
Jaké máte 
plány s to-
várnou IAC 
v Přešticích?
V první řa-dě 

musíme  do- 

končit  rozšíření  výrobních 
a  skladových  prostor  v  obou 
hlavních závodech v Hlávkově 

ulici  (směr  Skočice)  a  v  Prů-
myslové  ulici  (bývalá  Prefa) 
a uvést  je do plného provozu. 
To  je  úkol  na  následující  dva 
roky,  který  zahrnuje  nejen 
instalaci  výrobních  zařízení, 
ale i nábor nových zaměstnan-
ců. V delším horizontu evrop-
ské  vedení  IAC  zvažuje  zvý-
šení kapacity výroby v Česku. 
O  lokalitě  se  jedná  a  Přeštice 

jsou  jednou  z možných  alter-
nativ.
Vyrábíte hlavně vnitřky 

dveří?
Ve  dvou  dříve  postavených 

přeštických  závodech  vyrábí-
me vnitřní střechy automobilů 
s  tím,  že  v  závodě  v  Husově 
ulici  máme  ještě  malý  podíl 
výroby dveřních výplní. Nový 
závod  Přeštice  2  (na  místě 

bývalé Prefy) vyrábí převážně 
dveřní výplně.
Na čem záleží objem 

výroby?
Na  celkové  situaci  na  trhu 

s  interiérovými  výrobky,  na 
naší  snaze  být  konkurence-
schopní  a  samozřejmě  na 
globální  ekonomice.  Našimi 
zákazníky  jsou  výrobci  auto-
mobilů, takže náš objem výro-

by závisí  i na úspěšnosti kon-
krétních značek a typů vozů. 
Vás nezajímá, jestli auta 

jezdí na benzín, naftu 
nebo plyn, vy děláte 
interiéry, vy jste na tren-
dech nezávislí?
Úplně nezávislí nejsme. Tren-

dy souvisí s celkovým počtem 
prodaných  nových  vozidel 
a jejich technickou specifikací. 

„Festival v Přešticích zahá-
jí dopolední ekosoutěž a dále 
od 14.00 hodin workshop fil-
mových triků s greenscreen 
stěnou,“  informuje  Martina 
Míšková,  ředitelka  Kulturního 
a  komunitního  centra  v  Přeš-
ticích  a  současně  předsedkyně 
spolku  Juniorfest. „První film, 
který ve městě odstartuje letoš-
ní ročník, se bude promítat od 
20.00 hodin v sále Kulturního 
a komunitního centra a je pří-
stupný mládeži od 14 let. Jedná 
se o francouzský snímek Léto 
všech mých rodičů, jež pojed-
nává o dvou sestrách, Lauře 
a Josefíně, které tráví prázdniny 

s každým z rozvedených rodičů 
zvlášť,“ doplňuje Míšková.
Návštěvníky ovšem čekají dal-

ší zajímavé filmy. Jedním z nich 
je například německý film Malý 
jako  já.  Snímek  je  zařazen  do 
soutěžní  sekce  hraných  filmů 
pro děti v kategorii od 5 do 10 
let a zachycuje život jedenáctile-
tého Michaela, který žije v sirot-
činci. Michael nalezne dopis po 
své  zesnulé  matce,  ve  kterém 
mu zanechala nápovědu, jak na-
jít svého otce. Kdo by čekal, že 
na  adrese,  na níž má otec byd-
let,  žije  liliput  o  nic  vyšší  než 
Michael  sám.  Ten  navíc  nemá 
o  existenci  dítěte  žádné  tušení. 

Film poukazuje na  lidskou růz-
norodost, ale také na přirozenou 
touhu k někomu patřit.
Přeštický  program  nabíd-

ne  i  netradiční  workshopy 
a  pracovní  dílny.  Ve  čtvrtek  
9.  listopadu  je  od  8.30  hodin 
připraven workshop Stop moti-
on,  během  něhož  budou  děti 
spolu s  lektorem  tvořit krátký 
animovaný  film.  Za  odborné 
asistence  Olgy  Walló  si  také 
mohou  návštěvníci  následně 
od 13.00 hodin vyzkoušet, jak 
vzniká filmový dabing. Legen-
da  českého  dabingu,  jež  spo-
lupracovala  zhruba  na  stovce 
celovečerních filmů, nastuduje 

a předabuje s dětmi scénu z fil-
mu Asterix a Obelix.
Festival  dále  zve  na  setkání 

se  slavnými  tvůrci  a  filmový-
mi  osobnostmi.  Pro  návštěv-

níky  přeštického  programu  je 
například  v  sobotu  18.  listo-
padu  přichystáno  podvečerní 
setkání se Zdeňkem Troškou. 
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Kudy dál

Dobré nápady z nebe nepadají, ovšem ten s Přeštickým festivalem vína se povedl. Vyžadoval navíc odvahu, protože prorazit v piv-
ním kraji a ještě přesvědčit místní veřejnost, že je to dostatečná náhrada za Přeštického kance, není rozhodně snadné. Ovšem KKC 
se to povedlo a důkazem bylo nejen 15 stánků s vínem z celé republiky, ale především velké množství lidí, kteří se se sklenkou v ruce 
procházeli prosluněným náměstím a připíjeli si s přáteli a známými. Atmosféru dokreslila cimbálová muzika a krojovaná děvčata 
a mládenci. Přeštický festival  vína zároveň nastavil laťku kvality, protože v tomto kraji aby člověk v restaurantu dobré víno pohledal.  
Tak si příští rok zase přiťukneme.                                                                                                             Text (red), foto Milan Janoch

Program X. ročníku MFF JUNIORFEST v Přešticích
MFF Juniorfest v letošním roce slaví své desáté jubileum a Přeštice se stanou opět jedním z festivalových 
center. Organizátoři festivalu zde přichystali jedinečnou nabídku filmových projekcí, dále pak vzdělávací 
workshopy, pracovní dílny a mnohá setkání s českými a zahraničními osobnostmi filmového světa. Festival 
se ve městě uskuteční od 6. do 11. listopadu. Bohatý festivalový program však nabízí již od 4. listopadu 
i Plzeň, Domažlice, Dobřany a Horšovský Týn.

Vážení čtenáři,
podzim krásně barví krajinu, 

nám na úřadě opět kvete třešeň 
a máme za sebou hlavní poli-
tickou událost roku – volby do 
poslanecké sněmovny. Myslím 
si,  že  nikdo  z  nás,  kteří  jsme 
byli  volit,  si  nepředstavoval, 
že  dojde  k  tak  ,,blbé“  situaci, 
jaká  nyní  je.  Doufejme  tedy, 
máme  tu  stále  ještě  demokra-
cii, že to všechno nějak dopad-
ne a nebude to nedobře.
I my tady v Přešticích máme 

zastupitelskou demokracii, kte- 
rá  umožňuje  občanům  měs-
ta  zvolit  si  své  zástupce.  Do 
nich  potom  vloží  své  naděje, 
že  budou  spoluutvářet  obraz 
města se vším, co k němu pod-
le  jejich  představ  patří.  Pře-
hlídkou  demokracie  v  našem 
měřítku  je  veřejné  jednání 
zastupitelstva.  To  rozhoduje 
o  důležitých  věcech.  Třeba 
o prodeji majetku, výši a cílech 
investic  nebo  také  o  způso-
bu vedení  soudních  sporů. Za 
svoje  rozhodnutí  je  samozřej-
mě  také  odpovědno  mnoha 
subjektům.  Ti  nejdůležitější 
jste vy, občané města. A  já  si 
dovolím  vás  tímto  požádat, 
abyste  nám  důvěřovali,  že  ve 
věcech,  o  kterých  se  můžete 
dozvídat  třeba  z  diskuse  na 
webových  stránkách  města 
nebo z videozáznamů jednání, 
postupujeme zcela transparent-
ně.  Pokud  se  však  například 
od  kolegy  pana  Ing.  Walty 
dočtete, že to tak není nebo že 
nepostupujeme  s  péčí  řádné-
ho  hospodáře  a  kolaborujeme 
s protivníkem u soudu, pak to 
není  pravda.  To  je  jasná  úče-
lovka!☺
Ale  vážně.  Snažme  se  proti 

sobě  neútočit.  Ptám  se,  proč 
paní  místo  aby  nám  poslala 
dotaz, co se bude dít s modrým 
domem,  chodníky  a  parkoviš-
ti,  s  ,,hurtovnou“  nebo  zelení, 
dává  ironické  poznámky  na 
web? My bychom ji totiž uklid-
nili, protože vše, co zmiňuje, je 
ve  stádiu  pokročilých  příprav. 
Podívejte  se  do  strategického 
plánu  města!  Dělalo  na  tom 
devadesát  lidí  a  svým  chová-
ním jim dáváte najevo, že jejich 
práce  nestojí  ani  za  přečtení. 
Bohužel  jsme  nezdědili  žádný 
plán,  který  by  vše  obsahoval. 
Teď už  takový máme. Nejsme 
kouzelníci, ale o věcech máme 
přehled.  Pokud  se  na  webové 
diskusi  objeví  jiný  názor,  než 
například  prezentuji  veřejně 
já,  nepovažuji  za  užitečné  jej 
vyvracet. Pokud ovšem zazna-
menáme  dotaz,  snažíme  se 
vždy odpovědět. Někdy  to  ale 
nejde, pane Karle. Mám zvláště 
pro Vás  dobrou  zprávu,  že  už 
i záležitost s dlouholetým deve-
loperem v Přešticích se brzo za-
čne rozplétat.
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1. advent 
3. 12. 2017 od 16.30 hodin 

Rozsvícení 
vánočního stromu 

Masarykovo náměstí Přeštice 
Host: Heidi Janků 

2. advent 
10. 12. 2017 od 15.30 hodin 

Adventní koncert 
Kostel sv. Ambrože Vícov 
Účinkuje ansáblový sbor 

při ZUŠ Přeštice 
10. 12. 2017 od 18.00 hodin 

Vánoční koledníček 
Velký sál KKC Přeštice 

Účinkuje skupina Sentiment 
3. advent

17. 12. 2017 od 16.00 hodin 
Živý betlém 

Schody u kostela NPM Přeštice 
Účinkuje ženský pěvecký sbor 

Carmina

MFF Juniorfest
2017
Setkání

se Zdeňkem Troškou
a jeho hosty

18. 11. 2017
od 17.00 hodin

velký sál KKC Přeštice

Cena 60 Kč
Rezervace

www.juniorfest.cz
nebo v TIC Přeštice



Napadení muže se 
psem na Pivních slav-
nostech v Přešticích
Dne 2. 9. 2017 ve 21.42 hod. 

vyjela  hlídka  na  žádost  poli-
cie  prověřit  napadení  muže 
při  Pivních  slavnostech  na 
Masarykově náměstí v Přešti-
cích. Na místě  strážníky  zjiš-
těno,  že  třiadvacetiletý  mla-
dík  z  Chlumčan,  nyní  bytem 
v  Přešticích,  zde  požíval 
alkoholické  nápoje  a  choval 
se  nevhodně  ke  svému  pso-
vi.  Toto  se  nelíbilo  jednomu 
z účastníků slavností a  tohoto 
muže fyzicky napadl. Na místo 
byla přivolána záchranná služ-
ba,  která  napadeného  ošetřila 
a věc si na místě převzala hlíd-
ka PČR k dalšímu opatření.
Muž ze Slovenska 

řídil motorové vozidlo 
v Přešticích, ačkoli to 
měl úřady zakázané!
Dne 7. 9. 2017 ve 22.22 hod. 

byla provedena společná akce 
hlídek  MP  a  PČR  k  pohybu 
vozidla zn. škoda a jeho osád-
ky  v  ul.  Průmyslová  v  Přeš-
ticích,  jelikož  jeho  řidič  byl 
podezřelý z řízení motorového 
vozidla,  ačkoli  to  měl  úřady 
zakázané. Vozidlo bylo zasta-
veno  policisty  na  tř.  1.  máje. 
Čtyřiadvacetiletý řidič ze Slo-
venska  je  podezřelý  ze  spá-
chání přečinu „Maření výkonu 
úředního  rozhodnutí  a  vyká-
zání“. Policisté zahájili úkony 
trestního řízení.
Fyzické napadení ženy 

ze strany jejího přítele 
v ul. K Cihelně
Dne  10.  9.  2017  v  18.54 

hod.  byla  vyslána  operačním 
důstojníkem policie hlídka MP 
na  fyzické  napadení  v  Přešti-
cích v ul. K Cihelně. Na místě 
bylo zjištěno, že v bytě došlo 
k  napadení  dvaadvacetileté 
ženy  ze  strany  jejího  o  dva 
roky  staršího  přítele.  Oba  na 
místě  uvedli,  že  se  nepohodli 
ohledně  výchovy  své  dcery 
a došlo k rozepři. Přítel ji uho-
dil  jednou  do  obličeje,  žena 
ošetření  odmítla.  Věc  byla 
předána Policii ČR k dalšímu 
opatření, partneři byli poučeni 
o dalších možných následcích, 
pokud by bylo v dalším proti-
právním jednání pokračováno.
Znečištění veřejného 

prostranství a buzení 
veřejného pohoršení ob- 
čany Litvy na Tř. 1. máje
Dne 13. 9. 2017 v 19.50 hod. 

přijala  hlídka  MP  od  míst-
ních  občanů  oznámení,  že  na  
Tř.  1.  máje  v  Přešticích  na 
parkovišti  u  prodejny  Penny 
Market  leží  tři  muži  a  okolo 
nich se povalují láhve od alko-

holu  a  jiné  odpadky.  Hlídka 
na  místě  zjistila,  že  se  jedná 
o  tři  občany  Litvy,  kteří  pra-
cují  v  Benešově  a  zde  čekají 
na  autobus.  Tito  v  Přešticích 
svým jednáním budili veřejné 
pohoršení, požívali  alkoholic-
ké  nápoje  a  znečistili  veřejné 
prostranství.  Jelikož  osoby 
neprocházely  pátráním  poli-
cie,  byly  spáchané  přestupky 
vyřešeny  na  místě  v  příkaz-
ním řízení. Poté došlo z jejich 
strany  k  odklizení  nepořádku 
a strážníci je z místa vykázali.
Slovní napadení ženy 

a fyzické napadení její-
ho psa ze strany jiného 
pejskaře u garáží v Přík-
ré ulici
Dne 15.  9.  2017  v  odpoled-

ních hodinách přijali strážníci 
oznámení od padesátileté ženy 
z  Přeštic,  že  byla  při  venče-
ní  psů  u  garáží  v  Příkré  ul. 
v  Přešticích  slovně  napadena 
ze  strany  souseda,  který  poté 
fyzicky  napadl  i  jejího  psa. 
Dalším  šetřením  strážníků 
bylo zjištěno, že žena po 18.00 
hodině venčila společně s dět-
mi na vodítku své dva psy malé 
rasy, když k nim přistoupil její 
soused, osmašedesátiletý muž 
z  Přeštic,  který  měl  s  sebou 
na  volno  dva  německé  ovčá-
ky. Jeden z jejích psů začat na 
tyto štěkat a došlo k incidentu. 
Tento pejskař měl před dětmi 
opakovaně  neslušnými  výra-
zy  napadat  oznamovatelku 
a  nakopnout  jejího  psa.  Aby 
toho  nebylo  málo,  měl  jeden 
z ovčáků ještě pokousat malé-
ho  psa  poškozené.  Muž  je 
podezřelý  z  přestupků  proti 
občanskému soužití a věc byla 
oznámena  správnímu  orgánu 
k projednání.
V měsících září a říjen 

2017 byly na území měs-
ta nalezeny následující 
věci:
–  peněženka  s  doklady 

a finanční hotovostí – předána 
majitelce, jízdní kolo z bytové 
jednotky  –  předáno  na MěÚ, 
svazek  klíčů  včetně  klíče  od 
vozidla  –  předán  na  MěÚ, 
peněženka  s  doklady  a  finan- 
ční hotovostí (v Plzni) – předá-
na majitelce,  bankovky – pře-
dány na MěÚ, mobilní telefon 
– předán majiteli.

Tímto bych chtěl za měst-
skou policii poděkovat všem 
čestným nálezcům a záro-
veň upozornit občany, kteří 
postrádají některou z výše 
uvedených (ještě nevyda-
ných) věcí, že si je po věro-
hodné identifikaci mohou 
vyzvednout na MěÚ na 
adrese Přeštice, Masarykovo 
nám. 107 – ztráty a nálezy 
– Bc. Malánová.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

 Dokončení ze str. 1
Navíc  musíme  vidět  celý 

vývoj  auta  včetně  bezpečnost-
ních  parametrů,  na  které  se 
klade  v  poslední  době  značný 
důraz. Vnitřní  střechy  sloužily 
původně  jen  jako  dekorace 
a skrývaly kabely a další kom-
ponenty.  Dnes  jsou  součástí 
bezpečnostního systému, který 
chrání  pasažéry.  V  momentě 
nehody  musí  vnitřní  střecha 
umožnit airbagu, aby se otevřel 
podél bočních oken a sloupků. 
Když auto jezdí v Africe, může 
být  uvnitř  80˚  Celsia,  tady 
v Česku je plus dvacet a když 
budete jezdit na Sibiři, tak je to 
mínus 40° Celsia. Bezpečnostní 
systém musí pasažéra ochránit 
při všech teplotách. 
Ve kterých značkách 

jezdí vaše komponenty?
Především  v  autech  vyšších 

tříd, na která je zaměřena naše 
technologie. Našimi zákazníky 
jsou automobilky Audi, BMW, 
Land Rover, Mercedes, Škoda 
a Volkswagen.

Kde ale vezmete lidi na 
další rozvoj továrny? 
Lidé  nejsou  už  delší  dobu, 

a  přesto  pořád  plníme  nábo-
rový  plán.  V  závodu  Přeštice 
1  nahrazujeme  odchody  pra-
covníků a Přeštice 2 trvale ros-
tou. Celkem v obou závodech 
nabíráme  třicet  lidí  měsíčně. 
Práce  v  automobilovém  prů-
myslu  je  z  podstaty  ve  třech 
směnách  a  pracovní  nasazení 
je  v  této  branži  intenzivnější 
než v  jiných odvětvích. Proto 
nabízíme něco více, než ostat-
ní, aby k nám lidé přicházeli.
Jakou máte fluktuaci 

zaměstnanců?
Fluktuace  je  velmi  citlivý 

ukazatel  nastavení  platové 
úrovně  a  zaměstnaneckých 
benefitů.  Na  nárůst  fluktua-
ce  musíme  reagovat,  protože 
i její krátkodobé zvýšení vede 
k negativnímu vlivu na stabili-
tu výrobního procesu a případ-
ně ke zvýšení  interní zmetko-
vitosti. Máme  sice  ve  výrobě 
už více než 50 robotů a dalších 
automatizovaných zařízení, ale 
přesto je kvalita značně závislá 
na umu a zkušenosti operátorů. 
A tak plné zapracování nového 
zaměstnance  trvá  v  závislosti 
na pracovní pozici dva až šest 
měsíců. Proto se snažíme držet 
fluktuaci  kolem  jednoho  pro-
centa měsíčně.
Jaký je průměrný plat 

v IAC?
Není  to  žádné  tajemství 

a píšeme to v náborových letá-
cích.  Bez  přesčasů  přes  třicet 
tisíc  hrubého měsíčně  v  kate-
gorii základní výroba. 
Nepočítáte do toho 

management?
Ani management, ani obsluž-

né činnosti jako jsou zámeční-
ci,  elektrikáři,  kde  je  potřeba 
mít  zkoušku  a  jisté  odborné 
znalosti. Mám na mysli operá-
tory  na  dvou  úrovních.  Jedna 
je základní výroba, to je práce 
na  lisech  a  obsluha  složitější-
ho  strojního  zařízení.  Druhá 
jsou  dokončovací  operace, 
což je montáž prvků na výrob-
ky  a  průměr  v  obou  je  třicet 
tisíc  bez  jakýchkoliv  přesča-
sů. K  tomu  je nutno připočíst 
dotace dojíždějícím, stravenky 
a  další  benefity  pro  všechny 
zaměstnance.
Vy jste slibovali, že 

nebudete nabírat agen-
turní zaměstnance. Jak 
to dopadlo?
To  zatím  plníme.  Ani  jeden 

ze  současných  1200  zaměst-

nanců není přes agenturu. Dva-
krát jsme to zkusili o prázdni-
nách v období dovolených, ale 
nedopadlo to dobře a prozatím 
jsme s tím skončili.
Zaměstnáváte cizince? 
V  základní  výrobě  máme 

pár  cizinců,  odhaduji  dvě  až 
tři  procenta.  Ale  nejsou  to 
cizinci, kteří bydlí na ubytov-
nách,  nemají  žádnou  životní 
náplň  a  jsou  potencionálním 
rizikem pro město.  Ti  naši  tu 
mají  trvalé  bydliště  a  většina 
přesídlila  s  rodinami.  Někteří 
pochází z rumunského Banátu, 
mají české předky, ale i ostat-
ní  cizinci  jsou  naturalizovaní 
a mluví česky nebo slovensky.
Teď tady v Přešticích 

vznikly různé ubytov-
ny, kde bydlí cizinci. Ti 
nepracují u vás?
Ne, ti nepracují u nás. 

Jaký je celkový obrat 
vaší firmy?
V závodech IAC v Česku je 

to více než  tři miliardy korun 
ročně. Nejsme malá firma.
Vy jste ředitelem od 

roku 1995, jak dlouho 
ještě budete?
Končím  v  červnu  2018, 

s  tímto  termínem je seznáme-
no i evropské vedení IAC.
Proč jste se rozhodl 

odejít, když vám to vše 
hezky šlape?
Sám uznáte, že být dvacet tři 

let v řídící funkci je dosti těžká 
práce,  proto  jsem  se  rozhodl 
skončit. Ale mám nějaké plá-
ny, co budu dělat, bez toho by 
to byla velká prázdnota, takže 
se na to těším. Pracovní povin-
nosti to ale nebudou.
V čem spočívají plány?
Týkají  se  mého  koníčka, 

motorek.  Nechci  to  upřesňo-
vat,  ale  je  to  spojené  s moto-
rismem a cestováním.
Kam podle vás spěje 

automobilismus?
Určitě  budeme  pořád  jezdit 

auty,  protože  člověk  je  poho-
dlný  tvor.  Jak  ale  budou  auta 
vypadat a jestli je budeme řídit, 
to je otázka další. V současné 
době se řada výrobců automo-
bilů  i  elektronických  systémů 
zabývá vývojem alternativních 
pohonů a samořiditelných aut. 
Lze očekávat, že vývoj samo-

řiditelných aut půjde  i s ohle-
dem na cenu v krocích, kdy se 
teď většinou  jedná o systémy, 
které  umožňují  si  odpočinout 
od řízení v jednoduchých pro-
vozních  situacích.  V  přípa-
dě,  že  se  provoz  komplikuje, 
systém  vydá  zvukový  signál 
k  převzetí  řízení  řidičem.  Až 
následně  se  bude  vývoj  blížit 
k  plně  automatickému  řízení. 

Vy se nebojíte situace, 
která nastala před pár 
lety, když došlo ke krizi, 
že automobilový prů-
mysl začne krachovat 
a továrny se přestěhují 
do levnějších zemí?
Naše výrobky jsou rozměro-

vě velké a s tím souvisí značné 

transportní náklady. Pro nás je 
logická expedice v okruhu cca 
500 km a nejzazší místo, kam 
dodáváme v západním směru, 
je  hranice  Německa  a  Fran-
cie.  Dál  dovážíme  jen  ojedi-
nělé  projekty.  Z  druhé  strany 
je  to  ohraničené  východní 
hranicí Maďarska,  kde  zejmé-
na  v  poslední  době  došlo  ke 
značnému  rozvoji  automo-
bilového  průmyslu.  Proto  je 
velmi  nepravděpodobné,  aby 
byla výroba ze zdejších závo-
dů  IAC,  ať  už  firmu  vlastní 
kdokoliv,  přeložena  někam 
na  Ukrajinu  nebo  do  Afriky. 
To  by  bylo  příliš  daleko  od 
zákazníků, tedy výrobců auto-
mobilů.
Nepovažujete se za 

montovnu?
IAC  Přeštice  rozhodně  není 

montovna.  Součástí  závo-
du  Přeštice  1  je  kompletní 
inženýrské  centrum.  Téměř 
dvacet  let  tady  funguje  plno-
hodnotné  vývojové  a  testova-
cí centrum, včetně  laboratoře, 
materiálového  a  nástrojového 
vývoje. To se  jednoduše nedá 
někam přestěhovat.
Takže tu podle vás fir-

ma zůstane?
Máme  naplněnou  výrobní 

kapacitu  až  v  horizontu  let 
2020  až  2025  v  souvislos-
ti  s  jednotlivými  projekty. 
Zakázky  v  automobilovém 
průmyslu  fungují  na  dlouho-
dobé bázi, a  i kdyby k nějaké 
krizi došlo, propad nebude tak 

hluboký, jako byl v roce 2008. 
Samozřejmě  nemůžeme  před-
vídat  potencionální  konflikty 
mezi  státy,  ale  pokud  se  vše 
bude  vyvíjet  ve  smyslu  eko-
nomického  rozvoje,  stagnace 
nebo  případně  poklesu,  tak 
žádné obavy nemáme.
Majoritní vlastník IAC 

Wilbur Ross je ministr 
obchodu současné ame-
rické vlády, což je doce-
la zajímavé. Myslíte, že 
vůbec tuší něco o továr-
nách v Česku?
To neumím říct. IAC je celo-

světově  řízeno  výkonnými 
prezidenty a v jejich čele stojí 
Steve Miller a Terry Gohl. Oba 
v Přešticích byli  a o místních 
závodech  se  vyjádřili  velmi 
pochvalně.  Vlastníci  firmy  se 
operativního  řízení  nezúčast-
ňují  a  není  to  téma,  o  kterém 
bychom mluvili.

V jaké fázi je součas-
ný spor kvůli doprav-
ní obslužnosti a kvůli 
výstavbě kruhového ob-
jezdu u nové továrny IAC 
Přeštice 2 na pozemku 
bývalé Prefy? 
Nejedná se o kruhový objezd, 

nýbrž  o  křižovatku  řízenou 
semafory. Není to právní spor 
a  není  to  ani  spor  develope-
ra  a  města.  Nový  závod  IAC 
začne  nabíhat  na  plný  provoz 
v  lednu  2018  a  postupně  se 
bude  zvyšovat  počet  dojíždě-
jících zaměstnanců a projíždě-
jících  kamionů.  Křižovatka 
v  současné  podobě  znamená 
komplikace  pro  účastníky 
silničního  provozu,  a  proto 
Ředitelství  silnic a dálnic sta-
novilo podmínky pro její úpra-
vu. K tomu byla vypracována 
technická  dokumentace,  ale 
následně  došlo  k  odmítavým 
reakcím ze strany jednotlivých 
obyvatel,  kteří  poblíž  bydlí. 
Kvůli  tomu se stavební doku-
mentace  přepracovala  a  pře-
stavba křižovatky se posunula 
řádově o rok na léto 2018. 
Když to takhle bude 

pokračovat dál, k čemu 
je občanům města tako-
vá továrna? Pro vás je 
výhodná, ale pro nás?
Výhodu  to  pro občany měs-

ta a regionu mělo v době, kdy 
byla  vyšší  nezaměstnanost. 
Jestliže je v dnešní době neza-
městnanost  rekordně  nízká, 
vidíme pozitiva továrny v tom, 
že je tady 1200 lidí a v podsta-
tě i 1200 rodin, které profitují 
z  nadstandardního  platu.  To 
příznivě  ovlivňuje  kupní  sílu, 
fungování  místních  řemesl-
níků,  prodejců,  restauratérů, 
kulturních  zařízení  a  veškeré 
infrastruktury,  která  ve městě 
je. Druhá věc je, že sponzoru-
jeme  činnosti  spojené  zejmé-
na  s  výchovou  a  sportovními 
aktivitami  dětí.  Podporujeme 
i  Domov  Radost  a  školu  při 
Diakonii v Merklíně.
Nedávno jste udělali 

Den otevřených dveří, 
aby lidé věděli, jak to 
u vás funguje, chystáte 
něco takového znovu?
Ano,  to bylo velmi úspěšné, 

přišlo  více  než  tisíc  návštěv-
níků.  Na  jaře  2018  proběhne 
slavnostní  otevření  nového 
závodu  za  účasti  zákazníků, 
představitelů města, vedoucích 
pracovníků  IAC  i  zaměstnan-
ců.  Pro  veřejnost  plánujeme 
další Den otevřených dveří na 
konci prvního pololetí 2018.

Ľubomír Smatana
reportér 

Českého rozhlasu
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Továrnu IAC z Přeštic nepřestěhujeme Seznámení občanů 
s činností městské policie za měsíc 
ZÁŘÍ 2017 

Tel. 725 726 549

Co z toho Přeštice mají

Americký majitel
sem nejezdí

Nejsou lidi

Miliardová továrna

13. výroční koncert 
HLÁSKU ZUŠ Přeštice

1. 12. 2017
od 16.30 hodin 

sokolovna Přeštice
Vstupné 50 Kč.

Předprodej: ZUŠ Přeštice

Adventní koncert 
HLÁSKU ZUŠ Přeštice

4. 12. 2017
od 17.00 hodin

kulturní dům Příchovice



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

100 let GENTLEMANA

ZLATÁ SVATBA manželů KARÁSKOVÝCH
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Všem oslavencům přeje-
me hodně zdraví a pohody 
do dalších let.

VÝROČÍ
(říjen)

82 let 
Jitka POLÁKOVÁ

(Skočice) 

81 let 
Josef ŠRÁMEK

Ladislav JIŘÍČEK

Jaroslav SÜSS

83 let 
Anděla VOZKOVÁ

Marie FOLTOVÁ

Eva KUPKOVÁ

Blahopřejeme
 k životním výročím.

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

84 let 
Zdeňka KOLÁŘOVÁ

Josef BERAN

87 let 
Vladimír VOZKA

Václav NĚMEČEK

88 let 
Helena BEŠKOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavil

pan Bohumil JIRSA

2. polovina září
a 1. polovina října

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavili

paní

Věnceslava HRÁDKOVÁ
pan Zdeněk FORNOUZ
paní Pavla KRSOVÁ
pan Josef ŠOBR

paní

Marie LAŠTOVIČKOVÁ 
paní Anna HICKLOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 90. narozeninám

90. narozeniny oslavil

pan František MALAFA

BLAHOPŘÁNÍ 
k 98. narozeninám

98. narozeniny oslavila

paní Marie PIŠŤÁČKOVÁ

ÚMRTÍ (září)

Jaroslava ZÁPOTOCKÁ
Jiří NAZAROV

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

(1945)
(1935) – Zastávka

Tel. 777 31 52 54

Zemní a stavební 
práce Přeštice
MARTIN ŽENÍŠEK

Dne 14. října 1967 si v Přešticích řekli své ANO a vykročili tak 
na svoji společnou cestu životem manželé 

Josef a Jaroslava Karáskovi
z Přeštic.

Při příležitosti oslavy Vaší zlaté svatby Vám, vážení manželé 
Karáskovi, přejeme, abyste byli spolu dlouhá léta šťastni a spo-
lečně užívali  krásy života v kruhu  svých nejbližších. Všechny 
příští dny a roky prožijte ve zdraví, štěstí, klidu a spokojenosti.

DIAMANTOVÁ SVATBA 
manželů FORNOUZOVÝCH

Neuvěřitelných 60  let  společného života oslavili dne 14. září 
manželé 

Zdeněk a Anna Fornouzovi
z Přeštic.

Do dalších společných  let Vám, vážení manželé Fornouzovi, 
přejeme  především  pevné  zdraví  a  další  společně  prožitá  léta 
naplněna vzájemnou láskou, úctou, tolerancí a pochopením.

Dne  10.  listopadu  2017  oslaví  sté  naro-
zeniny významný přeštický  rodák,  odbor-
ný zubní  lékař,  šarmantní muž, vynikající 
vypravěč s obdivuhodnou pamětí

MUDr. Jan Pašek. 
Slovo  rodák  není  úplně  přesné,  Jan  Pa-

šek se narodil v Merklíně, od dvou let však 
bydlel s rodiči v Přešticích. Jeho otcem byl 

Tomáš Pašek, ve 30. a 40. letech 20. století ředitel měšťanské ško-
ly chlapecké a poválečný předseda MNV Přeštice (1946–1948), 
jeden z nejvýznamnějších zdejších nekomunistických politiků.
Jan Pašek začal před válkou studovat na lékařské fakultě v Pra-

ze, kde byl spolužákem Jana Opletala. Po válce studia dokončil 
a stal se členem týmu prof. Kostečky na pražské stomatologické 
klinice, kde získal erudici ortodontisty. Věnoval se i dětské zubní 
péči. Byl externistou v Laboratoři plastické chirurgie ČSAV a stal 
se uznávanou autoritou v komplexní terapii rozštěpů. Jeho přínos 
zubnímu lékařství ocenila Česká stomatologická komora v roce 
1997 udělením čestného titulu Osobnost české stomatologie.
Z osobní zkušenosti mohu potvrdit  slova oslavencova přítele 

prof. Jana Kiliana: „Setkání s MUDr. Paškem bylo vždy příjem-
nou a inspirativní záležitostí. Pro nás mladší lékaře byl přiroze-
nou autoritou, kolegou s mimořádným charismatem; obdivovali 
jsme jeho přehled a znalosti nejen ze stomatologie, ale i z ostat-
ních medicínských oborů. Byl vždy vyrovnaný, příjemný v  jedná-
ní a velmi vtipný. Jeho humor byl a stále je laskavý, inteligentní 
a neopakovatelný. Kdybych měl někoho označit jako gentlema-
na, určitě by mne jako první napadl MUDr. Pašek.“
Přeji MUDr. Janu Paškovi všechno nejlepší k tak významnému 

životnímu jubileu, zdraví a štěstí uprostřed přátel a rodiny.
Mgr. Michal Tejček, kronikář

Dne  18.  listopadu  2017  si  připomeneme  1.  výročí 
úmrtí našeho tatínka, pana

               Jana Mrkvičky.
Dne 5. ledna 2018 to budou tři roky,

co nás navždy opustila naše maminka,
paní
            Milena Mrkvičková.

Za tichou vzpomínku děkují dcery s rodinami.

Mateřská škola Gagarinova Přeštice a KKC Přeštice
pořádají

sobota 27. 1. 2018 od 14.00 hodin
velký sál KKC

Vstupné: dospělí 60 Kč, děti 20 Kč

Program zajišťuje agentura: PIPI A BAMBULA SHOW

Advent 2017 
13. 12. 2017
od 10.00 hodin 
Vánoční trhy 

od 16.30 hodin 
Zpívání

s Českým rozhlasem
 Plzeň

Účinkují pěvecké sbory
Skalka, 

Přeštické flétničky,
 Hlásek a Minihlásek,

 Carmina.

PREM IÉRA

Vstupenky
na filmové projekce
i doprovodné akce

MFF Juniorfest
2017

rezervujte na
www.juniorfest.cz 

nebo
v TIC Přeštice.



V pátek 17. listopadu ve Sno-
poušovech  proběhne  lampio-
nový  průvod,  který  je  zde  již 
tradiční  akcí  a  koná  se  mno-
ho  let.  Akce  začíná  v  16.00 
hodin  v  altánu  u  kulturního 

domu, kde si děti opečou buř-
ty. V 17.00 hodin obcí projde 
lampionový  průvod.  Zveme 
všechny děti a rodiče.

Mgr. Eva Horová
obec Dolní Lukavice
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listopad 2017
 5. 11. 2017 
Tradiční jóga s Ing. Mílou 
Sávitríí Mrnuštíkovou 
Program: jógové sestavy.
S  sebou  oblečení  na  cvičení, 
karimatku.
Rezervace: tel. č. 379 304 900,
miskova@prestice-mesto.cz
Čas konání: 9.00 hodin
Místo konání:
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 200 Kč

 8. 11. 2017 
Vietnam
Pojeďte s námi do daleké Asie, 
do  domoviny  lidí,  se  kterými 
jsme  zvyklí  se  vídat  i  u  nás 
doma, ale o jejichž vlasti máme 
jen  mlhavé  představy.  Spo-
lečně  navštívíme  velkoměsto 
Hanoj,  nejvyšší  vietnamské 
pohoří, vyhlášené nedělní trhy 
v městečku Bac Ha, vodopády 
Ban  Gioc,  ponorné  krasové 
řeky...
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání:
Městská knihovna Přeštice
Vstupné: dobrovolné

 11. 11. 2017 
Příšerákovi
– filmová projekce v rámci 
MFF Juniorfest 2017
Animovaná  rodinná  kome-
die  o  prokletí,  které  možná 
pomůže jedné ne právě spoko-
jené rodince najít štěstí.
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 60 Kč
Rezervace na
www.juniorfest.cz
nebo v TIC Přeštice.

 14. 11. 2017 
Talk show Ivan Mládek, 
Banjo Band
Zábavná  a  estrádní  show 
Ivana  Mládka  a  jeho  hostů. 
Doprovod zajistí kapela Banjo 
Band IM.

Oznámení 
o nalezených pejscích
Psi jsou umístěni v zá-
chytné stanici v Přešti-
cích, ulice V Háječku.

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

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

SEMINÁŘ 
Poznatky z Apimondie 2017 

Změna programu vyhrazena.

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

Pes, kříženec, malá rasa, čer-
né barvy, stáří do 1 roku.

Pes, kříženec, malá rasa, čer-
né  barvy  s  hnědým  pálením,  
stáří 2 roky.

Výstavy
Podkrovní výstavní sál:
20. 10. – 19. 11. 2017
Fotografie Karla Beneše a 8. ročník
fotosoutěže Mikroregion ve fotografii
Komentovaná prohlídka výstavy s panem Karlem Benešem
se uskuteční v neděli 5. 11. od 14 hodin.

Přízemní výstavní sál:
18. 10. 2017 – 7. 1. 2018
Škola v proměnách času
– výstava školních pomůcek, vybavení tříd a fotografií od konce 
19. stol. do 80. let 20. stol. Výstava je připravena k 130. výročí 
postavení školy v Rebcově ulici v Přešticích.

Až do konce listopadu zdobí  Dům  historie  Přešticka  zhruba 
šedesát  figurek Podzimníčků. Vytvořili  je  rodiče a děti v MŠ  
Přeštice    – Gagarinova v projektu nazvaném „Táto, mámo, 
pojď si hrát a se mnou si udělat... Podzimníčka“.

pořádá v sobotu 11. 11. 2017 od 15.00 hodin
v Kulturním domě v Kozojedech 

(okres Plzeň-sever)

Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA
ve spolupráci se ZO ČSV Kozojedy.

Přednáší přední včelařský odborník 
RNDr. Václav Švamberk, který se letošní Apimondie 

v tureckém Istanbulu osobně zúčastnil. 
Součástí semináře je dokumentární film natočený přímo

v dějišti této největší světové včelařské události.
Jestliže se zajímáte o nejnovější poznatky a vývoj 

v oboru včelařství, jste srdečně zváni. 

Vstupné 20 Kč. Seminář trvá cca 3 hodiny. 
Uskutečňuje se za podpory Ministerstva zemědělství. 

Pro další informace se obracejte na spolek@majabee.cz

Co chystá Carmina
o letošním adventu
Přibližně  dvacet  koncer-

tů  uskutečníme  každý  rok. 
Posledním, na který se vždyc-
ky moc těšíme, bývá provedení 
„České mše vánoční“ od naše-
ho přeštického  rodáka  Jakuba 
Jana Ryby ve zdejším kostele.
Letos  si  naši  oblíbenou 

„Rybovku“  zazpíváme 
i v zahraničí. Ženský pěvecký 
sbor  Carmina  přijal  pozvání 
Mužského  pěveckého  sboru 
z  Nittenau.  V  sobotu  9.  pro-
since  spolu  se  sólisty  –  paní 
Janou Tolašovou, panem Dali-
borem Tolašem, panem Janem 
Šimůnkem,  slečnou  Jitkou 
Šťastnou  a  varhaníkem  pa-
nem  Janem  Esterlem  předve-

deme  tuto  nádhernou vánoční 
skladbu  obyvatelům  našeho 
partnerského města v Němec-
ku.  Jazykovou  bariéru  nám 
pomůže  překonat  náš  věrný 
tlumočník  pan  Oldřich  Váca 
a  na  jeho  pozvání  s  námi  do 
Nittenau pojede i Mons. Fran-
tišek Radkovský, emeritní bis-
kup plzeňský.
Pro letošní adventní koncerty 

„doma“  jsme oslovily známé-
ho plzeňského muzikanta, pana 
Milana  Benedikta  Karpíška, 
který  Carminu  doprovodí  na 
housle a naše koncerty obohatí 
i svým vlastním programem.

Vlasta Holá
Carmina Přeštice

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ KONCERTY
CARMINY 2017

sobota 25. listopadu 
v Předenicích od 17.00 hodin – adventní koncert

sobota 2. prosince
ve Štěnovicích od 17.00 hodin – adventní koncert

neděle 3. prosince
v Příchovicích na zámku od 13.30 hodin

– adventní koncert
pátek 8. prosince

v Borovech od 19.00 hodin – adventní koncert
sobota 9. prosince

v Nittenau od 16.30 hodin 
– J. J. Ryba: „Česká mše vánoční“

středa 13. prosince
na náměstí v Přešticích 

– zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň
neděle 17. prosince

na schodech u kostela v Přešticích od 16.00 hodin
– „Živý betlém“

úterý 26. prosince 
v Chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích od 18.00 hod.

– J. J. Ryba: „Česká mše vánoční“ 

Jak čert vyletěl z kůže
Zveme  všechny  děti,  rodi-

če,  prarodiče  a  všechny  příz- 
nivce  krásných  pohádek 
v  sobotu  11.  listopadu  od 
15.00  hodin  do  kulturního 
domu  do  Snopoušov.  Ochot-
níci  Tradeáši  z  Nezdic  zde 
zahrají  cca  hodinovou pohád-
ku,  kterou  napsal  Jaroslav 
Koloděj.  Pohádka  „Jak  čert 
vyletěl z kůže“ měla premiéru  
1. července 2017 v Nezdicích 
a přilákala mnoho diváků nejen 
z řad dětí. Je vhodná pro vše-
chny věkové kategorie, nešet-

ří  humorem  a  překvapením. 
Pojďte se pobavit a dospělí při-
pít svatomartinským vínem.
K této příležitosti  je zajištěn 

autobusový  svoz  tam  i  zpět 
zdarma.  Odjezdy:  14.00  hod. 
– Přeštice náměstí, 14.10 hod. 
– Krasavce, 14.15 hod. – Dolní 
Lukavice, 14.25 hod. – Horní 
Lukavice, 14.35 hod. – Lišice.
Vstupné 100 Kč dospělí, 50 Kč 

děti do 15 let. Rezervace vstupe-
nek na tel. č. 605 530 633.

Mgr. Eva Horová
obec Dolní LukaviceLampionový průvod

Poděkování
 poctivému nálezci

V  sobotu  14.  října  jsem 
si  na  náměstí  jako  jeden 
z  mnoha  užíval  prvního 
Přeštického festivalu vína. 
Bohužel jsem se asi nechal 
až  příliš  unést  nádher-
nou  atmosférou  a  vlastní 
nepozorností  tak došlo ke 
ztrátě  mého  druhého  já 
– ACER Liquid Zest  4G. 
Naštěstí  mobilní  telefon 
nalezl ještě ten večer pra-
covník  úklidové  čety  pan 

René Hickl, který jej pře-
dal městské  policii. Chtěl 
bych  tímto  poděkovat 
tomuto  poctivému  nález-
ci,  protože  si  myslím, 
že  ne  každý  by  se  takto 
zachoval. Mé poděkování 
patří  také  hlídce  městské 
policie vedené strážníkem 
Fialou  za  rychlé  předání 
přístroje.

Jaroslav Majer mladší
Přeštice

Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání:
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 370 Kč

 16. 11. 2017 
Lampionový průvod
Skočice
Sdružení  občanů  Skočice 
a místní maminky vás srdečně 
zvou  na  lampionový  průvod. 
Sraz  na  hřišti  v  17.00  hodin, 
odtud  půjde  průvod  obcí, 
ukončení  průvodu  na  tvrzi, 
kde  bude  připraven  táborák 
(občerstvení zajištěno není).
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: 
Skočice
Vstup: zdarma

 19. 11. 2017 
Nedělní posezení
s dechovkou – Malá
muzika Nauše Pepíka
Nedělní  posezení  k  tanci 
a poslechu.
Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání:
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 150 Kč

 23. 11. 2017 
Adventní posezení
Křest  CD  PŘIVOLÁNÍ  
ŠTĚSTÍ a knihy TAJEMSTVÍ 
PRO VÁS Ivany Reginy Kup-
cové Sádlové.
Účinkují  –  Miriam  Kantor-
ková,  Ivana  Regina  Kupcová 
Sádlová,  Jan  Saavedra,  Pavel 
Půta. 
Moderuje: Helena Ryšavá.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 140 Kč

 30. 11. 2017 
Divoké kočky z Ostravy 
– travesti show
Divoké kočky z Ostravy přije-
dou s novým vánočně laděným 
programem.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: 
velký sál KKC Přeštice
Vstupné: 220 Kč

4. 11. SO: OKOLO SUŠICE
Vlakem z Přeštic 8.43 do Kla-
tov  (9.11),  z  Klatov  9.20  do 
Sušice.  Zpět  ze  Sušice  15.45 
do  Klatov  (16.36),  z  Klatov 
v 16.46 do Přeštic.
TRASA:  Sušice  –  Andělí-
ček – Krásná vyhlídka – Rok 
– Vrabčov – Luh – Sušice.
(13  km  vede  J.  Nová, 
A. Kydlíčková).
11. 11. SO: ZE ŽIHLE DO 
BLATNA
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plz-
ně (7.46), z Plzně 8.16 do Žih-
le. Zpět z Blatna 16.45(R) do 
Plzně  (17.54),  z  Plzně  18.11 
do Přeštic.
TRASA:  Žihle  –  Dědek  – 
Bába – Viklan – Sklárna – Tis 
u Blatna – u kapličky sv. Jiljí 
– PR Blatenský svah – Blatno 
u Jesenice.
(16-18 km vede V. Borovcová).
18. 11. SO: LEŠIŠOV – 
BŘETĚTICE

Vlakem  z  Přeštic  8.43  do 
Klatov  (9.11),  z  Klatov  9.20 
do  Mokrosuk.  Zpět  z  Kolin-
ce  15.59  do  Klatov  (16.36), 
z Klatov 16.46 do Přeštic.
TRASA:  Mokrosuky  –  Leši-
šov – Břetětice – Hory Matky 
Boží – Kolinec.
(14 km vede M. Šetková).
25. 11. SO: OKOLO ŠAV-
LICE
Vlakem  z  Přeštic  9.14  do 
Chlumčan.  Zpět  vlak  z  Přeš-
tic do Plzně 15.14, do Klatov 
15.30.
TRASA: Chlumčany – rybník 
Šavlice – sv. Vojtěch – Horní 
Lukavice  –  Dolní  Lukavice 
– Přeštice.
(12 km vede Hanzlíčková).
Programová schůze se 
koná v klubovně hote-
lu SPORT ve čtvrtek  
23. listopadu 2017 
v 17.00 hodin.
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SLOUPEK STAROSTY

Kočky s Helenou Vondráčkovou
V  sobotu  7.  října  jsme  se 

vypravili  na  muzikál  Kočky 
do  Nového  divadla  do  Plzně, 
ve  kterém  pro  velký  zájem 
podruhé a naposledy vystoupi-
la Helena Vondráčková v  roli 
kočky  Grizabelly.  Zazpívala 
největší  hit  muzikálu  „Vzpo-
mínky“. Toto představení bylo 
jednou z posledních příležitostí 

vidět oblíbené plzeňské Kočky 
ještě  před  jejich  prosincovou 
derniérou.  Muzikál  provázely 
krásné melodie a mnozí obdi-
vovali krásné kočičí kostýmy. 
Muzikál  sklidil  velký  úspěch 
a všichni odcházeli domů pří-
jemně hudebně naladěni.

Eva Horová
obec Dolní Lukavice

Severní předměstí města
přinese nový typ bydlení!
Se začátkem podzimních dnů 

byla  na  Severním  předměstí 
zahájena výstavba první etapy 
obytné zóny Na Chmelnicích. 
Jedná  se  ve  městě  o  čtvrtý 
developerský  projekt  rodinné 
společnosti AREA group, kte-
rá  kromě  nedávno  dokonče-
ných  řadových domů v Luční 
ulici  zrealizovala  například 
i Rezidenci Husovka s 58 b. j. 
a občanskou vybaveností.

„Projekt ve své první fázi 
nabídne zcela nový typ bydlení 
pro obyvatele města. Vznikne 
zde celkem 27 bytů ve třech 
viladomech. Ty jsou zasazeny 
do vlastní oplocené zahrady. 
Byty o dispozicích 2+kk až 3+1 
jsou určeny pro mladé rodiny 

nebo pro náročnější páry, ale 
samozřejmě nejen pro ně. Vel-
kou výhodou projektu je sou-
kromí, které poskytne vnitřní 
pobytový park a kontakt s oko-
lím, jež zajišťují střešní terasy, 
balkony či předzahrádky,” 
komentuje  záměr  developera 
architektka Hana Boříková.
Letos v létě byla investorem 

zrealizována  komunikace  pro 
obsluhu území, nyní  se budu-
jí  základy.  Finalizace  první 
etapy  je  plánována  na  jaro 
2019.  Prodej  bytů  byl  zahá-
jen.  V  lokalitě  jsou  v  dalších 
etapách navrženy kromě byto-
vých domů i řadové domy.

Ing. arch. Hana Boříková
AREA group s.r.o.

Komedie kolem minipivovaru 
nás neopouští
Minipivovar  byl  otevřen. 

A aniž bychom si to přáli, byli 
jsme obdařeni další komediál-
ní zápletkou s názvem: „Když 
tomu nerozumím, tak to zmo-
tám,  ono  to  nějak  dopadne“ 
aneb:  “Proč  by  se  nemohla 
odpustit sankce za pozdní pře-
dání  stavby,  když  se  nejedná 
o moje peníze.“
Rekonstrukce stavebních pra-

cí  byly  prováděny na  základě 
smlouvy o dílo.
Vstupní  data:  datum  pode-

psání  smlouvy:  7.  12.  2016, 
termín  dokončení  díla  (ze 
smlouvy): 31. 3. 2017 – prosté 
vad a nedodělků.
V průběhu stavby se objevily 

objektivní  potíže,  prodlužující 
dokončení  stavby. To se může 
stát.  Musí  to  mít  stále  jedno-
značná  pravidla.  Zde  se  tak 
nestalo – zřejmě záměrně. Stav-
ba tak pokračovala dál, aniž byl 
stanoven nový termín dokonče-
ní => stavba tímto rozhodnutím 
pana  starosty  začala  žít  termí-
nově živelným způsobem.
Město  jako  investor  nepře-

vzalo povinnost a hlavně prá-
vo, kdo by měl určovat termín 
dokončení díla. Vedení radnice 
v čele s panem starostou scho-
valo hlavu do písku a nechalo 
stavbu žít tak, jak si sama řek-
la. Pokud není  stanoven nový 
termín dokončení, ze smlouvy 
nastupuje  povinnost  investora 
(města)  uplatnění  sankce  za 
pozdní  předání  díla  –  sankce 
započne  prvním  dnem  pozd-
ního předání díla –  stále platí 
k  původnímu  termínu  dokon-
čení díla 31. 3. 2017.
Do hry nám následně vstupují 

nová, ale u této stavby zřejmě 
pro  vedení města  nepodstatná 
data:
– předání díla zhotoviteli:
10.  7.  2017  –  datum  si  určila 
sama firma provádějící stavbu 
– ne město

– vydání kolaudačního souhla-
su: 10. 7. 2017 = stavbu lze uží-
vat včetně vad a nedodělků.
Stavba byla městem převza-

ta  se  všemi  známými  vadami 
a  nedodělky.  Takže  na  stav-
bě  se  pokračovalo  dál  pouze 
v  rozsahu  odstraňování  vad 
a  nedodělků.  Minimálně  tato 
činnost  by  již  měla  podléhat 
sankčnímu ujednání za pozdní 
předání.
Ke dni konání zastupitelstva 

5.  října 2017 vady a nedoděl-
ky  –  POZOR  –  stále  neby-
ly  odstraněny.  Přesto  ke  dni 
konání  zastupitelstva  byla 
vyčíslena  sankce  ve  výši  
2  087  049  Kč.  Vyčíslenou 
sankci předkladatel, pan staros-
ta, žádal, aby se jí město Přešti-
ce vzdalo (neuplatňovalo).
Musím připomenout – mimo 

jiné  skoro  každoročně  je  sna-
hou  spolků  či  zájmových 
skupin  získat  dotaci  na  svoji 
činnost.  Téměř  s  pravidel-
ností  se  slyší,  že nejsou pení-
ze. A  pokud  žádám  o  přidání 
peněz  do  této  kapitoly,  nese-
tkávám  se  např.  u  p.  starosty 
s pochopením.
U stavby minipivovaru došlo 

k nenaplnění smluvních povin-
ností  a  pan  starosta  nás  pře-
svědčuje, že se odpustí sankce 
za něco, co nebylo splněno.
Co to znamená, jaký je vzkaz 

vedení radnice v čele s panem 
starostou  těm,  kteří  se  snaží 
dodržovat pravidla? My, vede-
ní  radnice, nemusíme dodržo-
vat  žádná  pravidla.  Teď  tu 
prostě vládneme, a vše se řídí 
podle  našich  pravidel.  My  si 
to případně prohlašujeme. Od 
dodržování  pravidel  jste  tu 
vy  ostatní. A pozor,  pokud  je 
nebudete  dodržovat,  tak  si  na 
Vás dupneme.

Přeji hezký den!
Petr Walta

zastupitel

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

Dokončení ze str. 1
„Zdeněk Troška se v roce 

2009 stal vůbec prvním nosi-
telem nejvyššího festivalové-
ho ocenění Zlatá rafička. Po 
letech přijíždí opět na Juni-
orfest, aby zavzpomínal na 
natáčení oblíbených filmových 
pohádek. Spolu s ním přijedou 
zavzpomínat i herci, které obsa-
dil do svých filmů, a kteří nejen 
návštěvníkům, ale i Troškovi 
zůstanou do poslední chvíle 
zahaleni tajemstvím,“  prozra-

zuje  ředitelka  festivalu  Judita 
Soukupová.
Kompletní  program  filmů 

a doprovodných událostí je uve-
řejněn na webových  stránkách 
festivalu  www.juniorfest.cz 
a dále na Facebooku MFF Juni-
orfest. Zde se  také návštěvníci 
dozví  informace o předprodeji 
vstupenek  a  akcích  v  dalších 
festivalových městech. 

Přijďte oslavit desáté jubile-
um MFF Juniorfest!

Ing. Radka Šámalová (PR)

Program X. ročníku...

Hudba napříč hranicemi
Dne  14.  10.  2017  se  konal 

ve  velkém  sále  KKC  Přeštice  
23.  výroční  koncert  Decho-
vého  orchestru  ZUŠ  Přeštice. 
Letošním hostem koncertu byla 
Městská kapela z partnerského 
města  Nittenau.  V  posledních 
letech  se  prohloubila  spolu-
práce  mezi  našimi  orchestry, 
každoroční společná vystoupe-
ní  se stala  již  tradicí. V násle-
dujícím  týdnu  (21.  10.  2017) 
jsme  hostovali  na  koncertu  tří 
kapel v Nittenau, kde účinkoval 
Dechový  orchestr  ZUŠ  Přeš-
tice, Městská  kapela Nittenau, 
AAG RTG Big Band Connecti-

on. Koncert byl pořádán v mul-
tifunkční  Regenthalhale.  Díky 
prostorovým  možnostem  haly 
bylo  možné  pojmout  koncert 
formou  společného  posazení 
všech  tří  orchestrů  na  pódiu, 
tedy  kolem  100  hudebníků. 
Kromě  samostatných  vystou-
pení došlo i na společné prove-
dení světově známých skladeb, 
např.  Most  přes  řeku  Kwai 
nebo  The  Final  Countdown. 
První ročník koncertu navštívi-
lo přes 300 posluchačů, včetně 
zástupců města, církve a tisku.

Dušan Rada
ZUŠ Přeštice

Město Přeštice

Upozorňujeme občany, že kontejnery na bioodpad 
budou přistaveny do 5. 11. 2017. Pak budou odvezeny.

V případě potřeby využijte v zimních měsících 
k uložení bioodpadu sběrný dvůr.

Provozní doba: 
po, st 8.00-12.00 hod., 13.00-17.00 hod., so 8.00-12.00 hod.
Kontejnery na bioodpad budou rozmístěny opět v březnu 2018.

Děkujeme, že správně třídíte.
 Eva Kuběnová, DiS.

 finanční odbor

Slavnost Podzimníčků 
v MŠ Dnešice
V  podzimním  výchovně 

vzdělávacím projektu „Putová-
ní s ježkem“ se děti – Podzim-
níčci – dozvěděly i ochutnaly, 
jaké ovoce a zelenina se sklízí, 
a seznámily se i s dalšími pod-
zimními plody.
Společně  jsme  si  vyrobili 

bramborová  zvířátka  –  ježky, 
zajíce,  housenky,  podzimní 
stromy s ovocem, ježky z listů 
i  kaštanů,  dráčky,  zavařeniny 
ve  sklenicích  a  listy  s  barva-
mi  podzimu.  Veškeré  obráz-

ky  a výrobky  jsme použili  na 
slavnostní výzdobu. Ve spolu-
práci s rodiči si děti připravily 
kostým  „Podzimníčka“.  Při 
slavnosti  jsme  nejen  zpívali, 
tančili, ale  i  soutěžili. Sváteč-
ní  atmosféra  a  dobrá  nálada 
vykouzlily  všem  úsměv  na 
tváři.  Touto  cestou  bych  ráda 
poděkovala  všem  rodičům  za 
spolupráci  při  výrobě  nápadi-
tých kostýmů.

Za kolektiv J. Soukupová
ředitelka MŠ Dnešice

Dokončení ze str. 1
Všichni  se  určitě  shodneme 

na tom, že je třeba mít k pozná-
ní nezbytné množství informa-
cí. Také jsem nervózní, když je 
nemám. Teď aktuálně zejména 
od TJ Přeštice. I to minimum, 
co vím, mě trochu děsí.
Posuňme se ale od témat čis-

tě  přeštických.  Je  konec  října 
a  s  ním výročí  události,  která 
znamenala  obnovení  české 

státnosti  –  vznik  Českoslo-
venské republiky. Byla to udá-
lost,  kterou  si  letos  po  devě-
tadevadesáté  připomínáme. 
A ačkoliv v současné době již 
bez Slovenska, neznamená to, 
že  její  význam  je menší.  Pře-
ji  proto  naší  republice  i  vám, 
občanům Přeštic,  vše  nejlepší 
do dalších let.

Mgr. Karel Naxera
starosta města Přeštice
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Události v přeštické škole na přelomu XIX. a XX. století
Dnešní  povídání  začneme  orga-

nizací  školního  roku  a  budeme 
pokračovat vybranými událostmi, 
které školní rok provázely.
Školní  rok  tehdy  trval  od  16. 

září  do 15.  července. První  polo-
letí končilo poslední sobotou před 
16. únorem. Následovaly dva dny 
pololetních  prázdnin.  Vánoční 
prázdniny  měli  žáci  od  24.  pro-
since do 2. ledna. Prázdniny veli-
konoční  začínaly  středou  před 
Velikonocemi po úterý po Veliko-
nocích včetně. Prázdno bylo  také 
o  svátcích  svatodušních  (počát-
kem června) od soboty před nedělí 
svatodušní  po  úterý  včetně.  Sla-
vily se také jmeniny „Jejich Veli-
čenstev“: 4.  října a 19.  listopadu. 
Volno  měli  žáci  na  Den  dušiček 
2.  listopadu.  Ředitel  školy  mohl 
vyhlásit další školní volno v délce 
dvou dnů v jednom školním roce.
Nejen  z  tohoto  novinového 

vyprávění,  ale především  i  z dal-
ších  zdrojů  informací  je  čtenáři 
známo, že školství bývalo značnou 
dobu  svojí historie  silně ovlivňo-
váno církví. Nebudeme posuzovat 
dosah tohoto vlivu jako kladný či 
záporný.  Co  se  však  církvi  nedá 
upřít  je  to, že byla po celá staletí 
nositelkou  kultury  v  jejím  širším 
slova smyslu, tj. vzdělanosti, umě-
ní, společenského řádu.
Každý  školní  rok  byl  zahájen 

i  ukončen  v  přeštickém  chrámu 
bohoslužbou,  které  se  účastnili 
všichni  žáci  i  učitelé.  Vysvědče-
ní  potom  dostali  žáci  po  návratu 
z bohoslužby ve škole.
Stěžejním předmětem vyučování 

byla náboženská výchova. Z toho-
to  předmětu  byly  konány  zvlášť 
zkoušky  před  koncem  školního 
roku  v  přeštickém  chrámu. Zkou-
šeni  byli  všichni  žáci,  po  třídách, 
panem  vikářem.  Žáci  pravidelně 
každoročně  podstoupili  svatou 
zpověď  s  následným  svatým  při-
jímáním  v  přeštickém  chrámu 
Nanebevzetí  Panny  Marie.  Čes-
kobudějovickým  biskupem  bylo 
v chrámu prováděno i svaté biřmo-
vání. Už jen připomenu každodenní 
ranní bohoslužbu ve škole a účast 
žáků na nedělních mších v kostele 
za účasti pedagogického dozoru.
Ke  školním  oslavám  a  vzpo-

mínkám patřily  oslavy  „kulatých“ 
výročí panování císaře či  jmeniny 
a narozeniny císařského páru a ně-
kterých  příslušníků  císařské  rodi-
ny. Také vzpomínky byly věnová-
ny zemřelým z císařské rodiny.
Řízení školní práce bylo podobné 

pozdějším modelům řízení. Koná-
ny  byly  okresní  učitelské  konfe-
rence.  Velmi  často  v  Přešticích 
v sále hostince U císaře rakouské-
ho na náměstí nebo také v Nepo-

muku.  Školu  navštěvoval  několi-
krát ročně okresní školní inspektor 
nebo  i  zemský  školní  inspektor. 
Školy  se  řídily  ministerskými 
zákony a vyhláškami. Každoročně 
vypracovávaly  souhrnnou  zprávu 
o  uplynulém  školním  roce  podle 
jednotné osnovy pro okresní nebo 
místní školní radu. Školní porady 
bývaly  jedenkrát  měsíčně.  Podle 
nařízení  z  roku  1895 musela mít 
každá  škola  po  jednom  praporu 
černožlutém a  jednom červenobí-
lém.
Škola  i  jednotliví  učitelé  ode-

bírali  na  tehdejší  dobu  řadu 
časopisů,  z  nichž  některé  tituly 
vycházejí  i  dnes:  Zlatá  Praha, 
Světozor,  Lumír,  Květy,  Osvěta, 
Věstník vládní, Česká škola, Ško-
la  měšťanská,  Vesmír,  Učitelské 
noviny,  Pedagogické  rozhledy, 
Beseda učitelská, Kreslířské listy, 
Ottova  laciná  národní  knihovna. 
Ve školní sborovně bylo vyloženo 
pět  časopisů  beletristických,  dva 
časopisy  periodické  a  zábavné, 
osm  časopisů  odborných  a  peda-
gogických.  Fungovala  žákovská 
i učitelská knihovna.
Školní učební pomůcky si kupo-

valy  školy  podle  nabídek,  kte-
ré  bývaly  předkládány  formou 
reklam  v  „učitelském  kalendáři“, 
a to už za mocnářství. Jiné pomůc-
ky obdržely školy jako dary mece-
nášů, patronů školy i dalších sub-
jektů – dárců.
Učebnice  a  žákovské  pomůcky 

žákům  obstarávala  vlastní  rodi-
na,  děti  chudých  rodičů  obdržely 
učebnice od učitelů, místních hod-
nostářů,  podnikatelů.  Tyto  děti 
bývaly  obdarovány  také  Nada-
cí  Josefa  a  Marie  Hlávkových, 
Spolkem  sv. Mikuláše,  dámským 
odborem  Národní  jednoty  pošu-
mavské,  spolkem  Krásnohorská. 
Zmínění dárci věnovali potřebným 
dětem  kromě  učebních  pomůcek 
také  boty,  punčochy,  podle  potře-
by  i  celý  oděv.  Při mikulášské  či 
vánoční besídce („Oslava vánoční-
ho stromku“) i ovoce, vánočku, oře-
chy a sladké laskominy. Při těchto 
příležitostech  bylo  pamatováno 
také na místní chudobinec.
Polévkovým  ústavem  byla  pro 

potřebné  děti  maminkami  škol-
ních dětí  vařena v  zimních měsí-
cích  polévka.  K  tomuto  účelu 
sloužila ve škole upravená sklepní 
místnost. Tato výhoda hlavně pro 
chudé  a  přespolní  děti  přetrvala 
od mocnářství  i  přes  I.  republiku 
a  potom  až  po  první  poválečná 
léta po II. světové válce, do vzni-
ku školní jídelny v roce 1950.
Školní  výlety  byly  tematicky 

zaměřeny  především  na  pozná-
vání  nejbližšího  okolí  Přeštic, 

ale  s  využitím  železnice  též  na 
vzdálenější  cíle:  Klatovy,  Plzeň, 
Mariánské  Lázně,  Karlovy  Vary. 
Do Prahy byl uskutečněn v květ-
nu 1891 vícedenní výlet školy na 
Zemskou jubilejní výstavu.
Škola  připravila mnoho  vystou-

pení jak školních, tak pro přeštic-
kou  veřejnost.  Tato  činnost  byla 
obyčejně  motivována  některými 
společenskými  nebo  dějinnými 
událostmi.  Byla  nacvičena  řada 
divadelních,  hudebních  i  tělový-
chovných vystoupení. Někdy i za 
spoluúčinkování  ochotnického 
spolku  Úhlavan.  V  kronikách  se 
píše  vždy  o  skvělém  ohlasu  ve 
městě.  Ke  školním  oslavám  pa-
třily  květinové  dny,  dětské  dny, 
stromkové slavnosti a jiné.
Je třeba se zmínit  také o úlevách 

ze  školní  docházky  u  některých 
dětí. Úlevy se týkaly dětí ze země-
dělských rodin a trvaly od 1. dubna 
do  31.  října. Děti  pomáhaly  svým 
rodičům při zemědělských pracích.
Žáci byli očkováni proti tuberku-

lóze a pravým neštovicím. V pro-
sinci 1889 a lednu 1890 měli žáci 
„chřipkové  prázdniny“,  v  lednu 
1900 „spalničkové prázdniny“.
V  lednu 1891 byla zima až pří-

liš štědrá svými průvodními jevy, 
kdy byly obrovské sněhové závěje 
a dvacetistupňové mrazy. Přespol-
ní  žáci  se  dostávali  do  školy  jen 
s velkými obtížemi.
Dále si připomeňme některé udá-

losti  ze  samého  konce  19.  století 
a začátku 20. století.

10. 9. 1898 byla zavražděna Její 
Veličenstvo  císařovna  a  královna 
Alžběta (Sisi), choť císaře a krále 
Františka Josefa I.
Školní kronika zaznamenala pří-

chod XX. století: „Dnem 31. pro-
since  1900  skončilo  století XIX., 
a  o  půlnoci  dnem  1.  ledna  1901 
počalo  století  XX.  Dej  Bůh,  aby 
nové  století  bylo  tužbám  učitel-
stva příznivější!“  (Jak  je  to přání 
nadčasové!)

22. 11. 1906 zemřel v 64 letech 
ředitel a učitel Josef. B. Rebec.

11. 3. 1908  zemřel  v  77  letech 
Ph. a Tech. Dr. Josef Hlávka.
Bylo  by  asi  nadbytečné  zmiňo-

vat  se  přeštickým  občanům  více 
o  tak  významných  přeštických 
osobnostech.
Od roku 1906 byla v nové škol-

ní  budově  v  Přešticích  umístěna 
měšťanská škola chlapecká spoje-
ná  s  obecnou  školou  chlapeckou, 
a  měšťanská  škola  dívčí  spojená 
s obecnou školou dívčí.
K 1. říjnu 1910 přestali do přeš-

tické školy docházet žáci ze Sko-
čic  a  Žerovic,  protože  v  těchto 
obcích  byly  postaveny  vlastní 
obecné školy.

Součástí  přeštické  školy  neby-
la tělocvična a kreslírna. Proto se 
rozhodla  místní  školní  rada  pro 
jejich přístavbu. Stavba byla zadá-
na  staviteli  J. Velíškovi  z Přeštic 
v ceně 32 000 korun s 8% slevou. 
Stavba započala v polovině března 
1910, 10. prosince 1910 byla zko-
laudována  a  počátkem  školního 
roku 1911/12 začalo v  tělocvičně 
a kreslírně pravidelné vyučování.
Událostí,  která  poznamenala 

nejen  práci  a  život  ve  škole,  ale 
především v celé zemi a na celém 
světě  vůbec,  byla  1.  světová  vál-
ka. Jako záminku k jejímu vzpla-
nutí posloužil dokonaný atentát na 
rakousko-uherského  následníka 
trůnu Františka Ferdinanda d´Este 
a jeho choť 28. června 1914 v Sara-
jevu. Následovalo vypovězení vál-
ky Srbsku Rakouskem-Uherskem. 
Válečný požár se rozšířil do celé-
ho světa.
Válka  postihovala  čím  dál  více 

školu  a  školní  vyučování.  Do 
rakousko-uherské  armády  byli 
povoláni učitelé Václav Šindelář, 
Karel  Holoubek,  Vojtěch  Mach, 
Václav  Fikrle,  Vojtěch  Rada, 
školník Eman Pelikán.
Učitelé věnovali  jedno procento 

z každého měsíčního platu ve pro-
spěch válčících vojáků. Také byly 
odevzdány  dva  zvony  z  přeštic-
kého kostela k válečným účelům. 
Žákům bylo oznamováno dění na 
frontě,  válečné úspěchy byly  sla-
veny mší v kostele nebo ve škol-
ní  kapli.  Ve  školní  tělocvičně, 
upravené  Červeným  křížem,  byli 
ošetřováni  a  léčeni  ranění  vojáci. 
Na  přechodnou  dobu  se  účastni-
ly  školní  výuky  i  děti  uprchlíků 
z válečných území z Polska, Hali-
če,  Chorvatska.  Štědrý  den  pro 
raněné  vojáky  vystrojil  Červený 
kříž i se skromnými dárky.
Na škole se pro nedostatek učite-

lů učilo na směny. Probíhaly sbír-
ky mezi učiteli i žáky ve prospěch 
vojáků i pozůstalých po vojácích. 
Učitelky a žákyně pletly ponožky 
a  nátepníčky,  spravovaly  prádlo. 
Pro válečné účely se konala i sbír-
ka  kovů.  Pro  raněné  vojáky  žáci 
sbírali  hole,  zasílali  noviny.  Sbí-
rala se vlna, bavlna, kaučuk – vše 
k válečným účelům. Také byl vše-
obecný nedostatek uhlí. Žáci měli 
„uhelné prázdniny“.
Rostla  drahota  potravin  –  jak 

masa  a  masných  výrobků,  tak 
i  mléka,  másla,  mouky  apod. 
Chléb  se  pekl  z  jednotné mouky 
s 20% přísadou mouky bramboro-
vé  nebo  bramborové  kaše. Chléb 
byl na lístky.
Válečná  mašinerie  povolávala 

do  zbraně  stále  mladší  a  mladší 
ročníky.

21. 11. 1916 zemřel císař a král 
Rakouska-Uherska  František  Jo-
sef I.

22. 11. 1916 se ujal vlády císař 
a král Karel I.
Válka  trvala  čtyři  roky  a  zane-

chala  zuboženou  zemi  a  v  každé 
české,  moravské  a  slezské  obci 
vzpomínku na padlé občany. Čtvr-
tého  válečného  roku,  na  podzim, 
po  složitých  diplomatických  jed-
náních, válka skončila. Rakousko- 
-Uhersko  se  rozpadlo  na  několik 
národních států, mezi nimi vznik-
lo i Československo.
Ve  školní  kronice  stojí:  „Byla 

tak korunována úspěchem něko-
likaletá práce Národního výboru 
československého, zejména pak  
T. G. Masaryka, Dr. E. Beneše 
a M. R. Štefánika na sebeurčení 
Čechů a Slováků ve svojí repub-
lice. 28. říjen 1918 je dnem vzni-
ku Československé republiky.“ 
Dne 28. října 1918 přejal Národní 
výbor  československý  veřejnou 
správu  československého  státu 
a ustavil se jako zatímní vláda.
Nebylo  snad  Čecha,  který  by 

nejásal! Určitě na přeštické škole 
tomu tak bylo. Nadšení a slavnost-
ní  nálada  se  přenášely  i  na  další 
dny. Město i škola byly slavnostně 
vyzdobeny,  uskutečnil  se  průvod 
městem,  pronášely  se  slavnostní 
projevy. Děti recitovaly vlastenec-
ké básně, zpívala se česká hymna 
Kde domov můj a slovenská Nad 
Tatrú sa blýska. Změnily se orgá-
ny státní správy a samosprávy.
Československé  školství  hned 

čekaly  změny. Zrušila  se  povinná 
účast žactva při náboženských úko-
nech, i když výuka náboženství na 
škole  byla  ponechána.  Byla  usta-
vena rodičovská sdružení ve škole. 
Školní  rok  byl  upraven  od  1.  zá- 
ří  do  30.  června.  Měnou  byla  
Kč – koruna česká. Učitelské platy 
se  srovnaly  s  platy  státních  úřed-
níků.  Byl  zrušen  celibát  učitelek. 
Roku 1919 byla zrušena školní kap-
le a současně s bytem ředitele školy 
byly přeměněny na školní třídy.
Hotel U  císaře  rakouského,  kde 

se konávaly okresní učitelské kon-
ference, byl přejmenován na hotel 
Velkoborský.  Okresní  učitelské 
konference  se  začaly  pořádat  ve 
velkém  sále  přeštické  sokolovny, 
rovněž tak i žákovské akademie.

28. října 1919  –  k  prvnímu 
výročí  vzniku  republiky  zasadi-
la  školní  mládež  u  nádraží  dvě 
památné  lípy. Událost byla  slav-
ností i s průvodem městem.
Vážený  čtenáři,  v  příštím  pokra-

čování  nás  čeká  přístavba  školní 
budovy, léta II. světové války a pro-
tektorátu a poválečné školství. 

Mgr. Karel Naxera starší
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250 g změklého másla
120 g plesnivý sýr Rokfór
130 g uleželé olomoucké syrečky
1 Romadur
1 plechovka tresčích jater bez 
oleje

3/4 tuby sardelové pasty
2 menší cibule
mletý kmín
1 PL sladké papriky
2 PL plnotučné hořčice

RECEPTY PRO VÁS

Recept na Kiliánovo „hovno“
dle pana Bořivoje Brčka
Recept předal pan Brček mému otci MVDr. Božetěchu Vácho-

vi a ten mi jej zanechal v pozůstalosti. Předávám všem Přeštičá-
kům u příležitosti otevření pivovaru U Přeška. Svatý Kilián  je 
patronem města Přeštice a tato pomazánka by se měla podávat 
s pivem Kilián (to jsem doplnil já).

Vše semlít, dobře rozmíchat a nechat 3 dny rozležet mimo led-
ničku. Doporučuji k pomazánce nečichat, ale jíst!!!

Slavomír Vácha, Přeštice

Dne  7.  října 
2017  uspořáda-
la  v  Klatovech 
Sokolská  župa 

šumavská  přebor  v  pétanque. 
Své  dovednosti  poměřilo  15 
členů  tří  tělocvičných  jednot 
župy – dvě  tříčlenná družstva 
byla z Klatov, jedno z Janovic 
nad Úhlavou, Tělocvičnou jed-
notu  Sokol  Přeštice  reprezen-
tovali 2 muži a 4 ženy z oddílu 
všestrannosti a tvořili další dva 
soutěžní  týmy.  Obě  družstva 
přeštických  sokolů  si  v  sou-
těži  vedla  výtečně  a  obsadila  
2. a 3. místo.
V neděli 15. října 2017 se na 

lukách za KČT konala již tra-
diční DRAKIÁDA. Na  rozdíl 
od  loňského roku, kdy nám ji 
pokazil  déšť,  bylo  poměrně 
teplo a krásně slunečno, a  tak 
se mohlo zdát, že pro tuto akci 
je  doslova  nevhodné  počasí. 
Kdekdo si jistě myslel, že draci 
dětem létat nebudou, ale opak 
byl  pravdou.  Přesvědčilo  se 
o  tom  42  dětí  doprovázených 
rodiči.  Při  příchodu  obdržel 
každý dětský majitel draka své 
startovní číslo a malou svačin-
ku – džusík a krásného perní-
kového dráčka.
Různobarevní  draci  se 

postupně  začali  vznášet  do 

výšky,  někteří  létali  vysoko, 
jiným  se  dařilo  méně.  Ná-
vštěvníci  se  měli  na  co  dívat 
a porota začala všechny létající 
draky pečlivě sledovat a vybí-
rat mezi  nimi  ty NEJ. Hlavní 
cenu – dort ve  tvaru DRAKA 
–  si  odnesl  Dominik  Hanzar, 
ceny za 2. a 3. místo – kláves-
nice k počítači – obdrželi Ale-
na  a  Michal  Švihlovi  a  Jola-
na  Kroupová.  Účastníci  byli 
vyzváni  k  vymyšlení  výstiž-
ného  sloganu  vztahujícího  se 
k  drakiádě.  Své  „básnické“ 
vlohy  předvedlo  5  dětí,  vše-
chny  za  svoji  snahu  obdržely 
drobnou  odměnu,  a  vítězné 
verše, jejichž autorkou je Jana 
Bělohlavá, se stanou sloganem 
DRAKIÁDY 2018.

Poděkování  za  vydařenou 
akci  patří  jednak  sponzorům 
–  Cukrárně  V  Háječku  paní 
Jaroslavy  Baxové,  plzeň-
ské  firmě  SaFraNET  s.  r.  o., 
panu Marku Hojkovi, majiteli 
restaurace  Dirty  Harry  Bur-
ger v Přešticích, a vodáckému 
oddílu  TOM Úhlava,  neméně 
však všem zúčastněným.

sestra Jarmila Žáčková
Tělocvičná jednota

Sokol Přeštice

Říjnové aktivity
přeštických sokolů

Sokol chystá DRAKIÁDU,
krásných draků hitparádu.
Vydáme se na luka,
snad nám vítr zafouká.

Foto Ing. Jiří Běl

Co připravujeme ve Středisku
volného času Slunečnice
Přeštice, p. o., v nejbližších týdnech:
25. listopadu 2017
„Ladění se na Vánoce“
– 14.00-18.00 hod.
Čeká Vás vyrábění adventních 
věnců, svícny, originální přání, 
vánoční ozdoby z korálků, při-
pomenutí si vánočních obyče-
jů a zvyků, pohlazení po duši. 
Přijímáme  závazné  přihlášky 
do 15. 11. 2017.
15.-17. prosince 2017
„Putování s yettim“
– přespávací víkendovka.
Vydejte se s námi zažít dob-

rodružství, společně si zaspor-
tovat,  tvořit,  zahrát hry, plnit 
úkoly,  přespat  ve  Slunečnici, 
zkrátka se s námi pojďte pustit 
po stopách yettiho. Přespávač-
ka je tentokrát pouze pro žáky 
základní školy, počet účastní-
ků je omezen na 15. Přijímá-
me  předběžné  přihlášky  do  
8.  prosince  2017.  Cena  za 

celý  víkend  je  500 Kč.  Jídlo 
pětkrát  denně  a  pitný  režim 
zajištěn.
O  bližší  informace  k  našim 

kroužkům,  akcím,  přespávač- 
kám  a  táborům  si  pište  na  
e-mail: ddm.prestice@volny.cz 
volejte na tel. č. 379 304 910. 
Většinu  novinek  zveřejňuje-
me  na  webových  stránkách 
www.ddmprestice.cz,  na  FB 
profilu:  Středisko volného 
času Slunečnice Přeštice, 
p. o., a v naší vitríně v Rebco-
vě ulici 499. Dovoluji si upo-
zornit,  že  po dobu  cca  jedno-
ho  roku bude  ještě v provozu 
web  www.ddmprestice.cz 
a e-mailová adresa: 
ddm.prestice@volny.cz

Za SVČ Slunečnice
Přeštice, p. o.,

Mgr. Jana Prokešová
ředitelka

Proběhl premiérový 
Přeštický festival vína
V  sobotu  14.  října  se  konal 

na Masarykově náměstí 1. roč-
ník Přeštického festivalu vína. 
Zbrusu  nová  akce  byla  spo-
lečným  projektem Kulturního 
a  komunitního  centra  Přeš-
tice  a  firmy  Trhy  Aleš,  spol. 
s  r.  o.,  která má  s  pořádáním 
vinařských akcí bohaté zkuše-
nosti. Záštitu nad akcí převzal 
Marek  Krivda,  místostarosta 
města Přeštice.
Na  festivalu  se  představilo 

celkem  15  vinařství  z  Čech 
a Moravy. Šlo vesměs o men-
ší  rodinná  vinařství  kladoucí 
důraz  na  šetrné  zpracování 
hroznů  a  vysoký  podíl  ruč-
ní  práce  při  produkci. Vinaři 
dovezli  do  Přeštic  nepřeber-
né  množství  vín  rozličných 
barev,  perlivosti  či  cukerna-
tosti.  Každý  milovník  vína 
si  tedy  přišel  na  své! Kromě 
vína  bylo  k  dispozici  také 
bohaté  občerstvení.  Návštěv-
níci mohli okusit francouzské 
či  holandské  sýry,  poctivé 
klobásky,  kváskový  chléb  se 
škvarkovou pomazánkou, sla-
né  tyčinky,  belgické  hranol-
ky, palačinky a mnoho jiných 
vybraných delikates.
Neméně  podstatnou  součás-

tí  festivalu  byl  bohatý  kul-
turní  program.  Naučnou  část 

obstarali  moderátor  Luděk 
Holý  a  sommelier  Jiří  Hudec, 
kteří  návštěvníkům  poradili, 
jak  správně  degustovat  víno 
a  mimoto  zevrubně  představi-
li  všechna  přítomná  vinařství. 
K odpolednímu poslechu zahrá-
la  Cimbálová  muzika  Trnka 
podporovaná  svým  tanečním 
souborem.  V  podvečer  přived-
la  návštěvníky  do  varu  kapela 
Agnes  rock  a  po ní  již  pódium 
ovládly  hlavní  hvězdy  progra-
mu,  skupina  Fleret  a  Zuzana 
Šuláková. S utichnutím hudební 
produkce  však  festival  zdaleka 
nekončil. Skvělá atmosféra plná 
dobrého vína a jídla panovala až 
do pozdních nočních hodin.
Premiérový  ročník  festivalu 

se,  i  díky  překrásnému  počasí, 
náramně  vydařil.  Návštěvnost 
předčila  veškerá  očekávání. 
Ohlasy všech zúčastněných byly 
veskrze  pozitivní.  Organizátoři 
pevně věří, že letošním úspěchem 
položili základ nové tradici.

Mgr. Martina Míšková
ředitelka KKC Přeštice

 Radek Aleš
spoluorganizátor

Foto Milan Janoch



„Týdny otevřených dveří“ 
u  nás  vyvrcholily  v  sobotu  
23.  září  2017,  kdy  jsme  ote-
vřeli  dveře  široké  veřejnosti. 
Mohli jste si přijít prohlédnout 
prostory a naše zvířátka. Kro-
mě toho jste si mohli prakticky 
vyzkoušet  některé  z  aktivit, 
které  připravujeme  pro  děti. 
Ve  výtvarce  byla  paní Vladi-
míra Písařová Živná, se kterou 
jste  si mohli vyrobit náušnice 
či přívěsky z PET lahví, tech-
nikou  nazývanou  PET  art. 
U  počítačů  vás  očekával  pan 
Jiří Formánek, vedoucí krouž-
ku robotika. Příchozí seznamo-
val s programováním a někteří 
z rodičů také zavzpomínali, jak 
i oni na škole pracovali v pro-
gramovacím  jazyce  Karel. 
V  jídelně  byly  připraveny 
jednoduché  pomazánky,  které 
si mohli  přítomní  namazat  na 
pečivo.  Kromě  toho  zde  paní 
Hana  Hasáková  prezentovala 
stloukání másla v plastové láh-
vi s použitím skleněných kuli-
ček. V naší největší místnosti, 
kde rodiče s dětmi vítala slečna 
Ivana Kvíderová, si děti mohly 
vyzkoušet  razítkování  bram-
borovými  tiskátky  a  vyrobit 
si hada na špejli, který se točí, 
působí-li na něj  teplý vzduch. 
Dále bylo možné vyzkoušet si 
některé z našich společenských 
a logických her a mnoho další-
ho.  Po  obědě  přišla  zahrát  na 
kytaru slečna Mourková, která 
dochází  do  kroužku  Kytara. 
Venku si rodiče s dětmi moh-
li  prohlédnout  dílnu  kroužku 
Leteckých  modelářů  a  poho-
vořit o činnosti s dlouholetým 
vedoucím  kroužku,  panem 
Bohuslavem Jankou. Otevřena 
byla  i  vrátka  na  zahradu,  kde 
také  chováme  zvířátka.  Měli 
jste  možnost  podívat  se  i  do 
týpí,  v  němž  byly  vystavené 
fotografie  z  letošních  letních 
příměstských  táborů.  A  kaž-
dý,  kdo  chtěl  získat  podrob-
nější  informace  či  přihlášku 
do  kroužku,  mohl  se  zastavit 
u  mého  stolku  v  chodbičce. 
Zájem  dětí  i  rodičů  nás  mile 
překvapil. Během soboty dora-
zilo téměř 130 návštěvníků.

Od 6. října 2017 platí nový 
název: Středisko volného 

času Slunečnice Přeštice, pří-
spěvková organizace (SVČ 
Slunečnice Přeštice, p. o.). 
Na naší  činnosti  se vůbec nic 
nemění, stále zůstáváme škol-
ským  zařízením,  které  se  řídí 
školským  zákonem  a  vyko-
náváme  činnosti,  které  jsou 
v  souladu  s  tímto  zákonem. 
O  změnu  jsem  požádala  pro-
to,  aby  se  i  v  názvu  odrazila 
otevřenost našeho zařízení pro 
všechny věkové skupiny, kte-
rým nabízíme  kroužky,  kurzy 
a další činnosti.
Sotva  skončily  Týdny  ote-
vřených dveří, už jsme se při-
pravovali  na  společnou  akci  
„Den pro rodinu aneb Kří- 
žem krážem Přešticemi“  – 
sobota 7. října 2017. Pro malé 
návštěvníky  jsme  nachystali 
prasátko  Přeštíka,  kterému 
děti  nosily  v  koši  krmení. 
Každý,  kdo  přišel,  se  mohl 
s  Přeštíkem  i  vyfotit. Největ-
ší místnost  a  výtvarka patřily 
tvoření. Vznikaly zde „lapače 
snů“.  Děti  i  rodiče  proplétali 
provázek  dírkami  a  vytvářeli 
tak síť pro zachycení dobrých 
snů a odhánění těch špatných. 
Rodiče  i prarodiče s dětmi se 
zde  mohli  zahřát  a  vypít  si 
hrnek  teplého  čaje  či  kávy. 
V tomto dni jste se u nás moh-
li  potkat  s  Hankou  Hasáko-
vou,  která  provázela  u  zvířá-
tek a dohlížela na  to, aby byl 
Přeštík  řádně  nakrmen.  Ivan-
ka  Kvíderová  byla  ve  velké 
místnosti u tvoření. Na pomoc 
s vyráběním „lapačů snů“ nám 

přišla Anežka Tejčková, které 
pro tento den patřila výtvarka. 
Děkujeme  všem  téměř  300 
návštěvníkům,  kteří  si  k  nám 
našli během soboty cestu.
Chtěla bych poděkovat všem 

spolupracovníkům,  kteří  se 
akcí  účastnili  a  zajistili  jejich 
hladký  průběh.  Poděkování 
patří  také paní  ředitelce KKC 
Přeštice Mgr. Martině Míško-
vé za organizaci společné akce 
„Den pro rodinu aneb Křížem 
krážem Přešticemi“.
V  pondělí  9.  října  2017 

jsme  zahájili  činnost  krouž-
ků.  V  letošním  školním  roce 
nabízíme využití volného času  
234  žákům  základních  škol, 
34  dětem  z mateřských  škol, 
25  dospělým  (+  ještě  přijí-
máme  přihlášky  na  kroužek 
Výtvarné kurzy pro dospělé), 
25 batolatům s rodiči. Kromě 
toho  se  u  nás  během  týdne 
vystřídá  74  žáků,  kteří  zde 
čekají  na  autobus  či  odchází 
do  jiného  zařízení  (školské-
ho  či  sportovního).  Pro  žáky 
základních  škol  funguje  28 
kroužků,  pro  děti  z  mateř-
ských  škol  3  kroužky,  pro 
batolata  s  rodiči  jsou  zde  tři 
kroužky  a  pro  dospělé  dva 
kroužky  (+  výtvarné  kurzy 
pro  dospělé).  Každý  týden 
k nám přichází 310 žáků, dětí, 
batolat a dospělých + 74 dětí, 
které  zde  aktivně  tráví  dobu 
čekání.

Za SVČ Slunečnice
 Přeštice, p. o.,

Mgr. Jana Prokešová, ředitelka
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Mikroregion  Přešticko  vás 
srdečně zve do Domu historie 
Přešticka  na  výstavu  fotogra-
fií.  Do  11.  listopadu  2017  si 
zde můžete  prohlédnout  foto-
grafie  účastníků  8.  ročníku 
soutěže  a  výstavu  fotografií 
Karla  Beneše  ze  Zeleného. 
S  panem  Benešem,  vítězem 
několika  ročníků  fotosoutěže 
se můžete  ještě  osobně  setkat 
na  komentované  prohlídce 
v neděli 5. 11. 2017 od 14.00 
hodin  v  Domu  historie  Přeš-
ticka.
V  květnu  letošního  roku 

vyhlásil  Mikroregion  Přeštic-
ko  již  8.  ročník  soutěže  ama-
térských  fotografů  „Přešticko 
ve  fotografii“.  Dne  25.  září 
2017 byla  fotosoutěž ukonče-
na a začala práce pro hodnotící 
komisi ve složení: Josef Kubát, 
Ing. Jiří Běl, Mgr. Karel Naxe-
ra,  Karel  Beneš  a  Lukáš  Fal-
tejsek. Každý porotce hodnotil 
samostatně s možností udílení 
bodů v rozmezí 1 až 5, hodnota 
pět byla nejvyšší. Do osmého 
ročníku se přihlásilo v katego-
rii nad 15 let dvanáct soutěží-
cích se 73 snímky, v kategorii 
do 15 let pět soutěžících se 14 
snímky  a  do  nové  kategorie 
elektronické  foto  tři  soutěžící 
s  15  snímky.  Výsledky  byly 
slavnostně vyhlášeny na verni-
sáži výstavy dne 19. října 2017 
v 17.00 hodin v Domu historie 
Přešticka.
První oceněnou v nové kate-

gorii elektronické foto je Mar-
tina  Kripnerová  se  snímkem 
Jiný pohled.
V  kategorii  do  15  let  zvítě-

zila Ester Anna Soukupová se 
snímkem Motýl, 2. místo obsa-
dil  Adam Markovič  se  sním-

kem Kostel  v mlze  a  3.  mís- 
to  patří  Danielu  Janu  Souku-
povi se snímkem Čmelák.
V kategorii nad 15 let zvítě-

zil Václav Živný se souborem 
Z blízka 1, Z blízka 2, Z blíz-
ka  3,  2.  místo  obsadil  Ivan 
Markovič  se  snímkem  Koník 
a  3. místo  patří Martě Kočal-
kové st. se snímkem Napětí.
Všichni ocenění dostali pou-

kázky  na  odběr  zboží  v  hod-
notě  od  500 Kč  do  3000 Kč, 
keramické  domečky  z  dílny 
Základní  speciální  školy Dia-
konie ČCE v Merklíně, květi-
nu a pamětní list. Pamětní list 
dostali  všichni  účastníci  sou-
těže. Starostové obcí MR Přeš-
ticko  udělili  v  kategorii  nad 
15  let  čestné  uznání  souboru 
Václava  Živného  V  popředí 
1,  V  popředí  2,  V  popředí  3 
a v kategorii do 15 let ocenili 
starostové  čestným  uznáním 
Pavla  Dvořáka  se  snímkem 
Když  mrzne.  Z  vítězných 
snímků  budou  opět  vydány 
kapesní kalendáříky.

K  příjemné  atmosféře  ver-
nisáže  přispěli  Marie  Marko-
vá a Tomáš Hrubý, kteří  celý 
podvečer  uváděli,  a  také  již 
tradičně  velmi  pěkné  hudeb-
ní  vystoupení  Tomáše  a  Jana 
Hrubých.  Všem  moc  děkuji 
za výborné výkony a příjemné 
oživení vernisáže.
Těšíme  se  i  na  vaše  snímky 

v  9.  ročníku,  který  vyhlásíme 
během května 2018.

Miloslava Loudová
předsedkyně

Mikroregionu Přešticko

Od břidlicové tabulky po počítač
„Konec přestávky, do lavic“ 

a  zvuk  historického,  mno-
ho  desítek  let  starého  zvonce 
pozval  návštěvníky  na  zahá-
jení  vernisáže výstavy  „Škola 
v  proměnách  času“  v  přeštic-
kém Domě historie.
Přízemí patří rozsáhlé výsta-
vě,  vlastní  vernisáž  byla 
v podkroví, kde se návštěvníci 
jako vzorní žáčkové shromáž-
dili.
Velkou  pravdu  řekl  ředitel 

školy Petr Fornouz: „Přestože 
jsme do školy chodili mnohdy 
neradi, zvláště když hrozily 
písemky a zkoušení, naopak 
rádi se do ní vracíme nyní když 
už nemusíme ale chceme“ 
(myslím tím srazy spolužáků). 
Dále  připomněl,  že  současná 
výstava  je  takový  pomyslný 
vrchol akcí, které probíhaly od 
loňského podzimu a byly pořá-
dány právě k 130. výročí škol-
ní budovy v Rebcově ulici.
O  výstavě  hovořila  Dra-

homíra  Valentová:  „Vlastní 
expozici tvoří hlavně předmě-

ty z období první republiky, 
nejstarší z úplných počátků 
po roce 1887. Každou epochu 
jsme se snažili připomenout 
alespoň několika předměty: 
Rakousko-Uhersko, Masary-
kovu první republiku, pová-
lečné období Gottwalda až 
Husáka až po nástup počí-

tačové techniky kolem roku 
1990.“
Několika  slovy  poděkoval 

starosta  Karel  Naxera,  sám 
z učitelské  rodiny,  všem kan-
torům  za  jejich  práci,  zvláště 
dnes,  kdy  škola  musí  nejen 
vzdělávat, ale i vychovávat.

 (šat)

Přešticko ve fotografii a výstava
fotografií Karla Beneše

Pořádáme 

pobytový zájezd

do maďarských léčivých
termálních lázní 

Harkány.
Termín: květen 2018

Info:
P. Brabec

tel. 731 473 844.

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

V  letošním  roce  2017  slaví 
přeštická škola 130. výročí budo-
vy v Rebcově ulici. Při této pří-
ležitosti  se v  rámci oslav kona-
la  již  spousta  akcí.  Ve  čtvrtek  
21. 9.  se v KKC Přeštice usku-
tečnil  recitál  českého  kytaris-
ty  Jana Matěje  Raka  a  v  pátek  
22. 9. ve 14.00 hodin byla ve ves-
tibulu školy slavnostně odhalena 
pamětní deska jeho pradědečkovi,  
Dr. Otto Seydlovi. Tento  rodák 
z  Merklína,  který  žil  v  letech 
1884-1959,  byl  astronom, 
historik  astronomie,  ředitel 
Státní  hvězdárny  v  pražském 
Klementinu a někdejší student 
přeštické školy.
Pamětní desku v roce 130. vý- 

ročí  založení  budovy  v  Reb-
cově  ulici  a  zároveň  v  roce 
100. výročí vzniku České ast-
ronomické  společnosti  odha-
lili  ředitel  školy Petr Fornouz 
a  čestný  předseda  České  ast-
ronomické  společnosti  Jiří 
Grygar.  Slavnostního  aktu  se 
dále  zúčastnili  přímí  potomci 
Seydlovy rodiny, starosta měs-

ta Karel Naxera, místostarosta 
Marek  Krivda,  Martin  Šolc 
z Astronomického ústavu UK 
a další významní hosté.
Jiří Grygar  i Martin Šolc ve 

svých  projevech  uvedli,  že 
i když Seydl patří mezi méně 
známé vědce, jeho význam pro 
dnešek je obrovský. Zasloužil 
se o to, že jako poslední ředitel 
Státní hvězdárny uspořádal její 
archivy a díky němu má Česká 
republika unikátní řadu meteo-
rologických pozorování, která 
patří k nejstarším na světě. Jiří 
Grygar zdůraznil: „Je úžasné, 
že to byl vědecký úředník, kte-

rý dal do pořádku věci, které 
by byly nenávratně ztracené.“
Po odhalení pamětní desky se 

konalo  ve  sborovně  přátelské 
setkání hostů s vedením a učite-
li školy. Do návštěvní knihy se 
podepsali  Jiří  Grygar  i Martin 
Šolc, který uvedl: „Je to krásný 
počin zdejší školy a Západo-
české pobočky České astrono-
mické společnosti, že splatily 
historický dluh naší společnosti 
Dr. Otto Seydlovi umístěním jeho 
pamětní desky v této škole.“

Mgr. Pavlína Křenová
zástupce ředitele školy 

pro 1. stupeň

Odhalení pamětní desky Dr. Otto Seydlovi
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Přeštičtí  včelaři  oslavili  
120.  výročí  vzniku  spolku  
23.  září  2017  ve  velkém  sále 
kulturního zařízení. Spolek byl 
založen 12. září 1897 za účasti 
tenkrát 50 zájemců o včelaření. 
Hlavní podíl na založení spol-
ku měli převážně tehdejší inte-
lektuálové,  učitelé,  duchovní, 
úředníci, ale také sedláci, živ-
nostníci a byl mezi nimi i hra-
bě  Karel  Schönborn  z  Dolní 
Lukavice,  který  svým  vlivem 
u c. a k. úřadů založení spolku 
podpořil.  Po  prvním  roce  má 
spolek 41 členů, většina z nich 
odbírá odborný časopis, zřizují 
včelařskou knihovnu „ku pro-
spěchu  všech  včelařů  k  vzdě-
lávání  se.“  Členové  vysazují 
pylomedonosné  stromy,  keře 
a rostliny, úzce spolupracují se 
zemědělci, majiteli  lesů a  les-
ními  správci.  V  letních měsí-
cích  se  uskutečňují  výjezdní 
zasedání  k  jednotlivým  vče-
lařům,  kde  učitel  včelařství 
ukazuje  úkony  ve  včelstvech 
v  daném  čase,  např.  na  jaře 
rozšiřování, v  létě medobraní, 
na  podzim  doplňování  zásob. 
V roce 1937 je ve spolku 165 
včelařů,  kteří  chovají  1252 
včelstev. V přeštickém spolku 
byly okolní vesnice a pak ještě 
Merklín,  Soběkury,  Dnešice, 
Chlumčany, Libákovice, Leti-
ny,  Měčín,  Horšice,  Červené 
Poříčí,  Borovy  a Nezdice.  Po 
roce 1950  je snaha zrušit  tyto 
malovčelaře,  to  se  nepodaři-
lo  a  vznikly  velkoprovozy  na 
státních  statcích,  JZD,  Čes-
koslovenských  státních  lesích 
a  jinde.  Stát  tyto  provozy 
podporuje,  k  nám  se  postup-
ně dostávají ze zahraničí nové 
poznatky  z  výzkumu,  nový 
plemenný materiál  a  s  odstu-

pem  času  můžeme  konsta-
tovat,  že  to  byl  pro  včelaře 
přínos.  V  roce  1957  má  180 
členů s 1005 včelstvy a spolek 
přejmenován na Základní vče-
lařskou  organizaci  Přeštice. 
Organizace  pořádá  včelařské 
přednášky,  kurzy,  včelařskou 
akademii, jsou pořádány zájez-
dy.  Koncem  sedmdesátých 
let  se  začal  vyskytovat  nový 
nepřítel  včel,  a  to  varroáza, 
s  kterou  s  menšími  či  větší-
mi úspěchy bojujeme dodnes. 
V  počátcích  se  vůbec  nevě-
dělo jak varroázu léčit, až náš 
výzkumný ústav vynalezl léči-
vo na potlačení tohoto parazi-
ta. Obvod organizace máme ve 
23 obcích, a to: Přeštice, Hor-
ní  Lukavice,  Dolní  Lukavice, 
Lišice, Snopoušovy, Krasavce, 
Vodokrty, Knihy, Háje, Osek, 
Řenče,  Plevňov,  Kucíny,  Pří-
chovice,  Zelená Hora, Zelené, 
Lužany, Dlouhá Louka, Skoči-
ce, Horušany, Žerovice, Oplot, 
Přeštice  –  Zastávka, mimo  to 
jsou včelstva ještě i v okolních 
obcích mimo náš rajon. Půso-
bíme v obvodu Městského úřa-
du Přeštice  a Obecních  úřadů 
Horní Lukavice, Dolní Lukavi-
ce, Řenče, Příchovice, Lužany, 
Soběkury, Oplot a mimo ještě 
Chlumčany, Předenice a Hor-
šice.  Se  všemi  těmito  úřady 
máme velmi dobrou spoluprá-
ci.  V  obvodu  je  také  několik 
zemědělských  subjektů,  nej-
větší  jsou Lukrena a. s. Dolní 
Lukavice, ZD Příchovice, Sel-
gen  Lužany,  Proklas  Přeštice, 
Dnešická zemědělská a několik 
soukromě hospodařících  rolní-
ků, rovněž s těmi máme dobrou 
spolupráci  a  děkujeme  všem, 
kteří  naši  neziskovou  organi-
zaci podporují a podpořili naše 

slavnostní  zasedání.  Nesmím 
také zapomenout na ZO ČRS, 
která nám  již několik desítek 
let  umožňuje naši  výborovou 
schůzi  pořádat  v  jejich  klu-
bovně.
Ještě něco  statistiky:  v  roce 

1982  bylo  v  organizaci  138 
včelařů s 1024 včelstvy, v roce 
1999  je  137  včelařů  a  1399 
včelstev,  v  roce  2006  –  70 
včelařů  s  1142  včelstvy,  rok 
2008 – 75 včelařů s 999 včel-
stvy – velké úhyny na varro-
ázu, v roce 2014 – 70 včelařů 
a 1212 včelstev, v  roce 2016 
– 73 včelařů  a 1358 včelstev 
a  v  letošním  roce  je  nás  74 
včelařů  s  1490  včelstvy,  což 
je  průměr  v  organizaci  na 
včelaře  20,1  včelstva.  Mož-
ná,  že  někteří  obyvatelé  tady 
na  Přešticku  si  říkají,  když 
kvetou  stromy  a  rostliny,  že 
tu není vidět včela, ale v sou-
časnosti  je  tu  velmi  dobré 
zavčelení,  vzhledem  k  počtu 
včelstev,  a  také  vzhledem 
k tomu, že většina včelařů cho-
vá dnes včelstva v tzv. dvou-
prostorových  úlech.  A  ještě 
k  slavnostní  schůzi,  které  se 

zúčastnila předsedkyně svazu  
Mgr.  Jarmila  Machová,  za 
okresní  výbor  MUDr.  Petr 
Vodička,  za  město  Přeštice 
místostarosta  Marek  Krivda 
a  hosté  z  jiných  organizací: 
na slavnostní schůzi byli oce-
něni  dlouholetí  a  zasloužilí 
včelaři  a  svazové  vyzname-
nání  obdržel  př.  Josef  Křen 
z  Lužan  za  dlouholetou  čin-
nost v organizaci.
V  závěru  děkuji  všem,  kteří 

se podíleli na zdárném průbě-
hu schůze, pracovníkům KKC 
vedeného Mgr. Martinou Míš-
kovou  za  slavnostní  přípravu 
sálu.                                         

Karel Prach
předseda ZO ČSV Přeštice

Anonymní příspěvky do Přeštických 
novin nelze otisknout!

Spolek pro záchranu
historických památek
Přešticka
Poslední  zářijový  den  se 

konala dosud největší brigáda 
na  hradě  Skála.  Kromě  šest-
nácti  našich  přátel  a  spolkařů 
přijelo  i  dvacet  hráčů  geo-
cachingu,  zorganizovaných 
Adamem  Haunerem.  Velmi 
výkonná parta šikovných a pra-
covitých  lidí,  kteří  v  různém 
složení víkend co víkend jezdí 
pomáhat přírodě a ohroženým 
památkám. Patří jim naše díky 
a obdiv.
Následující  neděli  8.  října 

jsme  zažili  spolkovou  novin-
ku.  Účastnili  jsme  se  archeo-
logického  výzkumu  při  akci 
Sbírání  keramiky  a  pazour-
ků  s  plzeňskými  archeology, 
kterou  zaštiťoval  archeolog 
Západočeského muzea v Plzni 
Milan Metlička a kterou pod-
pořila MAS Aktivios a Plzeň-
ský kraj. Průvodci a vedoucími 
naší  patnáctičlenné  archeolo-
gické skupiny z Přeštic, Víco-
va, Starého Plzence a Rokycan 
byli Hana Hrubá a Jiří Hrubý. 
Na poli u Vícova jsme pozna-
li metodu povrchového sběru, 
při níž se nám podařilo nalézt 
větší množství pravěké a stře-
dověké  keramiky  i  vzácný 
tkalcovský přeslen. I archeolo-
gické  artefakty  jsou  památky, 
zasluhující  záchrany  a  ochra-
ny.
Někteří  z  vás  možná  v  létě 

zaznamenali  poničené  okolí 
skalního  obrazu  sv.  Vojtěcha 
na Ticholovci, způsobené mla-
distvými  vandaly  (povalené 
zábradlí,  poničené  informační 
tabule). Díky vedení obce Pří-
chovice  byla  sjednána  nápra-
va, na místě jsou nové lavice, 
stůl a koš na odpadky.
Další  nemilou  událostí  bylo 

poškození čerstvě obnoveného 
Kripnerojc kříže u Žerovic. Zde 
ovšem nezafungoval vandalis-

mus, ale naopak ušlechtilá sna-
ha o vyčištění a kultivaci okolí 
kříže, při níž došlo nešťastnou 
náhodou k jeho neúmyslnému 
poškození.  Děkuji  na  tomto 
místě  všem,  kteří  si  poškoze-
ného kříže všimli a tuto infor-
maci nám sdělili. Buďte ujiště-
ni, že kříž se v současné době 
opravuje a bude znovu osazen 
na původní místo.
Při  té  příležitosti  bych  rád 

poděkoval  městu  Přeštice, 
které se rozhodlo zabezpečení 
a  opravu  pamětních  křížů  na 
katastru města  a  přičleněných 
obcí  řešit  komplexně  a  syste-
maticky  a  podniklo  v  tomto 
smyslu první konkrétní kroky. 
V  dohledné  době  se  rovněž 
počítá  s  opravou  přeštických 
soch.
A  co  nás  čeká  a  na  co  Vás 

srdečně  zveme?  Pokračujeme 
v  komentovaných  prohlíd-
kách přeštického hřbitova jako 
významné  památky,  zasluhu-
jící  naši  pozornost  a  ochra-
nu,  a  jako místa,  kde  se  staré 
umění může setkávat s novým. 
29.  října  od  15.00  hodin  byla 
v prostorách hřbitova otevřena 
dušičková  výstava  akvarelů 
Jarky  Papežové  pod  názvem 
Zahrada  času.  Obrazy  pod 
širým  nebem  s  texty  o  his-
torii  a  významu  hřbitova  si 
můžete  prohlédnout  a  přečíst 
ve dnech 28.  října až 5.  listo-
padu. Komentované prohlídky 
hřbitova jsou 29. října a 5. lis-
topadu vždy od 15.00 hodin.
V  domě  historie  Přešticka 

se  8.  listopadu  v  17.00  hodin 
uskuteční  historická  přednáš-
ka a prezentace aktivit spolku 
a dalších dobrovolníků na hra-
dě  Skála,  spojená  s  promítá-
ním filmu Libora Marka.

Michal Tejček
www.spolek-prestice.cz

Sbírání keramiky a pazourků s plzeňskými archeology.

Na Skále s „geokačery“.

O včelách a včelařství
Včely  zná  každý.  Jsou 

užitečné a medonosné. Med je 
po  téměř  3000  let  užíván  pro 
léčení různých chorob. Lidové 
používání medu  se  tak  dosta-
lo vědeckého vysvětlení: med 
působí  jako  antibakteriální 
a antiseptický činitel. O pozi-
tivních  účincích  medu  věděli 
také staří Slované, kteří medo-
vé  plástve  nazývali  „strdí“. 
V  odborné  včelařské  termi-
nologii  se  jako  strdí  označuje 
medem  zanesené  včelí  dílo 
volně  žijících  včel.  Někdo  si 
vybaví med, jiný medovinu či 
vosk, který se dříve užíval na 
pečetě a svíčky.
I  na  Lukavicku  o  včelaře 

nebyla a není nouze. Na svého 
otce včelaře vzpomíná Tomáš 
Hajžman  z  Dolní  Lukavice  
č. p. 114. Jeho  tatínek Tomáš 
Hajžman  z Krasavec  č.  p.  21 
dostal svůj první roj, když mu 
bylo  14  let.  Na  venkově  v  té 
době  měl  včely  skoro  každý. 
Tomáš Hajžman starší  si  jako 
kluk na zahradě zřídil dřevěný 
včelín, pobitý prkny a pokrytý 
taškami. Časem počet včelstev 
narůstal, měl  osm  či  12  včel-
stev.  Tehdy  si  včely  potra-
vu  hledaly  všude  možně,  na 
zahradách,  na  polích  v  obilí, 
v  lese.  Pole  se  chemicky  ne-
ošetřovala,  tak  to  včely  měly 
jednodušší. Na vesnici se nej-
více  stáčel  květový  (světlý) 
med.  Užíval  se  jako  sladidlo, 

do kaší, perníku, čaje a pozdě-
ji  se začal mazat  i na chleba. 
Tomáš  Hajžman  v  Krasav-
cích  včelařil  až  do  své  smrti 
v  roce  1974.  Poté  s  včelami 
začal  jeho  syn  Tomáš,  který 
má v současné době 12 včel-
stev a jeho úly se nacházejí za 
fotbalovým  hřištěm  na  louce 
u bažantnice.
O včelách se mnou pohovořil 

také Václav Kašpar ml. z Dol-
ní  Lukavice  č.  p.  84.  V  jeho 
rodině  se  včelařství  věnoval 
jeho otec, který ho k tomu při-
vedl. Ten včelařit začal v roce 
1977,  měl  dvoje  nebo  troje 
včelstva  na  zahradě,  která 
dostal  od  svého  tchána. Hod-
ně mu  zpočátku  pomáhal  pan 
Václav Hrubý z Lišic č. p. 78, 
který  míval  přes  50  včelstev. 
Poskytl  nejen  radu,  ale  také 
např.  včelí  matky.  Postupem 
času včelstva  panu Kašparovi 
staršímu  přibývala.  Koupil  si 
od  pana  Hrubého maringotku 
s  25  včelstvy. Václav Kašpar 
mladší už jako kluk otci pomá-
hal;  když mu bylo  18  let,  tak 
začal sám včelařit. V současné 
době  má  celkem  20  včelstev 
„v lomu“ u Krasavského poto-
ka,  na  zahradě  a  v  lese  nad 
Krasavci.
V  každé  obci  Dolnoluka-
vicka  se  najde  nějaký  vče-
lař,  počet  se  stále  obměňuje. 
Všichni  jsou  členy  Českého 
svazu  včelařů  a  dochází  na 

pravidelné schůze a respektují 
zákony a nařízení.
Se včelami  je plno práce po 
celý  rok.  Správný  včelař  po 
posledním  odebrání  medu 
nakrmí  včelstvo  cukerným 
roztokem,  aby  mělo  dostatek 
zásob  na  zimu.  V  zimních 
měsících se moří škůdce včel, 
roztoč  varroáza,  tento  parazit 
byl  do  Evropy  zavlečen  před 
zhruba  40  lety  a  je  schopen 
včelstva zahubit. Přes zimu se 
dále připravují rámky (rámek, 
kde  jsou včely) a vyvařuje se 
vosk. Z  jara,  když  vše  kvete, 
přidávají se mezistěny do úlu 
(plodiště),  aby  včely  mohly 
stavět a žily na čistém novém 
díle. Včelstva se postupně roz-
šiřují a včelař se snaží předejít 
jejich rojení. Na přelomu květ-
na  a  června  se  obvykle  stáčí 
první med, květový. K tomuto 
dochází,  když  je med „zralý“ 
– když je řádně „zavíčkováno“ 
–  plné  buňky  včely  uzavřou 
voskem,  a  to  je  pro  včelaře 
signál,  že  může  stáčet.  Zralý 
med je hustý a při nalévání se 
pěkně  skládá.  Dle  počasí  je 
pak druhý med –  tmavý lesní 
čili medovicový.
Někteří  včelaři  také  kromě 

stáčení  medu  získávají  pro-
polis – ten se vyluhuje v lihu, 
pak  scedí  a  vznikne  tinktura, 
která  je  proslulá  svými  léči-
vými a dezinfekčními účinky. 
Každý včelař musí mít vhodné 

pomůcky  –  včelařské  dlou-
hé  rukavice  –  bílé  kožené 
s  látkovým  nástavcem,  tyto 
rukavice  chrání  i  předloktí 
před včelím bodnutím. Dále 
je potřeba včelařský klobouk 
se  síťkou  nebo  kukla  –  celá 
drátěná – ochrana přes obli-
čej,  a  někdo  též  nosí  bílou 
včelařskou kombinézu. Také 
se  včelařům  stává,  že  musí 
přesunout  roj  včel  do  úlu. 
K  tomuto  jim  poslouží  kra-
bice, tzv. rojáček, kam se roj 
„sklepne“,  někdo  včely  ješ-
tě  předtím  uklidní  mírným 
vykouřením a poté je dá zpět 
do  úlu.  Kouř  je  pro  včelaře 
velký  pomocník  –  k  tomu 
se  používá  tzv.  kuřák  či 
dýmák.
A co včelaři vzkazují a  radí 

na  závěr?  K  úlům  a  včelám 
letícím  v  roji  se  nepřibližo-
vat. Po bodnutí většinou stačí 
postiženou  část  těla  chladit, 
přikládat  obklady  z  octa  či 
cibule a tím mírnit otok, nebýt 
na  přímém  slunci,  požít  ně-
který z léků na alergii. V pří-
padě  komplikací  (u  alergiků, 
při otoku jazyka, krku nebo při 
anafylaktickém  šoku)  je  tře-
ba  zavolat  lékařskou  pomoc. 
Důležité  je  rychlé  vyjmutí 
žihadla. Nesevřít žihadlo prs-
ty, ale jemně žihadlo seškráb-
nout  nehtem,  aby  se  do  těla 
dostalo co nejméně jedu.

Mgr. Eva Horová

Včelaři oslavili 120 let
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1. Turnajový den
– Regionální liga

– divize II
Sestava: Bláha – Beneš, Du-

chek, Bednář, Štimpl, Bezděk, 
Horák, Kašparová, Baloun.

Sokol Přeštice B – Junajtyd 
Genxtazzz of Lobogo 3:6
Zápas,  který  se  zapsal  do 

historie  přeštického  florbalu, 
jelikož to byl historicky první 
zápas nově vzniklého B-týmu. 
Přes  úvodní  nervozitu,  kde 
soupeř odskočil do dvougólo-
vého vedení, se tým psychicky 
zvednul  a do kabin  se odchá-
zelo za  stavu 3:3. Ve druhém 
poločase  tým  srazil  inkasova-
ný gól po nešťastném odskoku 
od  mantinelu  a  individuální 
chyby.

Sokol Přeštice B – IBK 
PANDY 7:6
Začátek  zápasu  opět  nevyšel 
dle představ a během několika 
minut  svítil  na  světelné  tabu-
li  stav  0:3  v  náš  neprospěch. 
Stejně jako v prvním zápase se 
tým zvedl a i zásluhou využité 
přesilovky byl stav o půli 4:4. 
Druhou  půli  diváci  sledovali 
otevřenou partii, která dospěla 
až  do  vypjaté  koncovky,  kte-
rou pro sebe získal tým Přeštic 
a mohl slavit svoji první výhru 
již po druhém zápase.
1. Turnajový den – 3. liga

Sestava: Kuneš – Horák, 
Hamrle, Křen, Kratochvíl, 
Jánský, Aulík, Štimpl, Duchek.

Sokol Přeštice A – FBC 
Holýšov 6:3

Jak  se  již  stalo  tradicí,  hrá-
čům Přeštic opět nevyšel úvod 
a mohli být rádi, že z počáteč-
ního náporu Holýšova inkaso-
vali  pouze  jeden  gól.  Poté  se 
hra  vyrovnala  a  po  poločaso-
vém  hvizdu  svítilo  na  tabuli 
skóre  3:3.  Druhé  dějství  již 
hráči  Přeštic  opanovali  a mo-
hli se radovat ze skalpu velice 
nepříjemného soupeře.

Sokol Přeštice A – TJ Do-
břany 4:2
Tým  Přeštic  opět  nezvládl 

start a již v 1. minutě prohrával 
0:1. V 7. minutě  se ale poda-
řilo  srovnat  a  o  poločase  byl 
stav  vyrovnaný.  Ve  druhém 
poločase  dokázal  tým  Přeštic 
odskočit  soupeři  o  dva  góly. 
Soupeř  zápas  zdramatizoval, 
ale  přeštický  tým  odskočil 
opět  na  dvougólový  rozdíl 
a potvrdil, že vyrovnané zápa-
sy s Dobřany dokáže zvládat.

Sokol Přeštice A – TJ Du-
rango Zruč 3:1
Po  vedoucím  gólu  Přeštic 

tempo hry opadlo a i přes větší 
aktivitu Přeštic se skóre dlou-
hou dobu neměnilo. Až ve 13. 
a 16. minutě dal tým z Přeštic 
jasné obrysy vítězství a soupeř 
jen korigoval gólem z přesilo-
vé hry.

Sokol Přeštice A – SKMG 
Staňkov 8:2
Za jasným vítězstvím vykročil 
tým  již  během  prvních minut, 
kdy odskočil soupeři o tři góly, 
a  o  vítězi  bylo  rozhodnuto. 
Tempo  hry  opadlo  a  divá-

ci  sledovali  velice  nezáživný 
zápas.  Staňkovu  se  zásluhou 
nevšedních  zásahů  podařilo 
skóre  korigovat,  tým  z Přeštic 
si  však  pohodlně  dokráčel  za 
vítězstvím  a  prvním  místem 
v tabulce.
2. Turnajový den – 3. liga

Sestava: Kuneš – Horák, 
Hamrle, Jánský, Mašek, Aulík, 
Křen, Kratochvíl, Rajtr J.

Sokol Přeštice A – TJ Sokol 
Koterov C 5:5
Jak je již zvykem při vyrov-

naných zápasech,  soupeř opět 
udeřil  jako  první  a  Přeštický 
tým  tak musel  opět  smazávat 
manko. Hrál se zápas „nahoru 
dolů“. Přestože Přeštický  tým 
tahal  za  kratší  konec,  mohl 
pomýšlet  na  vítězství,  když 

vedl  v  koncovce  zápasu  5:4. 
Poté však soupeř při přesilové 
hře  odvolal  brankáře  a  stře-
lou do šibenice určil výsledek 
zápasu.

Sokol Přeštice A – Kron-
platz Warriors 5:1
Ve  druhém  zápase  pře-

vyšovali  hráči  Přeštic  sou-
peře  kombinačně  i  fyzicky 
a  vypracovali  si  třígólový 
náskok.  Ten  se  však  snížil 
na  rozdíl  dvou  gólů,  když 
soupeř  nepovedenou  střelou 
poslal  míček  pod  padajícím 
gólmanem.  Taktovku  ovšem 
opět  převzal  Přeštický  tým 
a  dovedl  zápas  do  vítězného 
konce.

Jakub Kuneš
oddíl florbalu TJ Sokol Přeštice

Krajská soutěž v TFA disciplínách – kvalifikace
na Mistrovství České republiky
Naši  tři  borci  se  v  sobotu  
2.  září  zúčastnili  v Domažli-
cích Krajské soutěže v disci-
plínách TFA, která byla záro-
veň kvalifikací na Mistrovství 
České  republiky  2018.  Celá 
trať  závodu  byla  rozděle-
ná  do  tří  úseků.  V  prvním 
úseku  na  závodníky  čekalo 
zapojování  proudnic,  rozta-
hování  hadic,  také  motání 
dvou  hadic  a  následně  jejich 
uložení  do  bedny.  Ve  druhé 
fázi na závodníky čekal ham-
mer  box,  ve  kterém  museli 
uštědřit  80  ran  šestikilovým 
kladivem.  Následoval  tunel 
se sníženým profilem, kterým 
museli  pronést  obousměrně 
25kg břemeno. Nechyběl  ani 
transport  figuríny  na  vzdále-

nost 80 m. Tato  fáze končila 
zdoláním  třímetrové  bariéry 
a  seskokem  do  duchny.  Tře-
tí  fáze  nebyla  o  moc  lehčí. 
Hasiči  stavěli  dva  žebříky, 
stoupali  na  věž  –  na  kterou 
pak  museli  vytáhnout  25kg 
břemeno.  A  zapojovala  se 
proudnice  a  pak  na  závodní-
ky  zaslouženě  čekala  cílová 
rovinka.  Celkem  se  závodu 
zúčastnilo  31  dobrovolných 
hasičů. Ladislav Cibulka kvůli 
špatnému uložení hadic skon-
čil  na  19. místě  (05:49,330). 
Pavel  Hauer  se  v  kategorii 
nad 34 let umístil na 4. místě 
(04:41,420). Jaroslav Cibulka 
se umístil TŘETÍ v kategorii 
do 34 let (04:22,230) a nomi-
noval  se  tímto výsledkem na 

Mistrovství  České  republiky 
v TFA disciplínách 2018!
Soutěž tím ale zdaleka nekon-

čila.  Po  jednotlivcích přišla  na 
řadu  štafeta.  Trať  si mezi  sebe 
rozdělily tříčlenné týmy. Každý 
z týmu „Kanci Přeštice“ (Hauer, 

Cibulka J., Cibulka L.) se svého 
úseku zhostil více než výborně. 
Tímto  skvělým  výkonem  se 
kluci umístili z celkového počtu 
osmi týmů na 3. místě.

Veronika Tučková
SDH Přeštice

Zlatý triumf v Příbrami
Svěřenci  SDH  Přeštice 

(Cibulka  Jaroslav,  Tučková 
Tereza,  Tučková  Veronika) 
se  vydali  11.  září  do  Příbra-
mi,  kde  se  konal  9.  ročník 
Běhu  hasičů  do  Svatohor-
ských schodů o putovní pohár 
starosty  města.  Tento  závod 
patří k nejprestižnějším a nej-
náročnějším  závodům  dobro-
volných hasičů v ČR. Jednalo 
se  o  závod  dvojic,  kde  každá 
dvojice  musela  zdolat  291 
schodů, které vedou na Svatou 
Horu.  Trať  s  osmdesátimetro-
vým  převýšením  měřila  560 
m. Běželo  se  v  plné  hasičské 
výzbroji – ženy bez dýchacího 

přístroje.  Začínalo  se  během 
s hadicemi a proudnicí. Vše se 
na  konci  prvního  úseku  spo-
jilo  a  pokračovalo  se  v  běhu. 
Závodu  se  zúčastnilo  celkem 
70  dvojic.  Konkurence  byla 
veliká.  Sesterské  duo  Tereza 
Tučková společně s Veronikou 
Tučkovou obsadilo v kategorii 
žen 10. místo s časem 6:34:39. 
Náš Jaroslav Cibulka s Pavlem 
Hauerem (SDH Čižice) zaběh-
li závod v neuvěřitelném čase 
4:25:80  a  stali  se  absolutními 
vítězi! První místo  jim  jedno-
značně patří!

Veronika Tučková
SDH Přeštice

Ocelový hasič Ústeckého kraje
Tento  závod  v  disciplínách 

TFA se konal 30. září v Žatci. 
Zúčastnil se ho tentokrát pou-
ze jeden náš člen, a to Jaroslav 
Cibulka.  Závod  byl  rozdělen 
do  čtyř  úseků.  Nechybělo 
například roztahování a motá-
ní  hadic,  přenášení  barelů, 
tunel,  hammer  box,  třímetro-
vá bariéra ani transport figurí-

ny. Celý závod byl zakončený 
výstupem  na  žatecký  Chme-
lový  maják,  který  je  vysoký 
42 metrů  a  je  zároveň  i  roz-
hlednou.  Jaroslav  Cibulka  se 
umístil  ve  své  kategorii  z  23 
závodníků na 9. místě s časem 
06:37.

Veronika Tučková
SDH Přeštice

Volyňský Fireman
Dne  7.  října  se  uskutečnil 

v  Jihočeském  kraji  11.  ročník 
Volyňského  Firemana.  Jedná 
se o již tradiční soutěž v hasič-
ském  silovém  víceboji.  Sou-
těž  simuluje  reálnou  fyzickou 
zátěž  hasiče  při  zásahu.  Náš 
sbor  reprezentovalo  hned  pět 
závodníků  (Jaroslav  Cibulka 
ml.,  Jaroslav Cibulka st., Ladi-
slav  Cibulka,  Tereza  Tučková, 
Veronika  Tučková)  a  společně 
s  námi  se  na  jih  Čech  vydali 
i  dva  členové  ze  SDH  Čižice 
(Pavel Hauer, Markéta Červen-
ková).  Muži  soutěžili  v  plné 
zásahové  výbavě  i  s  dýchacím 
přístrojem  Saturn  na  zádech 
– přibližně s 10 kg zátěže navíc. 
Ženy  soutěžily  v  klasickém 
lehkém  oděvu,  s  lehkou  obu-
ví  a  lehkou  sportovní  přilbou. 

Mezi  disciplínami  se  objevilo 
například  tahání  pneumatiky, 
údery  palicí  na  hammer  boxu, 
přenášení barelů s vodou, vále-
ní velké pneumatiky, výstup na 
věž, zdolání překážky atd. Účast 
jsme měli ve všech kategoriích, 
kromě  té  juniorské. Ze soutěže 
jsme odjížděli  s  těmito výsled-
ky: kat. Muži – 2. místo Jaroslav 
Cibulka ml., 8. místo – Ladislav 
Cibulka,  kat.  Profi  –  2.  místo 
Pavel  Hauer,  kat.  Veteráni  –  
4.  místo  Jaroslav  Cibulka  st., 
kat.  Ženy  –  2.  místo  Veroni-
ka Tučková, 4. místo – Tereza 
Tučková,  5.  místo  –  Markéta 
Červenková. Děkujeme pořada-
telům za velmi dobrou organiza-
ci a našemu fanklubu za skvělou 
atmosféru při závodění.

                  Veronika Tučková
SDH Přeštice

Florbalové okénko
A-tým Sokol Přeštice již čtvrtou sezónu hraje 3. ligu soutěže BLMF a nově založený B-tým byl 
přiřazen do Regionální ligy. 

Podzimní turnaj baskeťáčků
V  sobotu  21.  října  pořádal 

oddíl  minibasketbalu  turnaj 
o  putovní  pohár  města  Přešti-
ce,  jehož  se  účastnila  družstva 
Rokycan,  Plzně  a  dva  týmy 
domácích.  V  úvodu  turna-
je  sehrála  družstva  Přeštice 
A a Přeštice B vzájemný duel, 
ve kterém se rozhodlo až v pro-
dloužení  ve  prospěch  družstva 
A.  Další  zápasy  se  vyvíjely 
podobně.  Všechny  týmy  byly 
téměř  stejně  fyzicky  připra-
veny  a  v  závěru  rozhodovalo 
především  štěstíčko.  Musím 
pochválit  všechny  hráče  Přeš-
tic, bojovali na maximum, byli 
při chuti,  fandili a podporovali 
se  navzájem.  Bylo  poznat,  že 
od loňského turnaje se naše hra 
výrazně  zlepšila  a  na  dětech 
byla vidět radost ze hry. Tímto 

bych  chtěla  poděkovat  všem 
rodičů,  kteří  nám  pomáhali, 
podporovali děti a nás  trenér-
ky  (Lídu Burlovou, Veroniku 

Hrubou  a  Lucii  Svěrkovou), 
a to jak psychicky, tak i mate-
riálně (Díky za úžasné pečené 
dobroty!). Celý turnaj se konal 

pod  záštitou  města  Přeštic, 
kterému tímto děkujeme!!!

Lucie Svěrková
oddíl basketbalu
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Turnaj starší přípravky
národní házené
v Přešticích
V  sobotu  7.  10.  2017  oddíl 

národní  házené  TJ  Přeštice 
uspořádal  turnaj  starších  pří-
pravek. Byl to už čtvrtý turnaj 
této  sezony  pro  tuto  mládež-
nickou  kategorii  a  zúčastni-
lo  se  ho  rekordních  patnáct 
družstev, z toho Přeštice měly 
hned  trojnásobné  zastoupení. 
Družstvo Přeštice A  i B,  jsou 
oficiálně  družstva  starší  pří-
pravky. Třetí družstvo C patří 
do  kategorie mladších  přípra-
vek.
V  konečném  pořadí  obsa-

dilo  „áčko“  pěkné  4.  místo, 
což je zatím nejlepší umístění 
ze  všech  turnajů.  Nejužiteč-
nější  hráčkou  se  stala  Denisa 
Kriegerová.

Trenérka Kristýna Schej-
balová sdělila: „Všichni pev-
ně doufáme, že tímto postem 
nekončíme, a příště že to bude 
ještě lepší. Děti mají velkou 
chuť do tréninků a je to vidět 
na zlepšující se hře. Příště už 
budeme chtít získat medaili.“
Družstvo Přeštice B se umís-

tilo na 10. místě. Nejužitečněj-
ší  hráčkou  se  stala  brankářka 
Alexandra  Beštová.  „Děti 
v tomto družstvu jsou převáž-
ně nováčci v této kategorii pří-
pravek. Jejich malý vzrůst jim 
ovšem neubírá na bojovnosti 
ve hře. Myslím, že toto družstvo 
má v sobě velký potenciál, na 
kterém budeme chtít přes zimu 
dále pracovat,“  zmínila  tre-
nérka Václava Dražková.
Naše  nejmladší  a  nejmen-

ší  družstvo  Přeštice  C  v  tur-
naji  starší  přípravky  uhrálo 
jako nejlepší výsledek  remízu 

s družstvem Kyšic A, ale další 
tři  zápasy  prohrálo  rozdílem 
dvou branek, což je velmi pří-
jemný výsledek. I přes věkové 
i výkonnostní rozdíly družstvo 
odehrálo  velmi  solidní  turnaj, 
který  mu  dal  spoustu  zkuše-
ností.  Obsadilo  tedy  poslední 
15. místo, ale i přesto s úsmě-
vem  na  tváři.  Jako  nejužiteč-
nější  hráčka  byla  vyhlášená 
Nikola Živná.
Velké poděkování patří nejen 

dětem,  ale  i  jejich  rodičům, 
kteří svůj volný čas tráví s dět-
mi  na  trénincích  a  doprovází 
je  na  každý  turnaj. Za  výkony 
dětí může z velké části úžasné 
fandění rodičů. Celý turnaj byl 
perfektně  uspořádaný,  proto 
bychom rádi poděkovali všem, 
kteří si udělali čas a šli pomoci.

Pořadí turnaje:
1.  Ejpovice,  2.  Rožmitál,  

3.  Litohlavy,  4. TJ Přešti-
ce A, 5. Kyšice B, 6. Dobřív,  
7.  Nezvěstice,  8.  Tymákov,  
9. Plzeň-Újezd A, 10. TJ Přeš-
tice B, 11. Božkov, 12. Přícho-
vice,    13.  Plzeň-Újezd B,  14. 
Kyšice A, 15. TJ Přeštice C.

Soupisky družstev Přeštic:
„A“: Otýsová – Kriegerová, 

Holcová,  Kocourek,  Mertl, 
Květoň, Taliánová, Knopfová.

„B“:  Kubíková,  Beštová  –
Králová, Duchek, Kubát, Háj-
ková, Sýkorová, Vozka, Kabá-
tová, Benešová, Fritsch.

„C“:  Hamršmídová  –  Heř-
man,  Živná,  Brožová,  Zita, 
Mudra, Tolar, Slámečková.

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené

TJ Přeštice

Medailový úspěch starší
přípravky na turnaji
v Litohlavech
V  sobotu  14.  10.  2017  se 

zúčastnila  2  družstva  Přeštic 
posledního  turnaje  v  národní 
házené,  a  to  v  Litohlavech. 
Zúčastnilo  se  ho  tentokrát 
13 družstev.
Družstvo A obsadilo 3. mís-

to,  takže  se  konečně  dočkalo 
zasloužené medaile, když pro-
hrálo pouze s Rožmitálem 4:7 
a s domácím vítězným celkem 
těsně 6:7.

Trenérka Václava Draž-
ková zhodnotila medailové 
družstvo takto: „Hodně toho 
na sebe vzal Tomáš Kocourek, 
který s Nelou Holcovou doká-
zal nastřílet nejvíce branek. 
Troufám si říci, že kdybychom 
byli v plné sestavě i s Denisou 
Kriegerovou, stříbrná medaile 
by nás neminula. Všechny děti 
do zápasu daly opravdu veškeré 
síly a výsledek se dostavil. Edi-
ta Otýsová odchytala neskuteč-
né zákroky, a i tím pomohla ke 
3. místu. Dalším cílem pro nás 
je určitě 2. místo, na které ten-
hle tým rozhodně má.“
Druhé družstvo Přeštic obsa-

dilo nakonec 11. místo. I když 
většinu zápasů prohrálo, přesto 
se děti snažily a šly do zápasů 
naplno. Na tomto turnaji bylo 
družstvo  oslabeno  o  Pavla 
Fritsche a Terezu Benešovou. 
I přesto  se ale  snažily a osla-
bení  na  sobě  nedaly  znát. 
Vzhledem  k  tomu,  že  jsou 
to  děti  mladší  věkem  i  men-

ší  vzrůstem  oproti  družstvu 
A,  bude  jenom  otázka  času, 
kdy se dostaví lepší výsledky. 
S každým turnajem je vidět na 
dětech zlepšení, a proto nesmí-
me polevovat ani během zimní 
přípravy.
Velkou oporou jsou pro děti 

rodiče,  kteří  jezdí  na  vše- 
chny  turnaje  svoje  děti  pod-
porovat.  Taková  podpora  se 
jen  tak  nevidí.  Každopádně 
i  to  je  důvodem  takových 
dosažených  výsledků.  Dále 
bychom chtěli poděkovat rov-
něž  organizátorům  za  skvěle 
připravený turnaj.

Konečné umístění v posled-
ním podzimním turnaji:
1. TJ Litohlavy, 2. TJ Spar-

tak  Rožmitál,  3. TJ Přeštice 
A, 4. TJ Sokol Ejpovice, 5. TJ 
Sokol  Kyšice  B,  6.  TJ  Sokol 
Nezvěstice, 7. TJ Sokol Dob-
řív, 8. TJ Božkov, 9. TJ Plzeň- 
-Újezd B, 10. TJ Plzeň-Újezd 
A, 11. TJ Přeštice B,  12. TJ 
Sokol  Kyšice  A,  13.  TJ  Pří-
chovice.

Soupiska TJ Přeštice A:
Otýsová – Holcová, Kocou-

rek, Knopfová, Květoň, Mertl, 
Taliánová.

Soupiska TJ Přeštice B:
Beštová, Kubíková – Králo-

vá,  Duchek,  Hájková,  Kubát, 
Sýkorová, Vozka, Kabátová.

Stanislav Zadražil
oddíl národní házené

TJ Přeštice

Ležící: Edita Otýsová, Tereza Taliánová. První řada: Nela 
Holcová, Tomáš Mertl, Tomáš Kocourek, Václav Květoň, Aneta 
Knopfová. Vedoucí: Václava Dražková.

Ležící zleva: Alexandra Beštová, Edita Otýsová. První řada 
zleva: Tereza Benešová, Andrea Slámečková, Klára Brožová, 
Nikola Živná, Eliška Hájková, Josef Vozka, Václav Duchek, Vác-
lav Heřman, Laura Králová, Anna Kabátová, Eliška Kubíková.

Druhá řada zleva: Vojtěch Mudra, Martin Tolar, Klára Sýkoro-
vá, Ondřej Zita, Václav Květoň, Tomáš Kocourek, Jakub Kubát, 
Denisa Kriegerová, Nela Holcová, Tereza Taliánová, Aneta 
Knopfová, Tomáš Mertl, Pavel Fritsch, Claudie Hamršmídová.

Vedoucí družstev: Václava Dražková, Matěj Gruszka, Kristýna 
Schejbalová.

A zase ten pivovar!
Pivovar je hotov a už dva měsí-

ce nese jméno dávného zaklada-
tele Přeštic. Kdo chtěl, mohl již 
ochutnat z výběru několika dru-
hů  piv,  které  se  tam  vaří. Kdo 
má rád piva z malých pivovarů, 
nemohl  být  zklamán.  Prý  jich 
tam už prodali přes dvacet tisíc. 
Na jídlo se tam taky chodí, jen 
se na ně občas čeká. Provozova-
telé se snaží a pracují na zlepše-
ní. Není to lehké a nejsou sami, 
kdo v této branži shání personál. 
Moc mně chutná ta jejich dušič-
ková Amber IPA.
Abych  ale  mohl  psát  o  tak 

příjemných  věcech,  bylo  třeba 
mnohé  udělat.  Již  před  třemi 
lety, před nástupem na  radnici, 
jsme před komunálními volbami 
přemýšleli,  jak  naložit  s  býva-
lým Hotelem, který byl od konce 
roku 2013 uzavřen. Po volbách 
jsme se s objektem seznámili ve 
stavu  dokončených  bouracích 
prací. Nebylo  tam nic než holé 
cihly,  rozpadlé podlahy a  trub-
ky  různých  stoupaček mířících 
nahoru  do  patra.  K  tomu  jsme 
měli  studii,  která  prakticky 
obnovovala  původní  dispozici 
a připojovala klub. Spojení lepší 
restaurace na  jedné  straně a na 
druhé  formanka.  A  ještě  také 
znění  vypsané  soutěže  z  roku 
2013, o kterou nikdo neprojevil 
zájem. Město v ní deklarovalo, 
že  umožní  nájemci  investici 
do  3,2 miliónu  a  dostane  ještě 
2  milióny  zálohu  na  nájemné. 
A  ještě  tam  byly  samozřejmě 
i další věci, ale nikdo se prostě 
nenašel. Studie byla slušná, ale 
čím více jsme o tom v různých 
debatních  kroužcích  klábosili, 
tím více  jsme měli  pocit,  že  je 
třeba  opravdu  zvážit  všechny 
okolnosti a vybrat se dále správ-
ným  směrem.  Po  již  zaniklých 
vinných  sklepech  U  Brčků 
nemají  Přeštice  starší  budovu, 
kde  by  se  pocestný  nakrmil, 
napojil, dříve i ubytoval a aby se 
tam cítil  hezky. Vždyť  1858  je 
přece již pradávno. No a protože 
stavba je na náměstí, bylo třeba 
udělat ji na úrovni odpovídající 
místu. Pak jsme od těchto novin 
dostali otázku co s Peklem a byl 
už než krůček k prvním úvahám 
o  pivovaru.  Třeba  v  budoucnu 
sjedou  lidi  z  obchvatu  města 
do Přeštic nejen kvůli prohlídce 
kostela, ale právě i kvůli zdejší-
mu pivu a kuchyni. Začali jsme 
pracovat  na  studii,  zveřejnili 
povinnou zprávu o tom, že hle-
dáme nájemce a začali je i aktiv-
ně vyhledávat. Po ověření si, že 
je  o  podnik  zájem  (na  mnoho 
účelů  –  na  pekárnu,  čínskou 
restauraci  nebo  i  vietnamský 
market. Sešel  jsem se  s  asi  tři-
ceti lidmi), jsme oslovili všech-
ny provozovatele minipivovarů 
v  okolí,  ale  i  zaběhlé  restaura-
téry z Plzně. Pak jsme variantu 
s  pivovarem  v  zastupitelstvu 
schválili.  Projekt  se  v  našem 
pojetí líbil, tři z uchazečů potvr-
dili svůj zájem, a proto jsme je 
vyzvali  k  předložení  nabídky, 
která  obsahovala  krom  jiného 
výši  ročního  nájemného  a  výši 
zálohy  na  nájemné  na  10  let, 
tedy  na  dobu  trvání  smlouvy. 
Záloha  byla  důkazem  solvent-
nosti zájemce a určitou zárukou, 
že  to myslí  vážně. Vítěz  složil 

tři milióny. A že to myslí vážně 
nám bylo jasné i z toho, že měl 
zjištěno,  že  je  třeba  připravit 
vše  s  rezervou  pro  navyšování 
výrobních  kapacit.  Pivo  zraje 
v  kubíkových  tancích  4-6  týd-
nů. Ubývá-li  pivo  rychleji,  než 
stačí dozrát, pivo dojde. Projekt 
se proto  z přízemí  rozšířil  i  do 
sklepa. Jak to bylo moudré roz-
hodnutí se ukázalo už za něko-
lik týdnů. V první minimalistic-
ké verzi restaurace s pivovarem 
bylo totiž  jen 6  tanků. Byly by 
všechny prázdné už za tři týdny 
po  otevření.  Projekt  se  dokon-
čil,  vysoutěžili  se  dodavatelé 
a 5. 12. 2016 stavba začala.
Zhotovitel  i  město  vycházeli 

z  toho,  že  jeden  postaví  a  ten 
druhý  mu  to  zaplatí.  Časo-
vé  plány  se  ale  z  důvodu  stáří 
a  stavu  budovy  začaly  bortit. 
Nebylo  to  vůbec  jednoduché. 
To  ale  asi  tušíte.  Je  to  159  let 
starý  dům.  Smlouva  a  zákon 
umožňovaly  ledacos.  Změ-
na  dodavatele  by  však  stavbu 
nezkrátila ani nezlevnila. A my 
chtěli  mít  jistotu,  že  bude  dílo 
kompletní  a  město  bude  mít 
jednoho partnera, který za stav-
bu ponese záruku. A  také  jsme 
samozřejmě  chtěli,  aby  vše 
bylo  provedeno  kvalitně,  když 
už je to na náměstí a za nemalý 
obnos. Měli  jsme  ale  společný 
cíl – dokončit  to, nijak  to neo-
šidit  a  samozřejmě  co  nejdříve 
otevřít ke slávě města. Že nepí-
ši  nic  nového?  Možná.  Určitě 
o  tom skoro všechno vědí naši 
občané,  kteří  chodí  na  jednání 
zastupitelstva.  A  úplně  všech-
no vědí zastupitelé. Probírali to 
totiž  na  třech  zastupitelstvech, 
na  dvou  pracovních  setkáních, 
mají  kompletní  dokumentaci 
i s obrázky a byli se v podniku 
několikrát  podívat.  Ale  i  když 
měli  příležitost  se  ptát  našeho 
stavebního  technika,  dodavate-
lů, vše hlídá náš právník, který 
pro jistotu některé věci ověřoval 
i na ministerstvu, najdou se tací, 
co mají  stále  pocit,  že  je  něco 
špatně.  Jsem  rád,  že  je  to  jen 
pocit  a  kdykoliv mám  čas,  tak 
se  je  snažím  uklidnit. Moc mi 
to ale nejde. Že, pane  inženýre 
Walto?  Chápu,  že  to  vypadá 
divně odpouštět někomu dvou-
miliónové penále, když to nedo-
dělal podle smlouvy v termínu. 
Na  této  dodávce  ještě  závisely 
další,  pak  bylo  třeba  ještě  věci 
dokončit  a  odstranit  vady.  To 
vše  se  snažil  dodavatel  plnit 
okamžitě. Posunout termín však 
smlouva neumožňovala. Takový 
je zákon o veřejných zakázkách. 
A  naši  právníci  to  kategoricky 
odmítli. Je pravda, že jsme díky 
tomu  otevřeli  o  více  než  dva 
měsíce později. Mrzí nás to, ale 
co  naplat. Vícenáklady  i  vzdá-
ní  se  práva  na  uplatnění  části 
penále  bylo  schváleno  radou 
a zastupitelstvem. Vše v soula-
du  se  zákonem. Nájemné  si  za 
deset let může město určit klid-
ně větší. Dílo je uděláno pocti-
vě,  nájemní  smlouva  pamatuje 
na vše, a protože i názvy a loga 
jsou  majetkem  města,  budeme 
za to k nájemnému dostávat ješ-
tě  za  každý  vyrobený  litr  piva 
korunu. A to není špatné.

Mgr. Karel Naxera
starosta města Přeštice
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Projekt 72 hodin
Vodácký  oddíl  TOM  Úhla-

va se dne 15. 10. 2017 zapojil 
do celorepublikového projek-
tu 72 hodin. Dobrovolníci  za 
dopoledne  očistili  a  natřeli 
všech 14 stojanů naučné stez-

ky „Se sv. Vojtěchem okolím 
Přeštic“. 
Počasí přálo  a obejít  a objet 

celých  20  kilometrů  se  jim 
podařilo za dopoledne.

Dagmar Švihlová
TOM Úhlava

Skol lyžníci, 
zima  je  pomalu  za  dveřmi 

a my se opět připravujeme na 
zimní sezónu 2018. 
Lyžařské kurzy se opět budou 

konat v areálu na Zadově, kde 
jsme v loňském roce byli veli-
ce spokojeni. Stravování bude 
zajištěno v penzionu U Hořej-
ších.  Další  informace  nalez-

nete  na  našich  internetových 
stránkách  www.skiprestice.cz 
i na Facebooku. 
Přihlášky  jsou  připravené, 

záleží jen na Vás. 
Těšíme se opět na Vaši účast 

a  pohodové  prožití  zimních 
neděl na Zadově. 

Mgr. Petr Fornouz 
předseda oddílu lyžování

Lyže 2018 opět na Zadově

Úspěch na republikovém
finále čtyřboje
Družstvo  starších  dívek  po 

vítězství  v  okresním  kole 
a  následném  1.  místě  v  kole 
krajském postoupilo do repub-
likového  finále  do  Kolína, 
které  se konalo 11.  10.  2017. 
Do  Kolína  se  sjela  všechna 
vítězná  družstva  jednotlivých 
krajů z celé republiky. Počasí 
bylo  celkem přívětivé. Výko-
ny  našich  děvčat  byly  velmi 
vyrovnané.  A  můžeme  směle 
říci,  že  se mezi  14  vítěznými 
družstvy  z  krajských  finále 
opravdu  neztratila.  Družstvo 
ve  složení  Kateřina  Buriano-
vá,  Klára  Slouková,  Barbora 
Šteinerová, Kateřina Třísková 

a Vanda Krsová se celou dobu 
průběžně umisťovalo na špici. 
V  jednotlivých  disciplínách, 
mezi které patří běh na 60 m, 
skok  daleký  (K.  Burianová: 
nejlepší výkon v soutěži – 507 
cm), skok vysoký, hod míčkem 
nebo vrh koulí a běh na 800 m 
se mezi atletickými speciálka-
mi neztratila. Po součtu všech 
bodů  obsadilo  naše  družstvo 
nepopulární 4. místo. Přesto se 
jedná o další velký republiko-
vý úspěch, který byl podtržen 
i 3. místem Kateřiny Buriano-
vé v jednotlivcích.

K úspěchu všem děvčatům 
gratulujeme!

O víkendu 7. a 8. října 2017 
pořádali  přeštičtí  basketbalis-
té  již  5.  ročník  turnaje  mužů 
o  Putovní  pohár  města  Přeš-
tice.  I  přes  obecně  stále  více 
upadající  zájem o sport  se do 
turnaje  k  naší  radosti  přihlá-
sila  4  družstva  – BKK Holý-
šov,  Baník  Most,  Sokol  Bor 
a domácí BK Přeštice.

V sobotu se odehrálo celkem 
deset  zápasů  dvoukolovým 
systémem  každý  s  každým, 
včetně  vloženého  utkání  žen, 
ve  kterém  domácí  hráčky 
porazily hostující tým Holýšo-
va.  Tento  sportovně  namáha-
vý den byl završen společným 
kulturním večerem ve Spolko-
vém domě.

Po  náročné  sobotě  si  každý 
z  týmů  změřil  alespoň  ješ-
tě  jednou  zbylé  síly  ve  třech 
zápasech,  které  uzavřely 
druhé  kolo.  Vítězem  turna-
je  se  tentokrát  stal  tým BKK 
Holýšov. Druhé místo obsadil 
Sokol Bor a bronzový pohár si 
jen  těsně  odvezl  loňský  vítěz 
Baník Most. 

Poděkování patří městu Přeš-
tice, díky kterému se tento pátý 
ročník turnaje podařilo uspořá-
dat, a všem, jež ochotně s orga-
nizací  této  akce  pomáhali. 
Vzhledem k velké spokojenosti 
všech  zúčastněných  věřím,  že 
se příští rok na palubovce opět 
všichni sejdeme.

Václav Kydlíček
předseda oddílu basketbalu

Turnaj mužů o Putovní Pohár města Přeštice


