společností LEMONTA s. r. o.  
ze Sokolova na výměnu stáva-
jící lávky přes Úhlavu v ulici 
V Brance za novou. Bude ji tvo-
řit trvalá, nepohyblivá, jedno-
polová příhradová konstrukce 
z ocelových trubek, s hlubinným 
založením, o délce přemos-
tění 19,76 m a šířce 3,0 m. 
Náklady na výměnu lávky činí 
sice takřka 7 mil. Kč, ale v sou-
časné době zvyšování cen všech 
stavebních materiálů je vní-
máme jako poměrně příznivé. 
O nutnosti zásahu není pochyb, 
neboť stávající kondice kon-
strukce není dobrá – odpovídá 
svému věku, typu a zčásti též 
následkům neodborných zása-
hů provedených v minulosti. 
Dle smlouvy bude nová lávka 
dokončena do konce listopadu 
letošního roku. Asi se nenajde 
nikdo, kdo by proti této výmě-
ně protestoval, dojde během 
stavebních prací k situaci, že 
bude přechod řeky v tomto 
místě na čas znemožněn. Začá-
tek tohoto období je stanoven 
na 5. září s nejzazším koncem 
30. listopadu tohoto roku.

Nejdůležitějším sdělením 
mého příspěvku je připravit 
všechny dotčené občany i orga-
nizace na výše popsanou výlu-
ku. Obracím se proto na Tělový-
chovnou jednotu Přeštice z. s., 
která má od města dlouho-
době pronajat areál loděnice, 
všechny vlastníky a uživatele 
zahrádek u řeky a také občany 
nedalekých Příchovic, kteří se 
přes lávku dostávají do Přeštic. 
I přes velmi intenzivní hledání 
varianty náhradního přemostě-
ní řeky (např. v blízkosti jezu) 
se nám jej bohužel nepodařilo 
zajistit. Překážkou se stala dél-
ka i nejistota výsledku povo-
lovacího procesu (k němuž je 
nutný projekt ke stavebnímu 
povolení, vyjádření vlastníků 
dotčených pozemků, Povo-
dí Vltavy, správců sítí – ČEZ 
apod.) a též výše předpoklá-
daných nákladů dosahujících 
bezmála 900 tis. Kč.

Pokračování na str. 8

Kolová je 
dost neob-
vyklý sport, 
skoro zapo-
menutý, jak 

jste se k ní v dětství do-
stal?

Přes kamaráda, který kolo-
vou hrál, a mně se to v deseti 
letech zalíbilo. Velmi rychle 

jsme totiž postoupili z okresní-
ho přeboru do kraje. Bohužel 
kolová trpěla tím, že v Plzni 
byla jenom jedna hala, kde 
se dalo jezdit. Trénovali jsme 
dvakrát týdně a i tak nám to 
šlo. Hala bývala v Doudlev- 
cích, teď je tam hospoda 
U Pechtů. Dneska už se kolová 
v Plzni nejezdí. 
V té době vyhrávali 

kolovou bratři Pospíšilo-

vé. Mělo to na Vás nějaký 
vliv?

Vůbec, to jsem nesledoval, 
i když jsem o nich samozřejmě 
věděl. Jenže jednou přišel zase 
jiný kamarád, který jezdil cyk-
lotrial, dovedl mě do Svazarmu 
(Svaz pro spolupráci s armá-
dou, branná organizace vytvo-
řená po sovětském vzoru – pozn. 
red.) a tam jsem jim ukazoval, 
co dovedu. 
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než autem
S vášnivým cyklistou a majitelem cykloservisu o sjíždění prudkých kopců a o polámaných žebrech v padesátce, o záli-
bě v elektrokolech a o snowboardingu v Himálaji, který pro lyžaře znamená pověsit prkno na hřebík.   
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Na kole poslední v ulici

Výměnné pobyty se vracejí. 
Děti z Přeštic v Německu.

Město Přeštice 
zve 

širokou veřejnost
na

Zastupitelstvo
města Přeštice

dne 

23. 6. 2022
od 17.00 hodin

velký sál 
KKC Přeštice

V polovině května odjelo do Sinzingu nedaleko Regensburgu čtrnáct členů přeštických Royal Rangers, ubytovali 
se v rodinách, prohlédli si historická místa spjatá nejen s křesťanstvím a zdokonalovali se v němčině. Byl to první 
výměnný pobyt po třech letech.

z dějin PŘEŠTIC
Obrazy

Str. 7

Ztracené město 13. díl 

– Hořejší dvůr 
na Pohořku,
Proboštství

„Já jsem se toho trochu 
bál, spát v cizí rodině a mlu-
vit německy, ale nakonec to 
dopadlo dobře, protože to byli 
sympatičtí lidé, uměli anglic-
ky, připadal jsem si jak v hote-
lu,“ říká student Masarykova 
gymnázia v Plzni Petr Mište-
ra. V rodině strávil dvě noci, 
hostitelé se postarali o jídlo 
a půjčili Petrovi i kolo. „Kolo 
si půjčili i moji kamarádi ve 
svých rodinách, bylo to oprav-
du příjemné.“

Jídla, jaká Přeštice ještě neviděly. Ve velkou kuchařskou show se proměnil první ročník Street food pikniku na náměstí v Přešticích, 
který s velkou péčí pořádalo Kulturní a komunitní centrum ve spolupráci s firmou Trhy Aleš. Nejenom exotické pochutiny nabízeli 
ve stáncích gastronomičtí znalci kupříkladu z Brna, Hradce Králové nebo Prahy. Své mistrovství předvedl i vítěz televizní kuchařské 
soutěže MasterChef Česko Jiří Halamka. Hlavní hvězdou, moderátorkou a kuchařkou ovšem byla herečka Markéta Hrubešová, která 
přímo na pódiu připravila mimo jiné hráškové pyré s opékanou slaninou. Markétě Hrubešové zdatně sekundoval v roli spolumoderá-
tora zastupitel Josef Falout, který se těšil na smažený hmyz, ovšem na ten se letos nedostalo. „Doufám, že příští rok si na kobylkách  
smlsnu.“                                                                                                                                                     Text (red), foto Milan Janoch



Ukopnutí odpadkového 
koše žákem na autobu-
sové zastávce před ZŠ 
v ul. Na Jordáně

Dne 8. 4. 2022 v ranních 
hodinách byl zjištěn strážní-
ky poškozený odpadkový koš 
na autobusové zastávce u ZŠ 
v ul. Na Jordáně v Přešticích. 
Pomocí kamerového systému 
bylo zjištěno, že koš ukopl 
dne 7. 4. 2022 po 15.00 hodi-
ně nezletilý žák ZŠ od Dnešic, 
který zde čekal s kamarády na 
autobus. Způsobil tím měs-
tu Přeštice škodu přesahující 
částku 1000 Kč. Podezření 
z přestupku proti majetku bylo 
oznámeno k vyřízení na správ-
ní orgán města a na sociální 
odbor.

Výjezd na podnapi-
lé osoby na nádraží ČD 
v Přešticích

Dne 16. 4. 2022 po 19.00 h 
společný výjezd s policisty 
na vlakové nádraží, kde měli 
narušovat veřejný pořádek dva 
podnapilí muži. V prostorách 
nádraží zjištěni muži z Plzně 
a Újezda, kterým bylo naměře-
no 2,31 a 3,6 promile alkoholu 
v dechu. Jelikož jednačtyři-
cetiletý muž z Plzně neupo- 
slechl výzev policistů, ohrožo-
val vlastní bezpečnost a nadále 
narušoval veřejný pořádek, byl 
převezen policisty na záchyt-
nou stanici do Plzně. Šestatři-
cetiletý muž výzev strážníků 
uposlechl a odjel do místa 
bydliště. Oba řešeni v příkaz-
ním řízení pro přestupek proti 
veřejnému pořádku.

Střípky měsíce 
dubna 2022

 1. 4. spolupráce s kriminální 
službou PČR jako nezúčast-
něná osoba při domovní pro-
hlídce bytové jednotky v Přeš-

ticích v ul. Hlávkova ve věci 
trestného činu – nedovolené 
ozbrojování.
 2. 4. v nočních hodinách pro-
vedena ve spolupráci s policis-
ty a pracovnicí OSPODu akce 
na požívání alkoholu mladist-
vými v barech na území města, 
zjištěno 8 mladistvých, u kte-
rých bylo naměřeno do 0,5 
promile alkoholu v dechu. Tito 
předáni rodičům.
 3. 4. po 3.00 h výjezd před 
hudební klub v ul. Nepomuc-
ká, kde mělo docházet ke 
rvačce cca 20 osob, oznámení 
nepotvrzeno.
 13. 4. před 16.00 h oznáme-
no pohřešování desetiletého 
chlapce, který měl vyzvednout 
mladší sestru ze zájmového 
kroužku z budovy na Masary-
kově nám., strážníky zahájena 
pátrací akce na náměstí a jeho 
okolí, chlapec nalezen po 30 
minutách, vstoupil do jiné 
budovy Masarykova nám.
 14. 4. před 23.00 h ve spo-
lupráci s policisty provedena 
pátrací akce u KČT, kde pobí-
hal po louce údajný schizo-
frenik z Přeštic. Muž zajištěn 
v ul. V Brance, nadýchal 2,6 
promile alkoholu v dechu. 
Muže si následně převzala do 
péče jeho sestra. Před půlno-
cí zjištěn v ul. Nepomucká na 
okraji chodníku ležící podna-
pilý muž, jednalo se o osma-
dvacetiletého muže z Radko-
vic. Jelikož se muž na výzvu 
strážníků zvedl a nebyl zraněn, 
po vyřešení přestupku proti 
veřejnému pořádku odešel.
 21. 4. po 16.00 h výjezd do 
prodejny v ul. Husova, kde 
prodavačka oznámila, že do 
obchodu jí bylo přivedeno dítě 
ve věku cca 5 let. Po příjezdu 
na místo prodavačka sděli-
la, že si dítě již vyzvedl jeho 
otec. Jednalo se o muže z Dol-
ní Lukavice, kterému synek 
utekl z místní pizzerie a on jej 
nemohl najít.
 25. 4. po 15.00 h oznamo-
vatel sdělil, že po městě jezdí 
na skútru mladík, který nemá 
k tomuto potřebné oprávnění. 
Šetřením zjištěno, že místní 
mladík je již vlastníkem řidič-
ského oprávnění a žádného 

přestupku se tímto nedopouš-
tí.
 26. 4. před 18.00 h na žádost 
PČR prověřeno oznámení 
v bytě v ul. Kollárova, kde 
mělo docházet k rozepři mezi 
druhem a družkou. Na místě 
zjištěno, že došlo mezi nimi 
k hádce a druh ženu chytil za 
ruce a třásl s ní. Žena byla pou-
čena, že muž může být policis-
ty z bytu vykázán. Tento však 
odešel z bytu sám. K dalšímu 
incidentu již nedošlo. Věc pře-
dána k dalšímu opatření poli-
cistům.

Po 19.00 hod. došla na MP 
písemná stížnost, že v ul. 5. 
května odložila neznámá žena 
vedle kontejnerů papírové kra-
bice, ačkoli kontejnery nejsou 
plné. Když ji na toto upozorni-
la, podezřelá na ni byla hrubá. 
Pomocí kamerového systému 
a oznamovatelkou nahlášené 
registrační značky byla pode-
zřelá vyhledána a vyřešena 
v příkazním řízení.

 27. 4. zjištěna v ranních hodi-
nách na městském pozemku 
reklamní cedule realitní spo-
lečnosti, ačkoli toto nebylo 
povoleno MěÚ. Tato zde byla 
umístěna od večera minulé-
ho dne. Kontaktována realitní 
kancelář, která zábor obratem 
odstranila.

V dubnu provedeno zajištění 
veřejného pořádku a bezpeč-
nosti silničního provozu:
1) střežení motorového vozidla 
škoda Na Zámostech, jehož 
řidič byl podezřelý ze spáchání 
trestného činu krádeže vloupá-
ním a ve vozidle byly nalezeny 
odcizené věci
2) výjezd na údajně podnapi-
lého muže před půlnocí, kte-
rý jde od Přeštic směrem na 
Skočice – muž řádně označen 
reflexními prvky a svítil si 
svítilnou, alkohol nepotvrzen 

3) v odpolední době oznáme-
na vytékající voda z domu na 
komunikaci ul. Krátká – na 
místě kontaktován majitel, 
který již poruchu odstraňoval 
– komunikace sjízdná
4) usměrňování dopravy při 
sesunu nákladu z návěsu 
nákladního vozidla v ul. Nepo-
mucká, a dále na křižovatce ul. 
Nepomucká x Rybova, kde 
svítil trvale signál STŮJ, vyro-
zuměni pracovníci údržby
5) provedeno označení 3 jízd-
ních kol a 1 kompenzační 
pomůcky syntetickou DNA
6) výjezd do ul. Hlávkova, kde 
bránilo vozidlo výjezdu z garáže 
a na Masarykovo nám. –  zapar-
kování na vyhr. parkovišti – vše 
řešeno v příkazním řízení
7) strážníky realizována 
dopravní soutěž společně se 
školní družinou pro žáky ZŠ 
Rebcova
8) zajištění veřejného pořádku 
na pouti ve Vícově
9) 2x výjezd na narušení objek-
tů budov města

Pomocí kamerového systé-
mu zajištěny pro Policii ČR/ 
/správní orgán důkazní pro-
středky následujících činů:
1) nacouvání řidiče z Příchovic 
vozidlem peugeot do dopravní 
značky v ul. Mlýnská – předá-
no k vyřízení na MěÚ
2) osoba, která navštívila pří-
zemí rodinného domu v ul. 
Kollárova, ale byla vyrušena 
obyvatelem domu, následně 
odjela vozidlem combi
3) průjezd vozidla citroën měs-
tem, jehož řidič byl podezřelý 
z páchání trestné činnosti
4) nález odcizeného mobilní-
ho telefonu ve schránce místní 
lékařky na Masarykově nám. 
– tento předán policii
5) poškozená větev túje v ul. 
Nepomucká – poškozena sil-
ným větrem
6) poškození vozidla hyundai 
na parkovací ploše Masaryko-
va nám. – poškození nepotvr-
zeno
7) vloupání do bytu v ul. Husova
8) u kontejnerů na separova-
ný odpad zjištěno 8 pachatelů, 
kteří odložili v ul. V Háječku, 
Veleslavínova, K Cihelně, 
5. května odpad a znečistili tím 

veřejná prostranství – řešeni 
v příkazním řízení pro přestup-
ky proti veřejnému pořádku/ 
/oznámeni na správní orgán.

Proveden výjezd na 3 vol-
ně pobíhající psy: Přeštice 
– ul. V Brance, Tř. 1. máje, 
obec Střížov – majitelé řešeni 
pro porušení obecně závazné 
vyhlášky města a dle zákona na 
ochranu zvířat proti týrání. V ul. 
Palackého nalezena klec a dvě 
andulky – předány do dočas-
né péče místnímu chovateli. 
U Skočic nalezen kadáver kuny 
– ekologicky zlikvidován.

Na území města nalezeno: 
mobilní telefon na Masarykově 

nám. – předán PČR, doklady od 
motorového vozidla s finanční 
hotovostí na Masarykově nám. 
– vráceno majitelům, mobil-
ní telefon v ul. Poděbradova, 
svazek klíčů v ul. Slovenská 
a na KČT – předáno na MěÚ 
– ztráty a nálezy.

Nejvyšší naměřená rychlost 
při provádění preventivního 
měření v obci Přeštice v ul. 
Na Borech, kde je dovolená 
rychlost 30 km/h – 54 km/h, 
Nepomucká – 72 km/h, Skoči-
ce u ZŠ a MŠ – 67 km/h, Žero-
vice – 66 km/h.

Bc. Pavel Hošťálek
ved. strážník MP Přeštice
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Městská policie v dubnu 2022      725 726 549

Na prvý květnový čtvrtek vyhlásili přeštičtí sedmáci speciál-
ní den – „No backpack day“. Kdo se chtěl zapojit měl prostý 
úkol: přinést si učení v co nejvíce bláznivé věci, v co nejvíce 
nevkusném, ale přitom vtipném „zavazadle“. K vidění tak byly 
trochu „obyčejné“ kufry na kolečkách či kufříky od panenek. 
Další to již dokázali více „rozsvítit“, protože si přinesli učeb-
nice v nůši či košíku, odpadkovém koši, ale také plastikové 
přepravce. Vrcholem asi byly školní potřeby v kleci na kanára 
(majitelku se nedařilo dostihnout k focení, ani se zeptat, jak 
tam ty věci „nacpala“.                         Foto Štěpánka Šatrová

Pomoc pro Ukrajinu
Farní charita Přeštice obdržela 

plnou moc zastupovat Charitu 
Česká republika jako pořada-
tele veřejné sbírky „humani-
tární zahraniční sbírka“ ze dne 
7. 3. 2022. Na tomto základě 
umístila po dohodě s provo-
zovateli ve městě Přeštice 
dvě pokladničky na finanční 
dary. Po jejich rozpečetění na 
Městském úřadě Přeštice bylo 
zjištěno, že dárci přispěli na 
pomoc Ukrajině v Turistickém 
informačním centru Přeštice 
částkou 1418 Kč a v prodejně 
nápojů B.A.F. s.r.o. částkou 
778 Kč. Celková suma 2196 
korun byla dne 9. 5. 2022 
odeslána na účet sbírky Pomoc 
Ukrajině, č. ú. 55660022/0800. 
Mnozí občané a organizace již 
jistě přispěli nebo stále přispí-
vají na samostatně vyhlášené 
sbírky pro Ukrajinu, stejně 
tak jako členové Farní charity 
Přeštice a farního společenství 
odeslali samostatnou sbírku na 
začátku války na Ukrajině.

Diecézní charita Plzeň aktu-
álně žádá o materiální pomoc 

na přímou podporu občanů 
Ukrajiny a jejich blízkých 
na adrese Humanitární sklad 
DCHP, Cukrovarská 16, Plzeň 
(blízko zimního stadionu). 
Příjem pomoci probíhá po-st 
9.00–14.30 hod., út-čt 9.00– 
–17.00 h a pá 9.00–12.00 h. 
V současné době jsou nejví-
ce potřeba potraviny (balené 
vody malé do 0,5 l, konzervy 
s hotovým jídlem, instantní 
polévky v kelímku, těstovi-
ny, rýže, olej, mléko, sušen-
ky a přesnídávky) a drogerie 
(mýdla, šampony, sprchové 
gely, kartáčky a pasty na zuby, 
toaletní papír, kapesníčky, 
vlhčené ubrousky, jednorázo-
vé žiletky a hygienické potře-
by pro ženy). Další aktuální 
informace jsou dostupné na 
www.dchp.cz nebo face- 
bookové skupině Diecézní 
charita Plzeň.

Všem dárcům děkujeme za 
podporu.

Za FCH Přeštice
Marie Sedláčková,

zmocněnec pro veřejnou sbírku



Dokončení ze str. 1
Uměl jsem z kolové dlouho stát 
na místě, udržel jsem stabilitu, 
a tak mě hned vzali mezi sebe. 
Stejné frajeřiny jsem dělal na 
koloběžce. Musím ale přiznat, 
že v naší ulici jsem se naučil 
jezdit na kole jako poslední, 
do té doby jsem pořád jezdil 
jen na té koloběžce.
Kolová je stejně zvlášt-

ní sport, tu moc lidí ne-
dělalo.

Mně se to líbilo, ale vadilo 
mi, že to bylo v hale. Cyklotri-
al je venku, a když jsem dostal 
vlastní cyklotrialové kolo, byl 
jsem nejšťastnější člověk na 
světě. Jezdil jsem každý den, 
na učňáku jsem skoro nechodil 
do školy, učitelé mě ani nezna-
li. V pondělí jsem měl omlu-
venku, protože jsem se vrátil 
ze závodu a ve čtvrtek už jsem 
zase odjížděl na další. Svazarm 
byl na tohle dobrá instituce.  
Co přesně cyklotrial 

znamená?
Je to skákání přes překážky. 

Počítá se, kolikrát jezdec neu-
drží stabilitu a dotkne se noha-
ma země. První závod jsem 
jel okresní přebor, na druhý 
závod už mě zase přesunu-
li do krajského poháru, který 
jsem nakonec vyhrál. A to mi 
scházely ještě dva závody, 
i tak jsem měl dost bodů. Pak 
jsem jezdil Český pohár a mis-
trovství republiky, kde patřil 
mezi nejlepší Josef Dressler. 
To je mistr světa, s tím jsme se 
pořád mydlili o pozice, on byl 
ale vždycky lepší než já. 
Pak jste se v osmnác-

ti letech zranil a přestal 
jezdit.

Při pádu jsem si těžce nara-
zil ledviny, nevypadalo to 
dobře, ale časem se to spravi-
lo a dneska o nich ani nevím. 
Jenže v tom věku mě začaly 
zajímat i jiné věci než závody, 
a tak jsem jezdil na kole jen 
pro zábavu.
Proč jste šel do učení 

na automechanika?
Docela mi to šlo od dětství.  

Já už si jako kluk opravoval 
všechna kola, tenkrát pořádné 
servisy nebyly a kola dostáva-
la na trialu zabrat. Můj otec byl 
automechanik, něco mě naučil 
a tak jsem šel do učení. Matu-
ritu jsem si dodělal až později. 

Teď jste začal znovu po 
mnoha letech závodit, 
co Vás to popadlo? 

Já na kole jezdím pořád, tře-
ba jsem jezdil dvacet let do 
lomu v Liticích, každý den 
nějakých sedmdesát kilome-
trů. Přešel jsem ale na horské 
kolo, před časem jsem se vrátil 
k terénnímu bajku a nějak mě 
napadlo, že bych mohl jezdit 
downhill závody. To je sjíždě-
ní terénem z prudkých kopců. 
Jedna taková dráha je ved-
le lanovek na Špičáku. Na to 
jsem si pořídil sjezdové kolo 
enduro a teď jsem přihlášený 
do seriálu, akorát jsem si zlo-
mil žebra, takže první závod 
musím vynechat. 
Nejste už na sjezdy 

z kopce trochu starý? 
Kosti všechno nevy-
drží...

Jezdí i starší borci. Těch šest 
žeber jsem si ale nezlomil při 
závodě, to jsem u bioplynky 
trefil srnku. Vyskočila z pří-

kopu, já to do ní napral, kolo 
zastavilo, já vyletěl, udělal sal-
to a solidně jsem se roztřískal. 
Helma praskla, mám ji scho-
vanou na památku.
V jaké rychlosti?
Asi třicet kilometrů za hodi-

nu. Proti závodům nic. Jak 
skončila srnka, nevím. Mys-
livci ale říkali, že to nemohla 
přežít. Už jsem kvůli srnkám 
udělal několikrát brutální 
smyky, nikdy jsem ale žádnou 
netrefil. Až teď. 
Jezdíte v bike parku na 

Prioru?
Jasně, tam trénuju v cyklis-

tickém oddílu děti od tří do 
čtrnácti let. Dělám to teprve 
druhým rokem, navíc mám teď 
kvůli té srnce přestávku. 

Vy jste se kvůli partner-
ce přestěhoval do Přeš-
tic, to jste ještě pracoval 
v kamenolomu, ale jak 
Vás napadlo otevřít cyk-
loservis? 

To nebylo hned. Mezitím 
jsem ještě dělal na bioplynce, 
kde to bylo solidní, ale nesed-
ly mi noční směny. To není nic 
pro mě. Kola jsem ale začal 
opravovat ve volném čase asi 
před patnácti lety. Lidi mě 
znají, měl jsem svoji kliente-
lu, takže jsem to pro kamarády 
stíhal. A upřímně, kola jsem 
začal opravovat v okamžiku, 
kdy jsem potřeboval servis 
svého nového bajku, který byl 
v záruce, a oni mi ho v servi-
su úplně rozhodili. To bylo 
horší než předtím. Když jsem 
to povídal kamarádům, tak mi 
řekli, ať začnu opravovat kola 
sám.
Kola jste opravo-

val v garáži, teď máte 
obchod. To se stalo jak? 

Před čtyřmi lety jsem ještě 
krátce dělal správce budov. 
To byla práce snů, jenom ran-
ní směny a měl jsem spoustu 
času na kolo. Jenže v té době 
mi kolega z branže nabídl, 
abych otevřel obchod a spo-
lupracoval s jejich firmou. 
Oni mi pomůžou ze začátku, 
budou mi dodávat díly, kola 

a já pojedu na svůj štít. Zamo-
tal mi hlavu, protože jsem 
věděl, že to chci, na druhou 
stranu jsem měl ideální prá-
ci a spoustu času.  Nakonec 
jsem řekl jo, a otevřel tenhle 
obchod. Neflákám se, byl jsem 
vždycky zvyklý něco dělat, 
snažím se o tom vědět co nej-
víc. Škoda, že jsem to neudělal 
dřív. 
Jak dlouho trvá otevřít 

obchod?
Potřeboval jsem na to dva 

měsíce, a to jsem vstával ve 
čtyři a chodil spát v deset.  
Původně jsem měl v plánu 
něco menšího za méně peněz, 
ale společník mi řekl, že se 
tím sotva uživím. Tak jsem 
našel tohle místo, a je to přes-

ně ono. Krám s dílnou a malý 
sklad. Teď bych potřeboval 
větší obchod, ale dobrý. Zvlá-
dám. 
Otevřel jste to v roce 

2018, to zrovna začal 
boom cyklistiky a zvláš-
tě elektrokol. 

To je sice pravda, ale lidé 
nebyli na můj obchod zvyk-
lí. Měl jsem naštěstí kliente-
lu z garáže, která mě živila. 
Bylo to ale těžké, protože 
sice umím opravovat kola, 
ale neuměl jsem vést 
obchod. To vyžaduje orga-
nizaci. Prodat kolo vypadá 
jako jednoduchá věc, ale 
musím sehnat díly, vědět, co 
koupit, abych prodal, správ-
ně naskladnit, uložit do pro-
gramu. Všechno musím mít 
připravené, aby tu zákazníci 
nestáli a nečekali.
Kolik času trávíte opra-

vováním a kolik tím 
ostatním?

Půl na půl. Kola musím 
objednávat na podzim, abych 
je mohl na jaře prodat. Není 
to tak, že jedno prodám 
a objednám další. Něco platím 
hned, něco potom, něco mám 
v komisi. Půl roku přemýšlím, 
co koupím, protože kola jsou 
rozebraná a obchodů jsou po 
republice mraky. Kvůli covi-
du a všem těm problémům 
s dopravou nejsou náhradní 
díly.

Vám ale stejně jako 
jiným prodejcům kol 
však covid pomohl. Cyk-
loobchody měly výjimku 
a byly během epidemie 
otevřené.

To bylo štěstí a nastal boom. 
O kola byl takový zájem, 
že mi pomáhala i přítelky-
ně. Cyklistika je ale obecně 
oblíbená, dobře se prodáva-
jí elektrokola. Dodávky ale 
váznou, takže když přijde 
elektrokolo, prodá se během 
chvíle. 
Nakupují tady většinou 

místní lidé?

Ano, ale jezdí sem i na dopo-
ručení. Dělám servisy i lidem, 
kteří sem jezdí na chalupy. 
Mám celkem slušné recenze, 
i když se občas najde někdo, 
kdo mě zpraží. Myslím si, že 
kola nedělám špatně, nechci 
ale sám sebe chválit.
Kola opravujete na poč- 

kání?
Ani náhodou. Když někdo 

přijde s píchlou duší nebo 
nějakou drobností, vyřeším 
to hned. To je jasné, neřeknu 
přijďte jindy. Ovšem na ser-
vis mám pořadník na měsíc 
dopředu. A to sem chodím 
brzy, třeba na pátou.  
Co obnáší servis kola, 

na který se čeká měsíc? 
Záleží na sezóně. Nej-

víc dělám servis na podzim 
a v zimě, to jsou ty velké 
věci.  Udělám vidlice, vymě-
ním ložiska, řetěz, brzdy, 
na takovém kole makám pět 
hodin. Navíc jsem obchod 
ani po čtyřech letech nedo-
táhl do konce tak, jak si to 
představuju.
Já svoje kolo nedal do 

servisu asi pět let.
Když na něm ujedete pět 

set kilometrů za rok, není 
nutné chodit na servis každý 
rok. Stačí jednou za dva roky 
vyměnit řetěz, dát nové brzdo-
vé destičky a jedete. Když ale 
někdo jezdí pět set měsíčně, 
tak to musí frčet. 

Jaká je budoucnost 
cykloobchodu?

Zatím dobrá. Hlavou ani 
fyzicky jsem takhle tvrdě 
nikdy nepracoval, trávím tu 
víkendy, nestíhám odbavovat 
servis.
Plánujete si koupit pro 

sebe elektrokolo?
Já už ho mám, se zlomený-

mi žebry to ani nejde jinak. 
Mám tři kola, jedno na tré-
nink s dětmi, jedno na závo-
dy a elektrokolo. Tvrzení, že 
ho mají jen lenoši, je mýtus. 
Já se na elektrokole se- 
rvu více, než na normálním. 
Mám speciální terénní en-
duro, to už je malá motorka. 
Vyjedu na něm kopec, a pak 
jedu v terénu bez pohonu 
dolů. Tím, že víckrát vyjedu 
nahoru, tak také víckrát sjedu 
dolů. Jezdím na Vysokou, za 
deset minut jsem tam, zajez-
dím si pořádně na tratích 
a zase jsem za deset minut 
doma.
Zrovna terénní elektro-

kolo je trochu neobvyklý 
případ.

Dobře, ale na druhou stra-
nu, když si někdo koupí elek-
trokolo, tak aspoň něco dělá 
a někam se podívá. Většina 
z těch, kteří říkají, že lidi na 
elektrokolech jsou lenoši, sedí 
doma na gauči a čumí na tele-
vizi. Když jede někdo na výlet 
čtyřicet tam a čtyřicet zpátky, 
tak něco dělá. Starší lidé, kteří 

by to na normálním kole neda-
li, si udělají výlet. To je přece 
pěkné. 
Máte auto?
Mám, ale moc nejezdím, 

možná dva tisíce kilometrů za 
rok. Na kole najezdím pětkrát 
víc.
Taky jste jezdil na snow-

boardu, ale s tím jste prý 
přestal v Indii. Proč?

Letěli jsme v roce 2013 
s kamarády do Himálaje 
a když jsem to viděl, tak to 
byla konečná. Strávili jsme 
v Indii měsíc, z toho půlku 
v horách neklidného Kaš-
míru. Vedla tam lanovka do 
tehdy nejvýše položené sta-
nice na světě, do 4000 met-
rů nad mořem. Jmenuje se 
to Gulmarg. Kluci to našli 
v nějakém časopisu, chvíli 
jsme na sebe koukali a řekli, 
jedeme. 
Ještě pořád nechápu, 

proč to byl poslední 
snowboarding? 

Protože to byla divočina. Jez-
dili tam akorát Indové na půj-
čených lyžích a úplně nahoře 
už žádná sjezdovka nebyla, 
byl to čistý freeride. Nádherné 
obrovské hory, pusto, prázd-
no, dokonalý sníh. Nejlepší 
lyžování na světě. Když jsme 
se pak vrátili a jeli na hory, 
vzpomněl jsem si na Himálaj 
a řekl: konec. Na tomhle jezdit 
nebudu, nuda.
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Na kole najezdím víc kilometrů než autem
Vidět Himálaj a pověsit 
snowboard na hřebík

Ľubomír Smatana
autor je reportér 

Českého rozhlasu

Epidemie rozjela 
cyklistiku

Z nouze ctnost

Drsná srážka se srnkou
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DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

KINO – ČERVEN

On-line rezervace termínu na občanské průkazy a cestovní doklady: http://www.prestice-mesto.cz/mestsky-urad/
/obcanske-prukazy-a-cestovni-doklady/rezervacni-system/ 

Výstava v DHP


  ZAKLETÁ JESKYNĚ

3. 6. a 12. 6. 2022 
od 17.00 hodin  
Pohádka / Fantasy / Rodinný
Slovensko / Česko / Maďarsko, 2022, 
98 min.
Zázračná jeskyně obsahuje vzácné 
poklady, sůl a drahé rubíny. Horníci si 
z ní můžou vzít tolik soli, kolik potřebují, ale z rubínové 
síně v samém středu jeskyně si nesmí nic odnést. Toho, 
kdo si rubíny vezme, postihne kletba. Rychtářova dcera 
Lena přesto po tomto vzácném drahokamu z hlubin jes-
kyně zatouží a i přes varování sestry Ady nedokáže svou 
touhu překonat. Její lehkovážný čin tak uvede do pohybu 
události, jejichž následky naruší křehkou rovnováhu celé-
ho království a postihnou i Lenu.


  Tři Tygři ve filmu:

  JACKPOT
3. 6. 2022 od 19.00 hodin  
Komedie / Akční
Česko, 2022, 110 min.
Tři Tygři zaseknou drápy humoru i do 
filmových pláten! Ve zběsilé akční 
komedii se na dobrodružnou cestu za nečekanou výhrou 
vydá předposlední český akční hrdina a strážce Teritoria 
Milan (Albert Čuba), citlivá duše, prokletý básník a řidič 
tramvaje David Votrubek (Štěpán Kozub), orgán městské 
policie Robert (Robin Ferro), a snaživý, leč průměrný he-
rec oblastního divadla Herbert (Vladimír Polák). Stanou se 
z nich přátelé, nebo rivalové? Najde David po cestě ztra-
ceného otce, Robert lásku a sebevědomí, Milan Indulonu 
a slávu, a Herbert vytoužené angažmá?


  PÁNSKÝ KLUB

5. 6. a 12. 6. 2022 od 19.00 hodin  
Komedie – Česko, 2022, 89 min.
Terapie pro „eroticky závislé“ svede 
dohromady naprosto nesourodou pětici. 
Sympatický a nesmělý učitel Cyril (Jiří 
Mádl) se obává svých lechtivých před-
stav o studentkách. Neomalený eroto-
man a notorický záletník Eda (Milan 
Šteindler) si stále dokazuje svoji mužnost. Mladý ajťák 
Martin (Martin Leták) se prezentuje jako velký milovník, 
ale jeho vystupování budí spíše rozpaky. Postarší scénárista 
Přemek (Bolek Polívka) by se rád ubránil svodům své dlou-
holeté múzy, zatímco vyhořelý rocker Gigi (Zdeněk Žák) 
už má to nejlepší očividně dávno za sebou… Nebo ne?

4. 6. SO: ŽĎÁR
TRASA: Nová Huť – Kocanda 
– Bouchalka – Žďár – Borek 
– Rokycany (14 km)
11. 6. SO: RADČICE – 
MĚSTO TOUŠKOV
TRASA: Radčice – Kyjov 
– Kuští – Kumberk – Město 
Touškov (12 km)
18. 6. SO: NÝRSKO – 
ZELENÁ LHOTA

TRASA: Nýrsko – Stará Lho-
ta – Milence – kolem Nýrské 
přehrady – Hamerský dvůr 
– Zelená Lhota
(14 km)
24. 6. SO: PŘIMDA
TRASA: Třemešná pod Přim-
dou – sv. Apolena – Přimda
(12 km)

Změna programu vyhrazena.

Organizace školního roku 2022/2023 
v základních školách, středních školách, 
základních uměleckých školách 
a konzervatořích

Vyučování ve školním roce 
2022/2023 začne ve všech 
základních školách, středních 
školách, základních umělec-
kých školách a konzervatořích 
ve čtvrtek 1. září 2022.

Podzimní prázdniny stano-
vuje MŠMT na středu 26. října 
a čtvrtek 27. října 2022.

Vánoční prázdniny začína-

jí v pátek 23. prosince 2022 
a končí v pondělí 2. ledna 
2023. Vyučování začne v úte-
rý 3. ledna 2023.

Vysvědčení s hodnocením za 
první pololetí bude žákům pře-
dáno v úterý 31. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázd-
niny připadnou na pátek 3. 
února 2023.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy 
stanoveny takto:

Velikonoční prázdniny při-
padnou na čtvrtek 6. dubna 
2023.

Vyučování ve druhém polo-
letí bude ukončeno v pátek 30. 
června 2023.

Hlavní prázdniny trvají od 

1. července 2023 do 31. srpna 
2023.

Vyučování ve školním roce 
2023/2024 začne v pondělí 4. 
září 2023.

Mgr. Dana Hanušová
vedoucí odboru školství,

 vnitřních věcí a památkové péče


  NÁMĚSÍČNÍCI

10. 6., 11. 6. a 19. 6. 2022 
od 17.00 hodin  
Animovaný / Rodinný
Německo / Rakousko, 2021,
85 min.

Někdy je lepší svou malou sestřičku 
poslouchat! Když starší brácha Petr 
jedné noci zjistí, že jeho sestra Anna 
zmizela, uvědomí si, že její bláznivý příběh o mluvícím 
broukovi nebyl vymyšlený. Anna byla unesena zlým 
Měsíčním mužem, když se pokusila pomoci broukovi, 
panu Zoomzemanovi. Aby ji zachránil, Petrovi nezbyde 
nic jiného, než se vydat za ní – na Měsíc.


  JURSKÝ SVĚT: 

  NADVLÁDA
10. 6. a 11. 6. 2022 
od 19.00 hodin  
Akční / Dobrodružný / Sci-fi
USA, 2022, 147 min.

Příběh filmu Jurský svět: Nadvlá-
da se odehrává čtyři roky po zániku 
ostrova Isla Nubar, původního domo-
va oživlých jurských tvorů. Ti se mezitím začali kontro-
lovaně i nekontrolovaně rozmnožovat a v důsledku toho 
jsme si museli zvyknout na jejich přítomnost v našem 
ekosystému, i na to, že už patrně nestojíme na vrcholu 
potravního řetězce. Existují lidé, kteří chtějí tuhle novou 
ohromnou sílu zneužít pro svůj prospěch, a na druhé stra-
ně lidé, již jim v tom chtějí zabránit a snaží se udržet svět 
v maximální možné rovnováze.


  RAKEŤÁK

17. 6. 2022 
od 17.00 hodin  
Animovaný / Dobrodružný / 
/ Rodinný / Fantasy / Sci-fi
USA, 2022, 105 min.

Příběh mladého astronauta Buzze 
Rakeťáka, který se poté, co se svým 
velitelem a posádkou ztroskotá na nepřátelské planetě, 
snaží najít cestu domů skrze prostor a čas a zároveň čelí 
hrozbě ohrožující bezpečnost vesmíru.


  ANDÍLCI ZA ŠKOLOU

17. 6. 2022 
od 17.00 hodin  
Muzikál / Rodinný
Česko, 2022, 103 min.

Deváťačka Nikola se spolu se svojí 
mladší sestrou Anetou a jejich otcem 
stěhují do nového města. S tím sou-
visí změna školy a hledání si nových 
kamarádů. Nikola nastupuje do deváté třídy, do pro ni 
nepřátelského prostředí, kde si musí vydobýt svoje místo. 
Nemá to však vůbec jednoduché, protože holkám šéfuje 
Majda, která nelibě nese to, že třídní idol Šimon začne po 
nové žákyni nenápadně pokukovat.


  KDYBY RADŠI

  HOŘELO
19. 6. 2022 
od 19.00 hodin  
Komedie / Drama
Česko, 2022, 84 min.

Trochu nešikovný dobrovolný hasič Standa se připravuje 
na příchod potomka a vše konzultuje se svým vzorem, 
náčelníkem Bróňou. Když podezřelá automobilová neho-
da na velikonočním jarmarku způsobí ve vsi iracionální 
paniku plynoucí ze strachu před domnělým terorismem, 
Bróňa se stane vůdčím hlasem nově ustavené domobra-
ny. Chránit své spoluobčany se rozhodne za každou cenu 
– a Standa zůstává rozkročen mezi jeho čím dál fanatič-
tějším jednáním a sílící pochybností o celé situaci.

Přízemní i podkrovní výstavní sál:
24. 5. – 23. 6. 2022 – STOPY – ročníková výstava ZUŠ 
Přeštice pod vedením Jany Boškové.



Dne 30. 6. vzpomeneme nedožitých 90. narozenin přeštické 
rodačky, paní

Anny Maršálkové,
roz. Matýsové.

Děkujeme za tichou vzpomínku!          
Dcery a syn s rodinami.
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Vážení jubilanti, blahopřejeme 
Vám a přejeme Vám do dalších let 
pevné zdraví a další dlouhá léta 
života v úctě a pochopení všech, 
kteří jsou Vám blízcí. Děkujeme 
Vám za všechno, co jste vyko-
nali. Věřte, úcta k člověku není 
a nemůže být přežitkem. Vážíme 
si starší generace svých spoluob-
čanů.

matrika MěÚ Přeštice

BLAHOPŘÁNÍ 
k 92. narozeninám

92. narozeniny oslavila

paní 
Julie OLŠBAUROVÁ 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

2. polovina dubna a 1. polovina května

ÚMRTÍ (duben)

Václav ČEJKA
Jarmila HRUBÁ
Marta BOUŘILOVÁ
Ludmila KACEROVSKÁ
Jaroslav HOMOLKA 
Josef FIKRLE
Pavla JESLÍNKOVÁ
Marie BÄUMLOVÁ
Ivo MRSKOŠ 
Marie NAZAROVOVÁ 
Jitka POLÁKOVÁ
Marie VLČKOVÁ

(1935)
(1930) 
(1940)
(1932) 
(1952) – Skočice
(1943)
(1946)
(1954)
(1936)
(1942) – Zastávka
(1935) – Skočice
(1929) – Žerovice

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

BLAHOPŘÁNÍ 
k 93. narozeninám

93. narozeniny oslavila

paní 
Marie SKÁLOVÁ

(Žerovice)

ZLATÉ SVATBY
„Svatba patří k nejvýznamnějším okamžikům partnerského života 

a s věkem se stále upevňuje.“ 

ZLATÁ SVATBA manželů JÍLKOVÝCH 
a CHVOJKOVÝCH 

VZPOMÍNKA

BLAHOPŘÁNÍ 
k 94. narozeninám

94. narozeniny oslavil

pan
František JANOUŠEK

Zpívání na Vícově
Doplněním všech akcí kolem 

výročí oslav osvobození měs-
ta byl koncert v kostelíku 
sv. Ambrože na Vícově. 
Organizátorem bylo přeštické 
hudební uskupení „PročNe“. 
Hosty, dá se říci takovým „před-
skokanem“ domácích, byla 
brněnská skupina Early Times. 
Kostelíkem tak zněly gospe-
ly střídané dravým syrovým 
bluegrassem. Po nich nastou-
pili domácí, čtveřice zpěvaček 
Eva Kučerová, Ivana Froňko-
vá, Jana Duchková a Maruška 

Hájková, „jištěné“ kytaristou 
Viktorem Duchkem, prostě 
kapela „PročNe“. A změnil se 
i repertoár, tentokráte to byly 
většinou české písničky, zli-
dovělé i převzaté. Návštěvníci 
nešetřili potleskem a odměnou 
jim bylo příjemně strávené 
odpoledne. „Plánovali jsme to 
jako takové zpívání pro sebe 
a pár známých. Nečekali jsme, 
že kostelík bude zcela zaplněn. 
Jsme samozřejmě rádi,“ těšilo 
jediného muže souboru.

 (šat)  

Koncert přeštického uskupení „PročNe“ v kostelíku na Vícově.
      Foto Petr Šatra

Dne 22. dubna oslavili krásných 50 let společného života 
manželé

Zdeněk a Vlasta Jílkovi ze Skočic
a

František a Vlasta Chvojkovi z Přeštic.

Při příležitosti tohoto významného výročí uzavření Vašich sňat-
ků Vám, vážení manželé Jílkovi a Chvojkovi, přejeme do dalších 
společných let především pevné zdraví, ať je Váš vztah stále napl-
něn přátelstvím a láskou, a hodně krásných společně prožitých 
chvil ve štěstí, klidu a spokojenosti v kruhu svých nejbližších.

Fotografický workshop
Fotografický workshop s oblí- 

benými fotografy Milanem 
Janochem a Tomášem Hudo-
linem se uskutečnil dne 19. 5. 
2022. Probíhal na téma začá-
tečník a vysvětlení základních 
funkcí clona, čas, ISO a pak 

dále až k úpravám fotek. Na 
závěr byla provedena analýza 
fotek od návštěvníků worksho-
pu.

Po spokojenosti návštěvní-
ků bylo dotazováno na další 
pokračování.                    (red)

PŘEŠTICE

DOLNÍ LUKAVICE

SKOČICE

VÍCOV
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Vítání občánků
Není nic krásnějšího, než přivést na svět a vychovat malého človíčka. 

Dne 13. května 2022 jsme přivítali do života nové občánky našeho města.

Foto Josef Kubát

Nesnesitelná lehkost ztráty
Vážení spoluobčané, někteří 

z Vás se nás ptají, „jak to vlast-
ně bylo a je s těmi pozemky“. 
Podáváme proto tuto stručnou 
zprávu, neboť jsme Vám to 
dříve slíbili.

Každý občan města by měl 
mít možnost, má-li zájem, 
dozvědět se v příslušném roz-
sahu a detailech, že v r. 2017 
až 2018 došlo k největšímu 
majetkovému převodu pozem-
ků ve vlastnictví města na 
soukromého majitele od poli-
tických a ekonomických změn 
v naší zemi v r. 1989.

Agenda spojená s tímto pře-
vodem, za roky jejího trvání, 
je již velmi rozsáhlá. Rozsah 
tohoto článku a platforma PN 
vůbec, přirozeně, neumožňuje 
jít do detailů. Omezíme se zde 
proto jen na základní body. 
Zároveň zvažujeme zřízení 
takové elektronické platformy, 
kde Vám podrobnosti bude-
me schopni sdělit. Pokud se 
to podaří, rádi bychom Vám 
předložili relevantní podklady 
– listiny, vyjádření státních 
orgánů, odborné posudky atp. 
Na této platformě bychom rov-
něž otevřeli diskuzi.

Každý má plné právo konsta-
tovat fakta!

Město již prodalo a smluv-
ně se zavázalo, že ještě pro-
dá firmě AREA group s. r. o. 
(AREA) cca 11 ha lukrativ-
ních rozvojových pozemků 
za zlomek tržní ceny a za pro 
město krajně nevýhodných 
smluvních podmínek. Jde 
o tyto pozemky:

1) Město v r. 2018 proda-
lo celou rozvojovou lokalitu 
Nepomucká o výměře 7 hekta-
rů (za areálem ZŠ Na Jordáně 
směrem na Nepomuk) firmě 
AREA, která za ni zaplatila až 
v r. 2021 cenu 320 Kč/1 m2. 
Již dnes, rok poté, je tržní cena 
těchto pozemků minimálně 
dvojnásobná – násobeno 7 ha 
to znamená rozdíl 20 mil. Kč. 
Tyto pozemky jsou městským 
plánem určeny jako plochy pro 
výstavbu občanské vybavenos-

ti – jsou jedinečné co do polo-
hy, infrastruktura je dostupná. 
Postupné budování občanské-
ho zázemí města v této lokalitě 
dle jeho představ za účelem 
zvýšení kvality života a atrak-
tivity města je tím znemožně-
no. Město se zde z aktivního 
hráče změnilo v pasivního 
pozorovatele realizace záměrů 
firmy, které pozemky prodalo.

2) Město postupně prodává 
firmě AREA 4 hektary v obyt-
né zóně Svatoplukova (pod 
markety Penny a Billa), a to za 
cenu 300 Kč/1 m2. Tuto cenu 
smlouvou garantuje až do roku 
2032! Již v r. 2016 prodávalo 
město občanům pozemky urče-
né pro výstavbu RD za 1200 
Kč/1 m2. Jen na prostředním  
1 ha území řadových rodin-
ných domků OZ Svatopluko-
va prodaném firmě to v ceně 
r. 2016 byl rozdíl 10 mil. Kč. 
Dnes jsou pozemky pro rod. 
domky v Přešticích pro zájem-
ce v podstatě nedostupné, tržní 
cena ve srovnatelných loka-
litách okolních měst je oko-
lo 2000 Kč/1 m2. A to je rok 
2022!

3) Město s pochybnou argu-
mentací v rámci ukončení 
soudních sporů s firmou AREA 
ustoupilo od vymáhání smluvní 
pokuty po této firmě ve výši 1,9 
mil. Kč, pokutu za firmou po 
termínu dodané infrastruktury 
v lokalitě Dolnolukavická.

Výše uvedené „hospodaře-
ní“ s majetkem města právně 
posvětil „smír“ uzavřený mezi 
městem a firmou AREA, který 
ukončil i do té doby probíhající 
dva soudní spory vedené mezi 
těmito stranami. „Posloužila“ 
k tomu žaloba podaná firmou 
AREA na tzv. „bezdůvodné 
obohacení“ města. AREA v ní 
požadovala po městu nejpr-
ve 50, potom 20, nakonec 12 
mil. korun za navážku zhoto-
venou firmou AREA v lokatitě 
Nepomucká. Město za ni firmě 
vyplatilo 12 mil. Kč, aniž si od 
ní vyžádalo doložení nákla-
dů na její zhotovení, které po 

firmě požadoval soud. Ještěže 
se nedohodli na původních 50 
miliónech... Některým zastu-
pitelům a občanům nestači-
lo nedostatečné a doklady 
nepodložené odůvodnění pro- 
deje výše uvedených rozvo-
jových pozemků, které jim 
podalo vedení města. Obrátili 
se proto postupně na přísluš-
né státní orgány. Na krajský 
úřad, Ministerstvo vnitra, kan-
celář ombudsmana. Trvalo to 
roky. Orgány konstatovaly, 
že posouzení prodejní ceny 
pozemků není v jejich kompe-
tenci, že je třeba případně se 
obrátit na orgány činné v trest-
ním řízení. Stalo se. Policie ČR 
šetřila půl roku, aniž podavate-
le trestního oznámení pozvala 
k podání vysvětlení. Poté jim 
zaslala stručné rozhodnutí, že 
neshledala nic v rozporu se 
zákonem. Žádné zdůvodnění. 
Podavatelé se proto obrátili 
na dozorující Okresní státní 
zastupitelství, poté na Krajské 
státní zastupitelství. Instituce 
stvrdily postup Policie ČR. 
Písemné zdůvodnění – opět ani 
slovo o námi namítané podsta-
tě věci, tj. o evidentních roz-
porech v cenách, o odpuštění 
pokuty, o posudku soudního 
znalce, že zhotovená navážka 
je v rozporu se zadáním sta-
vebního úřadu a je tudíž zne-
hodnocením pozemku a ne 
zhodnocením.

Souhrnně lze konstatovat, 
že jsme se, jako zastupitelé 
a občané, nikde nedomohli 
informací týkajících se naklá-
dání s městským majetkem, 
které považujeme za zjevně 
nehospodárné. Nebyli jsme 
totiž uznáni za účastníky řízení 
nebo za případně poškozené. 
Účastníkem řízení a případ-
ně poškozeným za město je 
paradoxně vedení města, které 
výše uvedený prodej pozemků 
připravilo a prosadilo.

A. Kmoch, P. Walta,
L. Hodan, K. Kmoch,

J. Škopek
(neprošlo korekturou)
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Obrazy
z dějin PŘEŠTIC

1. Výřez z veduty města Přeštic, vzniklé někdy mezi lety 1729–1744, zachycující situaci 
na Pohořku před výstavbou nového barokního chrámu a proboštství. Tzv. nové děkanství  
z r. 1696 (1). Vlevo od něj shluk budov snad představuje hospodářský dvůr děkanství (3). 
Pozoruhodné jsou trosky jakési budovy s lomenými arkádami (2). Jedná se snad o pozůstatky 
gotického benediktinského proboštství?                                                                  Archiv DHP

5. Detail kaple sv. Jana 
Nepomuckého ve štítě bý-
valé panské stodoly.

 Fotoarchiv DHP

3. Výřez z prvorepubliko-
vé pohlednice s fotografií 
kostela a děkanství od jihu. 
Děkanství (1), stodola býva-
lého panského dvora s kap-
lí (2), hospodářské budovy 
nového panského dvora na 
Pohořku (3), hospodářská 
budova farního dvora (4).

Sbírka pohlednic DHP

2. Výřez z indikační skici stabilního katastru, vzniklé kolem roku 1850. Zachycuje dnešní 
Hlávkovu ulici s barokním kostelem, k němuž je přistavěno proboštství/děkanství, postavené 
v letech 1744–1751 (a). Jeho hospodářské budovy z roku 1819 (b) tvořily s děkanstvím farní 
dvůr (2). Mezi ulicí, kostelem a děkanstvím se nacházel původní panský dvůr Proboštství (1) 
se stodolou a kaplí sv. Jana Nepomuckého (e), kůlnou na místě předchozího děkanství (c) 
a další hospodářskou budovou, zaniklou někdy před rokem 1864 (d). Dva obytné domy s č. p. 
31 (g) a 32 (h) tvořily s hospodářskou budovou, postavenou kolem roku 1850 a dodnes stojící 
(f), nový panský dvůr na Pohořku (3).                                                    Národní archiv Praha

4. Pohled na budovy 
bývalého panského dvora 
z Hlávkovy ulice, asi 70. 
léta 20. století. U kostela 
nejbližší drobná budova 
farního obročního domu 
č. p. 637 se krčí u mohut-
ného raně barokního štítu 
stodoly s výklenkovou kap-
lí (kaple označena šipkou). 
Blíž k nám domy č. p. 31 
a 32, postavené mezi lety 
1785–1837 a patřící rovněž 
ke dvoru. 

Fotoarchiv DHP

Michal Tejček
Dům historie Přešticka

Ztracené město 13. díl 
– Hořejší dvůr na Pohořku,
   Proboštství 

Panský dvůr na Pohořku má složitou historii související s vývojem 
zdejších sídel světské i duchovní vrchnosti. Už v 11. století zde bylo 
pohřebiště vsi Přeštice, v 1. třetině 13. století šlechtický dvorec Svato-
bora z Přeštic, po roce 1238 si zde vybudovali proboštství kladrubští 
benediktini. Byla tato nejstarší sídla se svým hospodářským zázemím 
na stejném místě jako pozdější? Nejstarší veduta města (obr. 1) napoví-
dá, že středověké proboštství mohlo stát v místech dnešního kostela. 
Benediktini přestávají být majiteli panského dvora na Pohořku v roce 
1420, přeštickými faráři pak v roce 1545. Dvůr drží nová vrchnost – 
Švihovští z Rýzmberka, duchovní správu přebírají děkani. Jejich sídlo, 
děkanství, stálo pravděpodobně na místě dnešního vstupu do sklep-
ních prostor za kostelem. V 2. polovině 17. století za děkana Schrama 
patřil pod děkanství i panský poplužní dvůr. To vše v letech 1705–1710 
opět převzali kladrubští benediktini a v letech 1744–1775 postavili 
nejen zbrusu nový kostel a proboštství, ale i nový panský dvůr nazva-
ný Proboštství. Zrušení kláštera i proboštství v roce 1785 znamenalo, 
že vše, co k proboštství patřilo, převzal přeštický velkostatek a fara 
začínala od nuly, takže si roku 1819 museli přeštičtí děkani vybudo-
vat vlastní farní hospodářský dvůr. V sousedství vznikl za Schönbornů 
kolem roku 1850 nový panský dvůr (jeho hospodářské budovy č. p. 33 
dodnes stojí). V roce 1926 se dvůr dostal do majetku okresu Přeštice, 
po válce zde sídlila správa silnic, od roku 1957 přeštické JZD, které 
zabralo i farní dvůr. Barokní budova stodoly s kaplí sv. Jana Nepomuc-
kého a přilehlé č. p. 31 a 32 musely v roce 1978 ustoupit nové trojkřídlé 
správní budově a jídelně JZD (1980), která dnes patří městu.

6. Pohled dovnitř bývalého nového panského dvora na 
Pohořku v období, kdy patřil JZD. Vlevo štít domu č. p. 31, 
v pozadí stodola s kaplí.                               Fotoarchiv DHP



18. 6. 2022 Přeštická lávka

18. 6. 2022 Bleší trh na náměstí

23. 7. 2022 Dechparáda pod širým nebem

23. 7. 2022 5. výročí minipivovaru U Přeška

26.-30. 7. 2022 Barokní perly Přešticka

24.-28. 8. 2022 Letní kino

3. 9. 2022 Přeštické pivní slavnosti

1. 10. 2022 Den pro rodinu aneb 
Křížem krážem Přešticemi

8. 10. 2022 Přeštický festival vína
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SVČ Slunečnice Přeštice
informuje

Na začátku května připravily 
kolegyně Hana Hasáková a Mar-
cela Hošková tvořivé odpoledne 
pro seniorky z přeštického klu-
bu seniorů. Příchozím babičkám 
zahrály a zazpívaly děti z kyta-
rového kroužku pod vedením 
pana Michala Tejčka.

V sobotu 4. června 2022 od 
9.00 hod. do 12.00 hod. zve-
me děti a jejich doprovod na 
„Veřejné krmení zvířátek“, 
které se koná v budově Slu-
nečnice II. (Rebcova ul. 499, 
Přeštice). Odpoledne od 14.00 
do 18.00 hod. mohou přijít 
děti starší 12 let a dospělí na 
„Deskohraní pro dospělé“.

Všechny zájmové kroužky 
a volnočasový klub končí 

svou činnost v týdnu od 13. 
do 17. června 2022.

On-line přihlašování na 
zájmové kroužky pro školní 
rok 2022/2023 bude spuštěno 
v červenci 2022.

Informace o přihlašování na 
školní rok 2022/2023 budou 
zveřejněny na webu SVČ  
Slunečnice: https://slunecni-
ceprestice.cz/ a na FB: Stře-
disko volného času Slunečni-
ce Přeštice, p. o.

S blížícím se koncem školní-
ho roku přejeme ze Slunečnice 
všem dětem, rodičům i peda-
gogům hodně sil.

Mgr. Jana Prokešová
ředitelka SVČ Slunečnice

Seniorky ve Slunečnici.

Návštěva dětí v hasičské 
zbrojnici

Na čtvrtek 19. května odpo-
ledne jsme dostali pozvání od 
členů Sboru dobrovolných 
hasičů Přeštice. Děti se na 
návštěvu velmi těšily – a bylo 
proč. 

Po příchodu k hasičské 
zbrojnici se nás ujal pan Mar-
tin Felix.

Seznámil děti s tím, co práce 
dobrovolných hasičů obnáší. 
Podívali jsme se do garáží, 
prohlédli si hasičskou techni-
ku a někteří z nás si vyzkou-
šeli zásahové obleky a helmy. 
Také jsme viděli, jak se použí-
vá dýchací přístroj, nezbytný 
při náročném zásahu. S pro-
hlídkou vybavení hasičského 
auta pomáhal panu Felixovi 
pan Zdeněk Mráz, který dětem 
umožnil prohlédnout si auto 
i uvnitř. Díky velmi teplému 
počasí si děti užily i závěreč-
nou vodní sprchu, která nás 
příjemně osvěžila.

O dotazy nebyla nouze a tak 
jsme se dozvěděli spoustu zají-
mavých informací o nelehké 
práci našich dobrovolných hasi-
čů, kteří mnohdy nasazují i své 
životy za záchranu druhých. 
Toho si velmi vážíme a ještě 
jednou děkujeme za  moc pěk-
né a poučné odpoledne.

Vychovatelky a žáci 
ze školní družiny 

při ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Pasování na čtenáře
v Lužanech

Prvňáčci v lužanské základ-
ní škole měli ve čtvrtek 26. 
května velkou slávu: v tamní 
knihovně totiž pomyslně zavr-
šili svůj první školní rok a byli 
pasováni na čtenáře.

V knihovně na prvňáčky 
čekala paní starostka a zároveň 
místní knihovnice Věra Petržel-
ková jako královna Knihovni-
ce spolu se svými pomocníky 
místokrálem Václavem a prin-
ceznou Knihomilou.

Po vzájemném představe-
ní se děti mohly vrhnout na 
plnění úkolů. Nejprve musely 
pomocí připravené básničky 
probudit spící princeznu Kni-
homilu. Podařilo se. A tak si 
vyslechly první úkol, poradit 
si s obrázkovo – písmenkový-
mi přesmyčkami. Dalším úko-
lem byl výběr jedné z nabíze-
ných pohádkových postaviček 
a sestavení jejího jména z jed-
notlivých písmenek. Posled-
ním a zároveň hlavním úko-
lem bylo předvést, že jsou 

opravdovými čtenáři. Musely 
totiž přečíst nahodilý úryvek 
z pohádky O Smolíčkovi.

Na závěr prvňáčci přednes-
li čtenářský slib, ve kterém 
mimo jiné slíbili, že se budou 
ke knihám vždy chovat s úc-
tou. Slib stvrdili vlastnoruč-
ním podpisem.

Protože všichni zvládli veš-
keré překážky, kromě uznání 
od paní starostky se jim dostalo 
vyznamenání nejvyššího: paso-
vání na rytíře či rytířku Řádu 
čtenářského mečem místokrá-
le Václava. Spolu se zážitkem 
si odnesli také pamětní list na 
tento den a osobní záložku do 
jejich první knihy.

Dopoledne bylo završeno 
prohlídkou lužanské knihovny 
a besedou s paní knihovnicí. 
Noví čtenáři si dopoledne jis-
tě užili a už se těší, až budou 
místní knihovnu navštěvovat 
pravidelně.

Za ZŠ Lužany
Mgr. Petra Beránková

Dokončení ze str. 1
Nezbývá tedy bohužel jiná 

varianta, než se dostat za řeku 
po mostě na Zámostí nebo 
u Příchovic na Ostrově. Infor-
mace o uzavírce a stavebním 
omezení budou s dostatečným 
předstihem umístěny na vidi-
telných místech u cest vedou-
cích k lávce. Máme též v plánu 
upravit sestup do luk z chodní-
ku, který je součástí mostu za 
ČOV. Jsme si vědomi, že pro 
pěší bude tato trasa z města 
k zahrádkám nejkratší.

Závěrem mi dovolte požádat 
vás o spolupráci. Napište mi, 

prosím, Vy všichni, kteří pravi-
delně lávku využíváte, a vaším 
cílem je péče o zahradu, jak 
často tam v měsících září až 
listopadu docházíte a zda máte 
možnost se tam dostávat au-
tem. Podle výsledků tohoto 
průzkumu se případně poku-
síme o zajištění dostupnosti 
vašich nemovitostí jiným způ-
sobem. Děkuji.

Přeji vám krásné léto plné 
hezkého počasí, mnoha zážit-
ků a odpočinku.

Mgr. Karel Naxera
starosta města

(neprošlo korekturou)

SLOVO STAROSTY

Májové oslavy 7. 5. 2022



Dokončení ze str. 1
Bicykl má v rovinatém Řezně 

skoro každý, a lidé je používa-
jí v podstatě jako hromadnou 
dopravu. Však také v tom-
to městě na soutoku Dunaje 
a Naabu začínají cyklistické 
výlety po proudu řeky po stez-
kách, které vedou do Vídně 
nebo až do Bratislavy. Tolik 
času royálové neměli, takže 
se především věnovali němec-
kým kamarádům. „Naši royá-
lové se s německými studenty 
znají. Oni byli vloni na podzim 
v Přešticích, vyrazili jsme na 
lodích do Příchovic, myslím, 
že se jim to líbilo, takže se uvi-
díme na konci června znovu, 
sjedeme spolu Vltavu do Čes-
kého Krumlova,“ říká organi-
zátor akce evangelický farář 
Jan Satke, u jehož přeštické 
farnosti royálové působí.

Výměnný pobyt vymyslel 
Jan Satke se svým kamará-
dem a evangelickým fará-
řem z Regensburgu Petrem 
Chamrádem, aby, jak říká Sat-
ke, „otevřeli dětem obzory“. 
Na akci finančně přispěl Čes-
ko-německý fond budoucnos-
ti a royálové ani Petr Mištera 
rozhodně výletu nelitovali. 
„Viděli jsme jeden z nejstar-
ších kamenných mostů v Evro-
pě, velkolepou katedrálu, lute-
ránský kostel nebo základy 
brány ještě z doby římského 
osídlení. Den pak zakončila 
přátelská grilovačka, při kte-
ré jsme měli možnost si více 
popovídat a ochutnat lokální 
výběr bavorských klobás.“

Výměnné pobyty pro větší 
počet dětí organizuje pravi-
delně i Základní škola Josefa 
Hlávky, a to do partnerského 

města Krška. Naposledy byly 
děti v Kršku před třemi lety, 
ale slovinské děti už to do 

Přeštic nestihly. O dalších plá-
nech škola na svém webu nic 
neuvádí.                           (red)
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Oznámení 
o nalezeném 
pejskovi

Pes, kříženec, 4 roky, černý 
s hnědým pálením. Odchycen 
v ul. Karlova v lednu 2022.

Pes je umístěn v záchyt-
né stanici v Přešticích, 
ulice V Háječku.

Výměnné pobyty se vracejí. Děti z Přeštic...

Prodám
držadlo + sedačku

do vany,

zachovalé, levně
(pro seniory).

Tel. 725 961 482.

Na prvý májový den mají přeš-
tické náměstí již řadu let „zabra-
né“ junáci. Pro děti místní stře-
disko Junáka za vydatné pomoci 
Sboru dobrovolných hasičů při-
pravuje množství her a soutěží.

„Už jsme se těšili, covid s tím 
zamával a pravidelnou akci na 
dva roky přerušil. Vyšlo počasí, 
těšili jsme se na velkou účast,“ 
byl spokojen na jednom ze sta-
novišť vedoucí střediska Mar-
tin. „Soutěže se snažíme při-
pravovat, aby je mohly plnit i ty 
menší děti, které přijdou s rodi-
či,“ doplnila jej Hanka.

A pohled na zaplněné náměs-
tí i blízký park to potvrzoval. 
Každé z dětí na počátku dostalo 
soutěžní lístek a čekalo jej cel-
kem dvanáct stanovišť s plně-
ním úkolů. Junáci měli řadu 
tradičních disciplín, chůdy, 
třídění, lovení rybiček, házení 
na šaška, srážení kuželek. Tři 
připravili hasiči, děti hadicí 
srážely kuželky, pomocí ruční 
stříkačky plechovky či házely 
kroužky. „Vědět to, tak jsme 
vzali přihlášky do oddílu mla-
dých hasičů a byl by hodně 
naplněný,“ usmíval se zájmu 
dětí na jednom hasičském sta-
novišti Karel. A samozřejmě 
velkému zájmu se těšila přista-
vená hasičská auta a možnost 
si je důkladně prohlédnout.

Zájem dětí potvrdila na 
počáteční prezentaci a vlast-
ně i na konci při výdeji slad-
kostí Pavla: „Po vybarvení 
všech políček za absolvování 
úkolů si malí soutěžící přišli 
pro sladké odměny. Určitě 
jsme vydali přes sto padesát 
soutěžních lístků a ještě cho-
dí další. Jsou tady hlavně ti 
menší, s rodiči, mnohdy ještě 
předškoláci. A úplně už chy-
bí generace čtvrťáků, páťáků, 
o větších ani nemluvím.“  Tra-
diční byl i hudební doprovod, 
opět vyhrávala po celé dopo-
ledne country kapela Sešlost 
Wjekem. 

                          (šat)

Tradiční soutěžní disciplínou 
na májových hrách je „lovení 
rybiček“.         Foto Petr Šatra

Velkému zájmu se těšily dovednostní soutěže hasičů.  
     Foto Petr Šatra

Náměstí patřilo dětem



Projekt MAP II (Místní akč-
ní plán rozvoje vzdělávání II 
Blovice a Přeštice) v jarních 
měsících úspěšně finišoval 
a v červnu na něj navazuje 
MAP III. Během těchto čtyř 
let probíhala spousta aktivit 
pro pedagogy i děti, setkání, 
zpracování analýz a strategic-
kých dokumentů. Dvakrát do 
roka se konala zasedání Řídí-
cího výboru, pravidelně se 
setkávaly pracovní skupiny 
(pro rozvoj čtenářské a mate-
matické gramotnosti, pro rov-
né příležitosti ve vzdělávání 
a pro financování ve vzdělá-
vání), za projekt realizační 
tým navštívil aspoň 2x každou 
školu na Blovicku a Přešticku 
a vedl individuální polostruk-
turované rozhovory s řediteli 
a ředitelkami o problémech 
a výzvách, kterým školy čelí 
a jak se s nimi vypořádávají. 
Pedagogové, pracovníci ve 
vzdělávání i rodiče využíva-
li široké nabídky seminářů 
i webinářů, přičemž velice 
efektivní byly vícedenní inten-
zivní vzdělávací programy 
jako např. Letní škola pro 
pedagogy a Ředitelská aka-
demie pro vedení škol. Ve 
spolupráci s odborníky jsme 
zajišťovali dle potřeb jednotli-
vých škol podporu při distanč-
ní výuce, v tomto školním 
roce pak byla v souvislosti se 
změnami RVP a zaváděním 

nové informatiky do škol 
realizována série školení pro 
pedagogy, metodická podpora 
a individuální konzultace pro 
zavádění ICT, ale i oblíbené 
projektové dny pro žáky, 
při kterých například stavě-
li vlastní školu v Minecraftu. 
Skvělá byla výjezdní setkání 
na výměnu zkušeností a zís-
kání inspirace jako exkurze 
do ZŠ Praha-Kunratice, do 
jedné z pražských SCIO škol, 
nyní v květnu do mateřských 
škol v Karlových Varech. 
Téměř všechny mateřské ško-
ly z Přešticka a Blovicka jsou 
zapojeny do práce s Klokano-
vým kufrem pro diagnostiku 
dětí v MŠ, v rámci projektu 
hojně využívají odborníka na 
logopedický screening pro 
děti. Pro podporu čtenářské 
gramotnosti jsou v projektu 
určeny aktivity spoluprá-
ce MŠ a veřejných kniho-
ven, spolupráce při realizaci 
školních čtenářských dílen 
(téměř třicet nejžádanějších 
knižních titulů pro děti je 
školám k dispozici a k sed-
mi z nich jsou již zpracovány 
pracovní listy i metodika), ve 
spolupráci s muzeem v Blovi-
cích byly oblíbené programy 
jako Kufřík B. Němcové či Se 
skřítkem do muzea, úspěšná 
literární soutěž na téma Naše 
paní Božena Němcová i lite-
rární workshopy. V omeze-
né míře pak probíhala akti-
vita Čtenářské dobrodružství 
– spolupráce s DJKT (besedy 
pro 2. st. nad knihou Deník  
A. Frankové) z důvodu covidu 
a uzavírky škol. Pro podporu 

rozvoje kreativity probíhaly 
pro žáky workshopy na tvor-
bu animovaného filmu. Byly 
také realizovány programy na 
podporu dobrého klima ve tří-
dách a pro pedagogy pak byli 
k dispozici odborníci s pod-
porou ve formě mentoringu 
a supervize. Obrovský zájem 
je o Půjčovnu pomůcek 
a vybavení – seznam pomů-
cek je zveřejněn na webu MAS 
v sekci MAP II. V souhrnu 

patřily mezi nejoceňovanější 
aktivity: vzdělávací semináře 
pro pedagogy, workshopy pro 
děti a žáky, exkurze do škol 
a školek a půjčovna pomů-
cek a vybavení. Jako největší 
přínos MAP je hodnoceno: 
přinášení nových informací 
a trendů a vytváření prostoru 
pro setkávání a výměnu zku-
šeností mezi pedagogy.

V rámci projektu byl zpraco-
ván a pravidelně aktualizován 

dokument Místní akční plán 
vzdělávání pro ORP Blovice 
a ORP Přeštice. Tento doku-
ment obsahuje Analytickou 
část a Strategickou část MAP 
s dílčími částmi Vize, Priori-
ty a Cíle, Investiční priority 
a Roční akční plán. Aktualizo-
vaný dokument byl schválen 
na 8. zasedání Řídícího výbo-

ru 12. května 2022 a je k dis-
pozici na webových stránkách 
MAS www.mas-aktivios.cz

Za realizační tým 
Mgr. Martina Naxerová, 
hlavní manažer projektu

MAP II
MAS Aktivios, z. s.

www.mas-aktivios.cz
fb:@masaktivios1
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Školní výlet VU3V za „duchy“ i na zámek
V úterý 17. května 2022 jsme 

se konečně po dvou letech 
vydali na školní výlet studen-
tů Virtuální univerzity třetí-
ho věku ze středisek Přeštice 
a Nezdice. Téměř 40 výletníků 
přivítal manětínský starosta 
Josef Gilbert Matuška v koste-
le sv. Jiří v Lukové, kde již od 
roku 2012 „v dřevěných lavi-
cích kostela tiše sedí desítky 
bíle oděných postav. Nemluví. 
Se skloněnými hlavami se tiše 

modlí k Bohu. Nedýchají. Ani 
vzduch se nepohne…“ Tehdy 
si totiž kostel vybral student 
Jakub Hadrava pro výstup své 
bakalářské práce. Do kostela 
přišli dobrovolníci, které oba-
lil igelitem, překryl prostěra-
dly a krajkami a zalil sádrou. 
Vzniklé odlitky od té doby 
poněkud netradičně zdobí 
interiér kostela a připomína-
jí duše věřících, kteří zůstali 
kostelu věrni i v dobách nej-

těžších. (www.lukova-kos-
tel.cz). Poté jsme přejeli na 
nedaleký zámek Chyše, kde 
nás provázeli samotní majite-
lé zámku, manželé Lažanští. 
Po velice zajímavé prohlídce 
i degustaci v místním pivova-
ru a dobrém obědě jsme měli 
čas na procházku zámeckým 
parkem, městečkem, ale i na 
dobrou kávu a popovídání si, 
protože se společně ve „škol-
ních“ lavicích uvidíme opět až 
po prázdninách v říjnu! Podě-
kovat bych tímto chtěla také za 

spolupráci s týmem Kulturního 
a komunitního centra Přeštice 
a za krásné prostory pro naše 
studium! A nakonec děkuji 
všem účastníkům zájezdu za 
dobrou náladu, bylo to moooc 
fajn a loučím se ještě jednou 
závěrečným „Sláva nazdar 
výletu, nezmokli jsme, už jsme 
tu…“☺

Mgr. Martina Naxerová,
projektový manažer
MAS Aktivios, z. s.

www.mas-aktivios.cz

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II Blovice a Přeštice 2018-2022

Exkurze do 1. MŠ Karlovy Vary – přírodní školka.

Mezioborové školení nové informatiky.

Postav školu v Minecraftu – workshop pro žáky.

Prevence plochonoží a příprava předškoláka.

Přírodovědné programy pro žáky.

Seminář pro účetní škol.

Učíme venku – praktické setkání pracovních skupin.



Nový školní rok 2021-2022 
konečně přinesl dětem mož-
nost, aby si poměřily síly ve 
sportovních soutěžích. Kon-
cem kalendářního roku 2021 
se naše dívky po mnoha odkla-
dech termínů předchozích 
turnajů zúčastnily krajského 
finále florbalu ČEPS cup, kde 
obsadily druhé místo. Nejlepší 
hráčkou turnaje byla vyhlá-
šena naše Elena Kuběnová  
z V. A, která nastřílela nejví-
ce branek. V letošním kalen-
dářním roce už byla situace 
z hlediska sportu příznivější 
a rozběhly se různé spor-
tovní soutěže. Jednou z nich 
byla otevřená vybíjená (dív-
ky i hoši). Povedlo se nám 
zvítězit v okresním kole ve 
Stodě a následně v krajském 
kole v Plzni vybojovat pěk-
né třetí místo. Zde bychom 
rádi vyzdvihli práci kapitá-
na družstva Matyáše Kořána 
z V. B, který tým skvěle vedl 
a organizoval. V krajském 
finále byla naší nejlepší hráč-
kou Barbora Míšková z V. A. 
Dívky si zahrály samostatně 
vybíjenou v Chlumčanech. Šlo 
pouze o okresní nepostupové 
kolo. Tento turnaj jsme ovlád-
li a zvítězili. Zde si zaslouží 
pochvalu celý dívčí tým, kte-
rý reprezentoval školu nejen 
výsledky, ale také vzorným 
chováním.

V atletice se na našem oválu 
odehrálo okresní kolo soutěže 
Štafetový pohár, kde soutěžící 
běhají štafety na 100 a 200 m, 
v doplňkových disciplínách 
si vyzkoušeli hod medicinba-
lem a skok z místa. Zde jsme 
byli skvělí. V kategorii star-
ších zvítězili: Lukáš Kydlíček  
V. A skok, Tereza Svobodová 
V. C hod, v kategorii mlad-
ších zvítězili: Nela Tykvartová  
III. A hod a Dominik Čagá-
nek III. B hod i skok. Naše 
družstvo celý závod vyhrálo 
a ještě další jednotlivci vybo-
jovali krásná umístění v doplň-
kových disciplínách. Všichni 
jsme měli radost z postupu do 
krajského kola, ale překazi-
lo nám ji termínové překrytí 
krajského finále Štafetového 
poháru a současně konaného 
krajského finále fotbalového 
McDonald´s Cupu v Plzni. 
Družstvo štafet se nám téměř 
rozpadlo a do krajského finá-
le v Horšovském Týně jsme 
odjížděli s podstatně jiným 
týmem. Přesto děti nezklama-
ly a v šestnáctičlenném star-
tovním poli obsadily krásnou 
devátou příčku. Opět nás vel-
mi potěšilo umístění našich 
jednotlivců v hodu a skoku. Ve 
starší kategorii zvítězila Adéla 
Stuchlová z V. A v hodu i sko-
ku. Z mladší kategorie Jan 
Haták ze III. B získal 1. místo 

ve skoku a Štěpán Roháč ze 
III. A těsně za ním 2. místo.

Počátkem května měli žáci 
navštěvující sportovní kroužek 
Florbal a hry možnost zahrát 
si na Májovém turnaji v Kla-
tovech. Jednalo se především 
o odměnu za celoroční práci 
v kroužku. Turnaje se zúčast-
nily převážně školy z Klatov-
ska. Konkurence mezi dívkami 
i chlapci byla veliká a turnaj 
měl vysokou úroveň. O to více 
nás těší, že tým chlapců Přeš-
tice A uhrál konečné 2. mís-
to, dívkám se podařilo získat 
dokonce skvělé zlaté medaile.

Nedílnou součástí chlapec-
kého a dnes i dívčího světa 
je určitě fotbal. Po dvouleté 
odmlce se opět uskutečnil tur-
naj v malé kopané McDonald´s 
Cup. Konkurence je vždy veli-
ká a každý tým se snaží o to, 
aby se probojoval do krajského 
finále. Tomu předchází kola na 
úrovni okrsků, okresů a násled-
ně kraje. Hraje se v kategorii 
1.–3. ročníku a v kategorii 
4.–5. ročníku. Základní kolo 
v Chlumčanech bylo z naší 
strany především rozkoukáva-
cí, postup do okresního finále 
se oběma týmům podařil až 
ze třetího postupujícího místa. 
V Dobřanech se sešlo osm nej-
lepších týmů v obou katego-
riích z okresu Plzeň-jih. Naši 
starší zástupci opustili turnaj 
na čtvrtém místě, ale mladší 
žáci toto kolo ovládli bez jedi-
né porážky. Tímto postoupili 
do krajského finále hraného 
v Plzni na 33. ZŠ. Zde naši žáci 
obsadili 5. místo, a tím pro ně 
soutěž skončila. Naším nejlep-
ším hráčem bojujícím dokon-
ce o trofej nejlepšího střelce 
byl Filip Sladký z III. C, který 
s osmi vstřelenými brankami 
nakonec obsadil třetí místo 
mezi střelci. Všem zúčastně-
ným chlapcům ovšem vypálila 
rybník naše Aneta Kriegerová, 
která ovládla soutěž nejrychleji 
vstřeleným gólem, který vsíti-
la ve dvanácté vteřině. Během 
turnaje nás navštívili čerství 
mistři Fortuna ligy Pavel Šulc 
a Jan Sýkora, kteří se s dět-
mi vyfotili a podepsali jim 
kartičky nebo třeba kopačky. 
V souvislosti s fotbalem urči-
tě nesmíme opomenout podě-
kovat trenérům fotbalu Víťovi 
Královi a Petru Voříškovi, 
kteří týmy provedli počáteční 
fází turnaje a zejména Láďovi 
Mourkovi, který nás doprová-
zel všemi koly. Trenéři dětem 
bez nároku na odměnu věno-
vali svůj volný čas, zajistili 
míče, odvoz věcí a zapůjče-
ní nezbytných sportovních 
potřeb. Dále bychom chtěli 
poděkovat trenérům fotbalu 
z okolních klubů, trenérům 
házené, atletiky, basketbalu 

a florbalu, kteří pracují s dětmi 
celoročně, neboť hlavně díky 
nim dosahují naši žáci tako-
výchto krásných výsledků. 
Všem malým sportovcům pře-

jeme pevné zdraví a děkujeme 
za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Radek Mašát
a Mgr. Lukáš Friebel

ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Vážení čtenáři a fanouš-
ci sportovních aktivit,

jistě pro Vás 
nebude tajem-
stvím, že mám 
tu čest již něko-

lik měsíců pravidelně psát do 
těchto novin ohledně našeho 
florbalového týmu starších 
žáků. Píši o nich nejen proto, 
že jsem tuto sezónu stále ještě 
jejich součástí, ale i z důvodu, 
že právě tito mladí sportovci 
představují naši budoucnost.

Ačkoliv to byl hlavní pod-
nět v mých článcích, nastal 
nyní správný čas Vám pově-
dět o našem mužstvu v první 
lize a trochu představit, oč se 
jedná.

Než ovšem přejdeme kon-
krétně k první lize a naše-
mu týmu, musím osvětlit, co 
je BLMF. Je to zkratka pro 
Bohemia liga malého florbalu. 
Jedná se o florbalovou ligu, 
která se hraje v poměru hráčů 
3 na 3 a mohou se jí zúčastnit 
amatéři i hráči z oficiálních 
soutěží českého florbalu. Její 
vznik je datován k roku 2005 
a k dnešnímu dni je v lize při-
hlášeno nad 40 týmů. Týmy 
jsou rozděleny do čtyř lig, dle 
výkonnosti. Náš tým se účastní 

BLMF od sezóny 2014/2015 
a byl založen Tomášem Sieg-
lem a Janem Horákem.

První liga je ta nejvyšší, které 
se lze zúčastnit. Jedná se o aré-
nu pro ty absolutně nejlepší 
hráče a my máme tu čest zde 
mít své družstvo. Abychom 
ale byli součástí, museli jsme 
se do této ligy nejprve pro-
bojovat, což nebylo snadné 
a povedlo se nám až letos.

Přestože letošní sezóna byla 
naší premiérou na vrcholku 
BLMF, dostali jsme se až na 
úctyhodné čtvrté místo po 
skončení základní části. Po 
bojovném výkonu jsme vypad-
li ve čtvrtfinále proti florbalo-
vějším Chlumčanům. Všichni 
naši hráči kypěli zdravým elá-
nem ze hry a dobrou týmovou 
morálkou. Toto místo je těžce 
vybojované se 111 vstřelenými 
brankami a 38 získanými body 
po 22 odehraných zápasech.

Všem hráčům děkujeme za 
jejich výkony a především za 
kvalitní reprezentaci našeho 
malebného městečka. Nyní se 
připravujeme na příští sezónu.

Jakub Cízler
hráč a novinář florbalového 

týmu Tělocvičné jednoty 
Sokol Přeštice
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Sportování na 1. stupni ZŠ Josefa Hlávky Přeštice Konec sezóny v první lize



Stojící zleva – trenér výběru juniorek Stanislav Zadražil, Vác-
lav Vyoral (hostující z Litic), Jan Hranáč, Jakub Brada, Jan 
Štengl, Kamil Štycha. Řada uprostřed – Nicola Lenková, Kami-
la Tušková, Michaela Trávová, Kateřina Kováříková, Michaela 
Živná, Aneta Šteflíková (hostující z Příchovic), Lenka Sýkorová. 
V pokleku – Andrea Brunátová, Patricie Červená, m. n. h. Soňa 
Hamplová, Nikola Červená, m. n. h. Jitka Kalčíková.
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Šestice příchovických národních házenkářů v reprezentačním 
dresu Čech – nahoře zleva Ondřej Hošťálek, Jolana Levorová, 
Václav Brada, dolní řada Klára Kováčová, Eva Levorová, Aneta 
Šteflíková.

Příchovičtí byli hodně vidět
Při pohledu na nominace obou 

výběrů pro mezizemské utkání 
Čechy – Morava národní háze-
né zaujalo velké zastoupení 
hráčů a hráček z Příchovic, což 
jen dokazuje výbornou úroveň 
tohoto sportu v obci.

Vítězství nad Moravou 23:18 
ze svého pohledu stručně oko-
mentovala Jolana Levorová: 
„Padesát minut to byl vyrov-
naný zápas, nikdy jsme nepro-
hrávaly, ale ani se ´neutrhly´ 
na větší rozdíl. Troufnu si říci, 
že jsme jej měly celý pod kon-
trolou. Na konci pár dobrých 
zákroků přidala Soňa (Hamp-
lová), což znamenalo konečné 
pětibrankové vítězství. Jinak 
střelecké rukavice měla Pavla 
(Šmídlová), co hodila na bran-
ku, to tam spadlo. Ale byl to 
takový nervózní zápas. Už dlou-
ho před začátkem dávaly hráč-
ky Východu najevo, že nemáme 
šanci, že vyhrát mohou jen ony. 
Tvářily se až povýšeně, tak jsme 
jim to ukázaly. Z jejich strany to 
byl zápas mnohdy až ́ za čarou´, 
řada zákroků na červenou. Tak 
vítězství je ´doma´, jen mě mrzí, 
že jsem si ani minutu nezahrála 
se ségrou Evou.“

Čechy k vítězství 23:18 do- 
vedl s kapitánským „C“ 

na rukávu Ondra Hošťálek: 
„Moravě jsme dovolili se jen 
přiblížit na dvě branky, jinak to 
bylo naše utkání. Jistě praco-
vala obrana, musím pochválit 
spoluhráče z Příchovic Vaška 
Bradu. Měl přehled, velice jistě 
si dirigoval obranu. Vycházelo 
nám střídání brankářů, výbor-
ně se uvedl nováček v brance, 
čakovický Lukáš Uřídil. Doslo-
va bravurními zákroky zdeptal 
moravský útok. V útoku jsme 
jako stará garda, spolu se mnou 
Prácheňský a Kučera, odtáhli 
většinu zápasu. Hlavně, že bylo 
sucho, ani jeden z nás nemiluje 
mokrý míč, to nám kombinace 
nevychází. Bylo dobré, že když 
za nás šli na plac mladí, také 
dávali branky. A podobně jako 
u žen, Morava byla až přemo-
tivovaná, z toho byly hodně 
unfair zákroky, některé na krk 
byly rovnou na vyloučení.“

A ještě na jedné věci se oba 
shodují: „Hodně mile nás pře-
kvapilo, kolik fandů z Přeštic, 
Příchovic a okolí vážilo ces-
tu přes celou republiku až do 
Studénky. Bylo příjemné vidět 
známé tváře, slyšet povzbuzo-
vání. To byla taky velká pod-
pora a hned se jinak hraje.

 (šat)

Vítězství napolovic
Pořadatelem letošních výbě-

rových utkání Čechy – Morava 
byla severomoravská Studén-
ka. Výsledkově se obě země 
podělily, Morava vyhrála mezi 
mladšími – juniorky Čech pro-
hrály 22:23, úplně stejně skon-
čil zápas juniorů. Mezi dospě-
lými byly úspěšnější Čechy, 
muži vyhráli 23:18 a stejným 
výsledkem skončil zápas žen.

Branku žen hájila m. n. h. 
Soňa Hamplová, na obraně 
moravským nájezdům čelily 
Andrea Brunátová a Patri-
cie Červená a o překonání 
moravské brankářky se snažily 
Nikola Červená, m. n. h. Jitka 
Kalčíková (3 branky) a Ane-
ta Šteflíková. Porážce svého 
juniorského družstva nezabrá-
nily brankářky Nicola Lenková 
a Lenka Sýkorová, obránky-
ně Kamila Tušková, útočnice 
Michaela Trávová, Kateřina 
Kováříková, Michaela Živná 
(2 branky). 

Ani dorostencům se neda-
řilo, nestačily výborné výko-
ny brankáře Kamila Štíchy, 
obránce Jana Hranáče a útoč-
níků Jana Štengla (7 branek) 
a Jakuba Brady (1).

...a postřehy aktérů...

...junioři
„Trenéři nám řekli – hrajte 

si své, ale projevila se nese-
hranost, jeden trénink nestačí. 
Největší problémy nám dělal 
takový ´hračička´, tvořil hru, 
pěkně s námi ´mával´, chví-
lemi si dělal co chtěl, připra-
voval místo jejich kanonýrovi 
(Benda 14 branek),“ shodli se 
jak brankář Kamil Štícha, tak 
obránce Honza Hranáč, „byli 
jsme poprvé, všechno pro nás 
bylo nové, ale dobře jsme si 
zahráli, byl to dobrý zápas.“

„Měli jsme ´díru´ na začátku 
druhého poločasu, zkazili pár 
útoků, přihrávky skončily v ..., 
pár střel nám chytil, a už jen 
dotahovali, tady asi byl základ 
porážky,“ hledal příčiny Jakub 
Brada, „zahrál jsem si hodně 
dobře, trochu nám chyběla 
sehranost v útoku. Ale spíše 

jsem byl nervózní, na takové 
akci jsem byl poprvé.“

...juniorky
Nováčkem na takové velké 

juniorské akci byla i Kateřina 
Kováříková: „Hrálo se nám 
dobře, byly jsme celá útočná 
trojice (spolu s ní ještě Micha-
ely – Trávová a Živná). Mys-
lím, že jsme úplně nepropadly, 
jen jsme naši kombinační hru 
nedokázaly zakončit přesnou 
střelbou, takže jsme branko-
vě nepodpořily velmi dobře 
hrající a střílející tymákovský 
útok.“

„Stále jsme byly o krok zpět. 
Snažily jsme se co to šlo, ale 
dělaly jsme chyby,“ hodně 
kriticky svůj výkon probra-
la Lenka Sýkorová. „Neměla 
jsem ani kousíček štěstí, abych 
chytila navíc jednu dvě rány. 
Taky jsem byla pěkně nervoz-
ní, poprvé na tak velké akci 
Čechy – Morava.“

...ženy
„Přípravu s juniorkami není 

třeba probírat. Vlastní repre-
zápas byl z naší strany pře-
svědčivý, hrály jsme týmově, 
pomáhaly si, celý zápas jsme 
vedly,“ vzpomínala Nikola 
Červená. „Prostě jsme si šly 
zahrát, to ulevilo od trémy, 
tak jsme byly silné i psychicky. 
Celý zápas jsme vedly, nedaly 
jsme ´Moravě´ šanci, i když 
jejich přístup byl dosti, můžu 
říci, až arogantní, vůbec si 
nepřipouštěly, že mohou pro-
hrát. Tak jsme jim ukázaly, jak 
se hraje chytrá národní háze-
ná.“

„Mě překvapila už samot-
ná nominace. Přece jen účast 
na jak se stále říká – Čechy 
– Morava, to jsem nečekala. 
Strašně jsem si to užila. Tro-
chu jsem měla obavy, co vlast-
ně se bude dít. Ale užila jsem si 
to, tréninky, zápasy, byly jsme 
dobrá parta, tak byla i zába-
va,“ doplnila ji Andrea Bru-
nátová.

„Byly to pohodové, krásné 
čtyři dny, užily jsme si je,“ 
shodují se obě dvě.           (šat)

Župní přebory v atletice
Posledního žup- 

ního přeboru 
v atletice, který 
se konal 7. května 

2022 v Klatovech, se zúčastnilo 
12 žáků a žákyň z oddílu Vše-
strannosti TJ Sokol Přeštice.

Ve svých kategoriích se žáci 
a žákyně umístili takto:

Dorostenky: Magdaléna 
Skálová – 1. místo.

Starší žákyně IV: Eliška 
Kořánová – 1. místo, Nikola 
Benediktová – 6. místo.

Starší žákyně III: Anna 
Bryndová – 4. místo.

Mladší žákyně II: Nikola 
Skálová – 6. místo.

Mladší žákyně I: Alžběta 
Bryndová – 8. místo.

Starší žáci III: Martin Ská-
la – 1. místo, Vojtěch Slouka 
– 2. místo, Martin Mrskoš – 3. 
místo.

Mladší žáci II: Štěpán Roháč 
– 1. místo, Martin Fořt – 7. 
místo.

Mladší žáci I: Martin Filip 
– 7. místo.

Blahopřejeme všem vítězům, 
ale i zúčastněným za skvělé 
sportovní výkony a reprezen-
taci naší jednoty.

sestra Naďa Květoňová
náčelnice TJ Sokol Přeštice


