
Co se dá 
natrénovat 
na Úhlavě, 
která ani  po- 
řádně nete-
če?

Děti se naučí pádlovat, jak 
sedět v kajaku, náklony, kte-
ré jsou důležité pro stabilitu. 

Všechny záběry se učí na klid-
né vodě, až potom můžou pře-
stoupit na divokou.
Jakou divokou vodu 

jezdíte vy?
Na kajaku méně divokou 

vodu, obtížnosti dvě až tři. 
V Evropě je obtížnost maxi-
málně šest s tím, že šestka už 
je nesjízdná, takže spíše do 
pětky. Mám ale ráda expediční 

rafting, to znamená, že jedu na 
raftu hodně divokou vodu, vět-
šinou mimo civilizaci, a vše-
chno si beru s sebou.
To jezdíte kde?
Mimo Evropu, trošku do svě-

ta. V Evropě jsou řeky krátké 
tak na jeden den, expedice jsou 
vícedenní.
Jezdíte s někým z Přeš-

tic?

Ne. Určitě jsou tady šikovní 
vodáci, ale nikdo tu expediční 
rafting nedělá. Letos jsem byla 
s vodáky z Peček v Severní 
Americe, sjížděli jsme Colora-
do v Grand Canyonu.
A jiná místa?
Colorado jsem jela podruhé, 

jinak jsem byla třeba v Indii, 
v Nepálu, v Kanadě. To ale 
nebyl rafting, sjížděli jsme 

řeku na kánoích, ale také něko-
lik dnů.
Rafty jste si brali do 

Colorada s sebou?
Ty jsme si půjčili na místě, je 

tam kolem toho normální byz-
nys. Kupříkladu v Indii jsme 
měli lodě od kamaráda, který 
tam má kontakty a hodně se 
tam vyskytuje. 

Horké počasí posledních 
týdnů a téměř žádné srážky 
lidem důrazně připomněly, že 
vodní blahobyt pomalu končí. 
Odborníci upozorňují, že voda 
v krajině ubývá a řada obyva-
tel to poznává na vlastní kůži. 
Katastrofa zatím nehrozí, ale 
získat životodárnou tekutinu 
bude stále dražší.

Před domkem na žerovic-
ké návsi stojí vlasatý chlapík 
a ukazuje na studnu mezi dvě-
ma domy. Je prázdná a Karel 
Löffler musí hodně šetřit. 
„Vodu na vaření kupuju, žena 
musela omezit myčku a pereme 
obden.“ Studna je totiž spo-
lečná pro dva domy a tak se 
domácnosti střídají. Se třemi 
dětmi je vyschlá studna pořád-
ný problém. „Zatím mi vozí 
soused ze své studny každý den 
kubík vody.“ Obce ani žádné 

jiné instituce nemají ze zákona 
povinnost to řešit a tak se Karel 
Löffler, jako vlastník studny, 
musí postarat sám. „Pitnou 
vodu si můžu nechat do stud-
ny vozit, ale pořádně se mi to 
prodraží.“ Vodu teď rozvážejí 
přeštičtí dobrovolní hasiči i do 
studen v Dolcích. „Vozíme ji 
výjimečně v rámci kondičních 
jízd, taky nemůžeme pořád,“ 
říká velitel Martin Felix.

V Žerovicích není rozvod 
obecní vody, přestože nad obcí 
stojí vodojem. Ten dodává 
vodu do Přeštic, mezi obyva-
teli Žerovic nebyl podle mís-
tostarosty Marka Krivdy dopo-
sud vyloženě vážný zájem. 
„Přivést vodu k Žerovicím je 
celkem brnkačka. To složitěj-
ší a nejdražší by byly rozvo-
dy vodovodu po vsi. Bude-li 
opravdu vážný zájem a bude-

me-li vědět, že vodu bude ode-
bírat významná část obyvatel, 
začneme v tomto směru činit 
kroky.“ Rozvod musí zaplatit 
obec. Při nedostatku vody se 
musí vždy postarat o zásobo-
vání vlastník.

Voda přitéká do Přeštic 
ze sedmi vrtů v okolí Úhla-
vy. Dva vrty leží v katastru 
Příchovic, pět vrtů v katast-
ru Lužan. Kdyby v dalekém 
budoucnu nastaly nějaké kata-
strofální neshody kvůli vodě 
jako z filmů sci-fi, Přeštice by 
o ni musely bojovat. Za těchto 
klidných časů zatím teče voda 
do vodárny v ulici V Háječku. 
Před vodárnou stojí hydrant, 
ze kterého čerpají vodu hasiči 
nebo si ji kupují soukromníci. 
Ve vodárně projde voda che-
mickou úpravou a pak ji čer-
padla vyhánějí do vodojemu. 

Odtud teče samospádem do 
domácností. Největší odběr je 
v závislosti na ročním období 
mezi půl osmou a půl devátou 
večer.

Vodou z vrtů se stříkají 
komunikace, hasiči s ní hasí 
požáry, čistí se s ní kanalizace. 
Obyvatelé pitnou vodou spla-
chují záchody, běžně napouš-
tějí bazény a zalévají zahra-

dy. V případě krizové situace 
může město vydat vyhlášku 
a spotřebu vody omezit. „Ze 
zákona to možné je. Některé 
obce třeba zakázaly napouště-
ní bazénů,“ říká místostarosta 
Marek Krivda. Spotřeba města 
se v červnu pohybuje zhru-
ba kolem 800 tisíc litrů vody 
denně, což odpovídá 160 cis-
ternám přeštických dobrovol-
ných hasičů.
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Smůla ve studni

Studny vysychají. I do Přeštic dorazilo sucho.

Z Úhlavy do divočiny

Na rozmarné léto to zatím nevypadá, ale rozmarná nálada na řece panuje. Loděnice se stala pro širokou veřejnost nejvyhledáva-
nějším sportovním areálem v Přešticích. Na snímku mládenec předvádí akrobatické kousky, se kterými jen tak nepřeste. Aspoň dokud 
bude v Úhlavě voda. Kiosek je otevřený a večery budou dlouhé.                                                               Text (red), foto Milan Janoch

Vodovod do Žerovic?

Vrt za humny

Zákaz napouštění bazénů?

Vážení čtenáři,
je tady zase léto a s ním vše, co 

k němu patří. Školou povinní se 
těší z prázdnin a mnoho z vás 
se připravuje na dovolenou. 
Ta však nebude trvat celé dva 
měsíce, a proto se občas může 
rodičům objevit na čele vrás-
ka ze starosti, jak se ratolesti 
postarat o bezpečný program. 
V tomto případě se podívejte 
na nabídku příměstských tábo-
rů, které pořádají DDM a KKC 
v Přešticích, a třeba tam něco 
vyberete. Teplé počasí, kte-
ré bylo již v červnu, nás často 
vyhání ven z domů, abychom 
se ochladili při koupání nebo si 
dali ve městě nějaký osvěžují-
cí nápoj. Pokud se osvěžování 
protáhne do večerních hodin, 
nezapomeňte na slušné vycho-
vání a buďte ohleduplní ke spo-
luobčanům, kteří již venku být 
nemohou, protože třeba za pár 
hodin vstávají a jdou do práce. 
Stejně tak upozorňuji i provo-
zovatele, že se musejí postarat 
o to, aby jejich hosté nerušili 
okolí. Dle současné legislativy 
je vyloučeno též venku pořá-
dat akce (zejména ty hudební), 
jejichž konec by přesáhl 22. ho-
dinu.

I když je teplo, v celém městě 
probíhají různé stavební práce, 
které oceníme hlavně v zimě. 
V bytových domech se mění 
zařízení pro vytápění, budou se 
stavět nové teplovody a měnit 
kotle v kotelně. To vše se děje 
s přispěním mnohamilionové 
dotace od ministerstva průmys-
lu s cílem poskytovat odběra-
telům tepla kvalitní a stabil-
ní služby. Chodníky jsou na 
mnoha místech rozebrané kvůli 
výměně plynového potrubí, ale 
poté budou mnohde lepší než 
předtím. K dokončení a zahá-
jení provozu spěje též restau-
race na náměstí a jsem si jistý, 
že v příštím vydání PN budou 
již snímky z jejího otevření. 
Pivovarská technologie a vyba-
vení kuchyně je již kompletní, 
dokončuje se interiér, takže si 
pivko už v srpnu dáme.

K létu patří samozřejmě také 
pohyb, zejména ten rekreační 
a relaxační. Relax si zaslouží 
všichni, ale nejvíce ho přeji 
několika desítkám sportovců 
a jejich trenérům, kteří vybojo-
vali vítězné vavříny pro přeštic-
kou národní házenou. Za vedení 
města a vlastně za všechny naše 
občany srdečně gratuluji našim 
,,zlatým“ hochům a dívkám 
k historickému mnohačetnému 
triumfu a děkuji za skvělou 
reprezentaci Přeštic. Podrob-
nosti určitě najdete na dalších 
stránkách novin.

Na závěr mi dovolte 
popřát vám krásné léto 
plné slunce, pohody, odpo-
činku a dobré nálady.

Mgr. Karel Naxera
starosta města Přeštice

LEGENDÁRNÍ
BROUK

VE 
VODOKRTECH

12. ročník
sraz vzduchem 

chlazených
Volkswagenů

11.-13. 8. 2017
Vodokrty koupaliště.

Bohatý doprovodný 
program.

Přeštické 
pivní 

slavnosti
2. 9. 2017

od 12.00 hodin
Masarykovo náměstí

Bohatý program
a kvalitní občerstvení.



Dokončení ze str. 1
Lodě vyrábí a má je v Indii 

schované v garáži.
Jak dlouho jste sjížděli 

Colorado?
Dvacet jedna dnů. Bylo 

to nějakých 360 kilometrů. 
Dostali jsme povolení na dva-
cet jedna dnů, s tím, že jsme si 
udělali po cestě tři volné dny 
a chodili jsme na výlety do 
bočních kaňonů.

Je Colorado prudká 
řeka?

To záleží na vodním stavu. 
Spíš jsou tam ale kratší peřeje, 
těch je tam dost. Peřeje, olej, 
peřeje. Některé z nich jsou ale 
i dost obtížné.
Jezdí tam hodně lidí? 

Je to taková přecpaná 
dálnice jako Vltava?

To ne. Do Grand Canyonu 
musíte mít povolení a to se zís-
kává losem. Podáte si na začát-
ku roku elektronickou žádost 
a oni vás zařadí. Kdo vyhraje, 
bere s sebou patnáct lidí. Když 
se domluví víc lidí, mají větší 
šanci, že na ně padne los. Ale 
pozor, losuje se rok dopředu. 
Na tuhle výpravu vyšel los na 
druhý pokus.
Kolik stojí povolení?
Podání žádosti stojí pár 

dolarů. Ovšem když vás vylo-
sují, tak platíte nevratnou 
kauci kolem osmi set dolarů 
a samotná výprava pak sto-
jí zhruba dva tisíce dolarů na 
člověka. V tom je povolení do 
národního parku, zapůjčení 
raftů, kompletní vybavení na 
cestu, jídlo, plyn, doprava na 
řeku a z řeky, zkrátka všechno. 
Mohli jsme si vybrat ze tří dru-
hů nabídek jídla. To nám pak 
dali přesně podle objednávky 
na dvacet jedna dnů.
Ale to není žádné dob-

rodružství. Ani jste si 
nevařili, všechno vám 
naservírovali.

To nejsou polotovary, jen to 
tak vypadá. Dostanete očíslo-
vané plechové bedny a v nich 
jsou suroviny, včetně syrové-
ho masa. To je v chladicích 
boxech plných ledu. Z toho 
jsme vařili.
Kolik jste měli raftů?
Dva osobní rafty a tři náklad-

ní. Nákladní vezou právě bed-
ny s jídlem a veškerý materiál.
Nákladní rafty bez lidí?
Na nákladním raftu jede 

jeden člověk, který vesluje. 
My jsme tam měli dva lidi, 
aby se mohli střídat a je to 
i lepší při přistávání. Americké 
výpravy většinou sjíždějí řeku 
pouze na nákladních raftech. 
Nasáčkují si tam pasažéry a ti 
se jen vezou a koukají.

To musí být doce-
la nuda, sedět dvacet 
dnů na lodi, nic nedělat 
a koukat kolem.

To jsou Američané, baví je 
to. Pro ně je to zážitek, pro nás 
by to asi zážitek nebyl. Mimo-
chodem na koupání to moc 
není, voda je dost studená.
Byli tam kromě vás ješ-

tě nějací lidé, kteří pád-
lovali?

Ne. My jsme byli jediní. 
Ostatní jeli na nákladních 
raftech, průvodci veslovali 
a turisté koukali. I na té před-
chozí výpravě před několika 
lety to bylo stejné.

Na mě to působí jako 
byznys. Mohli jste aspoň 
vystoupit někde jinde, 
než na určených mís-
tech?

Vystoupit na břeh se může 
kdekoliv, ale je tam pár míst, 
kde se nesmí tábořit. My 
jsme jeli navíc mimo sezó-
nu. Komerční výpravy jezdí 
v sezóně a mají s sebou zku-
šeného průvodce, který se tím 
živí. My jsme nikoho takového 
neměli. Všichni jsme vodáci, 
co pádlují sami. Co je důležité, 
každý den mohou vyjet pouze 
dvě výpravy, takže maximálně 
32 lidí denně.
I tak ale dva tisíce dola-

rů na osobu?
Je to dost peněz. K tomu 

letenka, řada dalších věcí, to 
je docela drahý výlet. V Grand 
Canyonu jsou indiánské rezer-
vace a Indiánům se musí platit 
poplatky.

Mají Indiáni čelenky?
Nemají. Jsou normálně oble-

čení. Živí je turisté, kteří do 
Grand Canyonu přijíždějí, 
a mám pocit, že jinak nic nedě-
lají. Dost se opíjejí.
Můžete rozdělat v tábo-

řišti oheň?
Jen na železném plátu, na 

takovém grilu. Od prosince do 
února je možné sbírat napla-
vené dřevo, potom už kvůli 
ochraně hmyzu nikoliv. Dře-
vo vezeme s sebou. Oni jsou 
na to hákliví, takže kontrolují, 
kolik máme dřeva. Z rozpočtu 
zásob vědí, kolikrát grilujeme, 
a z toho vypočtou, jestli si dře-
vo nesbíráme a nemáme tábo-
ráků až moc.
Ryby se můžou chytat?
To jo, ale nevím, jestli tam 

nějaké jsou. V Coloradu jsem 
žádné neviděla. V jednom 
bočním kaňonu se třely, byly 
jich tisíce, ale jinak nevím. Asi 
jsou hluboko. Ani zvěře moc 
není. Je to v poušti, takže hadi, 
škorpioni, občas nějaká koza.

Mohli jste chodit na 
záchod na břeh?

Do řeky se může močit, ale 
na velkou se musí chodit do 
takových speciálních beden 
a ty se vezou na raftech. Zní to 
divně, ale má to svůj význam. 
Voda z řeky je určená na pití.
Oni ty toaletní bedny 

na konci cesty kontro-
lují?

Nevím, co s tím dělají, ale 
zřejmě to nějak ověřují. On se 
tomu každý směje, ale vezměte 
si, že tam každý den vyjede 32 
lidí, to je poměrně dost. Mož-
ná to zní přehnaně, ale mně se 
na Americe líbí, že než aby 
zatrhli sjezd řeky, tak vymys-
lí způsob, aby to šlo. Zatímco 
v Česku to buď jde, nebo ne.
Stejně mám pocit, že 

je to trochu masňác-
ký výlet. Zaplatíte dva 
tisíce dolarů, oni vás 
vybaví, skočíte do vody 
a jedete.

Není. Všechno musíte naplá-
novat, příprava je náročná. 
Není tam signál, kdyby se něco 
stalo, museli bychom volat 
satelitním telefonem, který 
nám dali s sebou. Spoléháte 
sami na sebe a na to, co umí-
te na vodě a že zvládnete být 
mimo civilizaci. To fakt není 
Vltava. Dostat se do Grand 

Canyonu je sen každého vodá-
ka. Není to tak, že si řeknu, za 
měsíc pojedu, koupím si leten-
ku a jedu.
Takže vás to baví.
Pohltilo mě to už poprvé 

a řekla jsem si, že bych to 
chtěla zažít znovu. Měla jsem 
dvojnásobné štěstí, a přesto 
s pár lidmi toužíme jet potřetí, 
třeba za tři nebo pět let. Takže 
asi podáme žádost.

Když jste se z Colorada 
vrátila zpátky na Úhlavu, 
co jste dělala?

Tady jsem šťastná. Máme tu 
dobrý oddíl, spoustu dětí, partu 
a pohodu. Není to divoká řeka, 
není to opuštěné, ale mám to 
tu ráda.
Co jste sjížděli v Hima-

lájích?
V roce 2008 jsme jeli 

Brahmaputru v Indii, sousedí 
s Tibetem. Tu jsme jeli týden, 
ale bylo těžké se vůbec k řece 
dostat. Potřebovali jsme také 
povolení, ale nikoliv kvůli 
národnímu parku, ale protože 
řeka pramení v Tibetu a tam 
běžně turisté nemohou.

V čem to bylo ojedinělé?
Zamýšleli jsme světový 

prvosjezd, jenže Indové si 
to chtěli udělat sami, aby 
byli první oni jako domácí. 
Nechtěli to připsat cizincům. 
Takže vymysleli, že s námi 
pojedou vojáci, jedna skupi-
na byli dokonce letci. Jenže 
těsně před odjezdem to jedna 

skupina vzdala a ta druhá nás 
v podstatě napálila. Neposkytli 
nám domluvené letadlo, takže 
jsme si museli najmout džípy, 
jet dlouho do hor, tam najmout 
nosiče a jít pěšky s loďmi.
A co ti letci?
Ti se nakonec řeky báli, 

takže vůbec nevypluli. Nechali 
nás tam bez zásob, které měli 
zajistit. Takže jsme jeli na dost 
úsporný režim a tu řeku jsme 
sjeli sami. Takže ten prvosjezd 
nakonec máme.
Jak víte, že jste byli 

první?
To se zapisuje. Akorát, že 

nám ho neuznali. Indové nás 
totiž vypekli. Měli to sjet oni, 
ale protože utekli, tak v míst-
ních novinách vyhlásili, že 
jsme se ztratili, že nás hledali 
jako utopené a že nás našli ve 
městě.
Oni si prvosjezd při-

vlastnili?

Ano, ale na té řece vůbec 
nebyli. To byla hodně těžká 
řeka, vodnatá.

Jaké jsou vaše další 
cestovatelské plány?

Momentálně pořád žiju 
z Colorada, takže úplně nepře-
mýšlím další plány. Něco ale 
určitě přijde. Nějaká divoká 
voda, možná nějaké hory, uvi-
díme.
Ještě mi řekněte, jak 

jste přišla na koloběžku, 
se kterou tady jezdíte?

Původně jsem na ní chtě-
la jezdit jen do práce, abych 
netahala auto po Přešticích. 
Koupila jsem si menší kolo-
běžku, ale začalo mě to bavit. 
Výlety jsem protahovala, až 
jsem tu menší prodala a kou-
pila si větší a s ní už můžu pár 
kilometrů ujet.
Kolik najezdíte na výle-

tě?
Když jedu po práci, tak 

patnáct, dvacet kilometrů. 
O víkendu klidně čtyřicet nebo 
padesát. Mně se to líbí víc než 
kolo, prostě mě to baví.
Jakou nohou se odráží-

te?
Střídám nohy, to se musí. 

Nesnáším ale, když jedu na 
koloběžce a někdo zatroubí 
z auta v dobré víře, že mě chce 
pozdravit. Tohle mi opravdu 
nedělejte.

Ľubomír Smatana
reportér 

Českého rozhlasu
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S dobrou partou se dá sjet cokoliv Seznámení občanů 
s činností městské policie za měsíc 
KVĚTEN 2017 
Tel. 725 726 549

Na koho to štěstí padne

Nedovolené pěstová-
ní rostlin obsahujících 
omamnou nebo psy-
chotropní látku

Dne 3. 5. 2017 spolupraco-
vali strážníci s útvarem Policie 
ČR SKPV při domovních pro-
hlídkách v obcích Vlčí a Pří-
chovice z důvodu podezření 
třiatřicetiletého muže a dvaa-
čtyřicetileté ženy z trestného 
činu „Nedovolené pěstování 
rostlin obsahujících omamnou 
nebo psychotropní látku“. Věc 
dále šetří Policie ČR.
Muž napadající stráž-

níky byl převezen na 
záchytnou stanici

Dne 14. 5. 2017 ve 20.23 hod. 
bylo cestou Policie ČR nahlá-
šeno, že ve večerce v ul. Rybo-
va v Přešticích je muž, který se 
dožaduje alkoholu, ale nemá na 
zaplacení. Hlídka MP na mís-
tě zjistila devětačtyřicetiletého 
muže z Lužan, z jehož dechu 
byl cítit alkohol, ale v přítom-
nosti hlídky se nedopouštěl 
protiprávního jednání. Vzhle-
dem k jeho stavu byl dobro-
volně převezen do místa sou-
časného bydliště v Přešticích, 
kde měl být předán manželce. 
Tuto však začal urážet, stej-
ně jako strážníky, které poté 
i fyzicky napadl a následně 
se pokusil poškodit vozidlo 
městské policie. Jelikož neu-
poslechl výzev strážníků, aby 
zanechal svého protiprávního 
jednání, bylo použito donuco-
vacích prostředků a nasazena 
pouta. U muže bylo naměřeno 
2,65 promile alkoholu v dechu. 
Tento byl převezen Policií ČR 
na záchytnou stanici do Plzně, 
a podezření z přestupků proti 
majetku, veřejnému pořádku 
a občanskému soužití oznáme-
no na správní orgán k vyřízení.
Jízda motorovým vozi-

dlem bez řidičského 
oprávnění v ul. Plzeňská 
v Přešticích

Dne 17. 5. 2017 ve 22.45 hod. 
při hlídkové činnosti u prodej-
ny KIK v Přešticích spatřila 
hlídka MP projíždět přes par-
koviště prodejny Billa do ul. 
Plzeňská vozidlo Mercedes 
Benz bez registračních značek 
a ve střešním okně vozidla stá-
la postava mladíka oblečeného 
do bílého trička. Vozidlo poté 
z komunikace odbočilo na 
parkoviště prodejny KIK, kde 
zastavilo a bylo kontrolováno 
hlídkou. Provedenou lustrací 
bylo zjištěno, že dvacetiletý 
mladík z Přeštic není držite-
lem příslušného řidičského 
oprávnění a v současné době 
dokončuje autoškolu. Jeho 
spolujezdec, devatenáctiletý 
mladík z Přeštic, je podezře-
lý tím, že za jízdy nebyl na 
pozemní komunikaci připou-
tán a jako provozovatel vozi-
dla svěřil vozidlo osobě, která 
nesplňuje podmínky k řízení 
dle zákona o silničním provo-
zu. Oba mladíci byli oznámeni 
k vyřízení na správní odbor 
v Přešticích.
Zjištění pachatele 

ukopnutého odpadko-
vého koše v ulici Jung-
mannova

Dne 28. 5. 2017 kolem 16.00 
hodin prováděli strážníci hlíd-
kovou činnost na Masaryko-
vě náměstí v Přešticích, když 
zaslechli výkřiky vulgarizmů 

směřující na mladíka s dívkou, 
kteří vešli do ul. Jungmanno-
va. Nadávající mladík šel stá-
le za dvojicí, a když vešel do 
prostoru parkoviště této ulice, 
ukopl odpadkový koš, ze kte-
rého se vysypal odpad. Poté 
jej ještě stačil sebrat a odhodit, 
než upadl a byl zadržen hlíd-
kou MP. Jednalo se o třiatři-
cetiletého muže ze Slovenska, 
bydlícího na ubytovně v Přeš-
ticích. Tento si takto vyřizoval 
spory s místním mladíkem, 
se kterým se nepohodl. Muži 
bylo naměřeno 2,25 promile 
alkoholu v krvi. Jelikož dále 
nepokračoval ve svém proti-
právním jednání, dobrovol-
ně sesbíral vysypaný odpad 
a nedošlo k poškození majetku 
města, byl tento na místě vyře-
šen blokovou pokutou.

Narušení občanského 
soužití pro jeho barvu 
pleti v provozovně Sport 
baru

Dne 31. 5. 2017 před půl-
nocí požádala hlídka Policie 
ČR strážníky o spolupráci při 
zákroku v baru Sport v Přeš-
ticích, kde má před provo-
zovnou čekat osm mužů, kte-
ří mají v úmyslu napadnout 
muže, který sedí uvnitř. Na 
místě hlídkami zjištěn poško-
zený, jednalo se o mladíka od 
Chomutova, který byl u baru 
veřejně slovně napaden usta-
noveným podezřelým, devěta-
třicetiletým mužem z Přeštic, 
pro jeho barvu pleti. Poškoze-
ný za přítomnosti hlídek ode-
šel na ubytovnu a podezření 
z přestupku proti občanskému 
soužití si na místě převzala 
hlídka Policie ČR. Věc bude 
oznámena k projednání na 
správní orgán.
Opakovaný únik zvířat 

v zájmovém chovu
V měsících březen a duben 

2017 bylo strážníky prová-
děno šetření v zahrádkářské 
kolonii v ul. Hlávkova v Přeš-
ticích, kde opakovaně dochá-
zelo k přelétávání a podlézání 
plotu drůbeží z jedné zahrád-
ky na druhou a k rozhrabá-
vání záhonů a ničení okrasné 
skalky. Přestože byl nájemce 
zahrádky o tomto informo-
ván, neučinil žádná opatření. 
Majitelům poničené zahrádky 
z Přeštic vznikla škoda ve výši 
min. 2000 Kč. Též v měsíci 
květen 2017 byl prověřován 
únik zvířat, nyní v obci Žero-
vice. Zde dva němečtí ovčáci 
z důvodu poškozeného oplo-
cení mezi pozemky opakova-
ně vbíhali na sousední poze-
mek a ohrožovali zde jejich 
majitele. Jelikož dle zákona 
na ochranu zvířat proti týrá-
ní neučinili majitelé opatření 
proti úniku těchto zvířat, byly 
oba případy oznámeny k doře-
šení na správní orgán MěÚ 
v Přešticích.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

Nuda na lodi?

Plující toalety

Ukradený prvosjezd

Netroubit na koloběžku!



Dne 6. května 2017 zemřela ve věku  
91 let paní 

Květuše Klesová
z Přeštic.

Za projevení soustrasti děkuje dcera 
Jaroslava s rodinou. 

ZLATÁ SVATBA manželů STREJCOVÝCH

Všem oslavencům přejeme 
hodně zdraví a pohody do 
dalších let.

VÝROČÍ
(červen)

82 let 
Vlasta POLÍVKOVÁ

Marie BERNKLAUOVÁ
Anna ŠINDELOVÁ
Zdenka BENDOVÁ

81 let 
Vítězslava SIKYTOVÁ

František JANSKÝ (Skočice)
 Václav MALÁN

84 let 
Jaroslav KRS

83 let 
Václav KASL

Ladislav MAJER (Zastávka)
Jan FERENČÍK

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavili

pan Josef BENEŠ
paní Marie ČENKOVÁ

pan Jan ŠINDELKA
pan Josef TOMAN

pan František HOCH

Blahopřejeme
 k životním výročím.

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

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

2. polovina května
a 1. polovina června

86 let 
Miloslava ŠEDIVCOVÁ

(Žerovice)
Jan VELÍK

Věra ODVÁRKOVÁ
Vlasta JANOUŠKOVÁ

(Skočice)
Pavel HAMRLE

ÚMRTÍ (květen)

Květuše KLESOVÁ
Jan VOVES
Dagmar RUTHOVÁ
Anna HEŘMANOVÁ
Božena ŠIPLOVÁ
Ladislav KRS
Ján KOVÁČ

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

(1926) 
(1934)
(1942) – Skočice
(1940)
(1927)
(1947)
(1947)
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VZPOMÍNKA
BLAHOPŘÁNÍ 

k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavila

paní Marie VALENTOVÁ

87 let 
Marie SUDOVÁ

Libuše ČERMÁKOVÁ
Marie ŽIŽKOVÁ

Dorota BEČVÁŘOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 91. narozeninám

91. narozeniny oslavila

paní Věra STREJCOVÁ 
(Vícov)

88 let 
Růžena PŘIBÁŇOVÁ

89 let 
Marie HÁJKOVÁ

VZPOMÍNKA

Dne 7. 7. 2017 by se dožil 80 let 

Vladimír Benda, 
dlouholetý starosta Přeštic. 

V období 1990 až 2002 výrazně změ-
nil Přeštice. Jeho vize, které se staly 
realitou, využívají i dnešní generace 
obyvatel města. Rekonstrukce infrastruk-
tury města, nové rozvojové plochy pro 
bydlení V Háječku, Na Chmelnicích, 
rekonstrukce budovy bývalého hejtman-
ství a získání ORP pro Přeštice, nová 
škola, dostavba severní strany náměstí, 
oprava kostela a dostavba věží, partner-
ství s Nittenau... a takto bychom moh-
li pokračovat ještě dlouhým výčtem. 
Bohužel vážné onemocnění přerušilo 
i naplnění dalších vizí.

Všichni bychom si měli uvědomit, že 
hnacím motorem dynamického porevo-
lučního rozvoje Přeštic byl právě pan 
Vladimír Benda. 

Čest jeho památce!

Dům historie Přešticka prosí o pomoc při určování jednotlivých řemeslníků 
na fotografii Spolku podporujících se řemeslníků z roku 1931.

POZNEJ SVÉHO DĚDKA!

Dne 8. července 2017 si připomeneme 
první smutné výročí, kdy nás opustila naše 
maminka, paní 

Marta Samuelová.
Za tichou vzpomínku všem děkují synové 

s rodinami.

BLAHOPŘÁNÍ 
k 92. narozeninám

92. narozeniny oslavila

paní 

Jaroslava STAŇKOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 94. narozeninám

94. narozeniny oslavil

pan Josef BALÁK

BLAHOPŘÁNÍ 
k 96. narozeninám

96. narozeniny oslavila

paní Petruška
LANGMAJEROVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 98. narozeninám

98. narozeniny oslavila

paní 

Ludmila KOKOŠKOVÁ

Dne 3. června uplynulo 50 let ode dne, kdy si v Přešticích dali 
manželský slib manželé

Václav a Ludmila Strejcovi
z Přeštic. Při příležitosti tohoto krásného výročí uzavření Vaše-

ho sňatku Vám, manželé Strejcovi, přejeme hodně krásných 
společně prožitých chvil ve zdraví, štěstí, klidu a spokojenosti 
v kruhu svých nejbližších.

Projekt Čtěte ušima
aneb (Audio)kniha
do vlaku

Audiotéka se rozhodla v ča-
se cestování a letních prázd-
nin podpořit projekt Kniha do 
vlaku, a to rozšířením o mož-
nost poslechnout si zdarma 
během cestování vlakem jednu 
z audioknih. Chcete si cestu 
vlakem zpříjemnit zajíma-
vým čtením, ale zrovna jste si 
zapomněli doma knihu? A co 
si nechat příběh vyprávět pří-
mo do vašich uší? Cestujete 
s dětmi anebo sami? Zažijte 
cestování jinak a čtěte ušima 
s Audiotékou. Dojděte do kni-
hovničky na našem nádraží, 
kde byste měli objevit plakátek 
na (Audio)knihu do vlaku. Tak 
si budete moci poslechnout 
jednu ze dvou audioknih, a to 
zdarma v aplikaci Audioteka. 
Akce probíhá od června do 
konce léta. Vyberte si jednu 
z audioknih: Příběhy zvířátek, 
kterou načetl Jiří Lábus, anebo 
audioknihu Nechtění s hlasem 
Michala Gulyáše.

  Mgr. Jindřiška Červená
 MěK Přeštice

OZNÁMENÍ

Dne 16. května 2017 oslavila 91. narozeniny 
paní

Věra Strejcová
z Přeštic-Vícova. 

Celá rodina jí přeje do dalších let pevné zdra-
ví, spokojenost a pohodu.

BLAHOPŘÁNÍ K 91. NAROZENINÁM

Přínosné setkání
Dne 31.  5. 2017 pořádala míst-

ní skupina MAS AKTIVIOS 
seminář v rámci projektu zpra-
cování místního akčního plánu 
rozvoje vzdělávání pro ORP 
Přeštice. V první části semi-
náře proběhla ukázková cvi-
čební hodina předškolních dětí 
z MŠ Gagarinova s učitelkami 
za účelem sdílení zkušeností 
a nasbírání inspirace. Cvičilo se 
na téma „Na návštěvě v ZOO“ 
v tělocvičně ZŠ Na Jordáně. 
Předškoláci si donesli z domova 

exotická plyšová zvířátka jako 
pomůcku ke cvičení. Účastnilo 
se také devět učitelek z okol-
ních MŠ. V druhé části semináře 
jsme si povídali o tom, co nás tíží 
a těší (příklady z praxe, komuni-
kace s rodiči, nápady na společné 
aktivity). Seminář byl obohacují-
cí o zkušenosti ostatních učitelek 
a vyzněl jako přátelské posezení 
nad společným tématem.

Jitka Erbenová
ředitelka MŠ Gagarinova

Přeštice
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Přízemní výstavní sál: 
8. 7. – 27. 8. 2017
Krása v ženských skříních 
– retro výstava oblečení z 50. až 80. let 20. stol. 
Podkrovní výstavní sál: 
1. 7. – 30. 7. 2017
Z lásky k focení
– fotografie Ivana Markoviče z Přeštic

červenec 2017
 1. 7. 2017 
Tradiční neckyáda
(Přešticko-Příchovická)
Pluje se za každého počasí. 
Plavba na vlastní nebezpečí. 
Na přeštické loděnici následu-
je: vyhlášení nejlepšího plavi-
dla, občerstvení, živé vystou-
pení kapely Los Gádžos.
Čas konání: 12.45 hodin
Prezence: 11.30-12.30 hodin
Start: Army beach Příchovice
Cíl: jez u KČT Přeštice
Vstupné: 50 Kč/plavidlo 

 1. 7. 2017 
Zpívej
– filmová projekce
Startujeme prázdniny filmovou 
projekcí.
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 60 Kč

 1. 7. 2017 
Padesát odstínů
temnoty
– filmová projekce
Čas konání: 20.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 120 Kč

 22. 7. 2017 
Dechparáda pod širým
nebem – 9. ročník

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

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

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

Změna programu vyhrazena.

Od 13.00 do 14.30 hodin – 
Malá slovácká dechová hudba 
Cyrilka – krojovaná kapela
Od 15.00 do 16.30 hodin –
Malá dechová kapela 
Doubravanka z jižních Čech
Od 17.00 do 19.30 hodin –
Dechová kapela Jihočeská
Podhoranka
Místo konání: 
Masarykovo náměstí Přeštice
Vstup: zdarma

srpen 2017 
 19. 8. 2017 
Pes Ro(c)ku
Filmová projekce
pro malé i velké diváky.  
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 90 Kč

 19. 8. 2017 
Po strništi bos
Horká filmová novinka, 
která přichází do kin
17. srpna 2017.
Film z dílny Zdeňka a Jana 
Svěrákových.   
Čas konání: 20.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Vstupné: 130 Kč

 23.-26. 8. 2017 
Letní kino 
Projekce vždy od 21.00 ho-
din.
Místo konání: Městský park
Program viz plakát
na straně 10. 

1. 7. SO: HRANIČNÍ HŘE-
BENOVKA – SVAROH – 
OSTRÝ
Vlakem z Přeštic 7.29 do Že-
lezné Rudy-Alžbětína (9.12). 
Zpět z Hamrů-Hojsovy Stráže 
18.00 (19.55) do Přeštic 19.12 
(21.22).
TRASA: Železná Ruda-Alžbě-
tín – podél Svarožské hranice 
– po hranici na Svaroh – Ost-
rý – Stateček – Zadní Hamry 
– Hamry-Hojsova Stráž.
(20 km vede V. Borovcová)
7. 7. PÁ: KASEJOVICE 
– NEPOMUK
Vlakem z Přeštic 7.14 do 
Plzně, z Plzně 8.02 (R) do 
Nepomuku (8.37), z Nepo-
muku 9.00 do Kasejovic. Zpět 
z Nepomuku 15.08 do Plzně, 
z Plzně 16.11 do Přeštic.
TRASA: Kasejovice – NS 
Kasejovice důl sv. Jakuba 
– Životice – Podhůří – Mohel-
nice – Trojice – Nepomuk.
(15 km vede V. Čermák)
15. 7. SO: Z NEMILKOVA 
DO LUB
Vlakem z Přeštic 8.43 do 
Klatov (9.11), z Klatov 9.20 
do Nemilkova. Zpět z Hrád-
ku u Sušice 15.45 do Klatov, 
z Klatov 16.46 do Přeštic.
TRASA: Nemilkov – Velhar-

tice – Horní Staňkov – Cihelna 
– Svojšice – Odolenov – Odo-
lenka – Hrádek u Sušice.
(16 km vede J. Hanzlíčková)
21. 7. PÁ: KORANDŮV 
KÁMEN
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plz-
ně (7.46), z Plzně 8.08 do Blo-
vic (8.37). Zpět BUS z Letin 
16.15 do Přeštic.
TRASA: Blovice – Blovice-
Hradiště – Nová Huť – Hla-
doměř – Chocenice – Bzí 
– Korandův kámen – Letiny.
(13 km vede M. Šetková)
29. 7. SO: ZE SCHWELL-
HÄUSL DO ZWIESLER-
WALDHAUS
Vlakem z Přeštic 7.29 do 
Želez. Rudy-Alžbětín (9.12). 
Zpět ze Žel. Rudy-Alžbětín 
15.32 (16.45, 17.32) do Kla-
tov, z Klatov 16.46 (18.06 
R,18.39) do Přeštic.
TRASA: Bay. Eisenstein – 
Schwellhäusl – pivo ze skály 
– Zwieslerwaldhaus – Debrník 
hranice – Železná Ruda.
(14 km vede V. Řežábek)
Programová schůze se 
koná v loděnici ve čtvr-
tek 27. července v 17.00 
hodin včetně promítání 
filmu.

Noc kostelů
Podařilo se nám zapojit se do 

celostátní Noci kostelů. V oko-
lí Plzně se do tohoto projektu 
zapojilo 20 kostelů, z našeho 
nejbližšího okolí např. Vícov, 
Skočice, Dobřany, Letiny. 
Akce byla pořádána pod zášti-
tou Mons. Tomáše Holuba, 
plzeňského biskupa. Program 
v našem kostele sv. Petra 
a Pavla byl postupně sestavo-
ván již během března a dubna, 
neboť do konce dubna musel 
být kostel elektronicky přihlá-
šen. S panem farářem jsme se 
rozhodli do této akce zapojit 
také žáky z lukavické základ-
ní školy, které jsme osobně  
26. dubna pozvali a 10. května 
je pan farář provedl po koste-
le, aby se mohli inspirovat ke 
svým pracím. Děti poté psaly 
a kreslily pod dohledem učite-
lů. Během cca měsíce vznikaly 
krásné výtvarné a literární prá-
ce, z nichž ocenit tři nejlepší 
rozhodně nebylo lehké. Nako-
nec jsme odměnili šest nejlep-
ších bez určeného pořadí: Eliš-
ka Bauerová, Eliška Lexová, 
Milena Kopičková, Adam Krs, 
David Švajcr a Markéta Šícho-
vá. Drobný dárek od pana 
faráře dostali i ti žáci, kteří se 
neumístili. Všichni si zaslouží 
velkou gratulaci! Akci v 19 ho- 
din zahájil farář P. Peter Her-
manovský a předal slovo 
hudebnímu souboru Luka-
váček. Po zhruba půlhodino-
vém vystoupení následovalo 
vyhodnocení soutěže a předání 

cen. Dalším bodem programu 
byla soutěž pro děti tématicky 
zaměřená na interiér kostela. 
Děti soutěžily ve skupinkách 
a na sedmi zastaveních plni-
ly jednotlivé úkoly. Když vše 
správně splnily, čekala je slad-
ká odměna. Poté byli všichni 
přítomní seznámeni s historií 
kostela a po výkladu násle-
doval poslední bod programu 
– koncert barokního soubo-
ru. Barokní soubor zahrál jak 
melodie od starých mistrů, 
tak i moderní skladby. Soubor 
sklidil obrovský úspěch a byl 
odměněn dlouhým potleskem. 
Tato netradiční akce přilákala 
hodně lidí, a to nejen místních, 
ale i z okolí. Chtěla bych podě-
kovat všem, kteří se na této akci 
podíleli. Ráda bych se s vámi 
rozloučila zprávou od Chris-
topha Schönborna, vídeňského 
arcibiskupa, který má koře-
ny svého rodu právě v Dolní 
Lukavici: „Setkávat se a učit se 
od sebe navzájem – k tomu nám 
Noc kostelů každoročně vytvá-
ří zvláštní příležitost. Křesťané 
jsou jako paprsky kola, jehož 
středem je Ježíš: čím více se 
k tomuto středu přibližujeme, 
tím blíže se dostáváme k sobě 
navzájem. Přeji vám všem, aby 
tomu tak bylo zejména 9. červ-
na. Velmi se raduji, že i letos 
je v České republice otevřeno 
tolik kostelů...“

Mgr. Eva Horová
kulturní komise OÚ 

Dolní Lukavice

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

Můj život v pěstounské
rodině

To je název putovní výsta-
vy, která vznikla z obrázků 
malovaných dětmi žijícími 
v náhradních rodinách. Výsta-
va se skládá z vítězných obráz-
ků ze soutěže vyhlášené Plzeň-
ským krajem ve spolupráci 
s neziskovými organizacemi, 
které doprovázejí pěstounské 
rodiny. Obrazy jsou zdarma 
k vidění v budově Městského 
úřadu Přeštice v Husově ulici 
465, v 1. mezipatře, a to od  
29. 6. do 21. 7. 2017.

I naše město Přeštice má 
na městském úřadě v rám-
ci Odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví úsek zabýva-
jící se problematikou náhrad-
ní rodinné péče. Pracují zde 
odborně vyškolené sociální 
pracovnice, které poskytují 
informace, podporu, pomoc 
i odborné poradenství zájem-
cům o náhradní rodinnou 
péči, samotným pěstounům, 
adoptivním rodičům i náhrad-
ním pečovatelům.

Život není vždy takový, jaký 
si ho naplánujeme. Stává se, 

že dítěti se nedostává odpo-
vídající péče od rodičů nebo 
se rodiče z různých důvodů 
o dítě nemohou postarat. Pak 
nezbývá než hledat někoho 
v blízkém okolí dítěte, kdo by 
se o něj mohl postarat. Pokud 
nikdo takový není, využívá 
se služeb profesionálních pěs-
tounů, kam se dítě přestěhuje, 
případně jde do nové rodiny 
k osvojitelům.

Pěstounská péče má přednost 
před péčí ústavní a proto je vní-
mána jako vhodná alternativa. 
Chcete se stát pěstounem i vy? 
Bližší informace pro zájemce 
o pěstounství či osvojování dětí 
Vám rády předají pracovnice 
úseku náhradní rodinné péče 
Městského úřadu v Přešticích. 
Vzhledem k tomu, že sociál-
ní pracovnice pracují i mimo 
kancelář, tedy přímo v rodi-
nách, je vhodné domluvit se 
na konkrétním termínu telefo-
nicky na číslech 775 891 562, 
778 403 495.

Šárka Vítková, DiS.
Kateřina Krieglsteinová, DiS.
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Ivan Markovič vystavuje
makrofotografie

Průřez tvorbou přeštického 
fotografa Ivana Markoviče 
představí v červenci Dům his-
torie Přešticka. Obdivovatel 
přírodních úkazů snímá oko-
lí města nebo třeba Šumavu. 
Záběry detailů rostlin nebo 
hmyzu jsou úchvatné.

Ivan Markovič začal lovit 
obrázky před dvanácti lety na 
popud svého otce, také ama-
térského fotografa. „Není nic 
krásnějšího, než vzít si holínky 
a ráno v pět vyrazit do akce. 
Někdy se brodím rosou, dokud 
nepadne a povede se jen jeden 
snímek, což vůbec nevadí,“ říká 
chlumčanský rodák, který se do 
Přeštic přistěhoval před dese-
ti lety. „Výstava vznikla díky 
manželce, ona ji iniciovala.“

Výstavu tvoří čtyřicet foto-
grafií formátu 60x45 cm 
a 30x45 cm, několik je čer-
nobílých. Třiatřicetiletý Mar-
kovič dosud čtyřikrát vyhrál 
soutěž „Přešticko ve foto-
grafii“, jednou byl třetí. Jeho 
snímky otiskují internetové 
portály i magazíny. „Nejpr-
ve jsem začal fotit na mobilní 
telefon, dneska mám digitální 
zrcadlovku Nikon D80. U mě 
nejde ani tak o přístroj jako 
o objektivy, ty bývají dražší 
než fotoaparát.“

Výstava začíná 1. července 
a potrvá až do konce měsíce.

Ľubomír Smatana

Májové oslavy 
ve fotografiích

Timbersports ve fotografiích

Pozvánka na prázdninový
tábor Holubníku

Prožijte báječně živelný 
týden na letním táboře Holub-
níku s mottem „Živelně se 
čtyřmi živly“!

Pojďme společně sklízet plo-
dy léta, rozdělávat oheň (a to 
nejen sirkami), podnikat dob-
rodružné výpravy do lesa, sta-
vět příbytky z větví, krmit kozy 
a ovce, běhat, skákat, dovádět 

a možná se i vykoupat.
Pro děti od 3 do 10 let. Den-

ně od 8 do 16 hodin. Pobyt 
v krásné přírodě, tvořivé 
aktivity, zpívání. Zdravé stra-
vování (možno i bezlepko-
vě, vegansky). Respektující 
a individuální přístup.

Termín: 21.- 25. 8. 2017.
(red)

Verne Lewellen
zemřel 21. dubna 2017. Narodil se 6. zá-

ří 1924 v Lincolnu v Nebrasce. Vstoupil 
do armády v květnu 1943 a po základním 
výcviku byl přidělen k 16. ozbrojené divi-
zi 3. armády generála Pattona. Jeho hlavní 
činností byl tankový řidič (ačkoliv mohl 

řídit všechna americká vozidla) skrz Francii a Německo. Oslavy, 
uctívající americké veterány, navštívil 17x od roku 1990.

Čest jeho památce!

OZNÁMENÍ

Vyhlášení výtvarné soutěže odstartovalo!

Foto Milan Janoch

Foto Milan Janoch
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Udělení městské vlajky v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
Dne 31. května 2017 se zúčastnil starosta města Karel Naxera společně s místostarostou 

Markem Krivdou setkání s předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR panem Janem 
Hamáčkem. Slavnostní akt se konal u příležitosti slavnostního předání dekretů o udělení 
obecních symbolů. Uvedený dekret popisuje přesný popis vlajky města Přeštic. Podoba 
městské vlajky byla schválena Zastupitelstvem města Přeštice 15. 9. 2016.                          (red)

Exkurze v Poslanecké sněmovně.
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Listování
dejinami PŘEŠTIC

Pivo a pivovary v Přešticích
Pivo se v Přešticích vařilo patr-

ně již ve středověku. Psaná histo-
rie pivovarnictví zde však začala 
až v 16. století, konkrétně v roce 
1586, kdy tehdejší majitelé města 
Václav Švihovský z Rýzmberka 
a Michal Španovský z Lisova 
povolili Přeštickým vařit, prodá-
vat a čepovat pivo za každoroční 
plat 600 kop míšeňských grošů. 
Oba šlechtici zároveň předali 
měšťanům každý svůj pivovar 
a povolili jim mlít slad v jejich 
vrchnostenských mlýnech. Vác-
lav Švihovský nařídil krčmářům 
z jeho vsi Pohořka a Michal 
Španovský krčmářům z jeho vsí 
Žerovice a Krasavce, že musejí 
odebírat pouze přeštické pivo. 
Dále Přeštickým povolili šenko-
vat a v nádobách prodávat víno.

Jeden ze zmíněných panských 
a od roku 1586 městských pivo-
varů se nacházel nejspíše na pan-
ském dvoře na Pohořku. K němu 
patřila nejpozději na začátku 
18. století doložená zájezdní hos-
poda (pozdější hostinec U Černé-
ho orla, č. p. 34). Druhý pivovar 
byl nepochybně umístěn v tak-
zvaném Novém dvoře, v seve-
rovýchodní části Přeštic u nepo-
mucké silnice (Na Jordáně).

Měšťané si však později vybu-
dovali svůj vlastní pivovar 
v městském dvoře Rathaus na 
rohu náměstí a Mlýnské ulice 
(dnes už zbořené č. p. 1) a pivo-
vary v panských dvorech zanikly. 
V Rathausu je pivovar doložen 
od 2. poloviny 17. století.

Podle privilegia z roku 1586 
měli Přeštičtí právo dodávat své 
pivo do panských hospod na 
Pohořku, v Žerovicích (ty patřily 
přeštické vrchnosti) a v Krasav-
cích (ty později připadly pod dol-
nolukavické panství hrabat Mor-
zinů). O toto právo později přišli, 
jak je patrné z jednání o měst-
ských privilegiích v letech 1737 
a 1738. Městský pivovar a měst-
ský sládek jsou zmíněni ještě ve  
30. letech 18. století a někdy 
krátce poté přestali fungovat 
patrně v souvislosti s vybudová-
ním nového panského pivova-
ru v Novém dvoře. Roku 1760 
byl výnos z pivovarnictví pře-
psán z obce na vrchnost. To byl 
konec měšťanského pivovarnictví 
v Přešticích.

Při prodeji Přeštic kladrubským 
benediktinům v roce 1705 hovoří 
kupní smlouva o tom, že vrchnost 
v Přešticích žádný pivovar nemá 
a bude třeba jej vybudovat. Pan-
ský pivovar byl někdy krátce poté 
vystavěn v Novém dvoře, kde je 
nepřímo zmíněn v roce 1734. 
Panský pivovar pak jako jediný 
v Přešticích fungoval až do svého 
zrušení v roce 1909, kdy byl pře-
stavěn na lihovar.

Sladovna v Přešticích byla 
postavena na svahu návrší Hlíza 
na levém břehu řeky Úhlavy při 
silnici z Přeštic do Lužan (č. p. 
354) v roce 1874 měšťany Jose-
fem Velkoborským a Matějem 
Hájkem. Původně měšťanská 
sladovna patřila později Vilému 
a Zikmundu Freundorfovým, 
židovským podnikatelům z Plz-
ně. Těm se podařilo ze sladovny 
vybudovat prosperující podnik, 
vyvážející mimo domácí trh 
hodně sladu také do Německa, 
Itálie, Francie a Rakouska. Ve 
druhé polovině 30. let patřila část 
přeštické sladovny firmě Reiser 
a společníci. V roce 1940 byl pro-
voz sladovny zastaven a vnitřní 
vybavení zlikvidováno.

Přeštice měly pivovary, ležely na 
silnici Plzeň–Klatovy, v 18. sto- 
letí byly významným poutním 
místem. Co by si tedy počaly bez 
hospod a hostinců?

Ve 2. polovině 17. století exis-
tovaly v Přešticích dvě hospody: 

Panský dům na jižní straně náměs-
tí (č. p. 64), zmiňovaný již v roce 
1630, a hospoda zvaná Šenk 
neznámé polohy. Dvě hospody 
v Přešticích a jedna na Pohořku 
(č. p. 34) jsou zmíněny i při pro-
deji Přeštic benediktinům v roce 
1705. V roce 1754 se v písemnos-
tech objevuje Pavel Halla, nájem-
ce panského hostince U Tří křížů 
(č. p. 144), který se toho roku stal 
přeštickým poštmistrem, a od té 
doby jsou přeštičtí poštmistři 
nájemci a později majitelé této 
hospody na severní straně náměstí 
a měli zde svou poštovní stani-
ci (Stará pošta). Podobná situace 
byla ještě v roce 1787: tehdy byl 
v Panském domě (č. p. 64) hosti-
nec zvaný U Bílého koníčka, pan-
ský hostinec U Tří křížů si koupil 
poštmistr Jakub Stach.

Počet hospod a hostinců se 
ovšem začal postupně zvyšovat. 
Krom výše uvedených existoval 
snad již kolem roku 1830 hosti-
nec U Sáleckých v dnes již zanik-
lé Plzeňské ulici (č. p. 132?).

V roce 1851 evidoval městský 
úřad 15 hostinských zařízení. 
Hodně jich stálo v Hlávkově uli-
ci: nárožní dům v „zatáčce smrti“  
č. p. 11 (František Finger, U Fin-

grů, U Jomáků, dům zbořen v roce 
1937), č. p. 22 (František Vel-
koborský, později U Honzíčků, 
U Zlatého soudku, U Süssů, dnes 
čajovna a solná jeskyně), č. p. 34 
(Antonín Haberle, U Haberlů, 
U Černého orla, zbořena 1984), 
„pivní krčma“ č. p. 62 (Václav 
Naxera, později U Marjánčíků) 
a č. p. 64 na rohu náměstí a Hláv-
kovy ul. (Josef Wierer, Panský 
dům, U Bílého koníčka).

Hostinci bylo v roce 1851 
obkrouženo i náměstí: č. p. 
111 na místě dnešní spořitelny 
(Václav Čermák, původně snad 
U Chardů, pak U Čermáků, dnes 
spořitelna z roku 1935), na zmi-
zelé severní straně náměstí hosti-
nec č. p. 144 (poštmistr Šebestián 
Steidl, U Tří křížů, později Sta-
rá pošta, v roce 1851 již končící 
hostinec, kde poté zůstala pouze 
pošta, za 1. republiky Lidový 
dům s orlovnou) a č. p. 146 (Josef 
Stach, U Českého lva, U Prune-
rů). Na západní straně č. p. 321 
(Josef Čermák pozdější U Čer-
máků-Stakloučkejch, U České 
koruny, U Marků, hostinec skon-
čil 1950, dnes pošta) a č. p. 323 
(Ferdinand Kundrát).

V ostatních částech města stály 
v roce 1851 tyto hospody: č. p. 
127 v zaniklé Plzeňské ulici (Jan 
Pirník), č. p. 149 v Rybově uli-
ci (Josef Velkoborský, pozdě-
ji hostinec Bedřicha Čermáka, 
Na Rychtě, zbořen 1978), č. p. 
252 v Nepomucké ulici (Matyáš 
Husák, U Zlaté husy, jako jediná 
funguje dodnes!). Na Havlíčko-
vě náměstí byly v roce 1851 dvě 
hospody: č. p. 262 (Václav Kun-
drát, později U Bartoušků, dnes 
zbořeno) a č. p. 263 (Matyáš 
Popel, hostinec se o rok později 
zřejmě přestěhoval do č. p. 272 
a ještě později do č. p. 276 v ulici 
Na Růžku, kde se říkalo U Pope-
lů a rovněž U Hofmeistrů).

O později vzniklých hospodách 
a o životě v nich si něco povíme 
příště.

U Přeštic se již v 17. století 
nacházela chmelnice, vrchnos-
tenská chmelnice je zmíněna ješ-
tě roku 1734. Kdy se v Přešticích 
přestal pěstovat chmel, zatím 
nevíme.

Hostince se rozmáhají…

Panské pivovary

Měšťanský pivovar

Počátky pivovarnictví

Nový panský pivovar

Prastaré panské hospody

…na Pohořku…

…na náměstí…

…i jinde

Chmelnice

Udělení městské vlajky v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Michal Tejček
kronikář

Dům historie Přešticka



Ve čtvrtek  
8. června 2017 
Městská kni-
hovna Přeštice 
ve spolupráci 
se Základní 

školou Josefa Hlávky Přeštice 
připravila pro prvňáčky slav-
nostní vstup do velké rodiny 
čtenářů. Tato akce se v obřad-
ní síni městské radnice konala 
již posedmé. Pozvání přijala 
paní Mgr. Dana Hanušová, 
vedoucí odboru školství, vnitř-
ních věcí a památkové péče, 
zástupci Základní školy Josefa 
Hlávky pan ředitel Mgr. Petr 
Fornouz a zástupkyně I. stup-
ně Mgr. Pavlína Křenová. Tak 
jako v pohádkách po bitvě 
král pasuje statečné hrdiny 
na rytíře, tak byli v tento den 
pasováni stateční prvňáčkové 
na rytíře a rytířky řádu čtenář-
ského za to, že se jim zdařilo 
úspěšně zdolat a zkrotit pís-
menka. V úvodu pod vede-
ním pana učitele Šimůnka ze 
Základní umělecké školy Přeš-
tice vystoupila zpěvačka Mar-
kétka Šísová. Po příjemném 
zpestření k dětem promluvil 

pan starosta Mgr. Karel Naxe-
ra. Poté všichni prvňáčkové ve 
stoje vyslechli slib rytíře řádu 
čtenářského o tom, jak by se 
měli ke knihám chovat a spo-
lečným „slibuji“ jej stvrdili. 
Následovalo samotné pasování. 
Prvňáčkové jednotlivě předstu-
povali před pana starostu, který 
je mečem pasoval na čtenáře, 
pan ředitel jim předával pamět-
ní list na tento den a od vedou-
cí knihovny paní Věnceslavy 
Dražkové obdrželi poukaz 
na roční registraci v knihov-
ně zdarma, unikátní knihu od 
Martina Šinkovského „Lapálie 
v Lampálii“ a drobné dárky. Na 
závěr jsme poděkovali třídním 
učitelkám za celoroční práci 
a vedení dětí ke čtení. Každá 
třída se ještě společně vyfotila.  
Fotografie z celé akce si mohou 
rodiče prohlédnout a zakou-
pit ve fotoateliéru pana Josefa 
Kubáta. Děkujeme všem, kte-
ří nám s letošním pasováním 
prvňáčků na čtenáře pomáhali 
a těšíme se v knihovně na nové 
malé čtenáře.

  Mgr. Jindřiška Červená
  MěK Přeštice
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A na závěr školy? Koncert!
Signálů blížícího se konce 

školního roku je více. Děti 
jsou už myšlenkami na prázd-
ninách, někdo je nervózní 
z vysvědčení. A ještě jedna 
věc patří k červnovým před-
prázdninovým dnům. Tradiční 
společný koncert pěvecké-
ho sboru Skaláček a Přeštic-
kých flétniček, tentokráte pod 
názvem „Holky a kluci z naší 
školky? ...a skřivánci“. I letos 
se aula v ZŠ Josefa Hlávky 
spíše přeplnila než zaplni-
la a často zněla mohutným 
potleskem odměňujícím jed-
notlivá vystoupení.

Vše začalo tak symbolicky: 
písničkou „Pátá“ – se slovy 
„Škola končí, zvonek zvo-
ní, po schodech se běží...“, 
aby se následně na pomysl-
ném „jevišti“ střídal Skaláček 
a flétničky. Zazněla série dis-
kotékových písniček, aby vše 
„zklidnilo“ několik melodií 
fléten. V závěru pohádkové 
melodie navodily poklidnou 
atmosféru, aby aulu nakonec 
„roztančily“ závěrečné „Hol-
ky z naší školky“.

Velice zajímavé bylo „okén-
ko hostů“. V rámci koncertu 
vystoupily žákyně školy, kte-
ré reprezentovaly v pěvecké 
soutěži – Anna Hohlbergero-
vá, Stela Peklová a Štěpánka 
Doubková. Také se představi-
ly žákyně z Dolní Lukavice – 
vítězka celostátního kola této 
pěvecké soutěže Lucie Dolej-
šová a Eliška Lexová, která 
obdržela čestné uznání.

Konec školního roku zna-
mená i loučení, tak se Přeš-
tické flétničky loučily se 
svými deváťáky, Skaláček 
s těmi, kteří dokončili pátou 
třídu. „Vždy něco končí, něco 
dalšího začíná, ale určitě se 
mezi těmi menšími najdou 
jejich stejně dobří nástupci,“ 
shodly se obě sbormistryně, 
Naďa Květoňová ze Skaláčku 
a vedoucí Přeštických flétni-
ček Vlasta Holá.

Trefně vyzněla poznámka 
jednoho z odcházejících divá-
ků: „Příště už by se koncert 
mohl konat na náměstí, tam 
bychom se všichni v klidu 
vešli.“                                 

Den s IZS

Družstvo ZŠ Josefa Hlávky Přeštice na 2. místě.

Dne 23. 5. 2017 se uskuteč-
nil v areálu ZŠ Josefa Hlávky 
Na Jordáně v Přešticích Den 
s IZS. Tato akce proběhla pod 
záštitou starosty města Přeštice 
Mgr. Karla Naxery. Na organi-
zaci se podílely všechny složky 
IZS a město Přeštice. Účastníci 
si mohli prohlédnout vybavení 
a techniku, simulátor nárazu, 
střelecký trenažér a vyzkoušet 
si chůzi v opileckých brýlích. 
Na závěr přiletěl hasičský 
i vojenský vrtulník. Této akce 
se zúčastnili všichni žáci naší 
školy i některých okolních 
škol. Den s IZS se všem velmi 
líbil a každý si odnesl mnoho 
krásných zážitků.

V rámci tohoto dne uspo-
řádal HZS Plzeňského kraje 
oblastní kolo soutěže Malý 
záchranář. Celkem 12 druž-
stev ze šesti škol se utkalo 
v různých disciplínách, které 
se týkají výuky „Ochrana člo-
věka za mimořádných událos-
tí“. Žáci ukázali své vědomos-

ti a dovednosti např. v těchto 
disciplínách: poskytování prv-
ní pomoci, volání na tísňové 
linky, požární prevence, bez-
pečné chování, zdravý životní 
styl atd. Naše škola vyslala do 
soutěže dvě družstva složená 
ze žáků 4. tříd. První z nich 
ve složení Barbora Lukášo-
vá, Petra Kováříková, Matyáš 
Štengl, Vojtěch Pokorný obsa-
dilo pěkné 4. místo. Ještě lépe 
se umístilo druhé družstvo, 
ve kterém soutěžili Karel Du-
chek, Damián Šimice, Anna 
Hohlbergerová a Nikol Pecha-
nová. Tito žáci skončili na  
2. místě a společně s družstvem 
ze ZŠ Merklín postupují do 
krajského kola této soutěže, 
které se uskuteční v roce 2018 
v Plzni.

Chtěla bych poděkovat všem, 
kteří připravili tuto skvělou 
akci a děkuji soutěžícím naší 
školy za vzornou reprezentaci.

Mgr. Olga Vizingrová
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Noc kostelů 2017
První červnový pátek ožíva-

jí kostely v České republice 
duchovním a kulturním pro-
gramem pro veřejnost v rámci 
Noci kostelů. I Přeštice se již 
několik let zapojují svou Nocí 
kostelů na Vícově. Ta letošní 
byla na téma sv. Ambrož, vče-
ly a včelařství.

Začínala už před vstupem do 
kostela, kde návštěvníka víta-
ly kresby a malby žáků Jany 
Boškové z přeštické ZUŠky. 
U vchodu každému jednotlivě 
žehnal velký Ambrož z dílny 
řezbáře Pavola Kašníka. Malí 
Ambrožové od Karla Titte-
la a Jana Tykvarta zdobili 
postranní oltáře. Informační 
letáček pro návštěvníky při-
pravil Jiří Běl.

Večer otevřel pan staros-
ta poděkováním všem, kteří 
se o kostel starají a kteří si 
zaslouží 1. cenu, kterou Vícov 
získal na přehlídce Česko ces-
tami proměn 2016. Následova-
la hudba. Pěvecký ansámblový 
sbor ZUŠ Přeštice pod vede-
ním Miroslava Vacka, dopro-
vázený klávesami a flétnou, 
zahájil bravurně provedenými 
lidovými písněmi a starší muzi-
kou z dílny Adama Michny 
z Otradovic a skončil novější 
hudbou a spirituály. Poté pro-
mluvil farář Jan Satke na téma 
med a Bible. Připomněl rovněž 
legendu o včelách a svatém 
Ambroži. Druhým řečníkem 
byl včelařský mistr Jaroslav 
Sedláček v krátkém, ale hut-
ném povídání o včelách, medu 
a včelařských produktech.

Večer ukončil koncert Vla-
dimíra Merty. Ač písničkář již 
překročil sedmdesátku, potvrdil 
punc folkové legendy, kterou 
měly tu čest zdi venkovského 
kostelíka mezi sebou přivítat. 
Jeho osobitý doprovodně-sólo-
vý styl hry na kytaru neztratil 
nic z brilance, kterou známe 

z Mertových desek z 80. let  
20. století. Během večera Merta 
vystřídal několik nástrojů, ved-
le kytar a foukací harmoniky 
i flétnu a saxofon. Zazněly pře-
devším starší písně, tuším, že 
žádná nebyla mladší než právě 
80. léta (Chtít chytit vítr, Koco-
viny, Kecy, Astrolog a další). 
Hraní prokládal Merta vtipný-
mi glosami a postřehy na téma 
Bůh, církev, kostel. Byli jsme 
svědky špičkového koncertu 
nestárnoucího multiinstrumen-
talisty, jehož písňové texty jsou 
skutečnými básněmi.

Na vícovský noční program 
zavítala postupně necelá stovka 
návštěvníků. Je potěšující, že 
program i letos vzbudil zájem, 
který neodrazuje ani odlehlost 
místa konání.

Foto Ing. Jiří Běl

Vladimír Merta.
         Foto Karel Beneš

Pasování prvňáčků 
na čtenáře 2017

Foto Josef Kubát

Kurzy anglického jazyka
V červnu jsme rozdali vysvěd-

čení již 9. rokem i my v KKC 
všem studentům a student-
kám, kteří se chtějí dorozumět 
anglicky kdekoli na dovolené 
a při jakékoli další příležitos-
ti pracovní či zábavné. Do řad 
našich studentů patří ti nejmen-
ší od čtyř let a mnozí další až do 
věku důchodového. Poznávání 
anglického jazyka u nás vlast-
ně není žádná „věda“. Zpívá-
me, malujeme, hrajeme divadla 
a různé tematické hry. Scházíme 
se v malých skupinkách, max. 
10 dětí či dospělých, a to proto, 
aby výuka byla intenzivní. Kur-
zy mají každoročně své pokra-
čování, studenti se k nám opět 
každý podzim vrací a navazuje-
me na získané znalosti a doved-
nosti. Letošní rok probíhaly již 
4 dětské kurzy. I ti nejstarší se 
dobře pobavili při projektech 
zaměřených na každodenní či 
prázdninové činnosti.

V letních měsících pořádáme 
již 3. rokem anglický příměst-
ský tábor.

V řadách dospělých probíhalo 
letos již 7 kurzů, novinkou byl 

dopolední kurz pro maminky 
na mateřské dovolené se zajiš-
těným hlídáním dětí.

Přijďte také čarovat do naší 
anglické kouzelné školky, kur-
zy opět pokračují od října 2017. 
Nevíte, jak se čaruje anglicky? 
My vás to naučíme ve „škole 
hrou“. Dospěláci jsou vítá-
ni v odpoledních a večerních 
kurzech, neb nikdy není pozdě 
začít☺.

Létu, cestování a angličtině 
zdar!

Mgr. Martina Míšková 
                       ředitelka KKC

Darina Švajcrová
                       lektorka AJ

Výlet na Švihov
Děti v doprovodu učitelek 

z MŠ Gagarinova si vyjely na 
výlet na vodní hrad Švihov. 
Na švihovském hradě bylo pro 
děti připraveno divadelní před-
stavení, výroba dřevěné loutky 
a prohlídka hradu.

Loutková pohádka „O ulha-
né princezně“ zahraná profe-
sionálním divadélkem ŠUS se 
líbila nejen dětem, které spon-
tánně reagovaly na podněty 
loutkoherců, ale i paní učitel-
ky se dobře bavily. Po předsta-
vení jsme měli trochu času se 
podívat na volně žijící nutrie, 
které plavaly ve vodním příko-

pě u hradu. Potom jsme se pře-
sunuli do výtvarného sálu, kde 
si děti mohly vyrobit dřevěnou 
loutku – např. pejska, kočku, 
žirafu, ovečku nebo zajíce. 
Výroba loutky zaujala všech-
ny děti a zvládly ji skvěle. Na 
závěr jsme si prohlédli interi-
éry hradu Švihov s poutavým 
povídáním mladého průvodce. 
Výlet se povedl, počasí nám 
přálo, a tak jsme se v pořádku 
plni dojmů vrátili na oběd do 
MŠ.

Jitka Erbenová
ředitelka MŠ Gagarinova

Přeštice

   (šat)
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Dům dětí a mládeže Přeštice
nabízí přehled zájmových útvarů v DDM
Přeštice pro školní rok 2017/2018:

Do nabídky kroužků jsme 
zařadili i zájmové útvary 
pro předškolní děti, batolata 
a jejich rodiče, ale také pro 
dospělé, kteří chtějí svůj vol-
ný čas strávit tvořivou čin-
ností.

Můžete se předběžně přihla-
šovat do zájmových útvarů, 
o které máte zájem. Kroužky 
mají omezený počet míst, 
zejména pak kroužky vedené 
našimi externisty. Ti se, kromě 
vedení kroužků, věnují ještě 
svému zaměstnání a mohou 
vést například  jeden kroužek 
jen jeden den v týdnu. Po napl-
nění kapacity kroužku bude 
dětem nabídnut jiný kroužek 
podobného zaměření. Na 
začátku září zveřejníme dny 
a časy, ve kterých se budou 
kroužky konat.

Charakteristiky jednotlivých 
zájmových útvarů najdete na 
postupně aktualizovaných we- 
bových stránkách www.ddm- 
-prestice.cz, na FB profilu: 
Dům dětí a mládeže Přeštice či 
ve venkovní vitríně u DDM.

Hledáme externí spolupra-
covníky, kteří by chtěli pra-
covat s dětmi a vést některý 
z kroužků. Nebráníme se 
ani zcela novým kroužkům. 
Přijďte s nápadem a my vám 
ho pomůžeme uskutečnit. 
Výhodou je pedagogic-
ké minimum, kladný vztah 
k práci s dětmi a organizační 
schopnosti.

Zájemci se mohou hlásit 
u Mgr. Jany Prokešové na tele-
fonním čísle 379 304 910 nebo 
na adrese: ddm.prestice@vol-
ny.cz    

Makovice I.-V.
 kroužek pro děti, které chtě-
jí aktivně strávit čas (celkem 
více než 60 minut)
 děti mají možnost svobodně 
si vybrat z nabízených činností
 pondělí-pátek 11.30-16.30 
hodin
 pro žáky základní školy
Makovička I.–V.
 určeno pro děti, které 
v domečku tráví čas při čeká-
ní na autobus, na rodiče nebo 
mezi jednotlivými kroužky 
 celkem však méně než 60 
minut
 relaxační a odpočinkové čin-
nosti, činnosti nabízené peda-
gogem
 pondělí-pátek 11.30-16.30 
hodin
– pro žáky základní školy
Tvoření/Kreativní
kroužky
Rukodělky pro kluky i holky
Kreativmánie
Jehličky a Špendlíci
Šicí dílna
Výtvarné
Výtvarka 1
Výtvarka 2
Výtvarné kurzy kresba, malba, 
grafika
Dramatické
Divadelní hraní
Sport
Hry v přírodě
Zdravotní a relaxační cvičení
Míčové hry

Technika
Letečtí modeláři
Malý stavitel
Malý fotograf
Fyzikální laboratoř
Robotika
Příroda
Chovatelský kroužek
Poznej a ochraňuj přírodu
Laboratoř přírodovědce
Jazyky
Angličtina
Hudební
Kytara 1
Kytara 2
Společenské
Vaření
Deskové hry
Logické hry (Mindok, ALBI, 
SU-DO-KU...)
Tvořivé psaní
Dílny čtení
Přeštické dámy a pánové
Ostatní
Debrujáři
Mladý Robinson  
Survival
Dopoledne pro nejmenší
„Pomoz mi, abych to dokázal“
Pro předškoláky
Kutílek
Výtvarka pro předškoláky
Badatelé ze školky
Pro dospělé
Klub pro rodiče a batolata
Výtvarné kurzy kresba, malba, 
grafika
Šití

Přehled kroužků 2017-2018

Dům dětí a mládeže 
Přeštice informuje:

Na konci května jsme se 
přihlásili do projektu Jamie 
Olivera Food Revolution Day 
a povídali si o zdravé stravě 
a cukrech v nápojích.

V červnu se do našeho 
domečku vrátila paní učitelka 
Hana Hasáková. Na krouž-
ku vědátorů děti opět báda-
ly a vyzkoušely si zajímavé 
pokusy.

Zapojili jsme se do celore-
publikového projektu FÍHA- 
-DÝHA, který vznikl na pod-
poru povědomí o kvalitě pří-
rodních materiálů. Za poštovné 
jsme získali krabici plnou dýhy 
a hned jak dorazila, tvořili jsme 
dýhové obrázky.

V polovině června proběhly 
závěrečné schůzky kroužků, 
pro děti jsme připravili zábav-
né hry a soutěže a nakonec si 

děti pochutnaly na zmrzlino-
vém poháru.

V červenci se uskuteční dva 
tábory pro děti školního věku. 
Na tyto tábory je ještě možné 
se přihlásit. Přihlásit můžete 
i děti mladší (pěti a šestileté), 
ale také starší.

Srpnový tábor „Robinson 
– Trosečník“ je zcela naplněn, 
přihlášky přijímáme pouze na 
místa náhradníků.

Více informací a fotografie 
z činnosti jednotlivých krouž-
ků naleznete na FB profilu: 
Dům dětí a mládeže Přešti-
ce, postupně aktualizovaných 
webových stránkách:
www.ddmprestice.cz
či ve venkovní vitríně 
u DDM.

Mgr. Jana Prokešová
 ředitelka DDM Přeštice 

Spolek pro záchranu
historických památek
Přešticka

V sobotu 7. května se kona-
la poslední předprázdninová 
brigáda na Skále. Zápasili 
jsme s počasím, kvůli jehož 
nepřízni jsme se pod hradem 
sešli až napotřetí. Nicméně 
čtrnácti přítomným spolka-
řům a nespolkařům se podaři-
lo dokončit vyčištění prostoru 
pod Dolním hradem, který se 
tak více otevřel pohledu ná-
vštěvníků od turistické stez-
ky. Děkuji Liboru Markovi, 
manželům Jankovým, turis-
tům a dalším věrným pomoc-
níkům.

V úterý 9. května se asi dva-
cítka posluchačů nechala Ja-
nem Jirákem z klatovského 
muzea přenést do turbulentní 
doby konce války a začátku 
míru v našem regionu, kudy 
procházely vlny uprchlíků, 
vojáků, vězňů koncentračních 
táborů a mnoho dalších. Šlo 
o velmi zajímavou přednášku, 
ostatně jako vždy.

Město Přeštice nám vyšlo 
vstříc ve spolupráci na ochra-
ně některých významnějších 
pomníků na přeštickém hřbi-
tově. Do budoucna plánujeme 
přeštický hřbitov a zde odpočí-

vající zajímavé osobnosti blíže 
představit veřejnosti.

I my jsme hrdi na to, že rekon-
strukce kostelíka sv. Ambrože 
získala ocenění odborné poro-
ty v soutěži Česko cestami 
proměn 2016. Můžeme si při-
suzovat zásluhu za iniciování 
proměny vícovského kostela, 
ale hlavní práci odvedlo měs-
to a zejména Odbor školství, 
vnitřních věcí a památkové 
péče.

V květnu spolek podnikl tra-
diční velký zájezd pro členy 
a veřejnost, tentokrát do České-
ho Krumlova. Naším hlavním 
cílem zde bylo zámecké barok-
ní divadlo, světový unikát.

O přeštické pouti spolek tra-
dičně zajišťoval průvodcov-
skou službu v kostele. Letos 
přišly asi čtyři desítky ná-
vštěvníků.

Největší červnovou akcí byla 
Noc kostelů na Vícově 2017. 
Spolek měl roli spoluorganizá-
tora spolu s přeštickým KKC 
a evangelickým farním sbo-
rem. Věřím, že se veřejnosti 
bohatý program líbil.

Mgr. Michal Tejček
 www.spolek-prestice.cz

Sportovní a zábavné odpoledne 
pro koledníky a dobrovolníky
Tříkrálové sbírky

Letošní zima nebyla koled-
níkům a vedoucím skupin 
Tříkrálové sbírky příznivě 
nakloněna, na svých cestách se 
často potýkali s mrazem, sně-
hem i větrem. O to větší odmě-
nu si pro ně počasí připravilo 
na květnové sobotní odpoled-
ne 20. 5. 2017, kdy se koled-
níci, vedoucí skupin a ostatní 
dobrovolníci a přátelé Farní 
charity Přeštice sešli, aby spo-
lečně strávili tradiční sportov-
ně-zábavné odpoledne na farní 
zahradě kostela Nanebevzetí 
Panny Marie v Přešticích. Pří-
jemné teplé a slunečné počasí 
přímo vybízelo k venkovním 
hrám i odpočinku. Pro děti bylo 
připraveno sportovní a her-
ní náčiní, např. obruče, míče, 
překážky, kužely, švihadla 
či létající talíře, pro nejmenší 
pak tabule s barevnými křída-
mi, kostky či míčky. Na pro-
gramu byly i oblíbené závody 
na chůdách, skákání v pytlích 
a soutěž v točení obručí. Vítě-
zové získali sladkou odmě-
nu. Dospělí si vychutnali šá-
lek kávy nebo čaje s malým 
pohoštěním a posezení v krás-
ném prostředí farní zahrady.

Když se odpoledne naklonilo 
k večeru, přišel čas na oblíbené 
opékání vuřtů. Posezení u ohně 

pomalu zakončilo příjemně 
strávené odpoledne, které farní 
charita pořádá jako poděková-
ní a ocenění všech koledníků 
a vedoucích skupin Tříkrálo-
vé sbírky, bez kterých by tato 
sbírka nemohla v našem městě 
a okolních vesnicích fungovat.

V letošním roce pomáhalo 
při Tříkrálové sbírce 98 koled-
níků a 26 doprovázejících 
dospělých dobrovolníků, ale 
mnozí se nemohli sobotní akce 
zúčastnit pro zapojení v dal-
ších aktivitách, které tento den 
probíhaly.

Děkujeme všem, kteří s touto 
akcí pomáhali a přejeme dětem 
hezké prožití letních prázdni-
nových dnů.

Mgr. Alena Volková
  Marie Sedláčková

Farní charita Přeštice

Ve městě i na vesnici
může číhat nebezpečí
– bezpečnost dětí
a den s IZS v Přešticích

Ve výchovně vzdělávacím 
projektu „Ve městě i na vesnici 
může číhat nebezpečí“ se děti 
dozvěděly, jak se mají cho-
vat v mimořádných situacích 
ohrožujících život, a zapama-
tovaly si důležitá telefonní čís-
la pro záchranu.

Malovali jsme si a vyráběli 
silnice, přechody, semafory 
a dopravní prostředky, které 
se využívají při záchraně lid-
ských životů. Společnou akcí 
Den s IZS v Přešticích si děti 

vyzkoušely záchranu v lodi, 
průchod kouřovým stanem, 
otisky rukou s policií, pro-
hlédly si hasičské auto a také 
sanitky rychlé pomoci. Největ-
ším překvapením a zážitkem 
byl přílet vrtulníku na hřiště  
ZŠ Na Jordáně.

Touto cestou bych ráda podě-
kovala všem složkám IZS, kte-
ré se na akci podílely a měly 
velkou trpělivost s dětmi.

Jiřina Soukupová
 ředitelka MŠ Dnešice



Už chybí jenom moře a na 
pískovém hřišti to vypadá 
jako na brazilské pláži. I kra-
savice v plavkách se natahují 
po míči. A co teprve přeštičtí 
borci! Nechceme přehánět, ale 
každou středu se volejbalové 
hřiště (na fotbalovém stadionu  
TJ Přeštice) promění v zábav-
nou show. Zahájili jsme další 
sezónu plážového volejba-
lu a rádi přivítáme každého 
nadšence do svých řad. Hra-
jeme každou středu od 18.00 
hodin a jestli je vás víc, tak 
si můžete hřiště i s míčem 
pronajmout, a to přímo na 
místě u obsluhy restaurace 
Na hřišti nebo přes rezer-
vační formulář na stránkách:  

www.volejbal-prestice.cz. Pí-
sek je hluboký, tak neváhejte 
a šiřte slávu přeštického plážo-
vého volejbalu.

Jiří Bruno Hrbáček
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ANKETA 10P – 10 problémů 
našeho města

Následující problémy byly vybrány účastníky veřejného fóra 
Zdravého města Přeštice dne 19. června 2017. Cílem veřejné-
ho fóra ZMP a MA21, stejně jako této navazující ankety, je dát 
občanům města Přeštice prostor k tomu, aby vyjádřili svůj názor 
na problémy, které vnímají jako nejpalčivější a které je třeba 
přednostně řešit:

Označte prosím křížkem (x) 2 problémy, které považujete za 
nejdůležitější a které by dle Vašeho názoru měly být přednostně 
řešeny.

Odevzdáte-li dotazník do 31. července 2017, bude Váš hlas 
hrát roli v rámci aktualizace Komunitního plánu zdraví, strategic-
kého a projektového plánování a rozpočtového výhledu města.

Veřejné fórum Zdravého
města Přeštice a MA21

Dne 19. června 2017 se kona-
lo Veřejné fórum Zdravého 
města Přeštice. 

Ve velkém sále Kulturního 
a komunitního centra přiví-
tal starosta města Mgr. Karel 
Naxera 51 účastníků, kteří při-
šli diskutovat o aktuálních pro-
blémech města a jeho občanů. 
Zdravé město Přeštice předsta-
vil koordinátor ZMP a MA21 
Ondřej Kokoška a všechny pří-
tomné seznámil s programem 
fóra, představil diskuzní téma-
ta a garanty pěti tématických 
pracovních skupin. V rámci 
prezentace byly připomenuty 
výsledky „10P“ z loňského 
roku a byl podán komentář 
k jednotlivým problémům, 
stavu jejich řešení a aktuál-
nímu vývoji. Účastníci byli 
dále seznámeni s naplňová-
ním Komunitního plánu zdraví 

a kvality života v Přešticích. 
Za asistence reprezentantky 
Národní sítě Zdravých měst, 
facilitátorky Dany Divákové, 
a členů komise Zdravého měs-
ta a MA21 účastníci veřejného 
fóra v tématických skupinách 
diskutovali především o pro-
blémech, které v dané oblasti 
jsou z jejich pohledu nejdů-
ležitější. Zároveň během dis-
kuze navrhovali jejich řešení, 
aby se ty nejpodstatnější pro-
blémy prostřednictvím garantů 
tématických stolů promítly do 
aktualizovaného seznamu nej-
palčivějších problémů našeho 
města. Z pracovních diskuzí 
a souhrnného hlasování všech 
zúčastněných byly následně 
vybrány tyto problémy a tra-
dičně formou preferenčního 
výběru seřazeny do seznamu 
tzv. „10P“.

Na akci bylo k dispozici 
zdravé občerstvení a na závěr 
všichni účastníci obdrželi 
malou pozornost – drobný 
dárek s logem města Přeštice. 

Naléhavost témat „10P“ bude 
předmětem ověřovací ankety, 
která proběhne od 1. do 31. čer- 

vence 2017. Anketní dotaz-
níky bude možné vyzvednout 
a odevzdat na těchto místech:

Anketní dotazník je také 
k dispozici v tomto vydání 
Přeštických novin, po vyplně-
ní jej můžete vhodit do připra-
vených schránek zde:

1. Městský úřad Přeštice, Masarykovo nám. 107 a Husova 465
2. Kulturní a komunitní centrum Přeštice – Informační centrum
3. Městská knihovna Přeštice, Husova 1079
4. Dům historie Přešticka, Třebízského 24
5. Pečovatelská služba Přeštice, Máchova 556

Anketní dotazník bude také možné stáhnout na stránkách měs-
ta: http://www.prestice-mesto.cz/organizace-mesta/clenstvi- 
-mesta-v-organizacich/narodni-sit-zdravych-mest-1/ a zaslat 
e-mailem na adresu: podatelna@prestice-mesto.cz nebo lze 
hlasovat na facebooku: www.facebook.com/kzprestice

Výsledky ankety budou zveřejněny v září prostřednictvím 
Přeštických novin a na internetových stránkách města.

Bc. Ondřej Kokoška
koordinátor Zdravého města Přeštice a MA21

V sobotu 10. června 2017 
vycestovali dospělí a děti 
z Horní Lukavice na další 
zájezd za poznáním různých 
pamětihodností a krás krajiny.
Trasa vedla na zámek a hrad 
do Bečova nad Teplou, kde 
všichni obdivovali hlavně re-
likviář sv. Maura a na nádvoří 
veterány – motocykly a auto-
mobily starého data výroby, 
což zaujalo hlavně děti. 

Na hradu Loket uchvátila 
starobylost hradu, rozsáh-
lost i vzácné exponáty včet-
ně meteoritu. Děti se zájmem 
prohlížely vše, hlavně mučír-
ny a hladomorny ve starém 
sklepení. Po společném obědě 
poslední cesta výletu vedla do 
Mariánských Lázní. Za krás-
ného počasí se všichni účastní-
ci zájezdu prošli po kolonádě, 
ochutnali oplatky a zmrzlinu 
a spokojení odjížděli domů.
Z přítomných byla více než 
polovina dětí, které překvapily 
zájmem a vzorným chováním.

Jaroslava Regnerová
kulturní komise OÚ 

Horní Lukavice

Další výlet za poznáním

Zájem o dřívější lidové tra-
dice a zvyky v Dolní Lukavici 
stále roste. Snímky z 28. 5. ze 
slavnostního průvodu s krá-
lovničkou a tradice otevření 
pramene. K této příležitosti 
zazpíval i soubor Lukaváček 
a zatančila dívčí skupina 
Magic Girls Dolní Lukavice. 
Také se malovalo a jezdilo 
na poníkovi. Děkujeme moc 
všem a obci za podporu akce a projektu „Zpět k tradicím“. 

Foto a text Štěpánka Inka Lexová
Spolek přátel Matky Země

Již 16. ročník Land Rover Cupu se uskutečnil na střelnici 
KVZ Přeštice ,,Na Zámostí“. Na soutěž se sjelo bezmála šest 
desítek aut této značky a to nejen z tuzemska,ale i ze zahraničí.
Závod si užili nejen řidiči se svými vozy,ale i návštěvníci,kteří 
se měli při offroadových jízdách rozhodně na co koukat.Celou 
akci završila společná spanilá jízda kolem Přeštic se zastávkou 
v areálu Přeštické loděnice.   Text a foto Martina Kripnerová

Plážový volejbal 
v Přešticích jede!



Myšlenka cvičení podle 
sokolské soustavy se začala 
u mužů v Přešticích probou-
zet již před rokem 1880. Když 
se roku 1883 přistěhoval do 
Přeštic c. k. soudní příručí 
JUDr. Josef Chlumecký, pří-
mý odchovanec Tyršův a cvi-
čitel Sokola pražského, utvořil 
se kolem něho kroužek mužů, 
kteří začali cvičit podle sokol-
ské soustavy dvakrát týdně 
v hostinci „U Mollerů“. Tato 
cvičení však zůstala širším 
vrstvám nepřístupná a kroužek 
se brzy rozešel. I tak byl ale 
učiněn první krok k založení 
sokolské jednoty.

Myšlenku založení jedno-
ty podpořil výlet klatovské 
a nepomucké jednoty do Přeš-
tic na jaře roku 1887. Z pod-
nětu JUDr. Františka Liebla, 
Emanuela Jiříka a JUDr. Jose-
fa Chlumeckého bylo roz-
hodnuto založit v Přešticích 
sokolskou jednotu, která by 
jako jinde sloužila k utužení 
a posílení národního vědomí. 
Již za tři týdny byly zadány 
ke schválení stanovy a ihned 
se začalo cvičit. Cvičilo se na 
nádvoří městské radnice a jeli-
kož žádné tělocvičné nářadí 
nebylo, prováděla se jen cvi-
čení prostná a pořadová.

Dne 24. července 1887 se 
konala ustavující schůze, které 
se zúčastnilo 26 uvědomělých 
vlastenců. Starostou byl zvo-
len Karel Naxera, náměstkem 
JUDr. František Liebl a náčel-
níkem JUDr. Josef Chlumecký. 
Dalšími členy výboru se stali: 
Emanuel Jiřík, František Čer-
mák, František Velkoborský, 
Ferdinand Kundrát, Arnošt 
Kirschner, Karel Hájek, Jan 
Pacolt a Josef Sedláček. Na 
schůzi dne 11. srpna 1887 bylo 
rozhodnuto přistoupit k župě 
Plzeňské.

Jednota dostala povole-
ní místní školní rady cvičit 
v tělocvičně nové, rovněž 
v roce 1887 otevřené, školy. 

Tělocvična byla vybavena 
pouze základním tělocvičným 
nářadím. Další nářadí opatřila 
jednota z výtěžku prvního ple-
su Sokola, který se konal 22. 
ledna 1888. V témže roce byl 
pořízen i výletní prapor. Byl 
zhotoven dámským spolkem 
„Krásnohorská“, žerď se stří-
brným sokolem byla zakou-
pena v Praze. Prvním pra-
porečníkem se stal František 
Čermák.

Během prvních dvou let 
zápasila jednota s mnohými 

překážkami. Pod heslem „Jen 
mužně a statečně vpřed“ byly 
všechny potíže překonány 
a jednota začala pořádat pra-
videlné tělocvičné akademie 
s kulturními programy, žákov-
ské besídky a výlety. Postup-
ně se v Sokole zformovaly 
i zájmové odbory – loutkový, 
dramatický, hudební a vzdělá-
vací. K největším událostem 
patřily však okrskové, župní 
a všesokolské slety. 

Anna Kolenová
(pokračování v zářijových PN)
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On-line rezervace termínu na občanské průkazy a cestovní doklady:
http://www.prestice-mesto.cz/mestsky-urad/obcanske-prukazy-a-cestovni-doklady/rezervacni-system/

Sedm oblastních medailí
do Přeštic

Velice dobře vyzní ohléd-
nutí za ukončenou sezonou 
mládeže přeštické národní 
házené. Ve všech kategori-
ích se přeštický celek posta-
vil na některý z medailových 
stupňů. V té nejstarší to byla 
pro dorostence a dorostenky 
shodně bronzová medaile. 
Stejnou hodnotu má i medaile 
starších žáků. V oblastní sou-
těži starších žaček startovala 

dokonce tři přeštická družstva.  
A úspěšně. Do Přeštic putují 
dvě medaile, zlatá a bronzo-
vá. Úspěšná byla i nejmlad-
ší kategorie, zde žáci získali 
stříbrné medaile a mladší žač-
ky svoji soutěž vyhrály. Pro 
mladší žáky a žačky a starší 
žačky úspěchy znamenaly 
postup na republiková finále, 
mistrovství republiky a Pohár 
ČR.                                   (šat)

Obhajoba se vydařila
Na domácím hřišti bojovaly 

v republikovém finále přeštic-
ké starší žačky národní házené. 
Bez ztráty jediného bodu tří-
denní klání vyhrály a právem 

jim patří titul mistryň republi-
ky a zlaté medaile. Splnilo se 
jim tak přání obhájit loňský 
titul.

                (šat)

Titul pro Soňu
„Národní házenou hraji asi 

od sedmi let, vždy jsem chtěla 
chytat. A proč házená? Asi je 
to rodinná tradice, hrála celá 
rodina, táta na obraně, máma 
byla útočnice a sestra hrála 
na beku, tak máme v rodině 
obsazeny i všechny posty,“ při- 
bližuje svoji sportovní historii 
Soňa Zadražilová. „Vyzkou-
šela jsem si v žačkách i post 
útočníka či obránce, ale vždy 
mě to táhlo do branky.“ A v ní 
také sklízí největší úspěchy. 
Je výraznou oporou prvoli-
gového přeštického družstva. 
Na krku se jí houpají tři 
ligové medaile, dvě stříbrné 

a jedna bronzová, mimo jiné 
byla členkou družstva, které 
vyhrálo v roce 2015 Český 
pohár. „A za dorost jsme byly 
také mistryněmi republiky,“ 
doplňuje. Výborné výkony 
v přeštickém celku jí vynesly 
i pětkrát nominaci do družstva 
Čech pro mezizemská utkání 
Čechy–Morava. Proto se před 
závěrečným ligovým utká-
ním konala na hřišti malá 
slavnost, kde hlavní aktérkou 
byla právě Soňa Zadražilová. 
Za výborné sportovní výko-
ny jí byl udělen titul mistryně 
národní házené.

 (šat)

Ocenění „titul mistryně národní házené“ převzala Soňa Za-
dražilová z rukou členky výkonného výboru SNH m. n. h. Roma-
ny Jabbourové.

Úspěch starší přípravky
národní házené na turnaji
v Ejpovicích

V sobotu 27. 5. 2017 se 
zúčastnila 3 družstva Přeštic 
dalšího turnaje, v pořadí již 
třetího. Hrálo zde 12 druž-
stev, která byla rozdělena do  
2 zákl. skupin. První 3 družstva 
postupovala do skupiny o 1.-6. 
místo a následující 3 celky 
zákl. skupiny hrály ve skupině 
o 7.-12. místo.

Družstvo Přeštic C vyhrálo 
základní sk. A a hrálo následně 
o přední umístění. Druhá dvě 
družstva Přeštic bojovala, ale 
na více než zápasy o spodní 
patra turnaje to nestačilo. Hrá-
lo se 1x12 min. Poděkování 
patří všem rodičům za podpo-
ru a Mirce Kalčíkové za vede-
ní zápisů z utkání a zpracování 
výsledků.

Sestava a výsledky 
Přeštice C:

Lukášová B. – Bartoňová A. 
(2), Kripnerová B. (1), Ková-
říková P. (6), Duchek K. (7), 
Beneš P. (24), Šalom L. (20). 
Trenér: m. n. h. Zadražil S.
- Přeštice A 9:0, - Ejpovice B 
9:2, - Litohlavy 6:6, - Božkov 
8:2, - Rožmitál 8:7.
- Ejpovice A 4:10, - Tymákov 
9:1, - Nezvěstice 7:3 – výsled-
ky finálové skupiny.

Sestava a výsledky 
Přeštice B:

Kullová A. – Pokorný V. (3), 
Hanzar D. (4), Kriegerová D. 
(2), Holcová N. (1), Tolarová 
P. (4), Frouzová Š. (6).
Trenér: Beneš P.
- Plzeň-Újezd 5:3, - Ejpovice 
A 2:8, - Kyšice 2:1, - Tymákov 
1:10, - Nezvěstice 2:7.
- Božkov 2:5, - Přeštice A 3:4, 
- Ejpovice B 3:5 – skupina  
o 7.-12. místo.

Sestava a výsledky
Přeštice A:

Otýsová E., Hurt D. – Milo-
tová B. (4), Slámečková G. 
(5), Šatrová Š., Květoň V. (3), 
Vozka J., Kocourek T. (3), 
Beštová A. Trenér: Šatra P.
- Přeštice C 0:9, - Božkov 2:5, 
- Rožmitál 1:7, - Ejpovice B 
5:7, - Litohlavy 0:13.
- Kyšice 1:4, - Přeštice B 4:3, 
- Plzeň-Újezd 2:5 – skupina 
o 7.-12. místo.

Pořadí turnaje:
1. Ejpovice A, 2. Litohlavy,  
3. TJ Přeštice C, 4. Tymákov, 
5. Nezvěstice, 6. Rožmitál, 
7. Božkov, 8. Plzeň-Újezd,  
9. Ejpovice B, 10. Kyšice,  
11. TJ Přeštice B, 12. TJ 
Přeštice A.

Společná fotka starší přípravky v Ejpovicích.

První turnaj mladší přípravky 
národní házené TJ Přeštice

Dne 20. 5. 2017 se oddíl Přeš-
tic zúčastnil prvního turnaje 
v kategorii mladší přípravky 
v Kyšicích. Turnaje se zúčast-
nilo 9 družstev, kdy Přeštice 
měly 2 družstva – družstvo 
dívek a družstvo chlapců. Pro 
tyto nejmladší členy oddílu to 
bylo seznámení s házenkář-
skou činností. Hrálo se systé-
mem každý s každým, hrací 
doba byla 1x12 min.

Sestava a výsledky
Přeštice A:

Nikol Živná (3), Laura Králo-
vá, Aneta Knopfová (6) , Tere-
za Taliánová, Tereza Bene-
šová, Eliška Kubíková, Klára 
Sýkorová (1), Klára Brožová 
(1). Trenéři: M. Gruszka, K. 
Schejbalová.
- Ejpovice 0:10, - Kyšice A 1:5, 
- Litohlavy 2:10, - Plzeň- 
-Újezd 1:12, - Tymákov 1:6, 
- Nezvěstice 0:7, - Přeštice B 
2:7, - Kyšice B 7:2.

Sestava a výsledky
Přeštice B:

Tomáš Kocourek (27), Václav 
Květoň (6), Tomáš Mert (8), 
Václav Duchek (2), Daniel 
Bořík, Pavel Fritsch (1).
Trenéři: V. Dražková, L. Ka-
čírková.

- Ejpovice 4:9, - Kyšice A 3:8, 
- Litohlavy 6:6, - Plzeň-Újezd 
6:9, - Tymákov 6:13, - Nezvěs-
tice 3:3, - Přeštice A 7:2, 
- Kyšice B 9:3.

Pořadí turnaje:
1. Ejpovice, 2. Kyšice A, 
3. Plzeň-Újezd, 4. Tymákov, 
5. Litohlavy, 6. TJ Přeštice B, 
7. Nezvěstice, 8. TJ Přeštice 
A, 9. Kyšice B.

Hodnocení této akce tre-
nérkou Kristýnou Schejba-
lovou: „Děti se moc snažily 
a bylo vidět, že je hra baví. 
Po vstřelených brankách se 
radovalo celé družstvo. Musím 
velmi pochválit naši obra-
nu. Útok musíme pilovat, ale 
určitě jim pochvala patří také. 
Mezi chlapci se blýskl Tomáš 
Kocourek, který z družstva 
Přeštice B nastřílel nejvíce 
branek a z družstva dívek to 
byla Aneta Knopfová. Na dal-
ší turnaj se chystáme 10. 6. do 
Ejpovic, kam určitě vyrazíme 
se stejnou kuráží a výbornou 
náladou jako jsme měli v Kyši-
cích, kde nám rodiče vytvořili 
výbornou atmosféru.“

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené

TJ Přeštice

Zakládající členové TJ Sokol Přeštice po 50 letech – F. Sedlá-
ček, F. Pluhař, J. Filipovský, chybí A. Bouček.

Dne 5. srpna 1945 byla na 
budovu sokolovny vrácena 
socha sokola.

130 let Tělocvičné jednoty Sokol Přeštice
1887–2017

Další dvě zlaté
Úspěšný poslední červnový 

víkend mají za sebou národ-
ní házenkáři. Zlaté medaile 
a titul mistryň republiky při-
vezly mladší žačky (2. Miro-
slav, 3. Dobruška). Mladší 

žáci bojovali o Pohár ČR. Bez 
ztráty bodu,  s jednobranko-
vým vítězstvím nad největším 
soupeřem druhou Chropyní, 
přivezli vítězný pohár do Přeš-
tic.                                    (šat)

Po jedenatřiceti letech
Více než tři desítky let trvalo 

než se prvoligový titul mužů 
„stěhoval“ opět do Přeštic. 
Zlaté medaile získali přeštičtí 
národní házenkáři po vítězství 

2:0 na zápasy s celkem Nýřan. 
Další prvoligovou medaili 
do pokladnice oddílu přidaly 
ženy, má stříbrný lesk.

                                  (šat)

OBSLUHA 
OSAZOVACÍHO 

AUTOMATU
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Zemní a stavební 
práce Přeštice

Společné foto členů všech tří přeštických družstev po Memoriálu Jaroslava Fořta.
Ležící zleva: Edita Otýsová, Petra Tolarová. Klečící zleva: Karel Duchek, Barbora Lukášová, 

Štěpánka Šatrová, Josef Vozka, Štěpánka Frouzová, Tomáš Kocourek, Václav Květoň, Tomáš  
Mertl, Klára Štychová. Stojící zleva: Pavel Beneš, Barbora Kripnerová, Gabriela Slámečková, 
Alexandra Beštová, Adéla Bartoňová, Daniel Hurt, Dominik Hanzar, Vojtěch Pokorný, Nela  
Holcová, Petra Kováříková, Lukáš Šalom. Vzadu odleva trenéři – Barbara Kučerová, Kristýna 
Schejbalová, Lucie Kačírková.

Pohár zůstal doma
Na prvou červnovou sobotu 

připravil oddíl národní házené 
další ročník Memoriálu Jarosla-
va Fořta. Ten je již několik let 
pořádán pro ty nejmenší adepty 
tohoto českého sportu, příprav-
ku. Letošního, již 22. ročníku, 
se zúčastnilo celkem dvanáct 
družstev, z toho tři domácí. 
Po bojích ve dvou základních 
skupinách pokračovaly zápasy 
ve třech dalších skupinách již 
výkonnostně vyrovnanějších. 
Ve skupině o celkové prven-
ství se dařilo výborně domácí-

mu „C“, které všechny zápasy 
s přehledem vyhrálo. Stalo se 
tak bez ztráty bodu celkovým 
vítězem, druhé místo obsadilo 
ejpovické áčko, třetí skončily 
Litohlavy a čtvrtý Tymákov. 
Další domácí celky již nebyly 
tak úspěšné, béčko obsadilo 
osmé a áčko jedenácté místo.

Medaile nejlepším předáva-
la vnučka zakladatele národní 
házené v Přešticích Dobromila 
Růžičková. Dobře se poslou-
chala její poznámka: „Určitě 
to děláte dobře, když vidím to 

množství dětí na hřišti a jenom 
jako Přeštice máte tři družstva. 
Určitě by dědu potěšilo, kdyby 
viděl zájem těch nejmenších 
o sport, který měl tak rád.“

Slova chvály pro své svěřen-
ce měly i trenérky: „Pochválit 
za bojovnost musíme všechny, 
někomu se dařilo, jiným méně. 
Na úrovni závěrečných zápasů 
se podepsalo velké horko a tím 
úbytek sil. Vítězové soupeře 
převyšovali, je také poznat, 
že někteří již trénují i ve vyšší 
kategorii.“                        (šat)

Republikové finále Poháru 
rozhlasu 6. 6. 2017 Kladno

Po vítězství a okresním i kraj-
ském kole postoupilo družstvo 
starších dívek do finále Poháru 
rozhlasu. Tato nejprestižnější 
atletická soutěž škol proběhla 
v letošním roce už po 49. Do 
finále postupuje pouze 8 cel-
ků z celé republiky. Družstvo 
ve složení B. Píchalová, K. 
Burianová, K. Ausbergerová, 
Kateřina Křenková, Karolí-
na Křenková, V. Krsová, Š. 
Kalčíková, K. Slouková, B. 
Šteinerová, M. Rajchartová, 
J. Hrbáčková jelo do Kladna 
získat co nejlepší výsledek. 
Svými výkony děvčata potvr-
dila, že patří ke špičce v České 
republice. V konečném součtu 
získalo družstvo 7247 bodů 
a pouhých 29 bodů scházelo 

k celkovému vítězství. V kate-
gorii starších dívek získala 
největší počet bodů Barbara 
Píchalová.

Druhé místo v republiko-
vém finále je super výsledek. 
Pokud vezmeme poslední tři 
roky republikových finále, 
družstvo dívek obsadilo 2. mís- 
to v Jablonci nad Nisou 
(2015), 1. místo v Hradci Krá-
lové (2016) a získalo i Pohár 
ministryně školství a 2. místo 
v Kladně (2017).

Část družstva v letošním 
školním roce opouští naši ško-
lu. Chtěl bych jim popřát mno-
ho úspěchů na střední škole 
i v jejich sportovním životě.

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

Žáci ZŠ Josefa Hlávky Přeštice se probojovali
do republikového finále McDonald´s Cup

McDonald´s Cup je největší 
dětský fotbalový turnaj v Evro-
pě, který se hraje na prvním 
stupni základních škol v České 
republice a jeho vrcholem je 
Svátek fotbalu, setkání nejlep-
ších krajských týmů ve star-
ší kategorii. Letošní jubilejní 
20. ročník proběhl ve dnech 
30. a 31. května 2017 v Plzni 
v Doosan Areně ve Štrunco-
vých sadech, patronem 20. roč-
níku byl Pavel Nedvěd – legen-
da českého fotbalu.

Žáci ZŠ Josefa Hlávky Přeš-
tice se tohoto postupového tur-
naje účastní tradičně ve dvou 
kategoriích: mladší kategorie 
A (ročníky 2010-2007), starší 
kategorie B (ročníky 2007- 
-2005).

V okrskovém kole 27. dubna 
v Chlumčanech se kluci doká-
zali poprat nejen s velice 
chladným počasím, ale v obou 
kategoriích získali postupo-
vé medailové umístění. Hráči 
mladší kategorie vybojovali  
2. místo a starší hráči 1. místo. 
Získali také ocenění nejlepšího 
střelce – Adam Čonka a bran-
káře – Jonáš Fleisig.

V okresním kole turnaje, kte-
ré se konalo v Chotěšově 3. 5., 

se opět hrálo systémem „kaž-
dý s každým“ a naši chlapci si 
tak zahráli s družstvy Dobřan, 
Nepomuku, Spáleného Poříčí, 
Kasejovic, Blovic a Chotěšo-
va. Fotbalisté mladší kategorie 
se umístili na 3. místě, hráči 
starší kategorie porazili s vyso-
kým skóre všechny své soupe-
ře a zaslouženě okresní turnaj 
vyhráli. Nejlepším střelcem byl 
Vít Němec, nejlepší brankář 
Filip Vácha.

Prvním místem v okresním 
kole se nominovali do krajské-
ho kola turnaje McDonald´s 
Cup, které se odehrálo v pátek 
19. 5. na fotbalovém stadionu 
33. ZŠ T. Brzkové v Plzni. 
Naši kluci ve své skupině pora-
zili týmy 31. ZŠ Plzeň, Kralo-
vic a Tachova (9 bodů, skore 
15:4) a postoupili do semifi-
nále, kde se utkali s týmem 
Klatov. V tomto rozhodujícím 
zápase dokázali přeštičtí klu-
ci, že fotbal prostě hrát umí 
a porazili Klatovy 5:3 (hattrick 
Jan Kříž). Ve finálovém zápa-
se se utkali s týmem 33. ZŠ 
Plzeň, vybojovali 2. místo 
v Plzeňském kraji a vzhledem 
k tomu, že 33. ZŠ Plzeň byla 
pořádající školou republiko-
vého finále, dostali se mezi  
16 nejlepších týmů České 
republiky a v republikovém 
finále reprezentovali Plzeňský 
kraj. V plzeňské Doosan Areně 

si ve dvoudenním „Svátku fot-
balu“ zahráli na ligovém tráv-
níku s týmy Uherského Hradiš-
tě, Opavy, Olomouce, Liberce, 
Příbrami a Brna, besedovali 
s Pavlem Horváthem, Markem 
Bakošem, Vladimírem Dari-
dou, pozdravili se a vyfotili 
i s patronem turnaje Pavlem 
Nedvědem a kromě zápasů si 
užili i doprovodný program.

Děkuji všem chlapcům za 
skvělé výkony a vynikající 

reprezentaci školy a přeji jim 
další sportovní úspěchy a pěk-
né prázdniny.

Velké poděkování patří také 
všem trenérům – Mirosla-
vu Křížovi, Karlu Frančíkovi 
a Ladislavu Mourkovi za skvě-
lou spolupráci a vedení hráčů 
všemi turnaji.

Mgr. Alena Němečková
ZŠ Josefa Hlávky

Družstvo mladší kategorie: Jakub 
Mourek, Jan Sikyta, Jan Kohout, 
Jakub Schrimpf, Tomáš Reitspies, 
Tomáš Voráček, Matěj Singer, Jan 
Fučík, Martin Hodan, Filip Fořt, 
Tomáš Tumpach, Martin Tureček, 
Jakub Záhořík, Vojtěch Vavřička.

Družstvo starší kategorie: Jan 
Kříž, Jan Frančík, Vít Němec, 
Adam Čonka, Ondřej Havíř, David 
Bezděk, Petr Brož, Jan Chadt, 
Matěj Hodan, Filip Fořt, Jiří Ště-
pán, Andrej Král, Filip Vácha, 
Jonáš Fleisig, Michal Švábik 
(náhradník v krajském kole).

Oddíl vzpírání a silového
trojboje

V měsíci květnu se uskuteč-
nil 9. ročník Poháru starosty 
města Zbýšova v klasickém 
(RAW) silovém trojboji doros-
tů a juniorů s mezinárodní 
účastí.

Přeštický oddíl TJ repre-
zentoval Filip Rybár, který 
se umístil na 5. místě. Star-
toval ve váhové kategorii 66- 
-74 kg.

Jeho dosažené výkony jsou 
obdivuhodné. Dřep 140 kg, 
benchpress 122,5 kg, mrtvý 
tah 175 kg.

Ve druhé jmenované disci-
plíně (benchpress) Filip pře-
konal dosavadní český národní 
rekord.

Přejeme přeštickým silákům 
mnoho zdaru v dalších závo-
dech.                                (red)

Aleš Trachta reprezentoval TJ Sokol Přeštice na 
celostátním přeboru ČOS v Praze ve všestrannosti. 
Úspěšně – obsadil celkové 5. místo (gymnastika, 

šplh, atletika a plavání)! Z atletického čtyřboje a plavání si 
přivezl zlaté medaile. 

   sestra Mgr. Naďa Květoňová


