
Prvního zájemce naočkova-
la zdravotní sestra v ordina-
ci Pavla Škopka v polovině 
března. Očkovaní musejí být 
podle pravidel starší 70 let, 
těm prvním bylo přes 80 let. 
Po naočkování setrvají v ordi-
naci patnáct minut, aby se 
lékař ujistili, že nemají reak-
ci na očkovací látku. V obou 
ordinacích se zatím používá 
vakcína Astra Zeneca, která 
nepotřebuje na dobu sklado-
vání hluboce zamrazit. Ast-
ra Zeneca je britská vakcína 
a nechala se jí očkovat třeba 
královna Alžběta II. nebo 

tibetský duchovní vůdce Da-
lajláma.

Očkování by mohlo probíhat 
mnohem rychleji, kdyby byl 
dostatek vakcín. Například 
v posledním březnovém týdnu 
získal MUDr. Petr Šonka pro 
své pacienty pouze sto dávek, 
přitom by jich bylo potřeba 
jen pro pacienty nad 70 let 
mnohonásobně víc. „Jsem 
optimista, v polovině dubna 
by měla dorazit vakcína typu 
Johnson & Johnson a doufám, 
že dostane vakcíny také ales-
poň jedna kolegyně v Přešti-
cích. Vakcíny má dostat během 

dubna v Plzeňském kraji 52 
praktických lékařů,“ říká Šon-
ka, který je také předsedou 
Sdružení praktických lékařů 
v Česku. „Ať lidé vydrží, vak-
cíny budou.“

Od poloviny února probí-
há v Přešticích i testování na 
covid-19. Odběrové místo stojí 
na „Rajčúru“ tedy ve Veleslaví-
nově ulici 1318. V unimobuň-
ce pracují především studenti 
Lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy v Plzni a odběry pro-
vozuje karlovarská společnost 
Lab in. Podle její mluvčí Evy 
Slukové mají za sebou stov-

ky odběrů. „Provozní doba 
je ve všední dny a v neděli od 
8.00 do 13.00 hodin. Zájemci 

se musejí registrovat na naší 
webové stránce www.labin.cz“ 

Působ í te 
v Přešticích 
přes 30 let. 
Byl kostel 
někdy uza-
vřený?

Přišel jsem právě v čase, kdy 
se po dlouhé době začal kos-
tel opravovat, to bylo v roce 
1990. Dělala se fasáda a stře-
cha, dostavovaly se věže. Kos-

tel ale uzavřený nebyl. Říká se, 
nevstoupíš dvakrát do stejné 
řeky, a je tady velká rekon-
strukce znovu.
Proč jste přišel právě 

do Přeštic. Měl jste na to 
nějaký vliv?

Vůbec žádný. Biskup Milo-
slav Vlk mi řekl, začíná se opra-
vovat kostel, potřebujeme, abys 
tam šel. Pak jsem si uvědomil, 
že jsem tady jako kluk byl. To 
jsem si vzpomněl až zde, byla 

to taková mlhavá vzpomínka 
na obrovský kostel.
Vydržel jste tu třicet let. 

Proč vás biskup neposlal 
někam jinam?

Také se to mohlo stát, byly 
takové varianty. Mně se nikam 
odcházet nechtělo a jsem rád, 
že jsem tu zůstal. Trvá dlouho, 
než navážete vztahy, i ty běž-
né, i s lidmi, kteří do kostela 
nechodí, na úřadech a podob-
ně.
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S přeštickým farářem o rozsáhlé rekonstrukci kostela a o jeho uzavření pro veřejnost, o sochách přeštických prasat 
a o tom, proč nenatáčí prezentační videa.     
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Vakcíny nejsou a budou?

Hvězda z Británie

ZAMYŠLENÍ
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Přísloví „Březen – za kamna vlezem“ sice platí, ale slunečné počasí přeci jenom ohřálo vzduch a láká do přírody. Oblíbeným 
místem se stala stále ještě nová asfaltová silnice z Přeštic do polí směrem na Dolní Lukavici. Postavil ji Státní pozemkový úřad 
s přispěním evropských peněz a slouží jako obslužná komunikace pro zemědělce, má protierozní funkci a také kulturní přínos. Díky 
asfaltce se kdekdo začal učit jezdit na kolečkových bruslích a dokonce se tam objevili i nadšenci na kolečkových lyžích. Běžců, 
cyklistů a pěších je tam nepočítaně a občas otestuje asfalt i vůz městské policie nebo Policie ČR na rutinní kontrole. Na sportovce 
ale nemají políčeno. Silnice končí na hranici katastru Přeštic, leží mimo zastavěné sídliště a ochrana úst tam není povinná ani za 
nouzového stavu. Sportu zdar!                                                                                                            Text (red), foto Milan Janoch

Očkování prováděli v březnu jen dva praktičtí lékaři MUDr. Pavel Škopek a MUDr. Petr Šonka, kteří očkují pouze své pacienty. Ti se 
neregistrují přes celostátní registrační systém, ale přímo v ordinaci obou praktiků. Ostatní zájemci mohou využít očkovací centra 
v kraji. Problémem je jako všude v Česku nedostatek vakcín.

Testování na koronavirus

Pavel Hochman 
napsal knihu 
o přeštickém 

fotbalu 



Opakované výjezdy na 
narušování občanského 
soužití na ubytovně v ul. 
Dukelská

Ve dnech 5. a 6. 2. 2021 ve 
večerních a nočních hodi-
nách byl opakovaně prováděn 
výjezd strážníků a policistů 
do ubytovny v ul. Dukelská, 
kde docházelo ze strany zde 
ubytovaných k vzájemným 
schválnostem, napadání, ruše-
ní nočního klidu, narušování 
veřejného pořádku a občan-
ského soužití. Po uklidnění 
situace si zjištěné přestupky 
na místě převzala hlídka PČR 
k dalšímu šetření. Hlavní 
výtržník musel následně uby-
tovnu opustit.

Střípky měsíce 
února 2021

 1. 2. po 10.00 hod. zjištěna 
APK odložená rychlovarná 
konvice u kontejneru na sklo 
v ul. Veleslavínova. Pomocí 
kamerového systému zjištěno, 
že konvici zde odložil téhož 
dne v 7.30 h řidič dodávko-
vého vozidla zn. opel a z mís-
ta odjel. Řidič byl následně 
vypátrán a následujícího dne 
přestupek řešen v příkazním 
řízení pro porušení zákona 
o odpadech.
 2. 2. před 11.00 hod. ozná-
mena krádež známky na 
odvoz komunálního odpadu 
z popelnice v ul. Veleslavíno-
va mužem a ženou, kteří při-
jeli na místo vozidlem škoda. 
Provedeným šetřením a lustra-
cí vozidla bylo zjištěno, že se 
jednalo o pracovníky komu-
nálních služeb, kteří známku 
odstranili z důvodu zrušení 
svozu majitelkou popelnice. 
Ve 13.30 h zjištěn na chodní-
ku v Městském parku ležící 
starší muž, který si stěžoval na 
bolest kyčle. Na místo přivo-
lána záchranná služba – pře-
voz do nemocnice, provedeno 
vyrozumění příbuzných.
 4. 2. před 19.00 hod. na žádost 
operačního důstojníka PČR 
výjezd do ulice Kosmonautů, 
kde stálo popelářské vozidlo, 
které nemohlo v ulici vyvézt 
komunální odpad z důvodu 
špatně parkujících vozidel. Na 
místě zjištěna tři vozidla, která 
byla řešena v příkazním řízení 
pro přestupky dle zákona o sil-
ničním provozu.
 12. 2. po 13.00 hod. ozná-
meno, že na zahradě v cha-
tové oblasti v ul. K Cihelně 
se nachází pes, který je prav-
děpodobně zanedbán. Jeho 
majitel zemřel a venku jsou 
velké mrazy. Hlídka na místě 
zjistila, že pes nejeví známky 

týrání či podvyživení. Dále 
kontaktována vdova po zemře-
lém, která provádí každodenní 
krmení a výměnu vody, aby 
nezamrzla.
 18. 2. po 15.00 hod. zjištěn 
strážníky na Masarykově nám. 
muž, který zde požíval opako-
vaně alkoholické nápoje a tím 
porušoval krizový zákon. Jeli-
kož muž nemohl hodnověrně 
prokázat svoji totožnost, byl 
předveden na PČR. Po zjištění
totožnosti a vyřešení přestupku 
v příkazním řízení byl jedna- 
čtyřicetiletý muž z Třemošné 
propuštěn. Téhož dne byl v pří-
střešku autobusové zastávky 
zjištěn sedmatřicetiletý muž, 
nyní bydlící v Přešticích, který 
zde požíval alkoholické nápoje 
a neměl zakryté dýchací cesty 
ochranným prostředkem. Muž 
byl z přístřešku vykázán a pře-
stupky oznámeny na správní 
orgán k vyřízení.
 23. 2. po 16.00 hod. žádost 
PČR o prošetření údajného 
požívání alkoholu dvěma oso-
bami před prodejnou potra-
vin v ul. Palackého. Na místě 
zjištěni dva muži z okolních 
obcí, kteří zde požívali pivo. 
Též dne 24. 2. po 16.00 hod. 
prošetření požívání alkoho-
lu v parku Kosmonautů na  
Tř. 1. máje, kde byli zjištěni tři 
muži z Přeštic, požívající pivo. 
Všichni vyřešeni v příkazním 
řízení pro přestupky proti kri-
zovému zákonu, z místa vyká-
záni.

Provedeno: 9x výjezd na na-
rušení objektu budov města  
a 2 kontroly týkající se čipová-
ní psů pohybujících se na úze-
mí města – 5 psů bez závad.

V únoru provedeno zajištění 
veřejného pořádku a bezpeč-
nosti silničního provozu:
1) pomoc ženě při nastartování 
jejího vozidla pomocí starto-
vacích kabelů v ul. Husova
2) nahlášena porucha zabezpe-
čovacího zařízení na železnič-
ním přejezdu v ul. Hlávkova 
– ihned předáno železniční 
stanici Klatovy, která na místo 
vyslala technika
3) spolupráce se záchrannou 
službou, usměrňování dopra-
vy při ošetřování pacienta na 
Masarykově nám.
4) zjištěna poškozená komuni-
kace výtluky v ul. Husova ve 
směru na obec Žerovice – pře-
dáno na hospodářský odbor 
a silnice k vyřízení
5) usměrňování dopravy na  
Tř. 1. máje, kde došlo 
k dopravní nehodě – vběhnutí 
dítěte pod kola osobního auto-
mobilu
6) v rámci vyhlášení mimořád-

ného stavu z důvodu rozšíření 
onemocnění COVID-19: pro-
vedeno kontrol provozoven: 
26, dohled nad dodržováním 
nařízení města na MěÚ: 6, 
provedeno kontrol dodržování 
omezení vyplývajících z krizo-
vých opatření fyzickými oso-
bami (nošení roušek atd.): 58, 
bylo zjištěno přestupců: 42.

Pomocí kamerového systému 
zajištěny pro Policii ČR/správ-
ní orgán důkazní prostředky 
následujících činů:
1) exkrementy před č. p. 68 
na Masarykově nám. – zjištěn 
majitel psa – řešen v příkaz-
ním řízení

2) vzájemné fyzické napadení 
dvou mladíků v prostoru auto-
busových zastávek na Masary-
kově nám., kdy jeden napadl 
druhého nožem.

Provedeno 5 výjezdů na 
volně pobíhající psy: V Bran-

ce, Nepomucká, Hlávkova, 
Přeštice – Zastávka – majite-
lé řešeni pro porušení obecně 
závazné vyhlášky města a dle 
zákona na ochranu zvířat proti 
týrání. V ul. Tyršova, Tylova 
a Slovenská proveden odchyt 
drůbeže pomocí odchytové 
sítě – předána majiteli, tento 
řešen dle zákona na ochranu 
zvířat proti týrání. Provedena 
adopce 1 psa z městské záchyt-
né stanice – ať se mu u nového 
majitele daří!

Na území města nalezeno: 
platební karta v ul. Palacké-
ho, náušnice ze žlutého kovu 
a batoh s obsahem na Masa-
rykově nám., Plzeňská karta 
a peněženka s doklady v uli-
ci Husova, cyklistická přilba 
v Městském parku – předáno na 
ztráty a nálezy MěÚ, mobilní 
telefony na Masarykově nám. 
a v Městském parku – vráceny 
majitelům, na žádost správní-
ho orgánu provedeno doručení 
písemností: 1

Nejvyšší naměřená rych-
lost při provádění preventiv-
ního měření v obci Přeštice: 
Nepomucká ulice – 77 km/h,  
Tř. 1. máje – 68 km/h, Skoči-
ce – 66 km/h, v ul. Na Borech, 
kde je dovolená rychlost 30 
km/h – 66 km/h.

Bc. Pavel Hošťálek
ved. strážník MP Přeštice

Městská policie v únoru 2021
    725 726 549
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SVČ Slunečnice informuje

Vážení rodiče, milé děti, 
laskaví čtenáři a příznivci 
Slunečnice, rádi bychom vás 
seznámili s aktualitami, kte-
ré nás v nejbližších týdnech 
a měsících čekají. Na červenec 
2021 je naplánováno zahájení 
přestavby hlavní budovy Slu-
nečnice. Doba trvání přestav-
by je odhadnuta na jeden rok. 
Jsem velice ráda, že k reno-
vaci budovy dojde a již nyní 
se těším na novou, moderní 
Slunečnici. Děkuji všem, kte-
ří dlouhodobě pracují na tom, 
aby k modernizaci Slunečnice 
došlo. Avšak práce na hlavní 
budově si vyžádají jistá ome-
zení provozu. Jedním z nich 
je, že se v hlavní budově nebu-
dou moci v létě konat tábory. 
Některé přesuneme do budovy 
Slunečnice II., ale pouze zde 
by byl počet míst pro zájemce 
značně omezen. Díky vstříc-
nosti a ochotě spolupodílet se 
na činnostech pro děti jsme 
našly náhradní prostory (KČT 
Přeštice a sály kulturních 
domů v Lužanech a v Přícho-
vicích). Děkuji touto cestou 
paní Dáše Švihlové a vedení 
obcí Příchovice a Lužany. 

V průběhu stavebních prací 
také nebude možné využí-
vat hlavní budovu. Aktuálně 
probíhají jednání o možnosti 
a rozsahu využívání prostor 
na evangelické faře v Přeš-
ticích v Rebcově ulici a také 
zde se setkáváme se vstříc-
ností a ochotou spolupracovat. 
S nabídkou zájmových krouž-
ků na školní rok 2021/2022 
bychom vás rádi seznámili 
nejpozději v průběhu letních 
prázdnin. 

Přihlašování na letní pří-
městské tábory bude spuště-
no ve středu 7. dubna 2021 
v našem on-line systému: 
https://svcprestice.iddm.cz/ 
Zálohu 200 Kč na každý 
tábor bude nutné uhradit do 
neděle 23. 5. 2021. Doplatek 
na každý tábor je potřeba 
uhradit do 20. června 2021.

V případě, že by se nějak 
zásadně změnila situace 
a nebylo by možné tábory 
uskutečnit, budeme vracet 
uhrazené platby i zálohy 
v plné výši. 

Přeji vám všem pevné zdraví 
a naději, že se budeme moci 
opět brzy setkat.

Za SVČ Slunečnice Přeštice
Mgr. Jana Prokešová



Dokončení ze str. 1
Vy se chystáte do dů-

chodu nebo budete 
sloužit dál?

Do důchodu jít mohu. Když 
se mě někdo ptá, deklaruji, že 
bych rád šel. Někde bych vypo-
máhal a neměl bych s řízením 
farností spojenou „světskou” 
administrativu, se kterou jsem 
se musel zde i v okolních far-
nostech zabývat hodně a dost 
dlouho. Jenže teď se vyvrbila 
druhá oprava, tak u toho budu 
muset být.
Kolik věřících chodí do 

kostela?
Při posledním sčítání  o nedě-

lích kolem devadesáti lidí.
To je hodně nebo málo?
Jde o to, z jakého pohledu se 

na to člověk dívá. Na to se mi 
těžko odpovídá.
Náboženská vlažnost 

v Čechách vás nijak ne-
trápí?

Nemám rád takové ty řeči, 
podívejte se, kolik lidí chodí 
do kostela u nás a kolik u vás 
v Čechách. Měli jsme tady 
komunismus, má to své his-
torické příčiny, já bych na to 
nehleděl jen podle počtu.

Jak dlouho bude kostel 
uzavřený?

Minimálně do konce roku 
2022. Dotační program končí 
v roce 2023. Je to zhruba 80 
milionů korun – 95 procent 
je dotace Evropské unie a na 
zbylých pět procent, což dělá 
hodně, přispěje biskupství 
a také město Přeštice. Celou 
dobu budou bohoslužby zde na 
faře a v menším množství lidí. 
Vybídnu ty, kteří mají auto, 
aby jezdili do Horšic nebo do 
Kbela.
Co se za 80 milionů 

opraví?
Schodiště k silnici, horní část 

schodiště, které vede směrem 
k městu; odvodnění, samo-
zřejmě fasáda a interiéry. Tam 
projde restaurováním skoro 
všechno včetně oltářů, lavic, 
dveří, soch a obrazů. Kostel je 
národní kulturní památka.
I před opraveným kos-

telem budou stát sochy 

přeštických prasat. Máte 
z toho radost?

Když jsem tu byl jako malý 
kluk, pamatuji si jen kostel, 
který byl vidět zdálky. Pak 
postavili dvě bytovky, komu-
nisté sebrali církvi v sedmde-
sátých letech kus pozemku, 

kde postavili bílý dům pro 
zemědělské družstvo, pak ta 
prasata. Nejásám, ale že bych 
z toho měl mindrák, to ne. 
Samozřejmě to sem nepatří. 
Ale kostel mohl dopadnout 
hůř, chtěli prý z něj udělat 
sýpku. V chodbách kláštera 
v Kladrubech, pod které Přeš-
tice kdysi patřily, jezdily trak-
tory s obilím.
Bude kostel po velké 

rekonstrukci otevřený, 
bude přístupnější, nebo 
to zůstane stejné jako 
dnes?

Je těžké nechat kostel pořád 
otevřený.
Kostely přece bývají 

otevřené. Když přijede 
nějaké výprava, musí se 
složitě domlouvat, kdo 

má klíče. Přece jenom je 
to druhý největší barok-
ní kostel v Česku mimo 
Prahu.

Nedovedu si představit, při 
těch všech krádežích, jak to 
vyřešit jinak. Domlouvání 
nepovažuji za složité.

Při rekonstrukci se 
nepočítá zabezpeče-
ním?

Zabezpečení máme. Když 
ale kostel otevřeme, musíme 
zabezpečení vypnout.  Není 
pravda, že kostel je uzavře-
ný. Je otevřený denně před 
bohoslužbami i při jiných pří-
ležitostech.
Je to ale složité. Když 

přijedou turisté, muse-
jí se dopředu objednat 
a někdo tam musí tu 
výpravu vzít.

Já to otázku obrátím. Kostel 
tu není na prvním místě od 
toho, aby se tam procházely 
davy turistů. Jestli má někdo 
do kostela přijít, musí to mít 
určitý řád. Vidím i to, že se 
tam dost lidí neumí chovat.
Myslíte, že se v kos-

telech stále krade, jako 
to bylo v devadesátých 
letech?

Samozřejmě. Jsem rád, že 
pracovníci Domu historie 
Přešticka jsou ochotní zájemce 
provádět. Má to dobrou úro-
veň. Já na to ale nemám kapa-
citu. To, že by někdo přišel, 
a já ho hned provedl kostelem, 
to dost dobře nejde kvůli mno-
ha povinnostem.
Je nereálné, aby tam 

byla služba, je to drahé?
Kostel je stavěný za jiným 

účelem. Já nemám nic proti 
tomu, aby tam lidé přišli, ale 
musí respektovat to, k čemu je 
určený.

Proč jste začal studo-
vat teologii?

Měli jsme v Českých Budě-
jovicích fajn pana faráře, 
a protože rodiče byli praktiku-
jící věřící, znali jsme spousty 
kněží, bylo mi to blízké od 
dětství.
Bylo snadné se v roce 

1980 v době hlubokého 

komunismu přihlásit na 
teologii?

Přihlásit se snadné bylo, při-
jetí bylo složitější. Nechci se 
pouštět do nějakých speku-
lací, ale já jsem na teologic-
ké fakultě žádný tlak necítil. 
Nevím, zda nás tam někdo 

sledoval nebo hlídal. K výko-
nu kněžského povolání byl ale 
třeba státní souhlas.
Co to přesně bylo „stát-

ní souhlas“?
Především jste musel být 

vysvěcen. Pokud člověk neměl 
problémy se státem, úřady do 
svěcení nezasahovaly. Tenkrát 
nebyli biskupové, diecézi řídil 
pověřený kněz a ten vás chtěl 
někam umístit. A k působení 
na určitém území jste musel 
dostat státní souhlas od cír-
kevního tajemníka. Ten patřil 
do komunistické nomenklatu-
ry. Začínajícím kněžím větši-
nou státní souhlas dali, ale za 
nějaký prohřešek mohli státní 
souhlas odejmout. Třeba jste 
někoho připravoval na křest 
a církevnímu tajemníkovi se 
zdálo, že se při tom setkává 
mnoho lidí. Stačilo, abyste při-
šel do rodiny a udělal tam kříž, 
nebo něco podobného – někdo 
přítomný o tom mohl mluvit 
a byl problém.  
Co to obnáší být cír-

kevním soudcem?
Soudíme převážně případy, 

které souvisejí s církevním 
sňatkem. Když se rozpadne 
manželství a dvojici rozvede 
civilní soud, tak stále podle 
církevního práva platí původní 
sňatek. Kdyby se chtěli zno-
vu oženit nebo vdát církevně, 
tak nemohou, protože jsou 
pořád podle církevního práva 
manželé.
Vy takový církevní 

sňatek zneplatníte jako 
civilní soudy?

Ne, ne, to ne. Tak často roz-
hodně ne. Navíc je velmi přes-
ně taxativně vymezeno v cír-
kevním zákoníku, v jakých 
případech je možné takové 
manželství prohlásit za neplat-
né. Musí být svědecky proká-
záno, že dotyčný hrubě nepl-
nil, k čemu se při církevním 
sňatku zavázal, nebo před ním 
něco důležitého zatajil.

Jaké jsou další nejčas-
tější věci u soudu?

Když chce někdo odejít 
z kněžství a nemusí to být 
vždy kvůli ženě. Jsou různé 
důvody.

Kdy jste naposledy křtil 
novorozence?

Loni. Letos se na tom pode-
psala pandemie. Také svat-
by byly naposledy loni. To 
tu oddával i emeritní biskup 
František Radkovský. Letos 
jsme ještě křest a svatbu nemě-
li, což je dané i tím, že v zimě 
nebývají moc často ani za 
normálních okolností. Mám 
nějaké lidi ohlášené ke křtům 
dětí, ale přesunuli jsme to na 
květen.  Uvidíme.
A pohřby?
Těch je teď poměrně hodně. 

Přibylo pohřbů, někteří kole-
gové byli v karanténě, pohřbí-
val jsem také v jiných farnos-
tech.
V Přešticích působí 

i evangelický farář Jan 
Satke. Mám pocit, že 
o jeho farnosti je slyšet 
víc než o vaší. Jako by 
se tam stále něco dělo.

Řekl bych, že se to odvíjí od 
zaměření našich církví. My 
máme velmi dobré vztahy. 
Možná, že oni jsou viditelněj-
ší, což je dané zřejmě hlavně 
stacionářem. Více věřících je 
ale samozřejmě v katolické 
církvi, což nemyslím nijak zle, 
jen to konstatuji jako fakt.
Zdá se mi, že evange-

lická farnost více při-
tahuje lidi, že tam stále 
něco pořádají.

Vy celkem logicky vidíte 
věci, které s prací církve sou-
visejí, ale nejsou vlastní pod-
statou církve. Dnes se hodně 
hledí na prezentaci, ale my 
nejsme úplně světské prostře-
dí. Naše zaměření je jiné a já 
vám budu těžko vyprávět, 
kolik lidí jsem měl u zpově-
di, příprav dospělých ke křtu, 
nebo kolika lidem jsem věno-

val čas a bylo to důležité. 
U evangelíků je viditelný 
hlavně stacionář, což je dobrá 
věc. My máme Farní charitu, 
která organizuje Tříkrálovou 
sbírku, ale není to hlavní náplň 
církve. Tady vlastně obě círk-
ve suplují povinnosti státu. 
Církev nepotřebuje být tolik 
zviditelňovaná. Myslím si, že 
je fajn, když se sejdou lidé na 
lidské rovině, ale z pohledu 
církve by to mělo jít dále, více 
do hloubky.
Vy tedy hledíte víc na 

podstatu církve, než na 
vnější znaky?

Já si vážím každé dobré svět-
ské aktivity. Jen chci říci, že 
to není hlavní náplň života 
církve. To ani nepotřebuje být 
zviditelňované, víra je věc pře-
devším osobní a vnitřní.
V poslední době je cel-

kem běžné, že církevní 
představitelé žehna-
jí různé objekty, vlajky, 
třeba i pivovar. To vy 
neděláte?

Dnes je móda zvát kněze 
na akce tohoto typu. Dostá-
vám pozvánky a přijímám je. 
Nepředpokládám ale, že by 
tím chtěli pořadatelé těch akcí 
vyjadřovat víru.  
Takže asi video z kos-

tela na youtube prezen-
tovat nebudete?

To opravdu není třeba. V pří-
padě nemoci lze sledovat 
nedělní či sváteční bohoslužby 
v televizi odjinud. Při první 
opravě kostela se natáčela vel-
mi zajímavá videa o průběhu 
různých prací (jsou v Muzeu) 
a jistě tomu bude podobně i při 
další chystané rekonstrukci.
Kdy bude poslední 

mše, než kostel uzavřete 
před rekonstrukcí?

To nedokážu říci. Přesné 
datum zatím neznám, asi někdy 
na přelomu dubna a května. 
To je jediné, co k tomu mohu 
v tuto chvíli říci.

Ľubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu

(neprošlo korekturou)
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Kostel je hlavně duchovní prostor

REFERENTKA OBCHODU

OPERÁTOR SKLADU 

Detaily rekonstrukce

Karel Plavec (63): pochází z katolické rodiny v Českých Budějovicích, kde 
vystudoval gymnázium, poté se rozhodl pro studia na Teologické fakultě 
v Litoměřicích. V roce 1985 byl vysvěcen a získal státní souhlas pro kněžskou 
činnost. Působil ve farnostech s centry Český Krumlov, Tábor a Červená Řeči-
ce. Roku 1990 ho biskup poslal do Přeštic, kde působí dodnes. Na univerzi-
tách přednášel teologickou etiku a kanonické právo, je církevním soudcem. 
Mezi jeho světské záliby patří sport, hraje tenis a jezdí na veslovém člunu po 
Úhlavě. Žije na faře u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích.  

Jak komunisté 
udělovali státní souhlas

Poslední mše v kostele
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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/ 

Vážení příznivci 
Domu historie

 Přešticka.
Vzhledem k epide-

mické situaci jsme 
pro letošní výstavní 
rok nepřipravili žád-
ný pevný výstavní 
plán, ale budeme 
vždy improvizovat 
podle aktuální situa-
ce. Informace o naší 
činnosti naleznete na 
webu Dumhistorie.
cz, muzejním Face-
booku, ve výloze na 
náměstí a prostřed-
nictvím Přeštických 
novin. 
Naše výstavy si mů-

žete prohlédnout na 
YouTube pod Domem 
historie Přešticka.

Přeštičtí
strakáči

Eva Horová

Na kopci za kostelem
tiše dlouho stojí.
Dva strakáče veselé
příběh s městem pojí.

Plemeno slávu píše,
více než sto let,
pozná je nejen místní,
matka, syn i děd.

Dnes Přeštík na talíři
cenou spíše šokuje,
kdo nedal si aspoň plátek
později však lituje.

Šunka, co se rozplývá,
čich i chuť nám hladí,
jemné sádlo na chlebu
s cibulí se sladí.

Buďme za kance rádi,
z kameniny vyhlíží,
když turista k městu
pomalu se přiblíží.

Kresba: Stanislav Tyml

Židovský hřbitov 
byl prohlášen kulturní 
památkou

K 1. prosinci 2020 byl židov-
ský hřbitov v Dolní Lukavici 
Ministerstvem kultury ČR po-
dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. 
a) zákona č. 20/1987 Sb., o stát-
ní památkové péči, a zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, oba 
ve znění pozdějších předpisů, 
prohlášen kulturní památkou. 
Návrh již v roce 2011 vznesla  
PhDr. Alena Vlčková ze Ště-
novic. Na její opětovný pod-
nět v červnu 2020 došlo ke 
zdárnému konci. Lukavický 
hřbitov je jedním z nejstar-
ších na jižním Plzeňsku. Jed-
ná se o cenný objekt, kde 
většina náhrobků představuje 
pozoruhodná kamenosochař-

ská barokní a klasicistní díla 
s plastickou výzdobou a pro 
židovské náhrobky typickou 
symbolikou. Hřbitov je vedle 
výtvarných kvalit náhrobků též 
nesmírně významným dokla-
dem existence místní židovské 
náboženské obce, konkrétních 
rodin a jednotlivců. Na území 
Plzeňského kraje je celkem  
51 židovských hřbitovů, 
z toho je 23 památkově chrá-
něno. Na území okresu Plzeň- 
-jih se nachází osm židov-
ských hřbitovů a památkově 
chráněné jsou jen dva z nich. 
Lukavický a štěnovický od 
roku 2016.

Mgr. Eva Horová

Oznámení majitelům 
evidenčních čísel
v zahrádkářských koloniích
Osada Šeříků
Za Řekou

Pod Hřbitovem
Za Sladovnou

Městský úřad Přeštice ozna-
muje majitelům evidenčních 
čísel termíny svozů tuhého 
komunálního a zahradního 
odpadu.

V níže uvedených termínech 
budou v těchto zahrádkářských 
koloniích umístěny velkoobje-
mové kontejnery pro ukládání 
výše uvedeného odpadu.

Březen 26. 3. – 28. 3. 2021
Duben 30. 4. – 2. 5. 2021
Květen 28. 5. – 30. 5. 2021
Červen 25. 6. – 27. 6. 2021

Červenec 23. 7. – 25. 7. 2021
Srpen 27. 8. – 29. 8. 2021
Září 24. 9. – 26. 9. 2021
Říjen 29. 10. – 31. 10. 2021

BcA. Jana Karásková, referentka finančního odboru

Jak vznikl 
nápad na-
psat knihu 
o přeštic-
kém fotbalu 
a jaký bude 
mít název?

Někdy koncem roku 2019 mě 
oslovil člen výboru přeštické-
ho klubu Martin Knopf, že by 
měli zájem k stoletému výročí 
vydat knihu, která by mapovala 
historii klubu. V té době jsem 
dokončoval knihu „Jedenáct 
desítek,“ ke 110 letům plzeň-
ské Viktorie, vyšla v listopa-
du loňského roku, tak jsem to 
slíbil. Přeštický fotbal je totiž 
mou srdcovou záležitostí, je to 
jediný klub, za který jsem orga-
nizovaně hrál. I když krátce. 
Kniha se bude jmenovat „Zlaté 
okamžiky přeštického fotba-
lu“ a obsahuje celou historii 
od založení až do konce roku 
2020. Jsou popsány jednotlivé 
sezony, jak po stránce obsaho-
vé, tak statistické, to zname-
ná události sezony, výsledky 
a tabulky. Součástí knihy jsou 
rozhovory s hráči, kteří buď 
přeštický fotbal proslavili ve 
světě, nebo se významně zapsa-
li do historie klubu.

Kniha je také doplněna vel-
kým množstvím historických 
fotografií, kterých se mi poda-
řilo shromáždit přes 400. Přes 
rok jsem dával dohromady 
fakta, fotografie, měl jsem 
výhodu ve vlastním bohatém 
archivu a také jsem měl štěs-
tí, že v loňském složitém roce 
byla plzeňská Studijní a vědec-
ká knihovna alespoň na nějaký 
čas otevřena a mohl jsem tak 
v dobovém tisku dohledá-
vat fakta, která neobsahoval 
vlastní archiv. Během několi-
ka měsíců jsem ve „vědárně“ 
strávil desítky hodin. 
Kdy jste v životě popr-

vé potkal fotbal?
Mohlo to být někdy v pěti 

šesti letech. Vyrůstal jsem 
v Přešticích, můj otec byl 
velkým příznivcem i funkcio-
nářem místního klubu. Dělal 
pokladníka, hlasatele na hřiš-
ti, vedoucího mužstev a dal-
ší funkce. Samozřejmě mě 
bral často na zápasy. Prvně si 
vzpomínám na jakýsi letní tur-
naj v Nepomuku, kde tehdej-
ší přeštický Slavoj startoval, 
odtud mám zapsány v paměti 
první fotbalové vzpomínky. 
To byla polovina padesá-
tých let. Jezdili jsme s otcem 
po všech možných fotbalech 
v okolí, nejdřív na jeho motor-
ce a později autem. V živé 
paměti mám cestu do Českých 
Budějovic a zpět v roce 1958. 
Přeštice v té době hrály divizi, 
jmenovalo se to Oblastní sou-
těž a z Budějovic tam hrály tři 
celky: Dynamo, Slavoj a Rudá 
hvězda. Už nevím, za kterým 
soupeřem jsme na Jawě 250 
cestovali, ale z Přeštic to je 
přes sto kilometrů, cesta tam 
a zpět na tandemu byla docela 
silným zážitkem. 
Hrál jste někdy sám 

fotbal či provozoval jiný 
sport?

Jako kluk jsem s partou kama-
rádů téměř každý den hrával 
v Přešticích na louce u řeky 

Úhlavy pod sladovnou, tam 
jsme to měli nejblíž, protože 
jsme bydleli na Pohořku poblíž 
kostela. Byla to paráda hlavně 
v létě, kdy se po mači šlo rovnou 
plavat do nádherně čisté řeky. 
Ale kopali jsme i jinde, třeba 
u nádraží v místní sokolovně. 
Bratři Peklové, Fládrové, Sed-
lákové a další kamarádi, to byli 
tehdejší spoluhráči. Uprostřed 
šedesátých let, v době kdy jsem 
studoval na Střední všeobec-
ně vzdělávací škole, dnešním 
gymnáziu, mě otec zaregis-
troval do mužstva dorostenců 
Slavoje. Vyhráli jsme okresní 

přebor a postoupili do první tří-
dy. V sestavě mi patřilo pravé 
křídlo, vstřelil jsem i pár gólů, 
ale s blížící se maturitou můj 
zájem o hraní upadal. Ne snad 
kvůli té maturitě, ale přibývaly 
i jiné zájmy. Sehrál jsem před-
tím i pár zápasů v ledním hoke-
ji. Ještě za přeštické žáky na 
kluzišti zvaném KČT u řeky. 
Další skutečný fotbalový dres 
jsem oblékal v sedmdesátých 
letech v odborářské soutěži 
ČSD. To už jsem dělal výprav-
čího v Plzni na hlavním nádraží, 
jako výpravčí jsme měli vlastní 
mužstvo, soutěž se hrála na 
tréninkovém škvárovém hřiš-
ti Lokomotivy na Slovanech, 
dnes tam stojí bazén, a vzpomí-
nám si, že v jednom utkání se 
mi podařilo vstřelit čtyři góly. 
V sedmdesátých letech jsem na 
kurty Lokomotivy chodil hrát 
rekreačně i tenis, ale hlavně 
jsem začal běhat dlouhé tratě. 
Také rekreačně. Bydleli jsme 
v Doubravce a já měl směrem 
ven několik deseti – až dvace-
tikilometrových okruhů. Tehdy 
šlo ještě běhat po silnici třeba 
do Kyšic, Letkova, Dýšiny, 
Chrástu, Zruče a Třemošné. 
Nejezdilo tolik aut, dnes by to 
nešlo. Za měsíc jsem naběhal 
třeba i 250 kilometrů. Běhat mě 
hrozně bavilo. V letech 1979- 
-1985 jsem startoval sedmkrát 
za sebou v Běchovicích a těch 
deset kilometrů jsem dával 

také kolem 42 minut. Čtyřikrát 
jsem běžel krásný závod z Aše 
do Chebu. Bylo to rovných 30 
kilometrů po vedlejších sil-
ničkách v krásné přírodě. Měl 
jsem v plánu i maraton, ale vše 
zhatila čtyřletá stavba rodinné-
ho domu v Horušanech, která 
sebrala všechen volný čas.
Kteří hráči byli pro vás 

idoly v dětství?
Jednoznačně stříbrné mužstvo 

Československa z mistrovství 
světa v Chile 1962. Tehdy mi 
bylo čtrnáct let, televize ještě 
přímé přenosy nevysílala, sedě-
li jsme s tátou u rádia a proží-

vali vítězné tažení Schroifa, 
Nováka, Popluhára, Pluskala, 
Kvašňáka, Masopusta, Kadra-
by, Scherera, Jelínka a dalších 
skvělých borců. Myslím si, že 
tento úspěch se ještě u nás pat-
řičně nedocenil. Po mistrovství, 
když začala v srpnu liga, jsem 
jezdil sám do Prahy na někte-
ré zápasy. Byl jsem ve starém 
Edenu, když Sparta (tehdy 
Sokolovo) před návštěvou 40 
tisíc diváků porazila Bohemi-
ans (Stalingrad) 4:0 a Mac-
kowski dával tři góly. Do Pra-
hy jsem jezdil sám i na Duklu, 
Slavii (Dynamo) a ve čtrnácti 

letech poznával hlavní město 
podle stadionů slavných klu-
bů. Samozřejmě, že jsem v té 
době obdivoval hlavně plzeň-
ský Spartak, který v roce 1961 
postoupil do první ligy. Jiří 
Lopata, Stanislav Štrunc, Zde-
něk Böhm, František Homola, 
Bohumil Mudra, Josef Strejček 
a další, to byli tehdy pro nás klu-
ky velké vzory. Jezdil jsem do 
Prahy i za národním mužstvem. 
Když na podzim 1961 v kvali-
fikaci právě na MS v Chile na 
Strahově Československo zví-
tězilo 7:1 nad Irskem, byl jsem 
osobně u toho. A ještě jednu 

věc na sebe musím prozradit. 
V té době jsem sbíral autogra-
my fotbalistů. Ještě dnes mám 
ve svém archivu alba s fotogra-
fiemi a podpisy třeba Rudolfa 
Kučery, Josefa Masopusta, Jana 
Lály, Andreje Kvašňáka, Ladi-
slava Nováka, Sváti Pluskala 
a dalších výborných plejerů.
A co přeštičtí fotbalis-

té, které hráče jste obdi-
voval?

Velice úspěšnou generaci 
začátku padesátých let znám 
jenom z doslechu. 

Pokračování na str. 9

Pavel Hochman napsal knihu o přeštickém fotbalu

Pavel Hochman (73): narodil se v roce 1948 v Plzni, v letech 1949 až 1971 žil 
v Přešticích, kde absolvoval ZŠ a SVVŠ. Poté pracoval jako výpravčí ČSD, 
později jako náčelník stanice a komandující. Z prvního manželství má jednu 
dceru a tři vnučky, ve druhém manželství vyženil dvě dcery a před čtyřmi 
lety přibyla další vnučka. Suma sumárum: tři dcery a čtyři vnučky. Žádný 
fotbalista.
Autor knih Vzestupy a pády Viktorie Plzeň (2006), Stoletá cesta k titulu 
(2011), Fotbalové tažení Evropou (2013), Plzeňský Beckenbauer (2014), 
Plzeňské fotbalové kluby (2015), Viktoria – velká kronika plzeňského fot-
balového klubu (2015), Viktoriáni – o fotbalistech, kteří psali historii slav-
ného plzeňského klubu (2016), SK Plzeň – Zapomenutá fotbalová legenda 
(2018), Jedenáct desítek – 110 let historie FC Viktoria Plzeň (2020) a autor 
pravidelných publikací Ročenka Viktorie Plzeň (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019, 2020).     
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Anonymní příspěvky 
do Přeštických novin

 nelze otisknout!

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

matrika MěÚ Přeštice

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavila

paní

Marie LUCÁKOVÁ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

2. polovina února a 1. polovina března
ÚMRTÍ (únor)

Marie ČERMÁKOVÁ
Marie MORÁVKOVÁ
Jaromír VAJGERT
Zdeňka SKÁLOVÁ
Jiří HANZLÍK
Marie SIKYTOVÁ
Miroslav JESLÍNEK
Milada ŽÁČKOVÁ
Vladimír DANAŠ

(1925)
(1931) – Žerovice 
(1965)
(1936) 
(1955)
(1940)
(1947) – Žerovice 
(1943)
(1942)

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

ZLATÁ SVATBA manželů BULTASOVÝCH

Zlatou svatbu oslaví dne  
24. dubna 2021 manželé 

Josef a Věra 
Bultasovi.

Do dalších společných let 
hlavně pevné zdraví, štěs-
tí a spokojenost přejí synové 
Petr a Jan s rodinami.

Jak na výsadbu stromů 
na vlastním pozemku
Plánujete sázet stromy? Poradíme vám jak začít 

a na co si dát při výsadbě pozor. 
Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit řadu věcí, 

například k čemu má daný pozemek sloužit a jak 
moc se o něj a o zeleň plánujete starat. Představit si, 
jaký bude strom v dospělosti i jaký bude mít vliv na 
své okolí. Každá dřevina má totiž specifické nároky. 
Některé preferují vyšší vlhkost, jiné jsou suchomil-
né či světlomilné. To vše je při navrhování potřeba 
zohlednit.

Pokud se na pozemku pohy-
bují děti, neměli byste zde 
vysazovat jedovaté druhy, 
konkrétně třeba tis. Zvýšenou 
pozornost výběru druhů by 
měli věnovat také alergici. Pyly 
lísky, břízy, olše či vrby jsou 
silné alergeny a na jaře by si 
zahrady moc neužili. Zamyslet 
byste se měli i nad tím, zda se 
výsadba do daného místa hodí 
z širšího kontextu. Například 
akát, který pochází ze Sever-
ní Ameriky, se v podmínkách 
České republiky velmi dobře 
šíří a vytlačuje původní druhy. 
Sázet do krajiny nepůvodní 
druhy je tedy nevhodné.

Při plánování výsadby musí-
te dbát také na to, aby byly 
dodrženy všechny zákonné 
povinnosti. Občanský zákoník 
říká: „Nestanoví-li jiný právní 
předpis nebo neplyne-li z míst-
ních zvyklostí něco jiného, platí 
pro stromy dorůstající obvyk-
le výšky přesahující 3 metry 
jako přípustná vzdálenost od 
společné hranice pozemků 3 
metry a pro ostatní stromy 1,5 
metru.“ Z toho vyplývá, že 
váš pozemek musí být dosta-
tečně široký, aby nebyla tato 
povinnost porušena. Případně 
si musíte zajistit souhlas vlast-
níků okolních pozemků.

Příprava výsadby ve vět-
ším měřítku vyžaduje pení-
ze a čas. Ucelené informace 
o tom, co organizace takové 
výsadby obnáší, včetně odka-
zů na finanční zdroje, najdete 
na webu sazimebudoucnost.cz 
Tam si můžete stáhnout 
i podrobné manuály, jak stro-
my sázet a jak o ně po výsad-
bě pečovat. Na webu najdete 
také informace o možnostech 
finanční podpory výsadeb.

Vysazené stromy je dobré evi-
dovat. K tomu slouží centrální 
registr stromů na webu Sázíme 
budoucnost. Zaregistrovat do 
něj výsadbu může každý, kdo 
od roku 2019 vysadil stromy 
mimo les. Po zaregistrování 
se strom přidá na interaktivní 
mapu a započítá se mezi nové 
stromy vysazené v naší krajině 
a v obcích.

Díky tomu získáváme unikát-
ní přehled o druzích a počtech 
stromů vysazených v ČR 
a můžeme měřit dopad spo-
lečného úsilí všech, kteří sází 
stromy. Na celonárodní úrovni 
neexistují žádné souhrnné pře-
hledy o kácení a sázení stromů. 
Registrace nově vysazených 
stromů je proto velmi důležitá.

Anna Poledňáková 
PR koordinátorka iniciativy 

Sázíme budoucnost

Každý strom se počítá

Pozor na invazivní 
a jedovaté druhy

Souhlas souseda
(ne)třeba

Jak na výsadbu 
ve velkém

Výsadba Aleje svobody.

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavili

pan Ivo MRSKOŠ
pan Jan MRÁZ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 90. narozeninám

90. narozeniny oslavil

pan 

Jan KACEROVSKÝ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 92. narozeninám

92. narozeniny oslavil

pan Jaroslav BĚL
(Skočice)

BLAHOPŘÁNÍ 
k 95. narozeninám

95. narozeniny oslavila

paní

Irena BALOUNOVÁ

NAĎA BÖHMOVÁ 95. narozeniny

Hodně zdraví přejí dcery Naďa a Květa s rodinami.

 Dokončení ze str. 1
Objednat se lze v laboratoři 

jak na PCR testy, tak na anti-
genní testy. Termíny býva-
jí volné, zvlášť v posledních 
dnech, kdy nárůst nemocných 

zpomalil. Odběrové místo 
k testování bude podle zástup-
ců Lab in otevřené do té doby, 
pokud potrvá pandemie.

(red)
(neprošlo korekturou)

I v Přešticích začalo...



PŘEŠTICKÉ NOVINY | DUBEN  | 6



PŘEŠTICKÉ NOVINY | DUBEN  | 7

Michal Tejček
Dům historie Přešticka

Obrazy
z dějin PŘEŠTIC

Ztracené město 2. díl 
– Karlova ulice

Ulice Karlova dostala své jméno 13. září 1902 
v rámci hromadného přejmenovávání přeš-
tických ulic ve vlasteneckém duchu (tehdy 
dostává své jméno ulice Palackého, Havlíčko-
vo nám., Jungmannova a d.). Ač to tedy není 
nikde přímo uvedeno, jedná se nepochybně 
o Karla IV. Původně se jmenovala Hrnčířská. 
Tento název je sice doložen až v 19. století, 
bude však nejspíše starší. Doklady hrnčíř-
ské výroby jsou zde archeologicky doloženy 
již na konci 16. století, dva hrnčíře – Ondřeje 
Šmída a Matěje Pelikána – uvádí v této ulici 
Josefský katastr z roku 1785. Tradice zdejší-
ho hrnčířství, kterou završil slavný umělecký 
hrnčíř Matěj Šmíd (1849–1925), je jedním ze 
dvou aspektů, jímž Karlova ulice vynikala. Tím 
druhým jsou Mollerovské domy s kasárnami.

5. Vstup do Karlovy ulice z ulice Rybovy, zachycený asi v roce 
1977. Vlevo nárožní č. p. 153 s výkladem obchodu původně 
s koloniálním zbožím, který otevřel Václav Moller v roce 1883 
(později obchod Jana Hanzlíka). V témže roce se do patra 
nad obchodem, které předtím vyklidili důstojníci, nastěhovaly 
kanceláře okresního hejtmanství. Moller v roce 1901 dokonce 
nabízel své domy pro stavbu nové budovy hejtmanství, ta ale 
byla nakonec postavena v Husově ulici. Vpravo nárožní dům 
č. p. 166 Václava Lautnera. V pozadí již stojí paneláky „hla-
dové zdi“, stavěné v letech 1976–1978.                   Foto DHP

3. Dům č. p. 460 na rohu Plzeňské a Karlovy patřil obuvní-
ku Karlu Naxerovi, jak hlásá nápis pod okénkem nárožního  
vikýře.                                                                       Foto DHP

6. Výřez mapy Přeštic z roku 1975, promítnutý do leteckého snímku Městského parku, který se rozkládá na místě Karlovy uli-
ce. Ta byla spolu s přilehlou částí Rybovy ulice srovnána se zemí na jaře v roce 1978, aby ustoupila výstavbě bytovek a obcho-
dů. Ztratila se tak ulice, jejíž zástavba svým rozložením dokládala středověký městský půdorys. 

Zdroj Mapy.cz, foto DHP

2. Pohled Karlovou ulicí do Rybovy ulice kolem roku 1905. 
Když v roce 1890 odešli z Přeštic všichni dragouni do nových 
kasáren v Dobřanech, rozhodl se Václav Moller přestavět 
kasárna v Karlově ulici na obytný dům (č. p. 117). Snímek 
zachycuje začátek přestavby přízemních kasáren na patrový 
dům. Za ním nárožní budova č. p. 153, která sloužila k ubyto-
vání důstojníků a štábu. Jízdárna ve dvoře byla přebudována 
na zahradu, stáje mimo záběr přestavěl Moller na dva domky 
č. p. 436 a 437.                                                         Foto DHP

4. Ob dům vedle Naxerů stálo č. p. 160, kde již minimál-
ně od 18. století (ale jak hlásil firemní štít dokonce od roku 
1538) působil hrnčířský rod Šmídů. Po svém otci Janu Šmído-
vi převzal živnost Matěj Šmíd (1849–1925), jenž se vypracoval 
na uměleckého keramika, jehož výrobky si oblíbili i umělečtí 
hosté Hlávkova zámku v Lužanech. Proslul zejména figurální 
výzdobou a originální barevností svých leckdy obrovských hli-
něných nádob. Své město reprezentoval na Všeobecné zemské 
výpravě v Praze v roce 1891 či na Národopisné výstavě v roce 
1895, kde získal zlatou medaili.                               Foto DHP

1. Výřez z letecké fotografie Přeštic od Františka Šléd-
ra z roku 1937. Žlutá šipka ukazuje vstup do Karlovy ulice. 
Nárožní dům Karlovy a Rybovy blíže k nám je č. p. 153 (viz 
plánek na obr. 6), který postavil Václav Moller v roce 1857. 
O rok později přistavěl ubytovnu pro vojáky a stáje (č. p. 117, 
436, 437) a ze všech třech budov se stala jedna ze tří přeštic-
kých kasáren. Do Mollerovských kasáren přibylo v roce 1859 
padesát husarů a jejich koní, původně ubytovaných v Oplotě 
a Dnešicích. Na dvoře měli vojáci velkou jízdárnu, lidově raj-
čůr.                                                                           Foto DHP

R y b o v a

T ř.  1.  M á j e



Český svaz ochránců pří-
rody k dnešnímu dni eviduje 
v akci Ukliďme svět více než 
100 jarních úklidů. A dal-
ší stále přibývají. Ukazuje se 
tak, že i přes složitou situaci, 
která nyní světu vládne, lidé 
nezapomínají na své životní 
prostředí. Do přírody se smí, 
což bohužel je vidět i na tom, 
že se plní odhozenými odpad-
ky. K jejich úklidu lze využít 
jakoukoli individuální vycház-
ku. Stačí si přibalit s sebou 
pytel, v němž posbíraný nepo-
řádek z přírody odneseme. 
I drobný individuální úklid 
přírodě pomůže a i takovým 
se můžete pochlubit na webu 
či na facebookové stránce 
kampaně Ukliďme svět! Navíc 
počítáme s tím, že postupem 
času bude možné organizo-
vat i tradiční velké úklidy. 
Jejich organizátory chceme 

podpořit nejen metodicky, ale 
i tradičními úklidovými pytli. 
A pro šéfy jednotlivých úklidů 
máme od společnosti ALPINE 
PRO i pěkná trička. Všichni, 
kteří věří, že letos úklidovou 
akci v rámci Ukliďme svět 
zorganizují, si měli o zásilku 
pytlů a tričko požádat do 10. 
března.

Ochránci přírody zároveň 
vyzývají, aby své úklidy na 
www.uklidmesvet.cz přihlašo-
vali i ti, kteří materiální pomoc 
využít nepotřebují. „Získá-
me tak přehled o skutečných 
počtech proběhlých úklidů, což 
může motivovat i další případ-
né zájemce o tuto akci,“ říká 
k tomu Veronika Andrlová, 
koordinátorka kampaně z Čes-
kého svazu ochránců přírody.

Uklízet v přírodě však lze už 
nyní. A aby taková vycházka 
spojená s uklízením byla ještě 

o něco zajímavější, připravuje 
ČSOP na každý měsíc tema-
tickou soutěž, v níž se spojuje 
sbírání odpadků s pozorová-
ním přírody. „V tomto týdnu 
končí zimní soutěž ´Kdo zane-
chal svou stopu ve sněhu či 
blátě?´ a na konci týdne vyhlá-
síme další, jarní téma. Výher-
ci každé soutěže se mohou 
těšit na zajímavé odměny. 
Také informace o aktuálních 
soutěžích najdete na webu  
www.uklidmesvet.cz“ dopl-
ňuje Veronika Andrlová 
z ČSOP.

Ukliďme svět je dobrovolnic-
ká úklidová akce, která probíhá 
na území celé České republiky 
jako součást kampaně Clean 
Up the World. Jejím cílem je 
uklidit nelegálně vzniklé černé 
skládky a pohozené odpadky. 

Akci Ukliďme svět od roku 
1993 organizuje Český svaz 
ochránců přírody. Do kam-
paně se každoročně zapojují 
tisíce dobrovolníků. V letech 
2017–2020 se kampaň konala 
společně s kampaní Ukliďme 
Česko. Od roku 2021 pokra-
čuje opět samostatně. Smys-
lem kampaně Ukliďme svět 
není však jen samotné uklízení 
odpadků – účastníci zároveň 
posilují vztah k  přírodě a pro-
středí ve svém okolí.   

Kontakt: Veronika Andr-
lová, tel. číslo 773 198 015, 
info@csop.cz

Ukliďme svět v roce 2021 
podpořily:

 Ministerstvo životního pro-
středí, Hlavní město Praha, 
ALPINE PRO, DPD CZ, DB 
Schenker a EKO-KOM. 

Ukliďme svět! 
Na Den Země i po celý rok nás 
příroda potřebuje!
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Dar na prusinský kostel
Kostel sv. Jakuba Starší-

ho v osadě Prusiny na jižním 
Plzeňsku se monumentálně 
tyčí na vrcholku kopce jako 
nepřehlédnutelná dominanta 
krajiny a je od něj nezapome-
nutelný výhled do širokého 
okolí. Zároveň ale čelí drsným 
povětrnostním podmínkám, 
pod nimiž úpí zejména stře-
cha. Na její opravu byla nyní 
vyhlášena veřejná sbírka.

„Střecha kostela je v havarij-
ním stavu. Zatéká skrze ni, což 
je pro kostel velmi devastující. 
Už jsme začali s opravou, ale 
kvůli nedostatku peněz probí-
há na etapy, což se zbytečně 
prodražuje a prodlužuje,“ 
stýská si Jana Nováková, která 
jako členka Koinonie Jan Křti-
tel bydlí na přilehlé faře.

Historie prusinského kostela 
se píše už od 14. století, jeho 
současnou podobu přinesla 
barokní přestavba. V 1. polovi-
ně 90. letech minulého století 
prošel kostel částečnou rekon-
strukcí a v roce 2000 začali 
plzeňští františkáni opravovat 
farní areál.

„Koinonia Jan Křtitel zde 
působí od roku 2003. V součas-
né době fara poskytuje prostor 
pro doprovodné pobyty urče-
né lidem hledajícím z různých 
důvodů duchovní útočiště,“ 
vysvětluje Jana Nováková.

Nedílnou součástí duchov-
ních prožitků je zdejší kostel. 
„Vnímám ho jako poutní mís-

to, kam lidé přicházejí cíleně 
či náhodně, hledají odpovědi 
na otázky, které je přesahují, 
a jejich srdce je zde naladěné 
na Boží dotek. Nechávají na 
sobě spočinout naději a pokoj, 
často zanechají písemnou 
prosbu o přímluvu. A to i ti, 
kteří běžně do kostela nevstou-
pí,“ dodává Jana Nováková.

Aby kostel mohl přijímat 
návštěvníky i nadále, je akut-
ně potřeba dokončit opravu 
krovů a střechy. Ekonomka 
Koinonie a farnosti Litice 
Marie Macková vysvětluje: 
„Rozpočet celkové akce je 3,1 
milionu Kč. Nyní provádíme 
čtvrtou etapu o nákladech 560 
000 korun, máme přislíbenou 
dotaci ve výši 200 000 korun, 
dary a vlastní příspěvky činí 
150 000 korun. Zbývající část-
ku 210 000 Kč bychom rádi 
získali prostřednictvím sbírky 
vyhlášené nadačním fondem 
Dominanty.“ Přispívat je mož-
né do přenosných sbírkových 
pokladniček na farách na Pru-
sinách a v Dobřanech nebo na 
účet 212356826/0300, varia-
bilní symbol: 050277, zpráva 
pro příjemce: DAR NA PRU-
SINSKÝ KOSTEL. 

Více informací na adrese 
www.koinonia.cz/dominanty/

převzato 
z Katolického  týdeníku č. 11, 

9.-15. března 2021 
(autorka článku

 Alena Ouředníková)

Hlavní úklidový termín dobrovolnické akce Ukliďme svět, kterou v Česku koordinuje Český svaz 
ochránců přírody (ČSOP), letos kvůli pandemii posouváme z března až na Den Země 22. dub-
na. Dobrovolníci však mohou uklízet po celý rok. ČSOP zpestří úklidy i nejrůznějšími aktivitami 
zaměřenými na poznávání přírody. Více na stránkách www.uklidmesvet.cz

Kostel sv. Jakuba Staršího s farou a hřbitovem na Prusinách 
tvoří malebný koutek. Leží na vyvýšeném místě, odkud je nádher-
ný výhled do kraje.                                         Foto Milan Janoch
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Nahlédnutí do života psích
mazlíčků na Přešticku

Dnes má psa mnoho lidí. Pro 
většinu je to domácí mazlí-
ček, často člen rodiny. Rodiče 
kupují psa dětem, když si ho 
přejí. Mnozí svého chlupaté-
ho mazlíčka musí nechat také 
ostříhat, jezdí s ním na dovo-
lenou, pes žije v záplavě lásky 
a dobrot. Jak to bylo v minu-
losti? Pojďme nahlédnout.

Pes nechyběl ani na lukavic-
kém zámku. Hraběnka Schön-
bornová si z Prahy jednou 
přivezla krásného pudla, ostři-
haného jako lva, kterého prav-
děpodobně koupila od někoho 
v cirkusu, protože se za kou-
sek cukru uměl postavit na 
hlavu, udělat kotrmelec, skočit 
přes nastavenou ruku… Karel 
Schwraz ve svých vzpomín-
kách zaznamenal: „Pes z přís-
né drezury pojednou se octl 
v jiných poměrech, zámecká 
kuchyně skýtala hojnost požit-
ků. Při všeobecné oblibě tlous-
tl do tvarů nevhodných tomu 
umělectví tak, že se konečně 
paní hraběnka styděla vzít jej 
s sebou na zimu do Prahy…“ 
Hraběnka se rozhodla svěřit ho 
přes zimu zámeckému zahrad-
níkovi, který bydlel vedle 
zámku. Měl svého loveckého 
psa a psy měl rád. Řekla mu: 
„Jim ho svěřím, pane Klotz, 
voni mají srdce pro zvířata 
a nebudou mu ubližovat a dám 
jim zlatku denně…“ Zahrad-
ník souhlasil a z hraběnčiny 
nabídky měl oči navrch hlavy. 
Zlatka denně byla na tehdej-
ší poměry hodně. Jakmile se 
vrchnost na zimu odstěhovala, 
opatřil zahradník druhou bou-
du na dvorek a milý pudl byl 
na řetízku. Psovi dával zbyt-
ky, do kterých se mu několik 
dní nejprve nechtělo, ale pak 
se začínal oživovat, byl čiper-
nější, sám panáčkoval. Na pro-
cházkách se vyběhal a než na 
jaře přijela hraběnka, omládl, 
zbujněl a hraběnka ho nemoh-
la skoro ani poznat. A hraběn-
ka ještě zahradníkovi připlatila 
za tu péči. Za Schönbornů byl 
v obci vybudován psinec. Tyto 
psy hraběcí rodina využívala 
k honům.

Na psy dalšího majitele 
zámku, pana JUDr. Ferdinan-
da Veverky, vzpomíná Ivana 
Owe, dcera Zdeňky Blochové. 
„Někdy jsme chodili k zámec-
kému zahradníkovi panu Bouz-
kovi. Jeho skleníky se nachá-
zely vpravo od zámku. Pro 
zeleninu jsem sem chodívala 
s babičkou a paní Kozlovou, 
naší hospodyní. Musím se při-
znat, že někdy to bylo až straši-
delné, když na nás vyběhli dva 
obrovští bílí psi pana Veverky, 
které nikdy neměl na vodítku. 

Vždy běhali za lidmi a skáka-
li tak vysoko, že jsem jejich 
tlapky měla na ramenou. Pan 
Veverka říkával, že se nemu-
síme bát, ale přesto jsem tam 
chodila se strachem.“ Dle 
dobových fotografií víme, že 
Ferdinand Veverka ml. měl 
také psa dobrmana.

Ing. Kasl se ve svých povíd-
kách zmiňuje o loveckém psu 
Rize: „Můj otec, vášnivý nim-
rod, říkal, že je to pes lovecký. 
Brával ho sebou na podzimní 
hony. Pracoval dobře v poli, 
vystavil pernatou, dobře apor-
toval koroptve, bažanty i zajíce 
a na škodnou byl ostrý. Nevá-
hal skočit do studené vody 
rybníka pro sestřelenou divo-
kou kachnu – březňačku. Měl 
i jinou, pozoruhodnou vlast-
nost. Dovedl se uprostřed honu 
přeměnit ze psa loveckého na 
psa honícího. Pozoroval, jak 
se lovci marně snaží skolit uni-
kajícího zajíce z kruhové leče. 
Tady dospěl k závěru, že nade-
šla jeho chvíle, aby zachránil 
čest honu. Dlouhými skoky se 
vydal za prchajícím zajícem. 
Marné bylo volání jeho pána, 
aby se vrátil. Zajíc kličkoval, 
pelášil, Riga za ním. Po nějaké 
chvíli se utýraný zajíc posadil 
a pozoroval, co dělá jeho pro-
následovatel. Ten také seděl. 
Těžce oddychoval, kňučel 
a jazyk mu visel z mordy. Zajíc 
se dal opět do pohybu, Riga ho 

následoval. To se opakovalo 
několikrát. Nakonec usoudil, 
že zajíce nedohoní, zapomněl, 
že chtěl zachránit čest honu 
a vrátil se domů. Zalezl do své-
ho domečku, přední běhy vysu-
nul kruhovým otvorem, položil 
si na ně hlavu a jeho moudré 
oči říkaly: Celej ten váš hon mi 
může bejt ukradenej.“

Na psa vzpomíná Anna Dvo-
řáková, rozená Kučerová, kte-
rá ve Snopoušovech trávila 
prázdniny u babičky Kuče-
rové v č. p. 25: „Na našem 

dvoře byl u boudy pes – velký 
vlčák na řetězu. Jmenoval se 
Bojar. Když jsem nechtěla jíst, 
babička mi vždy pohrozila, ať 
koukám jíst nebo mi to Bojar 
sežere. Dnes by mi ho přišlo 
líto, ale tehdy se nad tím nikdo 

nepozastavoval.“ Ve svých 
vzpomínkách se o psovi také 
zmiňuje pan Kasl ze Snopou-
šov. Josef Kasl st. měl krátko-
srstého jezevčíka Lovíka.

Mgr. Eva Horová

Ferdinand Veverka se psem na zámku v Dolní Lukavici.

Jana Pokorná ze Snopoušov 
č. p. 32, se psem, rok 1941.

Dokončení ze str. 4
V roce 1953 vyhrály Přešti-

ce krajský přebor a v baráži se 
utkaly s PDA Plzeň o postup 
do druhé ligy. Hráli bran-
kář Němec, Kovařík, bratři 
Kripnerové, Čermák, Krýsman 
a další, ale ty zápasy si ještě 
nepamatuji. Až potom v roce 
1958, kdy se postoupilo do 
divize, tak to už mám řadu 
utkání v paměti. Brankáři Král, 
Neoaral nebo Štych, stále ještě 
bratři Kripnerové, Pěchouček, 
Matýs, Václav Brunát, Tušek 
a další, na všechny si dobře 
pamatuji. Po nich následovala 
generace, která v šedesátých 
letech hrála pravidelně krajský 
přebor. Zoubek, Levora, vojá-
ci Urban, Lněnička, Nekuda, 
Vašák, Trnka, bratři Bruná-
tové, Tykal, Václav Krýsman 
mladší atd. V roce 1971 jsem 
se odstěhoval z Přeštic do Plz-
ně, ale přeštický fotbal jsem 
nadále pozorně sledoval. Když 
se v roce 1988 po třiceti letech 
podruhé postoupilo do divize, 
byl jsem opět u toho. Praco-
val jsem ve výboru, připravo-
val jsem programy na zápasy, 
dělal hlasatele. A na hřišti 
běhali výborní hráči: Tomíček, 
Zahálka, Kriegelstein, Andrle, 
Ježek, Matík, Kožíšek, Daví-
dek, později přišli Šambergr, 
Dobrý a další. Divize se tady 
hrála nepřetržitě dlouhých šest-
náct let, bylo to jedno z nejú-
spěšnějších období v historii 
přeštického fotbalu. 
Jistě v Přešticích půso-

bili i významní trenéři.
Byla jich celá řada, v knize je 

o některých psáno. Za všech-
ny musím jmenovat přeštickou 
fotbalovou legendu Stanislava 
Trnku. Pražák, který vojákoval 
v Příchovicích, se v Přešticích 
oženil a desítky let byl hybnou 
silou celého klubu. V klubu 
trénovalo i několik bývalých 
ligových fotbalistů, odchova-
nec Jan Kuželík, Josef Šnajdr, 
Zdeněk Plecháček, Jaromír 
Bakule, Antonín Dvořák, Jaro-
mír Mysliveček, Ivan Bican, 
Miloš Paul a v současné době 
Stanislav Purkart.    
Na jaké zápasy Přeštic 

nejraději vzpomínáte?
Byla by jich celá řada. Veli-

ce zajímavé byly v divizi 
derby zápasy s Klatovy nebo 
s Chlumčany. V roce 1959 na 
jaře hrály Přeštice o záchranu 
a do Klatov vyjel s fanoušky 
zvláštní vlak. V hledišti bylo 
přes 3000 diváků. Přeštice 
v roli hostů rivala mačkaly, 
měly převahu, ale za stavu 0:0 
zahodil Václav Tušek penaltu, 
vzápětí vstřelily Klatovy gól 
a vyhrály 1:0. Kdyby tam ten-
krát Přeštice získaly dva body, 
tak se možná v divizi zachrá-
nily. V divizním období 1988- 
-2004 vzpomínám nejraději na 
utkání v Praze u železničního 
mostu se Smíchovem. Tenkrát 
hráli v Přešticích na hostování 
někteří borci z plzeňské Vikto-
rie, do mužstva náramně zapad-
li a tehdy v hlavním městě 
mužstvo excelovalo a vyhrálo 
4:0. Na hřišti řádil především 
pozdější reprezentant Tomáš 
Došek. Výborné bylo i pohá-
rové utkání s pražskou Slavií, 

které sice Přeštice před návště-
vou 2000 diváků prohrály 0:2, 
ale proti nim hráli třeba Pobor-
ský, Šmicer, Bejbl, Suchopá-
rek, Šmejkal nebo Vágner. 
Čtenáři vás znají jako 

dlouholetého sportov-
ního novináře. Jak jste 
se dostal k práci v novi-
nách?

 Opět se musím vrátit do 
šedesátých let. Do fotbalu 
jsem byl blázen už jako kluk 
a v tehdejší Pravdě a Česko-
slovenském sportu doslova 
hltal všechno, co se o něm 
psalo. Ono toho nebylo zase 
tolik, co dneska, přesto mě 
fascinovaly referáty z utkání. 
Líbilo se mi, jak píše třeba ve 
Sportu František Žemla, poz-
ději v Gólu Josef Pondělík, 
nebo v Mladé Frontě velký 
odborník Jaroslav Šálek. Toho 
jsem přímo miloval. A moje 
začátky? V roce 1964 jsem 
jako student SVVŠ zaslal pár 
článků z fotbalu a hokeje do 
tehdejších okresních novin 
Nový život, pozvali mě na 
školení, které jsem absolvo-
val a stal jsem se tak oficiál-
ně dopisovatelem. V šestnácti 
letech. Snem bylo vystudovat 
novinařinu, stát se profesi-
onálem, ale po maturitě to 
nevyšlo a místo toho se ze mě 
stal výpravčí. Novinařina na 
amatérské úrovni však desít-
ky let můj život provázela, od 
roku 1993 docela intenzivně 
v Plzeňském deníku, kde jsem 
publikoval devatenáct let. 
Profesionálem jsem ale nikdy 
nebyl a zcela jistě vím, že už 
nebudu.
Jak relaxujete – aktiv-

ním či pasivním sporto-
váním?

Snažím se aktivním. Od 
dubna, někdy už od března do 
října chodím plavat do Bole-
váku, Kameňáku nebo Třemo-
šenského rybníka. A v době 
velkých veder se rozjedu 
do Hradiště, kde je Úhlava 
velice příjemná. Při plavání 
si hodně odpočinu. A ještě 
do sedmdesátky jsem chodil 
pravidelně běhat. Většinou 
třikrát týdně jsem absolvoval 
desetikilometrovou trasu oko-
lo boleveckých rybníků, či 
okruh z Bolevce do Třemoš-
né a zpět. Jenže v sedmdesáti 
letech nastal zlom, začaly mě 
při větší zátěži bolet kolena, 
sám jsem si stanovil diagnózu: 
opotřebení materiálu. Takže 
teď už jen plavu a snažím se 
hodně chodit, ale to je v dneš-
ní covidové době také složité.
Co byste popřál přeš-

tickému fotbalu ke 100. 
narozeninám?

Aby měl stále takovou pod-
poru města, jako má v sou-
časnosti. O tom, že se město 
k fotbalistům chová příkladně, 
svědčí překrásný areál a právě 
otevřená nová travnatá hrací 
plocha s umělým trávníkem. 
Aby se v klubu udržel hlav-
ní sponzor, jenž podporuje 
dospělý fotbal a zároveň se 
rozvíjela činnost mládežnic-
kých týmů. A konečně onen 
vysněný postup do České fot-
balové ligy.

(šat)

Pavel Hochman napsal...



V roli nováčka to Slavoj 
Přeštice neměl v krajském 
přeboru jednoduché. Útočná 
činnost mužstva byla na úrov-
ni, ale mužstvo v řadě zápasů 
propadlo v defenzívě, o tom-
to faktu svědčí celkové skóre 
46:71. Dostalo zdaleka nejvíc 
gólů ze všech účastníků přebo-
ru. Památná je především drti-
vá porážka na půdě Spartaku 
Plzeň B v poměru 3:11! Také 
střelci plzeňské Lokomotivy 
byli k přeštickým borcům hod-
ně štědří. Ve dvou vzájemných 
zápasech nasázeli do svatyně 
Slavoje deset branek, když 
vyhráli 3:1 a 7:1. Skutečnost, 
že se v této sezoně Slavoji pro-
ti plzeňským klubům nedařilo, 
potvrdilo i jedenáct inkasova-
ných gólů od Dynama ZČE. 
Pro závěrečné bilancování 
v soutěži se naopak ukázala 
stěžejní dvě vítězství 4:2 nad 
Starou Rolí.

Ale fandové do Přeštic na 
fotbal stále rádi chodili, těšili 
se hlavně na dobrou hru úto-
ku, ve kterém stále ještě řádil 
maličký rychlík Miroslav Bru-
nát, a k němu se přidal střelec 
Jaroslav Levora, který dokázal 
neomylně zamířit do černého 
z každé vzdálenosti. Na stadi-
on chodilo pravidelně 300 až 
400 diváků, kterým však často 
vstávaly vlasy hrůzou na hlavě 
když viděli, jaké chyby doká-
zala vyrobit přeštická defen-
zíva a kolik školáckých gólů 
jejich celek inkasoval.

Z celé sezony zaslouží pozor-
nost několik utkání. Hned ve 
druhém kole bylo šlágrem der-
by v Klatovech, na které přišlo 
1 500 diváků. Gól sice nevi-
děli, ale obdivovali brankáře 
Miroslava Krále, který hostům 
vychytal bod. Nebo drama 
v Plzni s ČSAD, ve kterém 
Slavoj po dvou gólech vojína 
Urbana vedl ještě v 80. minutě 
2:1, pak mladičký Franta Plass 
vyrovnal a tři minuty před kon-
cem Chmelíř zařídil domácím 

vítězství 3:2. Zápas však měl 
zejména v jeho závěru v režii 
rozhodčí, však také po utkání 
málem došlo k jeho inzultaci. 
Když Přeštice porazily favo-
rizovaný Sokolov 2:0 dvěma 
góly střelecky disponovaného 
Václava Tuška, napsaly novi-
ny: „Výborně zahráli Matýs, 
Mašek, Tušek a Hraběta.“

Samostatný odstavec si 
zaslouží jedna z největších 
porážek v historii přeštické-
ho fotbalu. V 11. kole Slavoj 
padl v Plzni s béčkem Spar-
taku 3:11, přestože v poločase 
byl stav 3:3! Co se stalo po 
přestávce, poodhalila Prav-
da. „Průběh hry v první půli 
nenaznačoval, že by výsledek 
utkání měl skončit házenkář-
ským skóre. Přeštice hrály 
rychle a z jednoduchých akcí 
střílely branky. Po změně stran 
předvedl Spartak komfortní 
kopanou, jeho hráči proháně-
li míč i vyčerpaného soupe-
ře.“ Ještě na vysvětlenou, liga 
měla přestávku, a tak v kádru 
domácích nastoupilo něko-
lik borců z prvního mužstva, 
o čemž svědčí přehled střelců 
gólů: Vacín 3, Ivan 2, Kohout 
2, Kovařík, Hrneček, Beránek, 
Šerý. Za hosty skórovali Levo-
ra, Pěchouček a Mašek.

Tento ojedinělý výbuch Sla-
voj odčinil hned vzápětí, když 
doma dokázal zvítězit gólem 
dlouhána Bohumila Lněničky 
nad vysoce favorizovaným 
Dynamem Karlovy Vary 1:0. 
Hosté vedli tabulku, nakonec 
i s převahou postoupili, ale 
v Přešticích se museli sklonit 
před bojovností domácích. 
„Vedoucí celek v roli vysoké-
ho favorita přijel bez Feurei-
sla a Jánského (hráli hokej) 
a proti krajně obětavé hře 
domácích se nedokázal prosa-
dit,“ napsaly noviny. Dvanác-
té místo po podzimu nebylo 
zrovna nejlepší, neboť hned 
z dalších dvou se sestupovalo. 
A jaro začalo značně neváb-
ně, tři prohry za sebou odsu-

nuly Slavoj na předposlední 
sestupovou příčku. Markantně 
se projevila absence vojáků 
Bohumila Lněničky a Zdeňka 
Urbana, kteří po skončení voj-
ny odešli do civilu.

Zlom nastal v utkání v Líních, 
které také hrály o záchranu 
a devadesát minut mělo být 
pro Přeštice testem výkonnosti 
a výhledu do kol příštích. Hos-
té dali ráznou odpověď! Po 
výborném výkonu a dvou gó-
lech Levory a jednom Tuška 
vyhráli zaslouženě 3:1. „Výkon 
Přeštic se opíral o výbornou 
hru středního obránce Hra-
běty, jemu se výkony přiblížili 
Levora a obdivuhodně obětavý 
Krýsman. Hosté byli i fyzicky 
lepší,“ konstatovala Pravda. 
Ale záchrana byla stále ještě 
daleko, protože Slavoj často 
ztrácel body. Dokonce i doma 
s posledním Starým Plzencem 
prohrál 0:1. To i střelec Tušek 
podlehl nervozitě a zahodil 
penaltu.

Když Přeštice před návště-
vou 2 000 diváků prohráli 1:5 
na půdě vedoucích Karlových 
Varů, každý je už odepsal. 
Kolo před koncem na před-
posledním místě ztrácely na 
Starou Roli tři body. I krajské 
noviny předpovídaly: „Přešti-
ce ztratily naději na záchranu.“ 
Jenže pan redaktor zapomněl, 
že Slavoj má k dobru domácí 
dohrávku se Spartakem Plzeň 
B. Čekala ho tedy dvě utkání, 
zatímco Starou Roli jen jed-
no. A nečekané se stalo skut-
kem, tonoucí se stébla chytil! 
Ve středu Přeštice v divokém 
duelu zvítězily nad rezervou 
Spartaku 4:3 a v neděli roze-
braly hattrickem Jardy Levory 
Mariánské Lázně 3:0, když 
Stará Role jen remizovala 
s plzeňskou Lokomotivou 1:1. 
Během utkání s lázeňským 
týmem se žhavily telefony 
mezi Přešticemi a Starou Rolí. 
Obětavý sekretář Karel Ploch 
zjišťoval průběžný a koneč-
ný výsledek ve Staré Roli. Po 

utkání si mohl oddechnout 
a s ním i celé Přeštice.

Přeštické mužstvo se v sou-
těži udrželo, když se umístilo 
na 12. místě se ziskem devate-
nácti bodů. Stejný počet měla 
i sestupující Stará Role, pohled 
na tabulku říká, že disponovala 
lepším celkovým skóre a měla 
by se zachránit, ale ve vzájem-
ných duelech byl Slavoj úspěš-
nější, neboť dvakrát zvítězil. 
A taková byla tehdy zásada, 

při rovnosti bodů nerozhoduje 
o sestupu celkové skóre, ale 
lepší bilance ze vzájemných 
zápasů. Se Starou Rolí sestou-
pil ještě Starý Plzenec. Boj 
o udržení byl dramatický až 
do posledního kola, ale nako-
nec se hráči i fanoušci mohli 
radovat. K fotbalové euforii 
v červnu 1962 přispěl i zisk 
stříbrných medailí národního 
mužstva Československa na 
MS v Chile.
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(1921-2021)
Zlaté okamžiky  preštického fotbalu
                                                                                – 100 let

Drama v suterénu do posledního kola 1961-1962

Čtyřicet let fotbalu v Přešticích přijela oslavit 31. května 1961 pražská Sparta, která se tehdy 
jmenovala Spartak Praha Sokolovo, a vyhrála 9:0. Společné foto po zápase: stojící hráči zleva 
Josef Vojta (S), Vlastimil Neoral (P), Josef Brunát (P), Miroslav Brunát (P), Jaroslav Hraběta 
(P), Zdeněk Fornouz (P), před ním skloněn Jan Štych (P), Václav Tušek (P), František Tykal (P), 
Karel Matýs (P), Květoslav Novák (S), před ním skloněn Václav Potměšil (S), Zdeněk Urban (P), 
Jaroslav Levora (P), Josef Pahr (S), Jiří Gůra (S), sedící zleva Arnošt Pazdera (S), Václav Starý 
(S), Karel Zoubek (P), Václav Rampich (P), Miroslav Čtvrtníček (S), Andrej Kvašňák (S), Tadeáš 
Kraus (S), Jan Hertl (S), Alexander Kmak (P). Na snímku chybějí Sparťané brankář Pavel Pakos-
ta, Jiří Hejský a Jaroslav Dočkal, kteří nastoupili v základní sestavě a v průběhu hry střídali. 
Z přeštických hráčů chybí brankář Miroslav Král, který také střídal.

archiv Jindřicha Krýsmana st. 

V jubilejním roce 1961 postoupili dorostenci Slavoje Přeštice 
pod vedením trenéra Jana Kůstky do krajského přeboru. Sto-
jící zleva Václav Sýkora, Karel Sláma, Václav Svoboda, Josef 
Pěchouček, Luboš Sedlák, Václav Krýsman ml., sedící zleva Vác-
lav Rychlík, Josef Mašek ml., Adolf Rozporka, Zdeněk Špongr, 
Miroslav Šindelář, Josef Procházka.             kronika SK Přeštice

Starší žáci Slavoje Přeštice na začátku 60. let v Mariánských 
Lázních na finále krajského přeboru, které se hrálo turnajovým 
způsobem. Stojící zleva Jiří Kuželík, Josef Duchek, Jiří Kolena, 
Jindřich Krýsman, Miroslav Kasl, Jaroslav Kreuzman, trenér 
Václav Krýsman st., sedící zleva Jiří Dobrý, Václav Rozporka, 
Roman Blahník, Jiří Frk, Josef Fořt.               archiv TJ Přeštice
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Schůzky v on-line prostoru
Činnost všech zájmových 

uskupení všudepřítomný covid 
již rok, s malými přestávkami, 
zcela paralyzuje. Vše začalo 
loni na jaře, drobné uvolnění 
nastalo přes léto, aby od pod-
zimu přišla další uzávěra, stá-
le více se stupňující. Většina 
činností se přesunula do on- 
-line prostoru internetu (ostatně 
stejně vznikal i tento článek). 

Jak na to reagovaly třeba 
junácké oddíly, to byla otáz-
ka pro Terezu Zajícovou.

„Stejné jako ve škole, spojení 
přes internet, přes telefon. Pro 
oddíly jsme vymýšleli program 
´na doma´ a pravidelně posíla-
li týdenní náměty, které obsa-
hovaly hry, křížovky, vyrábění 
i různé výzvy. Děti se zapojo-
valy podle své chuti. A nyní to 
tak pokračuje – schůzky on-
line po internetu.“
Krátké uvolnění bylo 

přes léto...

„To bylo údobí, kdy jsme se 
věnovali naší činnosti ´téměř 
normálně´. Před prázdninami 
jsme se několikrát sešli u klu-
bovny. A hlavně jsme mohli 
vyrazit na tábor. Sice ho pro-
vázela řada opatření (dezin-
fekce, roušky, zákaz návštěv), 
ale jinak tábor běžel celkem 
běžným způsobem a děti si ho 
mohly užít stejně jako každý 
rok. V září jsme se opět sešli, 
snažili se být co nejvíce ven-
ku, samozřejmě s důrazem 
na dodržování všech dopo-
ručení pro bezpečnost dětí. 
A zase konec. Polovina října 
znamenala opět zákaz klasic-
kých schůzek a naopak pře-
sun do podoby on-line. Oddíly 
postupně najely na schůzky 
přes webkameru. U starších se 
scházejí téměř všichni, u mlad-
ších oddílů část, někoho jsme 
bohužel neviděli už od podzi-
mu. Moc nás těší zájem,“ pro-

bírá současný junácký život 
Tereza. „Snažíme se nabíd-
nout především hry a zábavu, 
ale i takto on-line je prostor 
pro plnění různých výzev, stez-
ky i odborek. I když naživo by 
to bylo samozřejmě lepší, tak 
jsme si našli cestu, jak si udě-
lat vánoční posezení nebo kar-
neval, ačkoliv každý byl u sebe 
doma. Vedoucí se snaží nabí-
zet různé náměty na zabavení 
i pro ty, kteří se nescházejí on- 
-line. Vytvořili cestu po okolí, 
kterou mohou projít a po ces-
tě luštit různé úkoly, on-line 
hru, kde se virtuálně podívají 
na tábor, výzvu, k vytvoření 
a vyfocení skautského sně-
huláka nebo nyní Moranu na 
rozloučení se zimou. Je na 
každém, kdo se do čeho chce 
a může zapojit,“ shrnuje mož-
nou činnost.

„Velké poděkování patří 
rodičům dětí za to, že na nás 

nezanevřeli a mají pochope-
ní, že naše činnost nemůže být 
taková jako běžně,“ je velice 
spokojena se spoluprací s rodi-
či Tereza (a samozřejmě ostat-
ní vedoucí). „Těší nás, že jsme 
nezaznamenali úbytek členů. 
Jen pár nováčků, se kterými 
jsme se viděli párkrát loni na 
jaře, u těch nevíme. Ale naše 
stálá členská základna i v té-
to době drží, za to jsme moc 
vděční a těšíme se samozřej-
mě na to, až se budeme moci 
setkat osobně.“ Na závěr neza-
pomene zdůraznit: „Věříme, že 
nás letos v létě čekají výpravy 
i tábor. Jeho konkrétní pláno-
vání je sice v této době ještě 
předběžné, vzhledem k tomu, 
že nikdo neví, co bude či nebu-
de možné v létě. Ale pokud to 
jen trochu půjde, tak ujišťuje-
me rodiče, že tábor bude, že 
s ním počítáme.“ 

(šat)

Právě probíhá další junácká schůzka. Že to není možné? Ale ano. Každá se doma namaskovala, připravila nějaké limo a něco 
k zakousnutí a pak již hurá k počítači a před kameru. Karneval právě začíná. I taková je činnost přeštických světlušek. (A jak vypa-
daly masky můžete nyní vidět všichni.)

Výstupy z dotazníku k online výuce na Základní škole 
Josefa Hlávky Přeštice

Vedení Základní školy Josefa 
Hlávky Přeštice připravilo pro 
žáky a rodiče v únoru dotaz-
níkové šetření k online výu-
ce. Cílem šetření bylo získání 
zpětné vazby a názorů rodičů 
i žáků k probíhajícímu způso-
bu výuky.

V dotazníkovém šetření jsme 
zpět obdrželi pouze 255 odpo-
vědí (celkový počet žáků školy 
970). Přesto počet responden-
tů byl dostatečný k tomu, aby-
chom získali adekvátní výsled-
ky v průřezu všemi ročníky. 
Veškeré výsledky zpracovala 
paní zástupkyně Mgr. I. Bou-
lová, za což jí moc děkuji.

Účast v jednotlivých roč-
nících byla velice rozdílná. 
Z důvodu rozdílného způsobu 
výuky na 1. a 2. stupni, rozdíl-
ným potřebám výuky a výstu-
pům, byly výsledky průzkumu 
zpracovány pro každý stupeň 
zvlášť a následně i porovnány 

v absolutních číslech. Celkové 
výsledky můžete zhlédnout na 
www.zsprestice.cz

Část dotazníku se týkala 
i návrhů na zlepšení či doporu-
čení ke změnám v rámci online 
výuky. Samozřejmě nejde rea-
govat na všechny návrhy, ale 
po vyhodnocení návrhů byly 
realizovány již některé změny. 
Týká se to především rozšíře-
ní výuky ve 3. až 5. ročníku, 
technických úprav v Teams 
zamezující odpojování žáků 
spolužáky apod. Častým pro-
blémem byla otázka připojení. 
Bohužel nekvalitní, či spíše 
nedostatečné připojení z hle-
diska objemu dat je ze strany 
školy téměř neovlivnitelné, 
neboť se týká individuálního 
připojení koncového uživate-
le, tj. žáka.

Velice si vážíme účasti 
a odpovědí v dotazníku. Sna-
hou vedení školy je reagovat 

na Vaše podněty a získání této 
zpětné vazby je pro nás velice 
důležité. Kromě poděkování 
všem respondentům za účast 
bych za vedení školy a všechny 
pedagogy chtěl poděkovat i za 
výsledné hodnocení školy.

Pro nikoho z nás není tento 
způsob výuky jednoduchý. 

Proto i my bychom chtěli podě-
kovat za Vaši snahu a podporu 
dětí během distanční výuky. 
Jistě naším společným zájmem 
je, v rámci možností, co nej-
rychlejší návrat k prezenční 
výuce.

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy
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Házenkářské klany
Pokračujeme v našem seriálu národněházenkář-

ských přeštických rodů.
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Házenkářský klan rodiny Dražkových, zleva sedící Václava, Jir-
ka, za nimi Tereza a Vendula.                              Foto Petr Šatra 

Počátky dalšího házenkář-
ského klanu patří do blíz-
kých Nezdic. Od deseti let tu 
v žačkách na beku hrála Vác-
lava Krsová. Aktivní činnost 
u oblíbeného sportu končila po 
více než dvou desítkách let. Na 
vesnici nebyly ani nejsou vel-
ké možnosti vyžití, tak svoji 
cestu na hřiště národní házené 
„našel“ i místní Jirka Dražka. 
Sice až jako dospělý, přesto 
více než deset let jako řízný 
halv znepříjemňoval hru sou-
peřům blízkého okolí i kraje.

Po přestěhování do Přeštic 
si stejný sport oblíbila a našla 
cestu na místní hřiště jejich 
dcera Vendula. Od mladších 
žaček zaujala post v útoku 
a neopustila jej po celou aktiv-
ní  kariéru. V roce 1991 se jako 
mladší žačka podílela na stříbru 
z Mistrovství republiky, z téže 
soutěže přivezly starší žačky 
o pět let později zlato. Stejně 
cenný kov vybojovala na Mis-

trovství republiky i s dorosten-
kami v roce 1998. Rovněž tak 
má dvě zlaté vítězek oblastní-
ho přeboru se ženami. Podob-
ně jako někteří další rodiče, se 
na hřiště vrátila jako trenérka 
s dcerou Terezou. Trénuje již 
pět let, od Terezy prvých krůč-
ků v přípravce, i nyní když hra-
je za mladší žačky. Tereza se 
vrátila „na rodinný post“, opět 
hraje v obraně. I díky covido-
vým zákazům má zatím pouze 
jedinou „velkou“ medaili, loni 
jako družstvo mladších žaček 
přivezly z Poháru ČR bronzo-
vé medaile. 

Nelze také zapomenout ješ-
tě na jednu generaci, tu úplně 
první. Zakládajícími členy 
nezdického oddílu národní 
házené byli manželé Krsovi, 
Václav a Marie, rodiče Václa-
vy. Otec dlouho hrál, její mat-
ka trénovala. Národní házenou 
hrála i její sestra Marie. 

(šat)

KKC Přeštice ve spo-
lupráci s Domem histo-
rie Přešticka připravilo 
pro nadcházející turis-
tickou sezonu nový 
zajímavý produkt, a to 
sérii deseti pohlednic 
s pexesem. Přeštická 
série pohlednic je sou-
částí celorepublikové-
ho projektu, kdy každý 
turista si bude moci 
sestavit vlastní pexeso 
z navštívených míst, 
což bude zajímavé 
především pro rodiny 
s dětmi. Bude možné 
si sestavit vlastní pexe-
so z motivů vlastního 
zájmu (hrady a zám-
ky, rozhledny, města, 
atd.). Pohlednice jsou 
číslované a o pohled 
budou mít zájem 
i sběratelé pohlednic. 
Výsledkem pak může 
být obří pexeso z celé 
České republiky.


