
Máte do-
ma ještě 
piškoty?

Ne. Už jsem 
je dávno vy-
hodila. Jako 
profesionální 

baletka jsem skončila v jed-
na-čtyřiceti letech. Dneska 
děvčata končí ještě dřív. Pak 

jsem učila a vytvářela cho-
reografie.
To jste opravdu stála 

naposledy na špičkách 
tak dávno?

Ještě jsem si to zopakovala, 
když se otvíralo nové diva-
dlo, to už je ale také hezkých 

pár let. Balet je fyzicky hroz-
ně náročný, to se naplno nedá 
dlouho vydržet.
Vy jste měla 19. dub-

na 80. narozeniny. Bla-
hopřeji vám stejně jako 
kolegové ze Základní 
umělecké školy. Ale řek-
něte mi, jak se udržujete 
v takové formě?

Nevím. Nic speciálního ne-
dělám. Mažoretky dají zabrat, 
není to jenom o tanci. Žiju 
jako normální člověk. Nepře-
mýšlím o tom, kolik mi je let. 
Dietu jsem nedržela nikdy 
v životě, ani když jsem tan-
covala, neměla jsem to za- 
potřebí.

K čemu potřebujete 
tablet, který leží tady na 
stolku?

Teď jedeme v květnu s děvča-
ty do Moskvy, tak řeším vyři-
zování víz, kupuji letenky, sta-
huji a vypaluji hudbu, protože 
oni to zvukaři v Rusku nechtějí 
na flešce, ale na cédéčkách. 

V sále KKC bylo oba víken-
dové dny k vidění dvanáct 
provozních kolejišť různých 
velikostí. „To největší má 
plochu čtyřiceti metrů. Urči-

tě je možno počítat koleje na 
stovky metrů a počet mašinek 
a vagonků se bude blížit téměř 
tisícovce. Je nás taková ustá-
lená parta modelářů, kteří tak-
to jezdíme a předvádíme svou 
zálibu.“ 

V podobném duchu pokra-
čoval i další z modelářů Jiří 
Oberdörfer. „Já jsem vlastně 
od fochu, dělal jsem na dráze 
a k tomu už více než pětadva-
cet let modelařím. Zbláznil 
jsem do toho i bráchu Vikto-
ra (ten vystavoval hned vedle 
něho). Většinou si mašinky či 
vozy ještě upravuji podle sku-
tečných. Třeba čísla lokomotiv 
jsou vždy ta, která někde na 
tratích jezdila. Ale už to není 
ono. Už ti modeláři nejsou co 

my. Uvidíte tady i kolejiště 
s naznačenou řekou či silnicí, 
ale bez mostu, takže jak vlast-
ně ´překážku´ vlaky překoná-
vají?“ také si povzdechne. 

Zajímavým doplňkem byla 
i výstava fotografií lokomotiv, 
od parních přes dieselové až po 

elektrické či motorové vozy. 
Autorem je Jindřich Hajšman. 
„Také modelařím, ale posled-
ní roky mě chytlo focení. Je to 
takový záznam historie, za pár 
let možná už některé lokomo-
tivy nemusí existovat.“ Nad 

dotazem o počtu fotografií 
se pousměje. „V dnešní době 
digitálu a velkých externích 
disků je počítám na stovky 
tisíc. Jen poslední výlet na Slo-
vensko znamenal asi tři a půl 
tisíce fotek.“                     (šat)
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S tabletem na 
mažoretky 

O tom, jak se místo tanečnice málem stala kominicí, o ročním angažmá s Laternou magikou v kanadském 
Montrealu a o mažoretkách, které už dávno nejsou tím, co si myslíme. 
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Sálem se proháněly vlaky 
„Na začátku byl jen nápad, mluvil jsem o tom s dalšími mašinkáři, a jak se říká, slovo dalo slovo,“ popisuje  prapůvod výsta-

vy železničních modelů v Přešticích původně myšlenky Josef Němeček. „Pak už následovala domluva s ředitelkou Kulturní-
ho a komunitního centra a výstava byla na světě.“ 

Po oba dny velký sál při 
výstavě mašinek doslova pras-
kal návštěvníky ve švech.

Jeden z modelářů, Jiří 
Oberdörfer, ukazuje i malé 
„bezvýznamné“ detaily, které 
dokreslují autentičnost modelů 
podle skutečných lokomotiv. 

Foto R. Šesták

Vážení čtenáři,
rád bych se dotkl několika 

záležitostí, které v současné 
době „hýbou“ městem. Tou 
pravděpodobně nejméně pří-
jemnou pro část našich obča-
nů je rekonstrukce plynových 
rozvodů, která komplikuje 
situaci řidičům i chodcům, 
ale zejména ztrpčuje život 
uživatelům závislým na 
dodávkách plynu. Město, 
jako jeden z mnoha účastníků 
i dodávkami plynu dotčených, 
bylo s projektem seznámeno 
a vyjádřilo souhlas v rámci 
územního i stavebního říze-
ní. Upřímně si nedovedu 
představit, že bychom maji-
teli plynárenské sítě (dříve 
RWE, nyní innogy) nedali 
souhlas s její modernizací, 
která v budoucnu určitě všem 
odběratelům přinese užitek. 
Členitost sítě bohužel způso-
bila a bude způsobovat až do 
září různé délky odstávek, se 
kterými nám všem nezbývá 
nic jiného, než se s nimi smí-
řit. Všem takto zasaženým, 
obzvláště těm s malými dět-
mi a seniorům, přeji zvláště 
v chladnějších dnech patřič-
nou dávku trpělivosti i odol-
nosti.

Rád bych také upozornil na 
blížící se konec rekonstruk-
ce restaurace na náměstí. Po 
Velikonocích jste asi zazna-
menali změnu barvy horní 
části fasády do náměstí. Ta 
spodní bude natřena po mon-
táži nových výkladců. Odstín 
nám pomohl vybrat doc. akad. 
mal. Josef Mištera, který kro-
mě funkce děkana Fakulty 
designu a umění Ladislava 
Sutnara Západočeské univer-
zity v Plzni je také Přeštičák, 
my jej oslovili a toto téma 
jej zaujalo. Dokonce jsme 
k naší veliké radosti obdrželi 
nabídku, že nám jeho žáci 
navrhnou i prvky samotného 
vizuálu podniku. Podkladem 
jim kromě projektu interiéru 
bude i materiál připravený 
kolegy z Domu historie Přeš-
ticka, kteří v něm nashromáž-
dili všechny dostupné infor-
mace o pivovarnictví ve 
městě a navrhli budoucí 
názvy základních druhů piv. 
Podrobněji vás o tom sezná-
mím v příštích vydáních PN, 
kde zareaguji i na některé 
články mých kolegů, které se 
v PN i jinde několikrát obje-
vily.

Pokračování na str. 2

Noc kostelů
9. 6. 2017 

od 19.00 hodin
kostel sv. Ambrože 

Vícov
Téma: 

sv. Ambrož, 
med a včelařství
od 20.00 hodin

koncert 
Vladimíra Merty

Ochutnávka a prodej 
včelařských produktů.

Den dětí
1. 6. 2017 

od 13.00 hodin
Městský park

Bohatý zábavný program!

od 18.00 hodin 
velký sál

KKC filmové 
překvapení!
Vstupné 10 Kč

Rezervace 
www.kzprestice.cz 

od 1. 5. 2017



Dokončení ze str. 1
Pokud čtete noviny hned po 

jejich vydání, je stále ještě 
před vámi událost pro město 
nevídaná – ME hráček do 17 
let v kopané. Přestože průběh 
příprav na naše pořadatel-
ství nebyl jednoduchý, jsem 
přesvědčen, že naše město 
a zejména TJ Přeštice se této 
příležitosti zhostilo se ctí 
a areál je přes některé drobné 
nedodělky připraven. Možná 
právě vy 2., 5. či 8. května 
navštívíte některý ze zápa-
sů turnaje. Doufám též, že 
i členové TJ zapomenou na 
mnoho bezesných nocí, které 
během rekonstrukce prožili. 
Všem zainteresovaným patří 
můj velký dík.

Na závěr bych rád využil 
příležitosti ještě k jednomu 
poděkování. Patří paní Blan-
ce Zezulové, která prakticky 
celý svůj profesní život (od 
roku 1974) strávila ve škol-
ství a neuvěřitelných 27 let 

vedla jako ředitelka Dům dětí 
a mládeže v Rebcově ulici. 
Paní Zezulové přeji mnoho 
zdraví a sil v nové životní 
etapě a její nástupkyni paní 
Mgr. Janě Prokešové, aby 
úspěšně navázala na svoji 
předchůdkyni a vedla měst-
skou organizaci k radosti 
zřizovatele, rodičů a zejména 
našich dětí.

Mgr. Karel Naxera
starosta města Přeštice

Dokončení ze str. 1
Taky musím vymýšlet chore-
ografii, navrhovat kostýmy, je 
toho dost.
To děláte všechno sa-

ma?
Většinou ano. Děvčata potře-

bují ročně čtyři kostýmy. Ty 
musím vymyslet, nakreslit, dát 
ušít. 
Jak jste se dostaly do 

Moskvy? Přihlásily jste 
se?

Kdepak. Nominovali nás. 
Jako jediné z Česka. Vyhrály 
jsme národní soutěž a jedeme 
na světový pohár do Ruska. 
Bude to v hale v Lužnikách, 
letí sedm děvčat.  
Nebojíte se vzít do Rus-

ka sedm děvčat?
Nebojím. Jedou se mnou 

dvě maminky. Bez rodičů by 
to nešlo. Nemohu být záro-
veň vedoucí, chodit na brífin-
ky, hlídat zvukaře. Maminky 
pomáhají děvčata česat, líčit, 
jsou to moje asistentky. 
Kde všude jste byly 

s mažoretkami po svě-
tě?

V Německu mnohokrát, tři-
krát v Chorvatsku, ve Vídni 
o Vánocích, to jsme také při-
vezly medaile. V Polsku něko-
likrát a letos máme cizinu jen 
tu Moskvu.

Vy si děvčata vybíráte 
podle postavy a pohy-
bu? Většinou jsou vyso-
ké a štíhlé...   

Jistě, i když to není pravi-
dlo. Třeba Angličané odešli 
z brífinku, když jsme chtě-
li dát do pravidel, že dív-
ky musí mít určitou váhu 
a podobně. Angličanky se 
urazily a řekly, že je to dis-
kriminace a odešly.
A je to diskriminace?
Řekla bych, že ne, protože 

vše má mít svoji estetiku. Spe-
ciálně v tanečních oborech. 
Představte si mažoretku, která 
má 80 kilogramů.
Jak jste se dostala 

k mažoretkám v Přešti-
cích?

Požádali mě o to tehdej-
ší ředitel základní umělecké 
školy Josef Kadlec a starosta 
Vladimír Benda. Chtěli, aby 
tu vznikl mažoretkový sou-
bor ke školní dechovce. Oba 
věděli, že jsem v rokycanské 
ZUŠce nastudovala s dechov-
kou a děvčaty z gymnázia pro-
gram pro mezinárodní soutěž 
v německém Husumu, kde 
jsme získali 2. místo ze čtyři-
ceti dvou souborů.
Odkud jste znala ma-

žoretky?
Znala jsem je z Kanady, kde 

jsem je viděla poprvé v životě. 
Populární byly mažoretky na 
Ostravsku, tam bylo mnoho 
dechových kapel, hornických. 
Tady na Plzeňsku jsme byly 
první. 
Takže podmínkou ma-

žoretek je dechová ka-
pela?

To bývalo. Mažoretky se 
dostaly na úroveň tance, i když 
se tomu stále říká mažoretko-
vý sport. Pochodování v uni-
formách je na slavnosti nebo si 
to žádají organizátoři různých 
akcí. Jinak ale děvčata tančí na 
moderní muziku. 

Takže pochodování je 
spíš okrajová věc?

Je to velice těžká práce, 
nemyslete si, že to mají děvčata 
jednoduché. Když tančí, musí 
zvládat tělo, ruce, nohy, ryt-
mus a ještě k tomu mají rekvi-
zitu, hůlku v ruce, která dost 
omezuje. Přesto to jako tanec 
musí vypadat. V soutěžích je 
povinné defilé, pochod, ale 
i od toho se ustupuje.
Už jste si vychovala 

nějaké následovnice? 
Ano. Takový člověk musí mít 

příslušné taneční a pedagogic-
ké vzdělání, jinak ho v základ-
ní umělecké škole nevezmou. 

Takže už tu takového nástupce 
mám, ale odpověď je na ředite-
li ZUŠky.

Vás dali rodiče na balet 
v kolika letech?

Já už ani nevím, byla jsem 
hodně malá. Rodiče mě ale na 
balet nedali, rodiče si to vůbec 
nepřáli.
Proč nechtěli? 
Asi jim to nepřišlo vhodné. 

Později jsem chtěla studovat 
medicínu jako otec. Jenomže 
to z kádrových důvodů nešlo. 
Otci sebrali komunisté po roce 
1948 ordinaci, zabavili mu 
rentgen, prostě jako to tenkrát 
chodilo. A mně nedovolili stu-
dovat medicínu. Když o tom 
rozhodovala komise, tak navr-
hovala, abych se šla vyučit 
jako kominice. Že se prý nebo-
jím výšek, když mě na baletu 
zvedají tanečníci nahoru.
Co to bylo za komisi?
Na krajském národním výbo-

ru. Pozvali mě na pohovor 
a určovali, kam se mám jít 
vyučit. Nabízeli mi také sou-
stružnici. Ovšem přísedícím 
v komisi byl nějaký dělník ze 
Škodovky, který řekl, že se 
dělníci chtějí po škole bavit, 
tak aby mě nechali dělat balet. 
Jenom na jeho dobrozdání 
jsem mohla studovat balet.
Kolik jste v té době 

vážila, když vás chtěli 
hnát k soustruhu?

Bylo mi patnáct, tak asi čtyři-
cet kilogramů, počítám. Nako-
nec jsem tedy šla studovat 
balet na konzervatoř do Prahy, 
dojížděla jsem tam z Plzně. Do 
Divadla J. K. Tyla jsem se při-
hlásila na konkurz. V té době 
měl totiž plzeňský balet vyni-
kající zvuk. 

V roce 1968 jste získala 
angažmá na světové výsta-
vě v Kanadě. Odjela jste 
tam s proslulým souborem 
Laterna magika. Jak jste 
se k tomu dostala?

S Laternou magikou udělali 
Češi díru do světa na světo-
vé výstavě v Bruselu 1956. 
V roce 1968 bylo všechno vol-
nější, zase se hodně cestovalo. 
Laterna měla jen pár stálých 
členů a odjížděla tou dobou 
do San Antonia v Severní 
Americe. Potřebovali posilnit 
soubor a já jsem vyhrála kon-
kurz. Vybrali nás osm děvčat 
a dva mládence. Byli jsme tam 
nakonec tři čtvrtě roku. 
Jak často jste hráli? 
Každý den osm představení 

po 45 minutách. Ale každý 
hrál jenom v polovině z nich, 
byli jsme rozděleni na dvě par-
ty. V sobotu a neděli jsme ale 
hráli dvanáctkrát. Když někdo 
onemocněl nebo chtěl jet na 
výlet, tak ti druzí to vzali za 
něj a měli dvojnásobek.
To jste ovšem odjela 

bez manžela?
Už jsme měli děti. Staral se 

o ně manžel a moje maminka 
se na tu dobu k nim přestěho-
vala. 
Stálo to za to?
To víte, že ano, je to vždy 

dobrá zkušenost někam se 
podívat. Naučíte se jazyk, 
i když je pravda, že jsme nej-
víc mluvili česky. Bylo tam 
šíleně Čechů a Slováků v té 
době. Pováleční i předváleční 
emigranti.  
Když jste se vrátili 

v roce 1968, tak jste kvů-
li angažmá v kapitalis-
tické cizině asi padli do 
klatby, že?

Já jsem se vrátila až po 
sovětské okupaci v listopadu, 
takže jsem se vyhnula všem 
těm událostem. Nabízeli mi 
v Montrealu stálé angažmá, 
ať přijedou děti i s manželem, 
ale já jsem nechtěla emigro-
vat. 
V té době vám bylo tři-

cet. Proč jste nechtěla 
utéct?

Nevím. Způsob života, kte-
rý tam byl už tenkrát, kon-
zumní, celkem vysoká krimi-
nalita, přesně, co se děje teď 
tady. Nechtěla jsem, já byla 
v Čechách spokojená. Milo-
vala jsem Hracholusky, pří-

rodu okolo. Sice jsem měla 
starosti, ale měla jsem tu své 
místo. 

Jak dlouho ještě pove-
dete mažoretky v Přešti-
cích? 

Letos končím, už jsem to 
oznámila řediteli. Tohle je 
můj poslední rok. Jsem roz-
hodnutá. 
A co budete dělat?
Budu se konečně věnovat 

zahrádkaření. Máme léta 
chatku na Hracholuskách 
a teď ještě postavil vnuk 
vytápěný a docela velký 
skleník v Hojsově Stráži, 
takže máme s manželem prá-
ce dost. 
S manželem Zdeňkem 

jste se seznámili v diva-
dle?

Ano. Měli jsme angažmá ve 
stejném souboru, on je také 
tanečník. Letos v dubnu na 
svatého Jiří jsme oslavili 60 let 
manželství.
Jak jste to dokázali?  

To je tím, že jste pořád 
pryč?

Ne☺, to určitě ne. Tak to 
nějak vyšlo.
Také si ještě s manželem 

třeba zatančíte?
Ježíšmarjá, to už ne☺.

Ľubomír Smatana
reportér 

Českého rozhlasu
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Letos vedu mažoretky v Přešticích... Seznámení občanů 
s činností městské policie za měsíc 
BŘEZEN 2017 
Tel. 725 726 549

Mažoretky už dávno 
nejsou jen pochodování 

Tanec za velkou louží

Poslední sezóna

Zadržení hledané oso-
by na ubytovně v Přeš-
ticích

Dne 1. 3. 2017 v odpoled-
ních hodinách byla zadržena 
na ubytovně na Tř. 1. máje 
hlídkou Policie ČR ve spolu-
práci s MP hledaná osoba, kte-
rá měla být dodána do výkonu 
trestu. Jednalo se o osmatři-
cetiletého muže ze Střekova, 
který se v Přešticích zdržoval 
již delší dobu. Po zadržení byl 
převezen policisty do věznice.
Pomocí MKDS zjištěny 

důkazní prostředky proti 
pachateli trestného činu 
ublížení na zdraví

Dne 11. 3. 2017 kolem 3.00 
hodin spatřila hlídka MP, jak 
v Přešticích v prostoru křižo-
vatky ul. Nepomucké a Na 
Růžku dochází k fyzickému 
konfliktu tří osob, které byly 
od sebe odděleny až po použi-
tí donucovacích prostředků 
strážníky. Jednalo se o mla-
díky z Přeštic, kteří se poté 
rozešli. Pomocí MKDS bylo 
strážníky dále zjištěno, že dva 
mladíci ve sporu pokračovali 
před občerstvením Kebab, kde 
se opakovaně fyzicky napa-
dali. Jelikož jim to nestačilo, 
pozval si jeden z nich před 
bar TipSport dalšího mladíka, 
který zde napadl pětadvaceti-
letého muže z Přeštic, které-
mu uštědřil několik ran rukou 
a nohou do hlavy. Přizvaného 
dvacetiletého místního mladí-
ka vyšetřuje policie pro pode-
zření ze spáchání trestného 
činu „Ublížení na zdraví“.
Obnažený mladík 

u základní školy v ulici 
Poděbradova

Dne 16. 3. 2017 ve 12.19 
hodin procházel po chodní-
ku kolem základní školy v ul. 
Poděbradova v Přešticích mla-
dík, který vykřikoval neslušná 

slova a při chůzi měl spuštěné 
kalhoty pod boky takovým 
způsobem, že na přední čás-
ti těla bylo vidět ochlupení 
v oblasti přirození a v zadní 
části těla mu kalhoty zakrý-
valy pouze cca 1/4 zadní čás-
ti zadnice. Jednadvacetiletý 
mladík z Přeštic byl asisten-
tem prevence kriminality na 
místě ihned upozorněn na své 
nevhodné chování a ustrojení, 
neboť v danou dobu odchá-
zely ze školy děti. Mladík se 
poté uklidnil a od školy ode-
šel. Mladíkovu chování byli 
přítomni rodiče, děti i kolem-
jdoucí. Mladík je důvodně 
podezřelý, že svým jednáním 
vzbudil před základní školou 
veřejné pohoršení a tím se 
dopustil přestupku proti veřej-
nému pořádku. Věc byla ozná-
mena k projednání na městský 
úřad.
Nadměrný kouř a zá-

pach z komína v ulici 
Hlávkova

Od měsíce prosince 2016 
bylo na MP občany Přeštic 
ve večerních hodinách opa-
kovaně nahlášeno, že v ul. 
Hlávkova dochází pravděpo-
dobně k pálení materiálů zne-
čišťujících ovzduší. Z komína 
jednoho z rodinných domů 
vychází hustý kouř, který 
nadměrně zapáchá. Strážníky 
byl kouř na místě zazname-
nán na kameru a byl vytěžen 
MKDS. Hlídka dále kontak-
tovala nájemkyni a majitele 
domu. Jelikož však i po upo-
zornění strážníků docházelo 
ke znečišťování ovzduší, byla 
sedmačtyřicetiletá nájemkyně 
z Týniště oznámena pro poru-
šení zákona na ochranu ovzdu-
ší na MěÚ – odbor životního 
prostředí k projednání.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

Na komín nebo
k soustruhu

SLOUPEK STAROSTY



SLEDUJTE 

www.kzprestice.cz
www.facebook.com/kzprestice

Všem oslavencům přejeme 
hodně zdraví a pohody do 
dalších let.

VÝROČÍ (duben)

82 let 
Anna ČESÁKOVÁ

Jan MRÁZ
Marie KŘENOVÁ

81 let 
Marie TYKALOVÁ

Petr BLAŽEK
Josef BUREŠ
Jiří TYKAL

84 let 
Jaroslava BEZDĚKOVÁ

Václav BĚL

83 let 
Adolf FRITSCH

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavili

paní Marta SÝKOROVÁ
pan Josef ŠAŠEK

paní 
Hannelore HANZLÍKOVÁ

pan Jaroslav BLÜMEL
paní

Jaroslava JAROŠOVÁ
paní Marie FORNOUZOVÁ

paní Hana MATÍKOVÁ

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 března
a 1. polovina dubna

87 let 
Jarmila HRUBÁ

Julie OLŠBAUROVÁ
Jaroslava ŠMUCLEROVÁ

ÚMRTÍ (březen)

Jiří FRK 
Václav FROUZ
Pavel PLUHAŘ 

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

(1948) 
(1949)
(1943)
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BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavili

pan Josef HARMÁČEK
pan Josef FORNOUZ

paní 
Květoslava GREGOVSKÁ

89 let 
František JANOUŠEK

Postelová fraška
ve Snopoušovech

Zveme všechny příznivce 
a milovníky ochotnického di-
vadla na sobotu 13. května – 
v kulturním domě ve Snopou-
šovech zahraje Hartmanické 
ochotnické divadlo. Představí 
zde svoji  veselohru Postelová 
fraška (Jeden večer ve třech 
ložnicích). Začátek představe-
ní je ve 20.00 hodin. Autobu-
sový svoz zajištěn tam i zpět 

zdarma.  Odjezdy: 19.00 hod. 
Přeštice (náměstí), 19.10 hod. 
Krasavce, 19.15 hod. Dolní 
Lukavice, 19.25 hod. Horní 
Lukavice, 19.30 hod. Lišice.  
Předprodej a rezervace lístků 
u mě (tel. 605 530 633) nebo  
na místě. 

Mgr. Eva Horová                                                   
Kulturní komise 

OÚ Dolní Lukavice

Velikonoce v Domu historie
V úterý 11. 4. a ve středu  

12. 4. strávili žáci 3. a 4. roč-
níku ZŠ J. Hlávky Přeštice 
předvelikonoční čas v Domu 
historie Přešticka. Byl zde 
pro ně připraven velmi hez-
ký a bohatý program. Žáci 
si mohli vyzkoušet zdobení 
vajíček různými technikami 
u paní Hochové a paní Hla-
váčové. Pan Primas naučil 
děti vyrobit píšťalky z vrbové-
ho proutí a paní Němečková 
pomlázky. U paní Sieberové si 

hlavně dívky vytvořily zajíčky 
a panenky z kukuřičného šustí. 
Paní Čermáková měla připra-
vené háčkování náramků.

Všechny děti byly z vyrábě-
ní nadšené a odnesly si domů 
krásné výrobky. Moc děkuje-
me pracovnicím Domu his-
torie za pozvání na tuto úžas-
nou akci, a všem, kteří se nám 
s velkou trpělivostí věnovali.

Žáci a vyučující
3. a 4. ročníku

ZŠ J. Hlávky Přeštice

Děti s nadšením zdobily velikonoční kraslice.

Chlapce zaujala výroba píšťalek z vrbového proutí.

BLAHOPŘÁNÍ 
k 91. narozeninám

91. narozeniny oslavila

paní Naďa BÖHMOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 92. narozeninám

92. narozeniny oslavila

paní Marie ČERMÁKOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 94. narozeninám

94. narozeniny oslavila

paní Marie ŘÍHOVÁ

Farní charita Přeštice 
srdečně zve 

všechny koledníky a vedoucí skupin 

Tříkrálové sbírky
a další dobrovolníky farní charity 

na zábavné odpoledne plné her, soutěží 

a opékání vuřtů 
v sobotu 

20. května 2017 od 15.00 hodin 
na zahradě kostela 

Nanebevzetí 
Panny Marie 
v Přešticích. 

Těšíme se na vás!

Příměstské 
tábory:

Jazykový
příměstský tábor

„Tykejme si 
s angličtinou“

31. 7.–4. 8. 2017
pro děti ve věku 7 až 12 let

Juniorfest 
filmový tábor

„Cestujeme 
po filmovém 

světě“
14. 8.–18. 8. 2017
pro žáky 4. až 9. třídy

Přihlášky zasílejte na e-mail:
miskova@prestice-mesto.cz 

nebo TIC Přeštice
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DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

Výstavy:
Přízemí:

Jiří Běl – Acháty a akvarely, výstava k 80. naro-
zeninám přeštického fotografa a výtvarníka 
Podkroví:

Bedřich Zákostelecký – Od klarinetu ke kni-
hařství, výstava k 75. narozeninám přeštického 
knihaře a muzikanta 

květen 2017 
 1. 5. 2017 
Májové hry
Hudební doprovod Sešlost 
wjekem. 
Čas konání: 10.00-12.00 hodin
Místo konání: 
Masarykovo náměstí Přeštice
Vstup: zdarma 
Pořadatel: Skauti Dr. Bečváře 
Přeštice, SDH Přeštice
 6. 5. 2017 
Májové oslavy
Začátek akce: 12.00 hodin
Program:
od 12.00 hodin – dechový 
orchestr při ZUŠ Přeštice
od 13.00 hodin – příjezd histo-
rického konvoje
od 14.00 hodin – k poslechu 
i k tanci zahraje dechová kape-
la Horalka
Místo konání: 
Masarykovo náměstí Přeštice
Vstup: zdarma 
 7. 5. 2017 
Partyzánský samopal
Branný závod pro děti a mlá-
dež. 
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: 
Krasavce
Vstup: zdarma
Pořadatel:
Spolek Krasavan, o. s.
 9. 5. 2017 
Přednáška Jan Jirák
– A zpívali si „Roll Out the 
Barrel“ aneb Poslední týdny 
války a první týdny míru. 
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: 
malý sál KKC
Vstupné: dobrovolné
 13. 5. 2017 
Dívka talent 2017
Nehledáme jen krásné tváře, ale 
i osobité a inteligentní dívky, 
které mají zájem o sport a smy-
sl pro humor. Přihlášky na: 
hely@hely.cz, telefonní číslo 
606 482 852, www.hely.cz
Čas konání: 16.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC
Vstup: zdarma
 20. 5. 2017 
SDH Přeštice
Od 9.00 hodin Okresní kolo 
v požárním sportu, od 13.00 
hodin Okrskové kolo v požár-
ním sportu.
Čas konání: 9.00 hodin
Místo konání: 
hřiště ZŠ J. Hlávky Přeštice, 
Na Jordáně
Vstup: zdarma 

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

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

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

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

Upozorňujeme občany, že do 
zelených kontejnerů na bio-
odpad nepatří plastové pytle. 
Bioodpad z pytlů do kontej-
nerů vysypávejte. Igelitové 
pytle vyhazujte do žlutých 

kontejnerů na plast. Pokud se 
budou v kontejnerech obje-
vovat igelitové pytle nebo 
jiný odpad, který tam nepatří, 
budou zelené kontejnery na 
bioodpad odstraněny!

Soutěže ZUŠ a nábor žáků
do hudebního oboru

Ve školním roce 2016/2017 
se konaly soutěže základních 
uměleckých škol vyhlášené 
MŠMT, dále pěvecká soutěž 
Karlovarský skřivánek a Plzeň-
ský akordeon. V každém obo-
ru měla ZUŠ Přeštice své 
zástupce, kteří se probojovali 
do krajských kol, kde úspěšně 
bodovali. Soutěžícím a jejich 
pedagogům patří poděkování 
za reprezentaci naší školy.

Výsledky soutěží ZUŠ:
Hra na klavír: krajské kolo 
–  Lucie Radová – 2. místo
Hra na housle: krajské kolo 
– Julie Radová – 3. místo
Hra na kytaru: krajské kolo 
– Zbyněk Hrubý – 3. místo, 
Pavel Vacek – 3. místo
Karlovarský skřivánek:
krajské kolo – Markéta Šícho-
vá – 1. místo
Plzeňský akordeon: 
Jan Hrubý – 2. místo
Pavel Kučera – 3. místo
Adam Kolář – 5. místo

Nábor nových žáků do 
hudebního oboru ZUŠ Přeš-
tice se bude konat v termínu 
29. 5.-2. 6. 2017 (13.00-17.00 
hodin). K přijetí ke studiu je 
nutné složit úspěšně přijímací 
talentovou zkoušku před zku-
šební komisí. Každý uchazeč 
si připraví lidovou či umělou 
píseň dle vlastního výběru, 
kterou zazpívá bez doprovodu 
a poté s doprovodem zkouše-
jícího. Dále bude vyzkoušen 
z rytmického cítění vytleská-
ním rytmů, které zopakuje po 
zkoušejícím. Nábor nových 
žáků probíhá v tomto termínu 
i v tanečním a výtvarném 
oboru. Minimální věk pro při-
jetí do ZUŠ je dovršení pěti let 
k 1. září 2017. 

Více informací na interneto-
vé adrese www.zusprestice.cz 
nebo na telefonním čísle  
603 185 957.

Dušan Rada
ZUŠ Přeštice

Dům dětí a mládeže Přeštice
přijme na dobu určitou

od 1. 5. 2017 do 30. 6. 2017 

externí pedagogické pracovníky
na pozici 

VEDOUCÍ ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
Nabízíme:

 dohodu o provedení práce
 odměnu 100 Kč/hod.

 pro studenty s pedagogickým zaměřením vystavíme 
potvrzení pedagogické praxe

 možnost práce i na dalších akcích DDM Přeštice 
a na táborech

Požadujeme:
 kladný vztah k dětem  trestní bezúhonnost  flexibilitu

 plnoletost
Pokud vás nabídka zaujala a chcete se dozvědět 

více informací, kontaktujte Mgr. Janu Prokešovou,
e-mail: jana@prokesovi.com, tel. 721 913 208.

ZPRÁVA

 20. 5. 2017 
Čištění řeky Úhlavy
2017
Start v 9.30 hodin u přeštické 
loděnice. Pádlování Švihov 
– Snopoušovy. Pěšky v okolí 
řeky Úhlavy. Od 17.00 hodin 
hudební produkce.
Čas konání: 9.30 hodin
Místo konání: 
loděnice KČT
Vstup: zdarma
 20. 5. 2017 
Špunti na vodě
– filmová projekce
Horká filmová novinka.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC
Vstupné: 110 Kč
 21. 5. 2017 
Festival zdraví
Nejen zdravé cvičení, zají-
mavá přednáška, dárky od 
sponzorů, doprovodné služby 
(vizážistka, líčení...). Cvičení 
bude zaměřené na uvolnění 
bederní části páteře a hrudní 
části páteře s krkem. 
Přihlášky na hely@hely.cz
Čas konání: 9.30 hodin
Místo konání: 
KKC Přeštice
Vstupné: ?? Kč
 23. 5. 2017 
Den s IZS
Den s integrovaným záchran-
ným systémem se bude konat 
po záštitou starosty města Kar-
la Naxery. V průběhu dne bude 
k vidění vybavení a technika 
složek IZS, simulátor nárazu, 
střelecký trenažér, opilecké 
brýle a možná přiletí vrtulník.
Čas konání: 9.00 hodin
Místo konání: 
areál ZŠ Josefa Hlávky
Vstup: zdarma
 27. 5. 2017 
Exhibice, ukázky, show 
a závody STIHL® TIM-
BERSPORTS® SERIES
Motorové pily a silní chlapi 
ovládnou přeštické náměstí. 
Jeden z kvalifikačních závodů 
série roku 2017.
Čas konání: 12.00 hodin
Místo konání: 
Masarykovo náměstí Přeštice
Vstup: zdarma
 30. 5. 2017 
ZUŠ Open
Děti žijí uměním – celostátní 
happening základních umělec-
kých škol.
Nadační fond Magdalény 
Kožené – záštita.
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: 
sál ZUŠ Přeštice
Vstup: zdarma



V březnu se uskutečnila první 
letošní brigáda na hradě Skála. 
Patnáct dobrovolníků pokročilo 
v čištění příkopu mezi turistic-
kou stezkou z Radkovic a dol-
ním hradem. V práci na tomtéž 
úseku se pokračovalo na druhé 
brigádě koncem dubna. Děku-
jeme Liborovi Markovi a všem 
skalním přátelům.

Před vícovskou poutí jsme 
uklidili kostelík svatého Amb-
rože i jeho okolí a o samot-
né pouti zajistili, aby zůstal 
otevřený návštěvníkům i po 
poutní mši svaté. Naši dva 
průvodci se věnovali překva-
pivě velkému počtu zájemců 
o prohlídku (celkem kolem 
120 osob). Dobrou zprávou je 
rovněž fakt, že se městu poda-
řilo zajistit finanční prostřed-
ky na restaurování mobiliáře 
vícovského kostela. Hned po 

pouti byl do restaurátorské díl-
ny odvezen hlavní oltář.

Na dobré cestě je i restau-
rování „Kripnerojc“ kříže 
mezi Žerovicemi a Skočice-
mi, financované z prostředků 
Plzeňského kraje a města Přeš-
tice. Odbornou opravu kříž-
ku provádí restaurátor Milan 
Směšný, vysekání křovin, 

v nichž povalené torzo kříže 
dosud leželo, zajistilo Sdružení 
občanů Skočic.

Během dubna proběhla z naší 
iniciativy další záchranná akce 
významné přeštické památ-
ky, pomníku přeštických pra-
sat. Ujal se jí s patriotickým 
zápalem Josef Falout, který 
sám keramické sousoší vyčis-
til, nově natřel sokl pomníku 
a umístil na něj informační 
tabuli. Za tuto jeho nezištnou 
iniciativu mu patří vděčnost 

nejen našeho spolku, ale i všech 
obyvatel a návštěvníků města. 
Spolek vydá novou pohlednici 
s tématem obnoveného pomní-
ku přeštických prasat.

Na pomníku Karla Hynka 
Máchy se díky kameníku panu 
Měsíčkovi zlatem třpytí obno-
vený nápis.

Spolek měl svůj prodejní 
stánek na letošních velikonoč-
ních trzích o „Škaredé středě“. 
Za zapůjčení stánku děkujeme 
Martině Míškové a KKC Přeš-
tice.

Celkem úspěšně se rovněž 
rozběhla prezentace naší čin-
nosti na Facebooku. Pomalu 
se blížíme první stovce sledu-
jících. Věřím, že jim i dalším 
budeme mít i nadále co nabíd-
nout.

V měsíci květnu zveme na 
přednášku Jana Jiráka „A zpí-
vali si Roll Out the Barrel aneb 
Poslední týdny války a první 
týdny míru“ 9. května 2017 
v malém sále KKC.

Michal Tejček
www.spolek-prestice.cz

PŘEŠTICKÉ NOVINY | KVĚTEN  | 5

Carmina si „hrála s notami“ v Přešticích
a v Praze blahopřála Přeštičáku Josefu Loudovi

V neděli 9. 4. pořádala Car-
mina koncert v sokolovně 
nazvaný S notami si hrát, na 
který jako host přijela herečka 
a zpěvačka paní Jitka Smut-
ná. Její vystoupení se stalo 
pro všechny neobyčejným 
zážitkem a její písně chytly za 
srdíčko i hladily po duši. Sou-
časný dirigent Carminy Ctibor 
Ott na chvíli „půjčil“ děvča-
ta předchozím sbormistrům, 
panu Jiřímu Langmajerovi 
a panu Janu Šmatovi, kteří 
rádi přijali pozvání, s chutí si 
stoupli před sbor a zavzpomí-
nali tak na spolupráci s Carmi-
nou. Swingové a muzikálové 
melodie pohotově doprovodila 
na klavír slečna Tereza Živná. 
Svěžím zpestřením se stalo 
moderování Jana Šimůnka, 
jenž se v několika číslech při-
dal ke sboru a doplnil v sólo-
vých partech Carminku Jitku 
Šťastnou. (Stejný program 
bez hostů vyvezla Carmina 

22. dubna do Prahy na Staro-
městské náměstí, aby v rámci 
dubnových akcí předvedla, že 
zpívá s radostí a nadšením.)

Hned druhý den v pondě-
lí 10. dubna odjela Carmina 
do Prahy. Přijala milé pozvá- 
ní Spolupřeštičáka, fotografa 
a publicisty Josefa Loudy. 
Setkání u příležitosti jeho 
sedmdesátin a křtu knihy Lás-
ka (ne)slučitelná se životem 
se konalo v restauraci Uhelna, spolupořádalo jej nakladatel-

ství Brána a moderoval poho-
tový a vtipný Aleš Cibulka. 
Knihu křtili kmotři Rudolf 
Křesťan, Jiří Žáček, Jan Cimic-
ký, Jan Saudek, Zbigniew 
Czendlik a Antonín Procház-
ka. Carminky se tak ocitly ve 
vybrané společnosti například 
Evy Pilarové, Věry Martino-
vé, Ivy Hajnové, Jaroslava 
Svěceného, Wabiho Daňka, 
Jiřího Krampola, Iva Jahel-
ky, Jana Vodňanského a řady 
dalších. Dokonce nechyběl 

ani kouzelník Pavel Kožíšek. 
Opravdu upřímně a s radostí 
popřály Carminy panu Josefu 
Loudovi nejen mnoho zdraví, 
ale i hodně uměleckého nad-
šení a nápadů do dalších let. 
S obdivem sledovaly oslaven-
covu profesionalitu i skrom-
nost, jeho široký umělecký 
záběr dokázal v jednu chvíli 
na jedno místo přivést pest-
rou a velice různorodou paletu 
umělců. Být přitom opravdu 
stálo zato.

Vladimíra Straková

Spolek pro záchranu historických památek
Přešticka

VEŘEJNÉ FÓRUM MĚSTA PŘEŠTICE 
19. června 2017 od 17.00 hodin 

velký sál KKC 
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Akce mašinky ve statistice
Ve dnech 8. a 9. 4. 2017 se 

v prostorách KKC Přeštice 
uskutečnila výstava želez-
ničních modelů a kolejišť. 
Zúčastnilo se jí 11 vystavo-
vatelů se svými vlastnoručně 
vyrobenými modely. K vidění 
bylo opravdu hodně a zájem 
z řad laické a modelářské 
veřejnosti byl až nečekaně 
velký. Mezi nejmenší kolejiš-
tě bezesporu patřilo kolejiště 

ve velikosti N pana J. Zídka 
z Nýřan. Jeho autor pro stav-
bu použil výhradně papírové 
stavby a krajinářské doplňky 
vlastní výroby. Od stejného 
autora pocházely i modely 
motorových lokomotiv 714 
a 754 v měřítku 1:16, rovněž 

výhradně z papíru a lepenky. 
Největší dominantou výstavy 
byla spojená modulová kole-
jiště ve velikosti TT p. J. Ně- 
mečka z Přeštic a M. Vlčka 
z Křimic. Tato „modulov-
ka“ byla sestavena z bezmála 
sedmdesáti částí, zabírala plo-
chu 65 m2 a prohánělo se na ní 
na 40 vlakových souprav. Pro-
voz byl řízen digitálně včetně 
funkčního staničního zabez-

pečovacího zařízení s nádraž-
ním rozhlasem. Pro nejmenší 
diváky byl připraven výtvar-

ný koutek s omalovánkami 
a vlaky postavené ze staveb-
nice LEGO. Chtěl bych touto 
cestou poděkovat všem, kteří 
se na výstavě podíleli, za bez-

vadný průběh a hlavně všem 
návštěvníkům, kteří se na nás 
přišli podívat a podpořit nás 
v naší práci. Největší odměnou 
pro nás jsou rozzářené dětské 
tváře, a i mnozí dospělí se vrá-
tili ve vzpomínkách do svého 
mládí. Termín příští výstavy 
v KKC Přeštice by mohl být 
28. a 29. dubna 2018.

Foto R. Šesták
Text J. Němeček

Hlavní oltář na Vícově bude 
restaurován
Město Přeštice nechá postupně zrestaurovat oltáře kostela sv. Ambrože na 

Vícově, které jsou silně napadené červotočem. V letošním roce se začne hlav-
ním oltářem, který si restaurátoři odvezli hned po vícovské pouti.

Ve středu 19. dubna dorazila 
do vícovského kostela akade-
mická sochařka a restaurátor-
ka Helena Štěrbová se svými 
pomocníky, aby si odvezli 
hlavní oltář sv. Ambrože, dato-
vaný odborníky do počátku 
18. století. Postupně rozebrali 

ozdoby a jednotlivé dřevěné 
části oltáře. Po demontáži se 
odhalila kamenná menza, 
v níž byl umístěn mramoro-
vý oltářní kámen se schrán-
kou na ostatky svatých. Na 
zadní straně oltářního kame-
ne byl odkryt lístek o svě-
cení kamene kladrubským 
opatem Amandem Streerem  
7. června 1775. K svěcení 
došlo v Přešticích, tři měsíce 
před otevřením nového přeš-
tického kostela. Lze se proto 
domnívat, že oltářní kámen 
původně pocházel ze starého 
přeštického kostela.

Jak uvedla restaurátorka, 
vícovský oltář bude zbaven 
červotoče, vyčištěn, zpevněn 
a obnoven co do barev. Zpět 
do kostela by se měl vrátit do 
konce letošního roku.

V příštích letech se H. Štěr-
bová zaměří na oba postran-
ní oltáře a vyřezávanou 
chórovou mřížku v presby-
táři. Podle Věry Lukášové 

z odboru školství, kultury 
a památkové péče měst-
ského úřadu v Přešticích si 
restaurátorská obnova oltářů 
a mřížky vyžádá celkem půl 
milionu korun, které budou 
z větší části hrazeny z pro-
gramu ministerstva kultury 
na záchranu movitých pamá-
tek.

Mgr. Michal Tejček

Presbytář kostela bez oltáře.                              Foto M. Tejček

Restaurátoři odvážejí oltář.                                      Foto J. Běl

Vícovský oltář byl rozebrán 
kus po kuse.            Foto J. Běl

V Dolní Lukavici se loučilo se zimou a vítalo jaro. Všichni společně se podíleli na výrobě 
Morany, která se pak vhodila do řeky, zdobil se trůn a žezlo pro Vesnu. Také se vyprávělo 
o dřívější tradici a Morana (H. Böhmová) předala žezlo a vládu bohyni jara Vesně (Š. Lexové) 
za Spolek Přátel Matky Země a projekt „Zpět k tradicím“.                     Štěpánka Inka Lexová
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Listování
dejinami PŘEŠTIC

Morová kaple na Střížově

V dnešním Listování dějina-
mi Přeštic se zastavíme u jedné 
zaniklé a prakticky neznámé sak-
rální památky. Stávala v jihozá-
padní části vrchu Střížov, na kraji 
tzv. Obecního lesa, na místě, kde 
se dodnes říká U obrázku.

Kucínský kronikář Josef Brada 
(1906–1975) zaznamenal vyprá-
vění přeštického hajného Cirgla, 
že na místě U obrázku byli za 
napoleonských válek pochováni 
morem stižení francouzští vojáci. 
V 19. století zde prý bylo vyko-
páno neporušené tělo v uniformě 
francouzského důstojníka. Josef 
Brada dodává, že zde v roce 
1734 stávala kaple. Jak uvidíme 
vzápětí, zdá se, že lidová tradice 
odrážela, byť zkomoleně, histo-
rickou realitu.

V roce 1680 řádil v českých 
zemích mor, který po sobě zane-
chal na 100 000 obětí. Důsledkem 
této strašné epidemie mj. bylo, že 
se po jejím odeznění začalo více 
dbát o hygienu a čistotu ulic. 
Barokní člověk se však krom 
dobové medicíny, která byla vůči 
této nákaze prakticky bezmocná, 
spoléhal zejména na „nebeské 
lékařství“. Mor byl chápán jako 
Boží trest za lidské hříchy, bylo 
tedy třeba hledat záchranu v mod-
litbách, pokání a obětech. Právě 
tento mor mj. způsobil, že se na 
náměstí měst a městeček začaly 
objevovat tzv. morové sloupy se 
sochami Panny Marie a patronů 
proti moru.

Pomoc však lidé nehledali jen 
prostřednictvím soch na moro-
vých sloupech. Když epidemie 
propukla se vší intenzitou v Pra-
ze, byl sem na prosbu císaře Leo-
polda I. přivezen ze Slezských 
Piekar zázračný obraz Panny 
Marie Piekarské, obzvláštní 
pomocnice proti moru. Obraz byl 
později vrácen zpět, jeho kopie se 
však odtud rozšířily i do dalších 
měst v Čechách, např. do Hradce 
Králové či Tachova.

Nákaza se nevyhnula ani Přeš-
ticím a i zde začali lidé na mor 

umírat. Místní se proto rozhodli 
obstarat si zmíněný zázraky pro-
slulý obraz Panny Marie Piekar-
ské. Obraz byl přivezen údajně 
z Uher a byl umístěn na nový 
oltář v přeštickém kostele (poz-
dější oltář sv. Anny). Jakmile se 
k ní prý začaly konat modlitby, 
mor v Přešticích ustal. Jak ovšem 
uvádí barokní kronikář Mikuláš 
Sexstetter, dříve než se začalo 
s uctíváním zázračného obrazu 
Panny Marie Piekarské, zemře-
lo v Přešticích na mor 19 lidí. 
Pro zemřelé na takto nakažli-
vou nemoc musel být vyhrazen 
zvláštní hřbitov mimo obvod 
města. Přeštický morový hřbitov 
byl proto v roce 1680 založen 
na kraji lesa Střížova a byla zde 
postavena kaple.

Kolem roku 1735 pobývali 
v Přešticích vojáci z rakouského 
pěšího pluku hraběte Otto Anto-
na von Walsegg. Asi 20 z nich 

zde mělo zemřít na blíže nespe-
cifikovanou nakažlivou nemoc a, 
jak uvádí Sexstetter, vojáci byli 
pohřbeni u kaple na kraji lesa 
Střížova na morovém hřbitově.

Tím zprávy o hřbitově a kapli 
končí. Další o vojenském hřbi-
tůvku na kraji Obecního lesa 
se objevují až v lidové tradici, 
zachycené ve 20. století kroniká-
řem Bradou. Dokud se tedy neob-
jeví nějaké nové zpřesňující pra-
meny, musíme si nadále vystačit 
už jen se spekulacemi.

Především je asi na místě se 
domnívat, že barokní morový 
hřbitov stával na místě, kam lido-
vá tradice umístila vojenský hřbi-
tůvek, tedy v lokalitě U obrázku 
na Střížově. Pokud zde byly v 19. 
století skutečně vykopány ostat-
ky vojáků, jednalo se pravděpo-
dobně o zmíněné rakouské pěšá-
ky z Walseggova pluku.

Pozoruhodná je rovněž zmínka 
o kapli. Bohužel k ní nevíme nic 

bližšího, ani to, komu byla zasvě-
cena. V úvahu přichází některý 
z dobových patronů proti moru, 
např. sv. Roch či sv. Rozálie. Prá-
vě této světici je např. zasvěcena 
dosud stojící morová kaple rodiny 
Tressů z roku 1712 v nedalekém 
lese Bzí u Svárkova. Tři členové 
této rodiny zemřeli při poslední 
morové ráně v Čechách a byli 
pohřbeni vzadu za kaplí. Nějak 
takhle si zřejmě můžeme předsta-
vovat i naši střížovskou kapli.

Nevíme rovněž, kdy kaple za-
nikla. Nejpravděpodobnější je 
období rušení kostelů, klášterů 
a kaplí za Josefa II. v 80. letech 
18. století. Snad tehdy byla jako 
nepotřebná zrušena a zbořena.

Michal Tejček, kronikář
Dům historie Přešticka

Historie jedné zaniklé 
památky

Povídajú ludé…

Morový rok 1680 
v Přešticích

Otázky kolem morové
kaple

Beze stopy

Mor

Vojáci Walseggova pluku
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PŘIPRAVUJEME

Historie v „kostce“ aneb Jak žila školní budova
„Škola v proměnách času 

aneb jak to všechno bylo“, 
pásmo vystoupení, písniček, 
povídání o historii budovy 
přeštické školy v Rebcově uli-
ci. Ta letos „slaví“ významné 
jubileum od zahájení školního 
vyučování v jejích prostorách. 
Průvodci uplynulými sto tři-
ceti roky existence školy byli 
„Mach a Šebestová“, které 
„utržené sluchátko“ přená-
šelo jednotlivými epochami 
přeštické školy. Od počátku 
výstavby, slavnostního otevře-
ní, přes těžké roky první a dru-
hé světové války přes budování 
socialismu až do současnosti. 

„Je to další akce z mnoha 
v letošním roce, které budou 
pokračovat na podzim,“ zdů-
raznil v úvodu Petr Fornouz, 
ředitel základní školy Josefa 

Hlávky, „které připomínají 
výročí školní budovy a vlast-
ně historie školy ve městě.“ 
Celé pásmo  spojovaly písnič-
ky  pěveckých sborů Skaláček 
a Skalka, vždy typické pro 
danou epochu. Tak zazněly 
„Čechy krásné, Čechy mé“, 
konec války jásal s polkou 
Škoda lásky, aby se zcela zapl-
něný sál smál při vzpomínce na 
spartakiádu a Poupata Michala 
Davida. Dalšími účinkující-
mi, podmanivě podbarvující 
historii, byli tóny fléten členů 
souboru Přeštické flétničky, 
„spartakiádu“ odcvičily člen-
ky Kroužku cvičení při hudbě 
a dalšími průvodci byli čle-
nové dramatického kroužku 
„zobrazující“ i slavné osob-
nosti přeštické školy.    

                   (šat)

Pěvecký soubor Skalka.

Přeštické flétničky.  

Pěvecký soubor Skaláček.

Z představení – členové dramatického kroužku.

Čtyřicet čtyři růže pro Blanku
Právě tolik let věnovala 

práci s dětmi dnes již bývalá 
ředitelka Domu dětí a mlá-
deže v Přešticích, paní Blanka 
Zezulová.

V „Domečku“, tak důvěr-
ně nazývala své pracoviště, 
kde 27 let působila nejen jako 
ředitelka, ale především jako 
vedoucí kroužku vaření a cho-
vatele.

Dětem se věnovala i o prázd-
ninách, kdy pořádala a ved-
la nespočet letních táborů. 
Během své pedagogické práce 
vychovala několik generací. 
Co může být větší odměnou 
pro pedagoga než skutečnost, 
že z mnohých žáků se postup-
ně stali velmi dobří kolegové 
a kamarádi.

Při našem poděkování 
nemůžeme opomenout práci, 
o které málokdo v našem měs-
tě ví. Především spolupráci 
s Klinikou dětské hematologie 
a onkologie Praha Motol, dále 
pak materiální pomoc a spolu-
práci s Občanským sdružením 
Nedoklubko, projekt „Mámy 
pro mámy“, pomoc předčas-
ně narozeným dětem při FN 
Plzeň. Tímto dobročinnost paní 
ředitelky nekončila. Dokázala 

vzbudit u svých svěřenců i úc-
tu k seniorům, o čemž svědčí 
i dlouholetá práce pro seniory 
– „Slabozrací Plzeň“.

Další kytička díků je od 
pedagogů z 1. stupně Základní 
školy Josefa Hlávky Přeštice, 
vychovatelek školní družiny 
a učitelek z mateřských škol.

Citát A. Einstiena:
„Nejvýznamnějším umě-

ním pedagoga je probudit 
v žácích radost, tvořivost 
a poznání.“

To se Ti u mnoho žáků jis-
tě podařilo a nejen za to velké 
DÍKY!

Jménem mnohaletých
spolupracovnic a přátel

Helena Macháčková
a Lenka Ovsíková Trochu jiné závěrečné defilé.

Mistrovství Plzeňského 
kraje v krosu

V sobotu 8. dubna 2017 se 
v Bělé nad Radbuzou uskuteč-
nilo v rámci tradičního závodu 
„Bělská pětka“ Mistrovství 
Plzeňského kraje v přespol-
ním běhu. Byla zaznamená-
na historicky největší účast 
– na start se postavilo přes 400 
závodníků, z toho přes 270 
v mládežnických kategoriích. 
O to hodnotnější jsou úspěchy 
přeštických atletů. Naši mladí 
borci získali celkem 9 umístě-
ní na stupních vítězů, čímž se 
ŠAK Přeštice stal nejúspěšněj-
ším oddílem v konkurenci 19 
oddílů celého kraje! Mistrem 
Plzeňského kraje mladších 
žáků se stal Michal Pergler, ve 
starších žácích mistrovský titul 
obhájil Jan Pergler a v doros-

tenkách Kateřina Křenková. 
Další 1. místo obsadila Adé-
la Burlová ( předškolní dív-
ky), 2. místa patřila Tereze 
Burlové, Ondřeji Havířovi 
(oba přípravka starší) a Len-
ce Poslední (mladší žákyně). 
Krásná 3. místa obsadili Pavel 
Mačejovský (přípravka mlad-
ší) a Zuzana Kroupová (pří-
pravka starší). Do 1. „desít-
ky“ ještě bodovali Ondřej 
Rudolf (4.), Alex Mačejov-
ský (5.), Tomáš Tumpach 
(5.), Jan Blažek (6.), Damien 
Zeleník (7.) a Julie Radová 
(8.). K tomuto velmi úspěšné-
mu startu do letošní sezóny, 
který svědčí o dobrém vedení 
oddílu a tréninkové morálce, 
srdečně gratulujeme!

Solná jeskyně Přeštice se zapojila do celosvětové akce Hodi-
na Země pobytem ve tmě v solné jeskyni. Děkujeme všem, kte-
ří se zúčastnili a přispěli tak na pomoc naší Zemi. Foto před 
zhasnutím.                                                                  Š. Lexová
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Stále jen pláč a zoufalství...
Dobrý den vážení čte-

náři Přeštických novin!
Dovolte mi, abych i já 

z pozice obyčejného občana, 
živnostníka a teď i zastupitele 
okomentoval některé dezin-
formace, nařčení a nepravdy, 
které s okatým záměrem šíří 
zastupitelé Občanského hlasu 
v čele s panem Ing. Petrem 
Waltou a Mgr. A. Kmochem.  
Do komunální politiky jsem  
vstoupil společně s ostat-
ními kolegy s nějakou vizí, 
dobrovolně a s vědomím, že 
ne s každým bude rozum-
ná a konstruktivní domluva 
a bude sdílet naše cíle...   

Jsem rád, že naši „mladou“ 
kandidátku lidé ve městě pod-
pořili a že společně s kolegy 
z koalice máme alespoň čtyři 
roky prostoru něco z našich 
plánů uskutečnit.

Na rozdíl od předešlého 
vedení s našimi koaličními 
partnery nesoupeříme. Opak 
ale vidím u kolegů z opozice 
v čele s Mgr. A. Kmochem 
(Občanský hlas) a novým 

zastupitelem Ing. Petrem 
Waltou (Občanský hlas), kteří 
se z vlastního volebního deba-
klu (2014) dodnes nevzpama-
tovali a konají vše pro to, aby 
se povolební koalici dařilo co 
nejméně. Dokonce jsme se 
vrátili o 25 let zpět, kdy bylo 
naprosto běžné někoho „udat“ 
jen proto, že nesdílí můj 
názor. Děkujeme. I přes tyto 
snahy máme podporu a důvě-
ru. Vážíme si toho.

Zejména druhý jmenovaný, 
nesoucí hrdě jako jediný za 
všechny „nespokojené“ pra-
por  toho správného názoru na 
„zteč“ do každého zastupitel-
stva, považuje své nezvolení 
do výborů (Finanční, Kon-
trolní) a komisí zřejmě jako 
největší „Krivdu“...

Dle mých informací byla ze 
strany OH vyhlášena vedení 
a koaličním partnerům nulová 
tolerance, a proto si dovolím 
některé opakující se výtky 
okomentovat.

placená inzerce
Neustálý nedostatek 

informací
Není pravdou, že někteří 

zastupitelé záměrně nedo-
stávají informace nebo jim 
je snad někdo zadržuje. Tak 
jako já obdržím podklady 
k jednání ZM nebo k pra-
covnímu setkání zastupitelů, 
obdrží je ve stejný den, hodi-
nu a snad i minutu všichni 
ostatní členové ZM. Pokud 
se některé podklady zdrží, 
opozdí se mně i koaličním 
kolegům. Někteří ze zastupi-
telů (stále ti stejní) ale provo-
zují zajímavý „sport“, což je 
opětovné vyžadování znovu 
již jednou dodaných a roze-
slaných podkladů, i přesto, že 
je již prokazatelně obdrželi. 
Tyto srdceryvné scénky 
o nedostatku času na prostu-
dování materiálů a informací 
jste měli možnost mnohokrát 
zaznamenat při téměř každém 
jednání ZM.

Členové ZM se schází i na 
takzvaných pracovních setká-

ních, na kterých je možné 
prodiskutovat dotazy a námit-
ky členů ZM. Nevynechal 
jsem doposud, na rozdíl od 
zmiňovaných, byť jediné. Byl 
jsem  mnohokrát svědkem, že 
kolegové seskupení OH při 
diskuzi nad některými body 
programu protestně opouštěli 
tato jednání už jen při náznaku  
drobného nesouhlasu s jejich 
pohledem na věc. Tu samou 
emočně vypjatou situaci jste 
mohli zažít i na řádném ZM 
v minulém roce.

Pivovar
Pan Ing. Walta (OH) uvá-

dí v každém vydání Přeš-
tických novin, jak se měla 
restaurace na náměstí prona-
jmout, aby městu přinášela 
do městské pokladny jen zis-
ky. Tržní nájemné dle jeho 
propočtu by se mělo pohy-
bovat někde kolem 50-100 
tisíc Kč měsíčně. Jeho názor 
respektuji, ale myslím, že je 
zcela mimo realitu, protože 
bychom mohli hledat nájem-

ce dalších  25-50 let.  Rada 
města vybrala nejvyšší nabíd-
ku, která byla podána. Pan  
Ing. Walta by se měl informo-
vat u svého kolegy a lídra OH  
Mgr. A. Kmocha, který se 
několikrát pokoušel zchát-
ralý a neudržovaný prostor 
pronajmout, jak jejich výzva 
k podání nabídek dopadla...

Budoucí zájemce, dle pod-
mínek zadání, musel investo-
vat do kompletní rekonstrukce 
několik milionů Kč a nabídnout 
tržní nájemné v dané lokalitě. 
Na otázku, proč si objekt nikdo 
nepronajal, si odpovězte sami… 
Pomíjím nabídky našich viet-
namských spoluobčanů na zří-
zení tržnice, bufetu atd.

Zcela záměrně se objevuje 
v Přeštických novinách a na 
internetu informace členů 
Občanského hlasu, že výstav-
ba městského pivovaru bude 
stát poplatníky cca 18 milio-
nů korun. Pan starosta, mís-
tostarosta i ostatní členové 
vedení města tuto informaci 

mnohokrát dementovali. Pro 
někoho zcela marně. Opako-
vaně bylo uvedeno, že cca  
75 % této částky bude použito 
na rekonstrukci zchátralých 
či již neexistujících součás-
tí objektu, kde bude nová 
restaurace s minipivovarem 
vybudována.  

Na závěr mi dovolte malé 
zamyšlení... Rozhlédněte se 
po městě a posuďte sami, 
v jakém stavu jsou naše 
nemovitosti (Modrý dům, 
bývalá ,,Hurtovna“, tepel-
né hospodářství...). Všiml si 
někdo z Vás nějaké zásad-
ní rekonstrukce? Proč trvala 
výstavba nových šaten v ZŠ 
Rebcova ulice dvacet pět let? 
Proč máme ve špatném stavu 
chodníky?

Troufám si konstatovat, že 
bývalé vedení nepřistupovalo 
ke správě našeho města jako 
řádný hospodář a městský 
majetek podle toho vypadá.

Josef Falout
zastupitel

Zastupitel Antonín Kmoch
k vybraným článkům
z PN únor-duben 2017 
s pokračováním
na webových stránkách
Vážení čtenáři,
v tomto článku jsem Vás 

chtěl seznámit v souhrnu 
s mým komentářem k několi-
ka vybraných sdělením několi-
ka autorů z posledních vydání 
PN. Jelikož rozsah textu mého 
původního článku o délce 1,5 
strany A4 třikrát přesahuje 
povolenou délku příspěvku 
stanovenou špatným pravi-
dlem rady města, vytrhl jsem 
z něj níže povolenou třetinu. 
Původní článek tedy uveřej-
ňuji na diskusním fóru webu 
města a budu požadovat změ-
nu pravidla rady města.

Na únorový článek zastupite-
le Ing. Walty s názvem „Pivo-
var bude aneb jak chutná moc“ 
reagovali v březnových PN 
starosta ve „Sloupku starosty“ 
a místostarosta článkem „Psi 
štěkají, karavana jede dál“. 
Přečtěte si články a porov-
nejte sami, která vyjádření 
jsou v nich konkrétní, pravdi-
vá, nevěcně frázovitá, lživá. 
Na rozdíl od starosty jsem 
v původním článku Ing. Walty 
neshledal „dohady, nepravdy, 
lži i urážky“ ani „možný začá-
tek volební kampaně“; i pře-
stože místostarosta v replice 
„zodpovědně prohlásil, že člá-
nek neobsahuje jedinou prav-
divou větu“. Starosta a mís-
tostarosta města se o kolegu 
zastupitele Waltu opětovně 
otřeli nekonkrétní dehonestují-
cí kritikou vycházející ze zrca-
dlového úsudku „podle sebe 
soudím tebe“. Pánové staros-
to a místostarosto, argumenty 
pana Walty v jeho dubnovém 
článku PN „ Potrefení psi ště-
kají a karavana díky koaličním 
hlasům jede dál“ nejsou (na 

rozdíl od vašich neexistují-
cích předvolebních „kostlivců 
exstarosty Kmocha“) mís-
tostarostou zmiňované „kydá-
ní hnoje“, ale skutečnost. Buď 
panu zastupiteli Waltovi jeho 
argumenty věcně vyvraťte 
nebo se mu omluvte.

To, že rada města na úřed-
ní desce zveřejnila od 12. 1. 
do 29. 1. 2016 pouze „záměr 
města pronajmout nebytové 
prostory v přízemí budovy č. 
p. 311“, a až po rozkliknutí 
přílohy rozšířený o text „na 
Masarykově náměstí v Přeš-
ticích za účelem provozování 
restaurace a minipivovaru“, je 
alarmující. Nezveřejnila totiž, 
že město hodlá pronajmout 
nově zrekonstruovanou restau-
raci a nový minipivovar, které 
za 18 mil. Kč zcela zafinancu-
je. Je to asi jako zveřejnit pouze 
„záměr pronajmout nebytový 
prostor za účelem provozování 
kamionové dopravy“ a pomi-
nout zveřejnit, že město pro 
provozování nově zrekonstru-
uje garáž a k tomu nájemci 
poskytne fungl nový městský 
kamion. Takto „vysoutěžené“ 
nájemné ve výši 31 tis. Kč/ mě- 
síc po dobu 10 let skutečně 
zavdává důvod zvážit to, kdo 
bude čerpat zisk z milióno-
vé investice města a zda bylo 
naloženo s majetkem města dle 
zákona s péčí řádného hospo-
dáře. Na rozdíl od toho, zda 
všichni potencionální zájemci 
měli stejné podmínky, nelze 
pochybovat o tom, že vybraný 
nájemce nesplnil podmínky 
radou zadaného výběrového 
řízení a přesto ho rada vybrala.

Mgr. Antonín Kmoch
zastupitel

Dne 1. dubna 2017 se diva-
delní spolek Tradáši z Nezdic 
sešli u kapličky, aby pomohli 
vyčistit břehy řeky Úhlavy 
v okolí obce. Krásné počasí 
a rychlá procházka pomohla 
k sesbírání 15 pytlů odpadu. 
Odpad prozatím uložen na 
obecním úřadě. Dne 8. dubna 
2017 se k čištění řeky Úhlavy 
přidala i skupina dětí a jejich 
rodičů z obce Lužany. Okolí 
rybníka a blízké břehy řeky 
se mohou pyšnit už jen zele-
nou trávou. Pytle k nahléd-
nutí u rybníka. Dne 10. a 11. 
4. 2017 se základní škola 
a družina při ZŠ Dolní Luka-
vice vydala sesbírat odpadky 
v okolí rybníka a školy, počasí 
přálo a do akce bylo zapojeno 
75 dětí. Mládežníkům se akce 
moc líbila. O sesbíraný odpad 
se postarala obec. Děkuje-
me za podporu Nadaci ČEZ 
a zapojeným obcím.

Uskutečněné akce projektu Čištění řeky

Za koordinátora akce Dagmar Švihlová – TOM 20902 Úhlava
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SLEDUJTE 

www.kzprestice.cz

www.facebook.com/kzprestice

Budoucí prvňáčci 
Základní školy Josefa Hlávky 
Přeštice u zápisu

Podle novely školského 
zákona, která nabyla účinnosti  
k 1. 1. 2017, došlo ke změně 
termínu konání zápisů k povin-
né školní docházce, a to v době 
od 1. dubna do 30. dubna. Na 
naší škole byl tento slavnost-
ní den stanoven na čtvrtek  
6. dubna.

Vlastnímu zápisu předchá-
zely návštěvy předškoláků  
v 1. třídách a konzultace vyu-
čujících 1. stupně s rodiči 
v jednotlivých mateřských 
školách celé spádové oblasti.

Budoucí prvňáčky přivítaly 
paní učitelky ve slavnostně 
vyzdobených třídách. Některé 
děti bez obav předvedly, co 
umí, některé musely překonat 
počáteční nervozitu. Velkou 

oporou jim byli nejen rodiče, 
ale také paní učitelky z mateř-
ských škol. Za svoji snahu byly 
děti odměněny dárky – letos 
nově i dárkem v podobě vla-
ječky školy.

K zápisu se dostavilo cel-
kem 126 budoucích prvňá-
ků z původně předpokláda-
ných 135. Ve školním roce 
2017/2018 nastoupí do 1. tříd 
102 dětí, které budou rozděle-
ny do čtyř tříd.

Poděkování patří všem kole-
gyním z 1. stupně za přípravu 
i vlastní realizaci zápisu a paní 
Růženě Tomanové za admi-
nistraci celého procesu.

Mgr. Pavlína Křenová,
zást. ředitele pro 1. st.

ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Velikonoční tradice v Horní Lukavici žije
Předvelikonoční týden přiná-

šel v minulosti různé zvyky, 
které se dříve běžně dodržovaly. 
My už je známe hlavně z litera-
tury, a to například na Škaredou 
středu se vymetaly komíny od 
sazí, na Zelený čtvrtek se jed-
lo něco zeleného, aby byli vši-
chni zdraví, o Velkém pátku se 
nesmělo jíst maso, nepracovalo 
se v zemi a otvíraly se poklady, 
na Bílou sobotu už muselo být 
vše čisté, bílé atd.

Tradice, která u nás po léta 
přežívá, je velikonoční drnká-
ní. Od Zeleného čtvrtku, kdy 
podle křesťanského nábožen-
ství zvony odletěly do Říma, 
se děti shromáždily na návsi 
s různými řechtačkami, aby 

všem připomněly, že Veli-
konoce se blíží. Ty nejstarší 
z celkového počtu až 25 dětí 
celou skupinu organizují a říká 
se jim podle starého zvyku 
„páni“. Starají se o nejmladší 
z nich, informují, kam a kdy se 
půjde, že při přecházení mostu 
je třeba zvednout řechtačku, 
dbají o bezpečnost na silnici. 
Děti se učí jednoduchou mod-
litbu a píseň „Ty bezbožný 
Jidáši“. Chlapci při modlení 
sejmou čepice.

Letos se dětem drnkání 
obzvláště vydařilo. Bylo cel-
kem příznivé počasí, chodily 
spořádaně, provázeli je někteří 
svědomití rodiče a prarodi-
če. Odměnou jim byla bohatá 

koleda ve formě vajíček, růz-
ných pamlsků i peněz.

Rok uteče jako voda a my 
všichni věříme tomu, že příští 
rok se zapojí i ti malí, kteří se 

zatím jen dívali, a tak tato pěk-
ná tradice v naší vesnici bude 
pokračovat.

Jaroslava Regnerová
kronikářka obce

Pozvánka na 3. ročník
happeningu Holubníku
Prusiny

Srdečně Vás zveme na  
3. ročník happeningu Holubní-
ku Prusiny, který se uskuteční 
23. a 24. 6. 2017 na Prusinách 
u Nebílov – letos nově pod 
názvem Holubí slet. V pátek 
23. 6. v podvečer promítneme 
filmy s tématikou svobodné-
ho učení s následnou diskusí. 
Dne 24. 6. se můžete těšit na 
diskusní blok „Dovolit si žít 
jinak“. Plánujeme sdílení zku-
šeností nejen s individuálním 
vzděláváním, odpoledne pak 
hudbu, divadlo pro děti, léči-

vý gong, autorské čtení, tvůrčí 
dílny, dynamickou medita-
ci, povídání o aromaterapii, 
voňavý workshop a handma-
de tržiště. Chystáme pro Vás 
rovněž čajovnu, veganskou 
a bezlepkovou kuchyni a mno-
ho dalšího. Tradičně proběh-
ne darovací bazar – přinést 
a odnést je možno oblečení, 
obuv, hračky, domácí a spor-
tovní potřeby atp. 

Více informací:
www.holubnikprusiny.cz
FB Holubnik z. s.

Pozvánka na rodinné dny
v Holubníku

Zveme Vás na rodinné dny 
v Holubníku na Prusinách 
u Nebílov! Přijďte každé úterý 
od 10.00 do 15.00 hodin.

Na co se můžete těšit? 
Společné zpívání s kytarou 
a procházka po okolí. Zdra-
vý a chutný oběd (převážně 
veganský a bezlepkový; vše 
je na domluvě). Pro dospěláky 
tvoření, sdílení rodičovských 
i jiných radostí a výzev. Děti si 

mohou hrát a běhat na zdravém 
vzduchu v krásné přírodě. Jis-
tě je budou zajímat také ovce, 
kozy, drůbež a další zvířátka. 
Vždy je pro ně také připravena 
různorodá tvořivá práce.

Kde? Holubník Prusiny, 
Nebílovy 37. Více informací: 
www.holubnikprusiny.cz, tel. 
605 702 744 (Eva Volfová), 
holubnikprusiny@gmail.com 
FB Holubnik z.s.
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Zimní halové mistrovství
České republiky
starších žaček 2017

V neděli 19. 3. 2017 se kona-
lo finále Zimního halového 
poháru v národní házené star-
ších žaček, které je neoficiál-
ním mistrovstvím ČR. Účast-
níky byli vítězové oblastních 
kol SK Studénka (SM), KNH 
Litvínov (SČ), Sokol Bakov 
(StČ), Sokol Ostopovice (JM), 
Sokol Krčín (VČ) a TJ Přešti-
ce (ZČ).

Výsledky Přeštic:
- Studénka 13:8 (7:4), - Litví-
nov 10:14 (5:5), - Bakov 11:12 
(6:7), - Ostopovice 15:11 (8:5), 
- Krčín 20:19 (10:8)

Sestava Přeštic:
Jelínková M., Taflíková M. 
– Dobrá V., Řezníčková L., 
Pelíšková N., Peclová N., 
Kamenová M. – Ausbergero-
vá K. (31), Tremlová K. (14), 
Trávová M. (18), Bezděková 
K. (4), Voráčková S. (2). 
Trenérky: 
m. n. h. Jabbourová R., Vizin-
grová K.

Pořadí finále ZHP:
1. Sokol Krčín – 8 b., 2. Sokol 
Bakov – 7 b., 3. KNH Litvínov 
– 6 b., 4. TJ Přeštice – 6 b.,  
5. SK Studénka – 2 b., 6. Sokol 
Ostopovice – 0 b.

Hodnocení akce trenérkou 
m. n. h. Romanou Jabbouro- 
vou: „Bohužel jsme na vyvr-
cholení zimní sezóny jely znač-
ně oslabené. Chyběly Kamila 
Tušková a Adéla Schejbalová, 
které byly na horách, a prak-
ticky i Martina Kamenová. 
Ta sice s námi jela, ale obno-
vilo se jí nedoléčené zranění 
kolena na začátku druhého 
utkání. Navíc nám onemocně-
ly na poslední chvíli holky do 
obrany z „béčka“. Z „béčka“ 
nakonec jela do obrany Nat-
ka Pelíšková, která zahrála 
velice dobře. Na ostatních se 
pravděpodobně podepsala 
neúčast dvou klíčových hráček 
a to bylo znát i na atmosféře 
v družstvu.“

Stojící zleva: trenér Stehlík Martin, trenér Dobiš Pavel, Dražka 
Jiří, Hrubý Vojtěch, Štengl Jiří, Bořík Vojtěch, Wohlmut Filip, 
Buberle Dominik, Řezníček Marek, Schreiber Denis, Košař 
Matěj, trenér Cibulka Ladislav, Stehlík Marek.

Ležící: Štycha Kamil.

Turnaj starších žáků 
národní házené v Čakovicích

Po delší době se zúčastnili 
starší žáci TJ Přeštice turnaje 
mimo zpč. oblast. Turnaj, kte-
rý pořádaly Čakovice 19. břez-
na 2017, byl ze strany Přeštic 
vydařený a potvrdil, že starší 
žáci mohou hrát vyrovnané 
zápasy s předními soupeři 
i z jiných oblastí. Byla to dob-
rá příprava na novou sezónu.

Výsledky Přeštic:
- Jihlava 9:10, - Humpolec 
9:10, - Modřany 8:7, - Čako-
vice 18:5.

Pořadí turnaje:
1. Jiskra Humpolec – 8 b., 2. 
SK Jihlava – 5 b., 3. TJ Přeš-
tice – 4 b., 4. Sp. Modřany –  
3 b., 5. Avia Čakovice – 0 b.

Sestava Přeštic:
Štycha K. – Hrubý V., Dražka 
J., Buberle D., Košař M., Steh-
lík M., Schreiber D. (2) –  Řez-
níček M. (10), Štengl J. (16), 
Bořík V. (9), Wohlmut F. (7).
Trenéři: 
Dobiš P., Cibulka L., Steh- 
lík M.

Stojící zleva: trenérka m. n. h. Bradová Šárka, Šteinerová Bar-
bora, Routová Veronika, Novotná Adéla, Třísková Kateřina, 
Havlíčková Andrea, Hodanová Tereza, Šalomová Veronika, tre-
nérka Stehlíková Pavlína.

V pokleku zleva: Mourková Karolína, Krsová Nela, Sedláčková 
Pavlína. Sedící: Hrabětová Jana.

Turnaj starších žaček
TJ Přeštice B „O pohár
starosty Čakovic“

V neděli 19. 3. 2017 se zúčast-
nily starší žačky „B“ zimního 
turnaje v národní házené ve 
sportovní hale TJ Avia Čako-
vice. V konfrontaci s družstvy 
z jiných oblastí obsadily Přeš-
tice pěkné třetí místo.

Sestava Přeštic:
Hrabětová J. – Hodanová T., 
Mourková K., Třísková K., 
Novotná A. – Havlíčková A. 
(4), Krsová N. (11), Sedláčková 
P. (4), Šalomová V. (7), Šteine-
rová B. (4), Routová V. (6).

Výsledky Přeštic:
- Žatec 7:13, - Jihlava 7:8, 
- Modřany 12:8, - Čakovice 10:2.

Pořadí turnaje:
1. TJ Šroubárna Žatec – 8 b., 
2. SK Autonot Jihlava – 6 b., 

3. TJ Přeštice – 4 b., 4. Spar-
tak Modřany – 2 b., 5. TJ Avia 
Čakovice – 0 b.

Hodnocení turnaje tre-
nérkou Pavlínou Stehlíko-
vou: „Na tento turnaj jsme 
odjížděly bez 4 hráček, které 
měly vypomáhat u družstva 
„A“ a na druhou stranu 
jsme si zase vypůjčily tři 
hráčky z družstva „C“, které 
nás kvalitně doplnily. Tento 
turnaj byl pro nás zajíma-
vý i z důvodu konfrontace 
s jinými družstvy, než se kte-
rými se setkáváme v oblasti. 
Především nás zajímalo, jak 
si děvčata bez hlavních opor 
družstva dokážou poradit 
a nedopadlo to špatně.“

Horní řada zleva: Voráčková Simona, Tremlová Kamila, 
Kamenová Martina, Dobrá Veronika, Ausbergerová Klára, 
Řezníčková Lucie, trenérka m. n. h. Jabbourová Romana.

Dolní řada zleva: Taflíková Martina, Peclová Nikola, Bezdě-
ková Karolína, trenérka Vizingrová Kristýna, Trávová Michae-
la, Jelínková Michaela, Pelíšková Natálie.

Úspěch žen TJ Přeštice
ve finále 43. ročníku
Českého poháru v národní
házené 2017

O víkendu 1. a 2. 4. 2017 se 
konalo finále ČP dospělých 
2017 v Chomutově ve spor-
tovní hale Spořice. Finále se 
zúčastnily ženy Přeštic a dal-
šími účastníky byla družstva 
Tymákova, Dobrušky a Krčí-
na. Jednoznačným vítězem 
se stal celek Sokol Tymákov. 
O další místa se svedl tuhý 
boj a nakonec o pořadí roz-
hodla minitabulka tří družstev, 
která získala shodně 2 body. 
Nejlépe nakonec dopadly že-
ny Přeštic a získaly skvělé  
2. místo. Přeštice byly oceněny 
i v jednotlivcích, když nejlepší 
útočnicí byla vyhlášená Jitka 
Kalčíková.

Výsledky finálového turna-
je ČP:
Tymákov - TJ Přeštice 22:18 
(12:7), - Dobruška 24:17 
(12:10), - Krčín 25:20 (14:8), 
TJ Přeštice - Dobruška 19:20 
(9:11), - Krčín 17:10 (6:4), 
Dobruška - Krčín 17:19 (8:8).

Pořadí finálového turnaje 
ČP:
1. Sokol Tymákov – 6 b., 
2. TJ Přeštice – 2 b., 3. Sokol 
Dobruška – 2 b., 4. Sokol 
Krčín – 2 b.

Sestava Přeštic:
Zadražilová S, Moravcová M. 
– Červená P., Vizingrová K., 
Vizingrová E., Bošková P., 
Kučerová B. – Kalčíková J. 
(16), Červená N. (24), Kline-
rová L. (6), Kačírková L. (3), 
Šnebergrová N. (5).

Trenér: Moravec P., vedoucí: 
Horáková H.

Hodnocení finále České-
ho poháru trenérem Pet-
rem Moravcem: „V prvním 
utkání, s pozdějším vítězem 
Tymákovem, jsme dokázali ve  
2. poločase dotáhnout výsledek 
až na rozdíl dvou branek, ale 
soupeř nedovolil zápas otočit 
a vítězství si pohlídal. Druhé 
utkání s Dobruškou bylo zcela 
vyrovnané. Když přišlo zraně-
ní v té době klíčové útočnice 
Lucky Klinerové, ztratili jsme 
dvougólový náskok. Srážely nás 
technické chyby, kterých bylo 
v tomto utkání mnoho a nepro-
měněná střelba z jistých situa-
cí. Jinak se nemohlo toto utkání 
prohrát. V neděli, v posledním 
našem utkání, šlo o zisk stří-
brných medailí, protože celek 
Krčína porazil celek Dobruš-
ky a prohrál s Tymákovem, 
byli jsme na tom všichni stejně 
a vítězství by nás posouvalo 
na druhou příčku (za předpo-
kladu, že Tymákov neprohraje 
s Dobruškou). Klíčové utkání 
děvčata zvládla na výbornou 
a bez problému ho dovedla 
do vítězného konce, který zna-
menal zisk skvělého druhého 
místa. Musím pochválit celé 
družstvo za bojovný výkon a za 
morální sílu nejen v posledním 
utkání, ale po celý turnaj.“

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené

TJ Přeštice

Stojící zleva: Nikol Červená, Lucie Klinerová, Barbara Kuče-
rová, Petra Bošková, Kristýna Vizingrová, Nikola Šnebergrová, 
Adéla Moravcová, trenér: Petr Moravec.

Dole zleva: Lucie Kačírková, Patricie Červená, Eliška Vizin-
grová, m. n. h. Jitka Kalčíková, Soňa Zadražilová.

Anonymní příspěvky 
do Přeštických novin 

nelze otisknout!
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Zemní a stavební 
práce Přeštice

Barbara Píchalová dvakrát zlatá
na MČR žactva v atletice

Na MČR žactva v hale vcelku s přehledem vyhrála Barbara Píchalová 60 metrů překážek výko-
nem 8,70 sekund a připsala si první zlato a mistrovský titul. V dálkařském sektoru však musela 
ukázat během celé soutěže hodně bojovného ducha a svoje prvenství rozhodla až posledním mož-
ným pokusem v délce 573 cm, což je zároveň nový krajský rekord, který doposud platil úctyhodných  
26 let.                                                                                                                            Michal Černý

A zase zní nad Úhlavou
vodácké „ahóóój“ 

„Ahoj“ zaznělo letos poprvé  
nad vodami Úhlavy. Přeštičtí 
vodáci v polovině dubna zaha-
jovali další sezonu.

„Tímto klíčem odemykám 
naši řeku,“ pronesla na zahá-
jení Hanka. „Přeji všem vodá-
kům klidnou vodu, aby se 
nikdo nezranil. A samozřejmě 
dostatek vody, aby se nám 
dobře jezdilo.“ První plavbě 
do Příchovic vodácký Pánbůh 
tak úplně nepřál, když většinu 
cesty drobně pršelo. To však 
nikomu radost z první jízdy  
nevzalo. Přeštičtí vodáci mají 
před sebou sezonu plnou akcí. 
„Již nyní jsme začali s úkli-

dem řeky. Postupně se snaží-
me čistit jednotlivé úseky od 
všeho nepořádku,“ přibližuje 
budoucnost Dáša. „Připojí se 
jako každoročně příchovičtí 
junáci, věříme, že nám pomo-
hou i pěšáci. My budeme tahat 
nepořádek z vody, oni budou 
uklízet břehy. Práce zakončí-
me 20. května a odměnou pro 
všechny bude velký country 
bál.“ 

Činnost oddílu vyvrcholí 
o prázdninách letním vodác-
kým táborem a splutím Otavy 
nebo Ohře. „Ještě se rozmýšlí-
me a plánujeme, která řeka to 
bude,“ dodala Hanka.      (šat)

A nyní již přeštičtí vodáci vyrážejí na letošní první plavbu.

Ještě několikrát otočit klíčem – řeka je pro vodáky otevřena 
a zahajují pravidelné ježdění.

ME U 17 rozlosováno
V Přešticích se představí nejlepší týmy Španělska a Německa hned v prvním zápase. 

I ostatní zápasy slibují pěkný fotbal. Prodej lístků bude probíhat v den zápasu na kasách 
fotbalového stadionu a dva dny před zápasem v KKC Přeštice.

Basketbalový turnaj o pohár starosty
města Přeštice

Již tradičně velikonoční 
víkend patří basketbalovému 
turnaji smíšených družstev 
mužů a žen. Dvoudenní akce, 
která je pořádána za podpo-
ry města Přeštice, má mezi-
národní přesah. Turnaje se 
účastní nejen české týmy, ale 
také francouzské. V letošním 
roce jich startovalo celkem 
šest. České týmy zastupova-
la družstva Holýšova, Stříbra 
a domácích Přeštic, Francii 

pak týmy Saint-Apollinaire, 
L´Occitane a La Charmante. 
Na rozdíl od loňského ročníku 
byl zvolen systém hry každý 
s každým, což přineslo zvý-
šené nároky na rozložení sil 
a taktiku hry, ale i potřebné 
napětí. Výsledky téměř všech 
zápasů byly velmi vyrovnané.

Vítězem turnaje se stalo 
družstvo žen a mužů Baní-
ku Stříbro doplněné několika 
domácími hráči, které s tolik 

potřebným herním štěstím zís-
kalo hned ve třech zápasech 
vítězství jen o dva body.

Na nedělním ceremoniálu za 
účasti starosty města Přeštice 
Mgr. Karla Naxery byl putovní 
pohár předán vítězným Baní-
kem Stříbro do rukou týmu ze 
Saint-Apollinaire nejen jako 
poděkování za účast a velmi 
přátelskou atmosféru na tur-
naji, ale též jako pozvánka 
k účasti na dalším ročníku. 

Chtěl bych velmi poděkovat 
všem, kteří se ochotně podíle-
li na organizaci celého turnaje 
a městu Přeštice za stálou pod-
poru sportovního života.

Konečné pořadí týmů:
1. Baník Stříbro; 2. BK Kar-
pem Holýšov; 3. TJ BK 
Přeštice; 4. ASC Saint-Apol-
linaire; 5. L´Occitane; 6. La 
Charmante

Václav Kydlíček
předseda TJ BK Přeštice

Společná fotografie účastníků basketbalového turnaje.


