
Milí čtenáři,
je říjen 

a tyto řádky 
čtete buď 
před volba-
mi nebo po 
nich. Mám 
na mysli 

volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. Vím, že vstu-
puji na tenký led, ale nedá mi 
to, abych se k této, pro mnoho 
z nás velice důležité události, 
nevyjádřil veřejně. Dovolím si 
též podotknout, že nekandidu-
ji, a pokusím se ve svém textu 
své preference potlačit.

Ze všech stran se na nás 
poslední týdny valí politická 
agitace, všude čteme, jak jde 
v těchto volbách o všechno. 
Asi namítnete, že to se říká 
před každými volbami a už 
vás to unavuje, ale podle mého 
názoru jsou tyto volby sku-
tečně nejdůležitější (i když si 
občas také říkám, že ty prezi-
dentské si s nimi, co do násled-
ků, příliš nezadají). Výsledek 
letošních voleb určí složení 
budoucí vlády, která naši zemi 
povede následující čtyři roky. 
Věřím, že se shodneme vši-
chni na tom, že si naše země 
zaslouží mít ve vedení ty nej-
lepší. Toto hodnocení je samo-
zřejmě věcí ryze subjektivní. 
Každý z nás má své preference 
a podle toho se bude rozhodo-
vat. Všechny vás však prosím, 
abyste svůj pohled na naši 
společnou budoucnost vyjád-
řili tím, že k volbám půjdete. 
Čím vyšší bude volební účast, 
tím více bude obsazení sně-
movny věrněji odpovídat sku-
tečnému přání občanů. Každý 
hlas je důležitý. Pokud dosud 
nemáte své favority, najděte 
si čas a prostudujte progra-
my kandidujících stran, hnutí 
či koalic. Obzvláště vy starší 
určitě pamatujete doby, kdy 
byla nabídka omezena praktic-
ky jen na jednu partaj. Teď si 
však můžeme opravdu vybírat. 
Přestože i u nás bohužel platí, 
že je společnost poněkud roz-
dělena, jedno bychom měli 
mít přece společné – přání žít 
šťastně a svobodně v nádherné 
zemi v srdci Evropy. Proto při 
výběru svého favorita čerpej-
te z více zdrojů, nezapomeňte 
též na jeho historii, ohodnoťte 
komplexnost jeho budoucích 
plánů, ale též pravděpodob-
nost jejich uskutečnění. Dej-
te si určitě pozor na ty, kteří 
vás zklamali. Myslete při tom 
na budoucnost. Nejen na tu 
nejbližší, ale i na vzdáleněj-
ší, kterou budou prožívat vaši 
potomci.

Já osobně si přeji, aby naši 
volení zástupci byli dobří hos-
podáři, kteří nežijí na dluh.

Pokračování na str. 5

Celý pod-
zim máte 
v ý s t a v u 
v Domě his-
torie Přeš-

ticka nazvanou Tři lásky. 
To jste asi netušil, že se 
stanete exponátem?

To jistě ne.  Začalo se k tomu 
schylovat někdy před půl 

rokem, když jsem slavil kulati-
ny. Původní dohoda byla tako-
vá, že budu mít menší výstavu, 
jen fotografie, nahoře v pod-
kroví. Nakonec se to změni-
lo a mám výstavu v přízemí 
v největším prostoru. Jmenuje 
se Tři lásky, protože fotografo-
vání, házená a modely letadel 
jsou moje celoživotní lásky.
Která z těch tří lásek 

byla první?

S fotografováním jsem začal 
někdy v devíti letech, podobně 
s házenou. S letadly později 
někdy v pubertě. Jak říkal táta 
– „ve věku, kdy jsem byl už 
schopný letadélko nějak slepit 
a  nabarvit”. Začal s tím táta, 
bydleli jsme v bytovce, bylo 
málo místa, tak jsme lepili malé 
modely v měřítku 1:72.  Mám 
jich doma přes 230 a z toho na 
výstavě je jich asi osmdesát.

Za příjemného slunečného 
počasí se před dveřmi koste-
la sešli zástupci církve, města 

a zhotovitele, aby symbolicky 
zahájili rekonstrukci. Kulisu 
jim dělali reportéři deníků, rádií 

a televizí, jak se při takové slá-
vě sluší a patří. Detaily náklad-
né opravy upřesnil farář Karel 
Plavec. „Jde o rekonstrukci 
schodiště k silnici, horní část 
schodiště, které vede směrem 
k městu, odvodnění, samozřej-
mě fasády a interiéry. Tam 
projde restaurováním skoro 
všechno včetně oltářů, lavic, 
dveří, soch a obrazů.” Kostel je 
kulturní památka a podle toho 
musí zhotovitel k opravě přistu-
povat.

„Restaurování obrazů, soch, 
lavic a dalšího interiérového 
vybavení bude velkým přínosem 
z hlediska kulturního. Vytápění 
lavic, kvalitní ozvučení a osvět-
lení interiéru kostela prvotně 

poslouží pravidelným účastní-
kům bohoslužeb, ale i návštěv-
níkům koncertů. Pro návštěvníky 

dojde k rozšíření prohlídkového 
okruhu o kapli sv. Barbory. 
              Pokračování na str. 6
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Lásky přicházejí postupně

Konečně se dílo podařilo a na náměstí se konal první ročník nové kulturní akce Přeštická lávka. Název naznačuje, že se organizá-
tor, tedy Kulturní a komunitní centrum Přeštice, rozhodl vydat i jiným hudebním směrem a vytváří most k jiným žánrům jako je třeba 
country, folk a rock na jednom pódiu. Přeštická lávka se měla konat už vloni, ale kvůli epidemii se ji podařilo uspořádat až letos  
3. září. Příští rok plánuje ředitelka KKC Martina Míšková Přeštickou lávku na červen. „Zkusili jsme, jaký bude zájem, a je vidět, že 
to lidi baví. Proto Přeštickou lávku uspořádáme samostatně a nikoliv těsně před Pivními slavnostmi, jak tomu bylo letos.“ Na snímku 
skupina Claymore. Kulturní program ale nekončí a už v sobotu 9. října se koná Přeštický festival vína.

Text (red), foto Milan Janoch

Biskup plzeňské diecéze Tomáš Holub předává symbolický klíč 
od kostela zhotoviteli.

Slavnostní okamžik nastal ve středu 22. září. Klíč od kostela Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích předal jeho děkan Karel Plavec 
biskupovi plzeňské diecéze Tomáši Holubovi. Ten jej obratem předal zástupcům firmy BOLID M s. r. o., která rekonstrukci kostela 
provádí. Klíč by si měla církve převzít nazpátek do konce roku 2023, kdy má podle podmínek dotace oprava skončit. Rozpočet je 
plánovaný na 81 milionů korun, z toho největší část zaplatí dotace Evropské unie.

9. 10. 2021
od 13.00 hodin 

Masarykovo náměstí Přeštice 
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Městská policie v srpnu 2021      725 726 549
Spor mezi pejskaři na 

komunikaci za řekou 
v Přešticích

Dne 5. 8. 2021 po 17. hodin 
byla hlídka přivolána na komu-
nikaci u chatové oblasti za 
řekou v Přešticích, kde došlo 
k fyzickému a slovnímu napa-
dání mezi pejskaři. Na místě 
zjištěna dvaatřicetiletá žena 
z Přeštic, která zde venčila na 
vodítku hárající fenu. Dále zde 
venčil svého psa pětašedesáti-
letý muž, také z Přeštic, který 
měl psa volně pobíhajícího. 
Jelikož tento pes se pokusil 
hárající fenu nakrýt, volala 
žena na muže, aby si jej přivo-
lal, tento však nereagoval, pro-
to žena do psa přiměřeně kop-
la, aby zvířata oddělila. Když 
toto viděl muž, přišel k ženě 
a udeřil ji otevřenou dlaní do 
hlavy a navzájem se počas-
tovali nevhodnými slovy. Ke 
zranění psů ani ženy nedošlo. 
Na místě došlo za přítomnosti 
strážníků ke smíru a omluvě, 
věc na místě řešena v příkaz-
ním řízení.
Odtah vozidla tvořící-

ho překážku v silničním 
provozu v ul. K Cihelně

Dne 11. 8. 2021 v nočních 
hodinách bylo nahlášeno 
místním občanem na pozem-
ní komunikaci ul. K Cihelně 
vozidlo škoda odstavené dale-
ko od obrubníku a zasahující 
do vozovky. Hlídka MP se 
provedenou lustrací provozo-
vatele vozidla pokoušela jej 
kontaktovat, bohužel bezvý-
sledně. Jelikož vozidlo tvořilo 
překážku provozu na pozemní 
komunikaci, bylo následují-
cí den strážníky rozhodnuto 
o jeho odstranění. Na místo 
byla přivolána odtahová služ-
ba, která vozidlo přemístila do 
uzavřeného areálu města. Pro-
vozovatel vozidla byl o tomto 
vyrozuměn.
Vloupání do areálu sběr-

ného dvora v Přešticích
Policii ČR byly poskytnu-

ty důkazní materiály ve věci 
trestného činu – Krádež – ze 
dne 26. 8. 2021, kdy v noč-
ních hodinách došlo místním 
pětadvacetiletým občanem 

k poškození pletiva a násled-
ně k vloupání do budovy 
sběrného dvora v Přešticích. 
Odtud došlo k odcizení něko-
lika televizorů a jízdního kola. 
Pachatel byl ztotožněn pomocí 
kamerového systému a místní 
znalosti strážníků. Věc šetří 
Policie ČR, které byly předány 
kamerové záznamy.
Maření výkonu úřední-

ho rozhodnutí a vykázá-
ní řidičem v ul. Hlávkova

Dne 28. 8. 2021 byl pomocí 
kamerového systému, ve spo-
lupráci s hlídkou policie, zjiš-
těn devětačtyřicetiletý řidič 
ze Staňkova, který řídil v ul. 
Hlávkova v Přešticích vozi-
dlo škoda, ačkoli má vyslo-
ven zákaz řízení motorového 
vozidla. Podezření ze spáchání 
trestného činu Maření výkonu 
úředního rozhodnutí a vyká-
zání bylo předáno k dalšímu 
opatření Policii ČR.

Střípky měsíce 
srpna 2021

 1. 8. po 3. hod. výjezd na 
rušení nočního klidu k bytové-
mu domu v ul. Palackého, kde 
se nacházel dvaatřicetiletý muž 
v podnapilém stavu (2,4 pro-
mile alkoholu v dechu). Ten 
se pokoušel dostat do bytovky 
ke své matce a nemohl se trefit 
klíčem do zámku, a proto bušil 
na dveře a křičel. Muž na mís-
tě vyřešen v příkazním řízení 
a předán matce. Po 20. hod. 
výjezd na dva cizince, kteří 
se pokoušeli vlézt do kontej-
neru na elektroodpad. Z místa 
vykázáni.
 3. 8. před 22. hod. výjezd do 
chatové oblasti za řekou, kde 
mělo docházet údajně k rušení 
nočního klidu. Na místě zjiš-
těni tři muži, kteří se slovně 
napadali. Věc předána ces-
tou policie na správní orgán 
k vyřízení.
 5. 8. po 22. hod. při hlídkové 
činnosti zjištěni na autobusové 
zastávce Masarykova nám. tři 
místní mladíci, kteří zde kou-
řili a rušili noční klid křikem. 
Vyřešeni na místě v příkazním 
řízení a z místa vykázáni.
 6. 8. před 16. hod. hlídka 

přivolána do ul. Kollárova, 
kde bylo zaparkováno vozidlo 
tmavé barvy a v něm pes, který 
je v ohrožení života. Na mís-
tě hlídka zjistila, že pes je ve 
vozidle v pořádku a u vozidla 
byl i jeho majitel.
 7. 8. po 3. hod. výjezd na 
rušení nočního klidu před 
bar v ul. Jungmannova, kde 
se nahlas smáli dva mladíci, 
tito řešeni v příkazním řízení 
a z místa odešli.
 11. 8. před 20. hod. oznámeno 
úmyslné pouštění TV nahlas 
a dupání v bytovém domě v ul. 
V Háječku ze strany místního 
nájemníka, který je v podna-
pilém stavu. Na místě zjištěn 
devětatřicetiletý zde bydlící 
muž, který po příjezdu strážní-
ků TV vypnul, omluvil se a šel 
spát.
 27. 8. před 19. hod. přijato 
oznámení o podnapilém muži, 
který vede jízdní kolo, jde 
směrem na obec Skočice od 
Přeštic a ohrožuje bezpečnost 
silničního provozu. Pro devět-
atřicetiletého muže ze Skočic 
si přijel na místo jeho otec 
a odvezl jej do místa bydliště. 
Po 20. hod. výjezd na podna-
pilého cizince, který vstupuje 
do vozovky v ul. Mlýnská. 
Pracovník z Rumunska byl 
nasměrován na ubytovnu.

Pomocí MKDS zjištěno 
u kontejnerů na separova-
ný odpad 14 pachatelů, kteří 
odložili v ulici V Háječku,  
5. května, Veleslavínova 
a Příkrá odpad a znečistili tím 
veřejné prostranství. Zjištění 
občané byli vyřešeni v příkaz-
ním řízení pro přestupky proti 
veřejnému pořádku.

Provedeno: 3x výjezd na na-
rušení objektu budov města,  
3 kontroly týkající se čipování 
psů pohybujících se na území 
města – 7 psů bez závad, 2x 
kontrola pískovišť asistenty 
prevence kriminality s detek-
torem kovu na území města 
– závady nezjištěny, na žádost 
správního orgánu doručena 
1x písemnost, 2x usměrňo-
vání dopravy na území města 
z důvodu dopravních nehod.

V srpnu provedeno zajištění 
veřejného pořádku a bezpeč-
nosti silničního provozu:
1) rušení nočního klidu po 22. h 
v RD na Havlíčkově nám. – před 
příjezdem hlídky ukončeno
2) místním farářem nahlášena 
poškozená výplň autobusové 
zastávky v ul. Máchova, ale 
ne cizí osobou, pravděpodob-
ně pnutím materiálů, neboť 
oznamovatel stál přes ulici 
a sklo prasklo, prohlídkou 
místa strážníky se nepodařilo 
zjistit cizího zavinění, předá-
no k vyřešení na hospodářský 
odbor MěÚ

3) výjezd na posunutý kanálo-
vý poklop ohrožující bezpeč-
nost provozu – vrácen na své 
místo
4) výjezd na oznámení otevře-
ných zadních dveří u vozidla 
nissan odstaveného v ul. Huso-
va – vyrozuměn majitel vozu, 
který si jej zabezpečil
5) provedena beseda na dět-
ském táboře v KKC na téma 
– Děti v dopravě
6) zajištění veřejného pořádku 
na akci – koncert swingové 
hudby a letní kino v Městském 
parku.

Pomocí kamerového systému 
zajištěny pro Policii ČR/správ-
ní orgán důkazní prostředky 
následujících činů:
1) poškození přenosné doprav-
ní značky kamionem v ul. Na 
Chmelnicích, 3x dopravní 
nehoda na Masarykově nám. 
2) poražení stromu při couvání
3) nacouvání do stojícího vozi-
dla a ujetí z místa
4) nesrovnalosti mezi cyklis-
tou a spolujezdcem osobního 
vozidla.

Proveden výjezd na 2 volně 
pobíhající psy na Masarykově 
nám., ul. Mlýnská, Dukelská 
– majitelé řešeni pro poruše-

ní obecně závazné vyhlášky 
města a dle zákona na ochranu 
zvířat proti týrání. Odchycena  
1 kočka v ul. Rybova – pře-
dána do péče kočičího útul-
ku. Provedeno umístění psa 
z městské záchytné stanice do 
dočasné náhradní péče.

Na území města nalezeno: 
klíče od vozidla v ul. Husova 
– předáno na ztráty a nálezy 
MěÚ, registrační značka na 

Tř. 1. máje – předáno na MěÚ, 
platební karta v ul. Rybova 
– předána mateřské bance.

Nejvyšší naměřená rychlost 
při provádění preventivního 
měření v obci Přeštice Nepo-
mucká – 79 km/h, Přeštice 
Zastávka – 71 km/h, v ul. Na 
Borech, kde je dovolená rych-
lost 30 km/h – 63 km/h.

Bc. Pavel Hošťálek
ved. strážník MP Přeštice



Dokončení ze str. 1
Ještě stavíte modely?
Ještě lepím. V podstatě jsou 

to stavebnice, které dávám 
dohromady a největší piplačka 
je asi to barvení. Namalovat 
mrňavého pilota zabere dost 
času. Ale lepím, jen když mám 
náladu. Dneska to mám snazší, 
mám v domě víc místa, nemu-
sím sklízet ze stolu, jen zavřu 
barvy. Někdy u toho vydržím 
hodinu, protože mi to nejde 
od ruky a někdy mě to chytne 
a končím ve dvě v noci.
Znáte v Přešticích víc 

takových nadšenců?
Přiznám se, nevím. Jsem 

takový „samotář“. Nezúčast-
ňuji se soutěží, lepím si pro 
radost. Dělám jen druhou 
světovou válku a pár let před 
ní. S malou jednomotorovou 
stíhačkou strávím tři večery. 
Čtyřmotorový bombardér trvá 
minimálně týden.

Co fotografujete nej-
častěji?

Z devadesáti procent jsou to 
reportážní fotky. Hodně z akcí, 
o kterých také píši do Přeštic-
kých novin, Deníku, šéfuji 
Dnešickému zpravodaji. To 
souvisí s mojí bývalou a tro-
chu i současnou profesí a záli-
bou. K tomu fotím krajinky, 
když jezdíme po výletech. Ale 
nejsem vyložené krajinář.
Takže na každé vaší 

fotografii je člověk?
Až na výjimky ano. Na výsta-

vě jsou především reportážní 
fotky. Výstava je rozdělena 
na dvě epochy. Na černobílou 
a barevnou. Černobílé fotky 
pocházejí ze soutěží a výstav 
z té doby. Jsou tam fotky hod-
ně z házené, z táborů, portré-
ty, zabijačka, ale i kulturní 
a politický život tehdejší doby. 
Vybíral jsem, aby to byl prů-
řez dobou, třeba pionýrský 
slib, oslavy výročí, dnes to má 
už i historickou vypovídací 
hodnotu.
Poznají se tam přeštičtí?
Určitě poznají, především 

házenkáři.
To jsou i snímky z dob, 

když jste pracoval pro 
noviny?

Určitě. Třeba fotky ze seriálů 
,,Den ve školce“, „Spolužáci 
a kantoři“, „Výročí“.
A barevné?
Ty jsou tak z posledních 

deseti dvanácti let. Opět hlav-
ně reportážní, z dění ve městě. 
Takže se přeštičtí opět pozna-
jí. Podobnou výstavu, ale jen 
fotografickou měl v Domě 
historie Přešticka i můj otec, 
když mu bylo pětasedmdesát. 
To bylo v roce 2013. 

Když jste dělal pro 
týdeník za komunistů, 
o čem jste psal?

Tady v okrese se psalo 
o všem. Politiku a závažněj-
ší věci „dělal“ šéfredaktor 
a ostatní jsme psali my. Třeba 
o žních, letní tábory, jezdili 
jsme do podniků, do zeměděl-
ských družstev. Museli jsme 
obsáhnout vše. Řadu věcí si 
už málo kdo pamatuje. Přišlo 
zadání – „tohle by tam mělo 
být“, tak jsme šli na reportáž.
Dalo se psát něco zají-

mavého o městech jako 
Přeštice, Blovice? Něco 

neobvyklého? Utkvělo 
vám něco v paměti?

Že to býval okres bez okres-
ního města. „Okres“ sídlil 
v Plzni. Je to taková zvlášt-
nost, ale všichni si na to zvykli 
a nakonec to nikomu nepřipa-
dalo divné. A všude žili lidé, 
stejně jako dnes, takže bylo 
o čem psát.
Proč jste po roce 1990 

přestal v novinách pra-
covat?

Došlo ke sloučení týdení-
ků, snižovaly se počty. Volné 

redaktorské místo nebylo a já 
nechtěl sedět osm hodin na 
židli jako korektor. Tak jsem 
skončil a úplně otočil život, 
třeba v rodinné firmě jsem 
prodával barvy. Dnes se jako 
„free lance journalist“ nejde 
uživit, snad jen pokud pra-
cujete pro bulvár. Dříve byli 
„dopisovatelé“ a jejich člán-
ky a fotky honorované. Takže 
nyní je to spíše moje „novi-
nářské srdíčko“ fotografovat 
a psát pro noviny zdarma.  
Na druhou stranu mě noviny 
v devadesátkách pomohly při 
přechodu na digitální fotku, 
protože jsem třikrát kliknul 
„myší“ na počítači a fotka byla 
v redakci. Jinak jsem „stará 
škola“, tvrdím, že pěkná fot-
ka se musí „vyčekat“. Žád-
ná z vystavených fotografií 
neprošla počítačovou úpravou, 
maximálně jsem udělal výřez. 
Nejsou upravené ani barevně.  
Zkrátka čistý otisk reality.

Vy máte od narození 
nemocnou nohu, takže 
mě ani nenapadlo, že 
jste hrál házenou. Jak 
jste se s tím vyrovnával?

Když člověk chce. Upřímně 
řečeno mě v dětství ani ne-
napadlo, že by to byl nějaký 
problém. Prostě jsem trochu 
kulhal. Původně jsem bydlel 
tady v bytovce a tam byla par-
ta kluků, se kterými jsem hrál 
všechno. V té době nás Sláva 
Süss „přetáhl“ do Junáka, kde 
jsem se také ničemu nevyhý-
bal. Rodiče mi v ničem nebrá-

nili. V té době nějaký hendikep 
nikdo neřešil, a když šli kluci 
hrát házenou, šel jsem s nimi. 
Nikdy jsem ani neměl zájem, 
aby mě ve škole osvobodili 
z tělocviku. Házenou jsem hrál 
aktivně dvacet pět let. Pouze 
jsem nebyl na vojně. Dokon-
ce jsem absolvoval pozem-
ní výcvik pro svazarmovské 
parašutisty, jen do letadla mě 
už „nepustili“.
I s vaším hendikepem 

děláte tedy vše bez 
omezení?

Jasně. O házené jsme už mlu-
vili. Nevyhýbal jsem se žádné-
mu pohybu, sportu. Chodil jsem 
i dálkové pochody, nejdelší byl 
ze Špičáku do Chlumčan, to 
organizovalo Železniční stavi-
telství Chlumčany.  Teď už ale 
dálkové nechodím, jen vyráží-
me na výlety, trochu sportuji. 
Během epidemie, při zákazech, 
jsem „osedlal“ rotoped nebo 
chodím se psem.

Jaká byla úroveň přeš-
tické házené v té době?

Přeštická národní házená si 
dlouhodobě drží vysoký stan-
dart. Mám nějaké medaile 
v kategorii žáků i mužů. Nej-
více medailí jsem ale získal 
jako vedoucí a asistent trené-
ra žen. S ženami jsem jezdil  
I. ligu po vlastech českých 
dvacet dva let.
Proč jste trénoval ženy, 

nikoliv muže?
Začal jsem jako hrající trenér 

béčka mužů. I díky zraněním 
jsem pomalu končil. Tehdy 
mě přetáhl Vašek Řežábek 
k dorostenkám. Pak mě oslo-
vil Karel Tušek, jestli bych 
mu nechtěl dělat asistenta. To 
bylo v roce 1994.  Když přešel 
k mládeži, tak jsem to dál táhl 
s Honzou Adámkem a později 
se Standou Zadražilem.
Co dneska děláte v od-

dílu?
Jsem člen výboru, člen reviz-

ní komise TJ a něco dělám i na 
svazu.
Jak si dnes stojí háze-

ná v rámci Tělovýchovné 
jednoty?

Nevím přesný počet členů, 
s fotbalem jsme dva největ-
ší oddíly. Národní házená je, 
i přes omezení, v dobré kon-
dici. Zůstala mládež, i dospě-
lí. Ti se teď ale špatně hod-
notí, dva roky nedohrály své 
soutěže. Před covidem muži 
získali tři tituly mistrů I. ligy, 
medaile pravidelně získáva-
jí i ženy. Každoročně nějaký 
republikový titul přiveze mlá-
dež.
Chystáte nějakou inves-

tici v házené?

Chtěli bychom. V nové 
budově by byly nové prostory 
rozhlasu, další šatny a samo-
zřejmě větší technické zázemí. 
Projekt máme namalovaný, 
teď jen sehnat peníze. Vlastní 
šatny máme nové, kolaudovali 
jsme v roce 2009. V porovná-
ním s ostatními házenkářskými 
oddíly v republice ale máme 
velice dobré zázemí.
Vy po rozvodu žijete 

se čtrnáctiletou dcerou. 
Jaké to je, sám vychová-
vat dceru?

Naštěstí je rozumná. Máme 
to takhle čtvrtým rokem. 
Řekl bych, že ji vychovávám 
na  přátelské bázi. To jsem se 
naučil na letních táborech, že 
zákazy mají smysl jen v ome-
zené míře. Nemá smysl skákat 
metr vysoko.
Dcera taky hraje háze-

nou?
Už šestým rokem. Teď si ale 

v červnu vyhodila koleno, tak 
má pauzu.

Proč jste se odstěho-
val do Dnešic? Už vás to 
v Přešticích nebavilo?

Kdepak, naopak, já chtěl 
v Přešticích zůstat. Ale to sou-
viselo se stavebními nabídka-
mi. Byl rozdíl zaplatit za poze-
mek pod Penny 500 korun za 
metr nebo v Dnešicích třicet za 
metr. To bylo na začátku deva-
desátých let, teď to je samo-
zřejmě nesrovnatelně dražší.
Celý život žijete tady. 

Kam si myslíte, že smě-
řují Přeštice?

Udržují si místo na mapě, 
které jim podle velikosti patří. 
Kdyby to bývalo okresní měs-
to, byl by tu dříve jiný rozvoj, 
vybavení. Ale já jsem tady 
spokojený. Jen ten obchvat 
chybí. Pamatuji dobu, někdy 
kolem pětaosmdesátého roku, 
kdy nám novinářům na KNV 
ukazovali plány na obchvat 
obcí až do Klatov. Měla to 
být sice jen dvouproudovka, 

ale aspoň něco.  Kdyby tu byl 
obchvat, tak by se dalo v kli-
du bydlet i na náměstí. Dneska 
bych tam nekoupil dům, ani 
kdyby byl „za korunu“. Těch 
patnáct tisíc aut nebo kolik, co 
jich tam projede za den, to je 
katastrofa.

(neprošlo korekturou)
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Já jsem tady spokojený, chybí mi jen obchvat

Na fotkách se poznáte

Hendikep jsem nikdy
neřešil

Ľubomír Smatana
reportér 

Českého rozhlasu

S házenou na věčné časy

Novinařina – řemeslo
nebo poslání?

Stěhování trochu 
vynucené
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DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA
www.dumhistorie.cz

KINO – ŘÍJEN


  MIMI ŠÉF:

  RODINNÝ PODNIK
2. 10. 2021 od 17.00 hodin  
Animovaný / Komedie / Rodinný
USA, 2021, 108 min.
Když se na konci Mimi šéfa bráchové 
Tim a Ted konečně skamarádili, zdálo se, 
že jim to vydrží napořád. V pokračování 
s podtitulem Rodinný podnik jsou oba dospělí a totálně odcizení. 
Zatímco Ted je ponořený v byznysu a vydělává bambilióny, Tim 
je spokojený otec dvou holek, nadané teenagerky Tabithy a roz-
tomilého batolete Tiny. 


  ZBOŽŇOVANÝ

2. 10. 2021 od 19.00 hodin  
Komedie / Drama
Česko, 2021, 99 min.
Uznávaný a všemi oblíbený pediatr Zde-
něk (Jiří Bartoška) jde do důchodu. Celý 
život byl vyhlášeným lékařem nemocnice 
a nyní se těší na zasloužený odpočinek. 
Ještě víc se však těší jeho rodina – manželka Olga (Zuzana Kro-
nerová), která se už nemůže dočkat, až o něj bude pečovat, stej-
ně tak jako jeho dcera Zuzana, jejíž manželství s Karlem (Jiří 
Langmajer) se nedávno rozpadlo. 


  100% VLK

3. 10. a 10. 10. 2021 od 17.00 hodin  
Animovaný / Komedie
Austrálie, 2020, 96 min.
Čtrnáctiletý Freddy vypadá jako obyčejný 
kluk, ale není obyčejný a není ani úplně člověk. Patří do starého 
rodu vlkodlaků a těší se na svou první proměnu ve vlka. Je tro-
chu potrhlý, ale až se stane skutečným vlkodlakem, bude se z něj 
vážený člen smečky a jednou velmi obávané monstrum. Stejně 
jako jeho otec a jeho děda i praděda. V tu velkou slavnostní noc 
první proměny se ale něco zvrtne a Freddy se změní v ne příliš dra-
vého ani moc hrozivého, zato ve strašně moc rozkošného... pudla.


  NENÍ ČAS ZEMŘÍT

3. 10. a 10. 10. 2021 od 19.00 hodin  
Akční / Dobrodružný / Krimi / Thriller
Velká Británie / USA, 2021, 163 min.
James Bond, agent 007, skončil aktivní 
službu a užívá si zasloužený odpočinek 
na Jamajce. Klid však nemá dlouhého trvání – objeví se totiž 
jeho starý přítel Felix Leiter ze CIA a požádá ho o pomoc. Mise 
na záchranu uneseného vědce se ukáže být zrádnější, než se na 
začátku zdálo. Bond se během vyšetřování dostane na stopu 
nevyzpytatelného zločince, který disponuje nebezpečnou a vel-
mi ničivou novou technologií.  

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

Přízemní výstavní sál:
Do 31. 10. 2021
Tři lásky Petra Šatry (fotografie, stavba modelů 
letadel, přeštická házená).

Podkrovní výstavní sál:
7. 10. 2021 od 17.00 hodin
Přednáška Život je sladký – z dějin cukrářství na 
Plzeňsku.

ZUŠ Přeštice slaví 70 let
V letoš-

ním škol-
ním roce 
o s l a v í 
Z á k l a d -

ní umělecká škola Přeštice 
70 let od založení. Z počát-
ku byla pobočkou hudební 
školy v Dobřanech a poté se 
osamostatnila. V rámci toho-
to výročí budou probíhat 
celý rok různé akce – kon-
certy, vystoupení, výstavy 
a podobně. V současné době 
jsou na škole tři obory. Nej-
více žáků má obor hudební, 
poté výtvarný a nakonec obor 
taneční, celkem má naše ško-

la přibližně 400 žáků. Jejich 
výuku zajišťuje celkem 17 
pedagogů. V letošním roce 
plánujeme spoustu akcí, kde 
se Vám naši žáci předsta-
ví. Držte palce, abychom je 
mohli uskutečnit. Veškeré 
další informace, týkající se 
ZUŠ Přeštice, naleznete na: 
www.zusprestice.cz, kde je 
prezentován i spot, který byl 
natočen k výročí školy. Pře-
ji všem pevné zdraví, ať se 
Vám daří a budeme se těšit 
na setkání s Vámi na akcích 
ZUŠ.

Bc. Miroslav Vacek
ředitel školy

Zahrádkáři Přeštice moštují ve Stachově ulici, Přeštice, 
každou sobotu od 11. září do 4. listopadu 2021 od 8.00 do 
10.00 hodin, při velkém zájmu do uspokojení přítomného 
zákazníka. Za kg ovoce se platí 3 Kč. Vylisovanou drť si kaž-
dý odváží sebou.

Zahrádkáři Přeštice pořádají výstavu ovoce, zeleniny, 
citrusů a květin ve dnech 24.-26. října 2021 od 9.00 do 17.00 
hodin v sále KKC Přeštice, vchod z Jungmannovy ulice. 
Návoz exponátů ve čtvrtek 21. 10. 2021 po 17. hodině, odvoz 
v neděli po 17. hodině.

VOLBY 2021 – platnost 
dokladů totožnosti
Chcete volit v říjnových volbách? Zkontrolujte si 

platnost svého občanského průkazu.
V souvislosti s přijetím záko-

na č. 269/2021 Sb., o občan-
ských průkazech, který nabyl 
účinnosti dne 2. srpna 2021, již 
není možné vyhotovit občan-
ský průkaz bez strojově čitel-
ných údajů s platností jeden 
měsíc pro uplatnění volebního 
práva.

Po příchodu do volební míst-
nosti musí volič prokázat 
svou totožnost a státní občan-
ství ČR platným občanským 
průkazem nebo platným ces-
tovním pasem.

Po ztrátě nebo odcizení občan-
ského průkazu nepostačuje 
ve volební místnosti prokázat 
svou totožnost např. zápisem 
o této skutečnosti od policej-
ního orgánu, neboť takový 
dokument nemá status veřejné 
listiny. V takovém případě je 
možné svou totožnost prokázat 
platným cestovním pasem.

Neprokáže-li volič svou 
totožnost a státní občanství 
České republiky potřebným 
dokladem, nebude mu hlaso-
vání umožněno.

Oprava článku Výpravy 
do minulosti s PZH č. 3/2021

Vinou redakčního šotka došlo 
v zářijovém vydání Přeštických 
novin k záměně pojmů v úvo-
du anotace nového sborníku 
Pod Zelenou Horou. Správně 
mělo být: „Vhledem do živo-
ta regionální šlechty sídlící 

kolem Úhlavy je Příběh Anny 
Markvartové z Drahenic a na 
Vodokrtě, druhé manželky 
tehdejšího hejtmana Plzeň-
ského kraje rytíře Hum-
prechta Jana Markvarta…“

Autorce se omlouváme.


  MYŠI PATŘÍ DO NEBE

7. 10. a 16. 10. 2021 od 17.00 hodin  
Animovaný / Rodinný / Dobrodružný / 
/ Komedie / Fantasy
Česko / Francie / Polsko / Slovensko
2021, 87 min.
Myška Šupito ráda všechny přesvědčuje o tom, že je nejodváž-
nější myší na celém světě a vůbec ničeho se nebojí. Ale opak 
je pravdou, ve skutečnosti se pobobkuje ze všeho, co se kolem 
jen mihne. Jejím toužebným přáním je být stejně statečná jako 
její tatínek. Ten se dokázal s nasazením vlastního života posta-
vit děsivému lišákovi Tlamounovi, postrachu celého lesa. Boj 
sice nevyhrál, stal se ale obdivovaným hrdinou myšího spole-
čenství.


  KAREL

7., 16. a 22. 10. 2021 od 19.00 hod.  
Dokumentární
Česko, 2020, 133 min.
Celovečerní dokumentární film Karel 
přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta. 
Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Kar-
lem Gottem po dobu celého jednoho roku a díky jeho upřímné 
otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život 
slavného zpěváka, jaký se doposud široké veřejnosti ani jeho 
skalním příznivcům nenaskytl. Zároveň v něm nechybí Gottův 
nadhled a humor.


  LÁSKA NA ŠPIČKÁCH

17. 10. a 24. 10. 2021 od 17.00 hodin  
Komedie / Romantický
Česko, 2021
Příběh romantické komedie je zasazen do 
malého města a okolí na Broumovsku. 
Dramatická krajina koresponduje s nála-
dami hlavní hrdinky Terezy (36), býva-
lé primabaleríny Národního divadla, která po úrazu skončila 
kariéru profi tanečnice a přestěhovala se s manželem Petrem 
a sedmiletou dcerou Maruškou na opuštěný mlýn, který zdědila 
po babičce. S buldočí vůlí a přes omezené finanční prostředky 
stavení rekonstruuje, aby vytvořila rodině nový domov.


  VENOM 2: 

  CARNAGE PŘICHÁZÍ
17. 10. a 30. 10. 2021 
od 19.00 hodin  
Akční / Sci-fi / Thriller
USA, 2021, 98 min.
Na filmová plátna se vrací Tom Hardy 
jako Venom, jedna z nejlepších a nej-
komplexnějších comicsových postav společnosti Marvel.


  ROZBITÝ ROBOT RON

22. 10. a 31. 10. 2021 od 17.00 hodin  
Animovaný
USA / Velká Británie, 2021
Animovaný snímek Rozbitý robot Ron vypráví příběh trochu 
osamělého dvanáctiletého sedmáka Barneyho a Rona, jeho 
nového chodícího, mluvícího a zcela digitálního přítele, kte-
rý má být, alespoň podle reklamy, „nejlepší kamarád robot“. 
Avšak roztomilý robot Ron není úplně v pořádku a zdá se, že je 
rozbitý. Na pozadí doby svázané sociálními sítěmi a prodchnu-
té digitálními vztahy chlapec a robot prožívají nevšední a las-
kavé dobrodružství, během kterého zjišťují, že pravé přátelství 
netkví v dokonalosti.


  DUNA

24. 10. 2021 od 19.00 hodin  
Dobrodružný / Sci-fi
USA, 2021, 155 min.
Kultovní sci-fi dílo vypráví o mocenských bojích uvnitř galak-
tického Impéria, v nichž jde o ovládnutí planety Arrakis: zdroje 
vzácného koření – melanže, jež poskytuje zvláštní psychické 
schopnosti, které umožňují cestování vesmírem. Padišáh impe-
rátor svěří správu nad Arrakisem a s ní i komplikovanou těžbu 
neobyčejné látky vévodovi rodu Atreidů. 


  SEAL TEAM: PÁR

  SPRÁVNÝCH TULEŇŮ
30. 10. 2021 od 17.00 hodin  
Animovaný
Jihoafrická republika, 2021, 98 min.
Statečný mladý tuleň Quinn už má plné 
zuby žraločích nájezdů na svou vesnici. 
Rozhodne se proto sestavit speciální tule-
ní jednotku, která tyto žraločí teroristy vyžene z jejich území 
nadobro! Má to však jeden háček: tahle „speciální jednotka” se 
skládá z veselých tuleňů, kteří nikdy nebojovali a do formy je 
nedokáže dostat ani zkušený velitel Claggart. Jenže síla není 
vždy vše a možná se jim mír podaří nastolit důvtipem, inteligen-
cí a dobrým srdcem.


  KURZ MANŽELSKÉ

  TOUHY
31. 10. 2021 od 19.00 hodin  
Komedie / Drama – Česko, 2021
Sledujeme pět manželských párů, kteří si 
přejí navrátit touhu a vášeň do svých životů. Přijíždějí na kurz 
ambiciózního párového terapeuta do luxusního resortu, který 
vlastní sympatický majitel zvaný Mech (Jiří Bartoška). Duchov-
ní guru Mazel (Vojtěch Kotek) razí teorii, že partnerské štěstí 
stojí na maximální blízkosti obou partnerů, duševní i tělesné,  
tzv. metodě pevného objetí.
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Vážení jubilanti, blahopřejeme Vám a přejeme Vám do dalších 
let pevné zdraví a další dlouhá léta života v úctě a pochopení 
všech, kteří jsou Vám blízcí. Děkujeme Vám za všechno, co jste 
vykonali. Věřte, úcta k člověku není a nemůže být přežitkem. 
Vážíme si starší generace svých spoluobčanů.

matrika MěÚ Přeštice

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavili

paní 
Miroslava AUBRECHTOVÁ

pan Stanislav KOČÍ
paní Jana VELÍKOVÁ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

2. polovina srpna a 1. polovina září
ÚMRTÍ (srpen)

Emil STARINSKÝ
Josef ŠOBR
Naďa BÖHMOVÁ 
Jana MICHÁLKOVÁ

(1946)
(1932) 
(1926)
(1965)

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

PODĚKOVÁNÍ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavili

pan Antonín DRAŽSKÝ
paní Marie MRCKOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 93. narozeninám

93. narozeniny oslavily

paní 
Věra MAŇHOVÁ

 paní

 Marie KOWALSKÁ

SLOUPEK STAROSTY

ZLATÉ SVATBY

Kolik se toho může změnit za půl století v životě každého z nás? 
A kolik se toho změní ve společném životě dvou lidí za padesát let 
společného života? Určitě tolik, aby se ve slavnostní den své zlaté 
svatby na chvíli zastavili, zamysleli, zavzpomínali a snad i trochu 
bilancovali.

ZLATÁ SVATBA MANŽELŮ ŠVAJCROVÝCH  
A MANŽELŮ DOBRÝCH

BLAHOPŘÁNÍ 
k 99. narozeninám

99. narozeniny oslavil

pan
Miloslav HRUBÝ

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA 

Zprávy z Carminy
Vážení příznivci sborového 

zpěvu, vážení příznivci Car-
miny, po koncertně a vůbec 
kulturně bídném covidovém 
období mohou od léta pěvecké 
sbory opět zahájit svoji činnost, 
zkoušet a pořádat živá vystou-
pení. Moc si přejeme být toho 
součástí a věříme, že se to letos 
podaří. Carmina zahájila svoji 
sezónu víkendovým soustředě-
ním na konci srpna. Probíhala 
zde příprava písní folkových, 
určených pro kytarový dopro-
vod, dále písní vánočních, a to 
koled i skladeb klasických. Úpl-
ně poprvé zazpíváme vánoční 
skladbu Parvulus nobis nascitur 
od skupiny Spirituál kvintet. 
Novinkou v našem repertoáru 
budou i ukázky z nejznáměj-
ších muzikálových melodií  
A. L. Webera. Nácvik těchto 
skladeb směřujeme ke koncer-
tům letošním i v roce následu-

jícím, např. k jarnímu vystou-
pení na šestnáctém Setkání 
sborů Plzeňského a Karlovar-
ského kraje v Tachově. Svá 
vystoupení zahájíme 26. říj-
na charitativním koncertem 
na Moravě společně s panem 
Karlem Macálkou, kterého 
znáte z kapely Rangers-Plav-
ci. O adventu prvně vystoupí-
me 28. listopadu ve Štěnovi-
cích a 10. prosince v kostele  
sv. Martina v Neurazech. 
Zachováváme tradici, a tak se 
již nyní můžete těšit na společ-
né zpívání s Českým rozhla-
sem 15. 12., zpívaný betlém na 
schodech kostela v Přešticích 
v neděli 19. 12., i na Rybovu 
mši o druhém svátku vánoč-
ním – tentokrát v přeštickém 
Kristiánu. Děkujeme za Vaši 
přízeň, velice se na Vás těšíme, 
milí posluchači.

Za sbor Hana Volfová

29. ročník Haydnových 
hudebních slavností

29. ročník festivalu staré 
hudby byl zahájen ve čtvrtek 
9. září v 17.00 hodin v kostele 
sv. Petra a Pavla v Dolní Luka-
vici koncertem Orchestru Kon-
zervatoře Plzeň pod taktovkou 
Jiřího Štrunce. Na programu 
byla tradičně symfonie D dur 
„Lukavická“, HOB. I:1 od 
Josepha Haydna. Následovala 
skladba, kterou složil Tomaso 
Albinoni a koncert opět zakon-
čil Joseph Haydn skladbou pro 
housle a smyčcový orchestr 
G dur, Hob. VIIa:4. Koncert 
sklidil velký úspěch. Jelikož 

se festival delší dobu koná i na 
mnoha dalších místech Plzeň-
ského kraje, i letos byla mož-
nost navštívit jiné festivalové 
místo, jako např. v Nebílovech, 
Chotěšově, Vícově, Štěnovi-
cích, Příchovicích, Řenčích. 
Poslední koncert se konal 29. 
září v kostele sv. Petra a Pavla 
v Liticích. Velké poděkování 
patří všem pořadatelům, spon-
zorům, že se po tak dlouhá léta 
festival může konat. V příštím 
roce na 30. ročníku festivalu 
na viděnou.

Mgr. Eva Horová

Dvě 
význačné oslavy byly v září v národně-házenkářské rodině. 
Karel Tušek oslavil již sedmý životní křížek, jeho žena Eva 
pak nižší, půlkulaté narozeniny. Oba patří v tom nejlepším 
smyslu slova k „inventáři“ přeštické házené. 

Karel 
patří ke zlaté generaci sedmdesátých let přeštické národní háze-
né a podílel se na zisku dvou ligových titulů. Velice brzy se 
začal věnovat trénování, dlouhou řadu let vedl ligové ženy, byl 
u postupu do první ligy a jeho rukopis nesou dvě stříbrné a tři 
bronzové medaile. K tomu ještě více než deset let vedl repre- 
-družstvo žen Čech do bojů s Moravou při mezizemských utká-
ních. Nejvíce se „našel“ při vedení družstev mladých, žaček 
a dorostenek, již pětatřicet let se snaží vychovávat nástupkyně 
do ligového družstva žen. Se svým družstvem se sedmadvacet-
krát probojoval na vrcholné soutěže, Mistrovství republiky nebo 
Český pohár či Zimní halový pohár, a přivezl dvacet medailí, 
z toho patnáct zlatých. Nestačila mu však pouze práce trenérská, 
ale hodně i funkcionařil. Oddíl jako předseda vedl pětadvacet let, 
ve Svazu národní házené je již přes pětadvacet let členem Tre-
nérské rady, pracoval také jako tajemník místní TJ. 

Eva 
také pochází z házenkářské rodiny (za svobodna Hrádková), 
a rovněž toto jméno je na přeštické házenkářské mapě známé. 
Tento typicky český sport hrála od žaček a zůstala mu věrná 
celoživotně. Jako žačky zvítězily v roce 1971 na přeboru Čech, 
o rok později získaly stříbro na Mistrovství republiky. V ligovém 
dresu žen strávila dvacet let, na krku jí cinkají dvě stříbrné a tři 
bronzové medaile, také hrála ve výběru Čech. Velice úspěšná 
byla také její trenérská dráha. Patnáct let se věnovala mladším 
a starším žačkám, které se pod jejím vedením několikrát pro-
bojovaly na vrcholné soutěže a její rukopis nesou mimo dalších 
také tři zlaté medaile. I po skončení trenérské dráhy v oddíle 
pomáhá jak může, mimo jiné posledních deset let tvoří nedílnou 
část kuchařské party na letních výcvikových táborech. 

Oběma 
k významným výročím mnoho dalších spokojených let přejí přeš-
tičtí národní házenkáři, ale jistě mnozí další z celé republiky.  

Eva a Karel Tuškovi

Dne 26. srpna tomu bylo 50 let, kdy si v Přešticích řekli své 
ANO manželé

Václav a Alžběta Švajcrovi.
Dne 10. září tomu bylo 50 let, kdy si v Přešticích řekli své ANO 

manželé
Jiří a Libuše Dobrých.

Při příležitosti tohoto krásného výročí uzavření Vašeho sňatku 
Vám, vážení manželé Švajcrovi a manželé Dobrých, přejeme, 
abyste společně užívali krásy života v kruhu svých nejbližších. 
Všechny příští dny a roky prožijte ve zdraví, štěstí, klidu a spo-
kojenosti.

Tři lásky Petra Šatry 
v Domu historie Přešticka

Dům historie Přešticka hostí 
od 9. září do 30. října výstavu 
Tři lásky Petra Šatry. Přeš-
tický rodák, v současné době 
žijící ve Dnešicích, prezen-
tuje v přízemním výstavním 
sále tři své velké zájmy. První 
a nejstarší láskou Petra Šatry 
je sport, národní házená. První 
krůčky dělal již v osmi letech 
pod vedením trenéra Karla 
Brunáta. Aktivně hrát skončil 
po třicítce i vinou opakova-
ných zranění. Již při aktivní 
kariéře trénoval dorostenky, 
béčko žen, aby následně v roli 
vedoucího družstva a asis-
tenta trenéra začal svoji ces-
tu u ligových žen. Začal pod 
Karlem Tuškem, pokračoval 
i se dvěma dalšími trenéry, 
Honzou Adámkem a Standou 
Zadražilem. Vydržel více než 
dvě desetiletí a svou kariéru 
zakončil po 22 letech v roce 
2016.

Druhou láskou Petra Šatry 
je fotografování. Fotit začal 
někdy v devíti letech. Nej-
prve to byly klasické rodin-
né fotky, z výletů a táborů 
oddílu. Fotografie si také sám 
zpracovával. Fotografování 
se stalo nejen koníčkem, ale 
posléze i zaměstnáním. Nej-
prve jako metodik foto – film 
na OKS, pak nastoupil jako 
reportér do okresních novin 

Nový život, spolupracoval 
i s tehdejší Pravdou (dneš-
ní Plzeňský deník), což trvá 
dodnes. Samozřejmostí jsou 
fotky a články v Přeštických 
novinách. Vždy preferoval 
živou reportážní fotografii, 
bez jakýchkoliv úprav. To 
ukazuje prvá část, černobílá, 
fotografie představují život 
tehdejší doby, nejen zábav-
nou, pracovní, ale i politic-
kou sféru. Barevné fotografie 
dokumentují zbylé roky. I zde 
má výraznou převahu repor-
tážní styl.

Třetí láskou Petra Šatry je 
slepování modelů letadel. 
Začal po vzoru svého táty 
někdy v 15 letech. Zálibu na-
lezl ve starých historických 
letadlech poloviny minulého 
století. Všechny jsou z obdo-
bí II. světové války, nejstarší 
z počátku třicátých let.

Petr Šatra je také spoluau-
torem knihy o dnešickém let-
ci Václavu Jíchovi, nazvané 
„Nikdo nebude zapomenut“. 
Kniha je na výstavě prezen-
tována doplněním o unikátní 
památky po genmjr. let. Janu 
Romanu Irvingovi.

Beseda ke knize proběhne 
v prostorách Domu histo-
rie Přešticka 27. 10. 2021 od 
17.00 hodin.

Drahomíra Valentová

Dokončení ze str. 1
Věnovali dostatek pozornosti 
ochraně přírody, podpoře škol-
ství a vědy, udržení špičkové 
úrovně našeho zdravotnictví, 
kterému vděčíme během pan-
demie za mnohé. Byl bych rád, 
abychom ku prospěchu všech 
co nejlépe využívali možnosti, 
které nám dává naše geografic-
ká poloha i příslušnost k rodi-
ně zemí EU.

Přejme si a udělejme vše pro 
to, aby naši budoucí představi-
telé byli slušní lidé, pro které 
morálka a pravidla stejná pro 

všechny nebudou jen prázdný-
mi pojmy. A aby se též drželi 
myšlenky našeho prvního pre-
zidenta T. G. Masaryka, že 
pravda je ve všem, i v politice, 
nejpraktičtější.

Až se v sobotu 9. října zavřou 
volební místnosti, přijďte na 
přeštické náměstí. Bude tam 
probíhat již 4. ročník Přeštic-
kého festivalu vína, na který 
vás srdečně zvu. V minulých 
letech bylo vždy krásné poča-
sí a já věřím, že bude takové 
i letos.                Karel Naxera

starosta

V dnešní době nevídaně ochotně a velmi vstřícně umožnila 
správkyně zámku v Lužanech synovi vozíčkáři prohlídku zámku 
tím, že spolu se svým manželem syna vynesli. Manželé Kauf-
nerovi by měli být dáni za vzor ostatním kastelánům na zámcích, 
a to včetně zámků státních.                                          Jana Zralá

Kulturní akce – říjen 2021

19. 10. 2021
Klaunova zpověď
od 19.00 hodin, VS KKC
Vstup 150 Kč
21. 10. 2021
Od klasiky k muzikálu
od 19.00 hodin, VS KKC

Vstup 290 Kč
Křest publikace k 795. výročí 
města Přeštice.
27. 10. 2021
Travesti show Divoké kočky
od 19.00 hodin, VS KKC
Vstup 260 Kč



Dokončení ze str. 1
Ta bude kompletně zrestauro-
vaná,” uvádí k rekonstrukci 
plzeňské biskupství.

Na celkových nákladech 81 
milionů korun se bude podí-
let osmilionovou částkou prá-
vě plzeňské biskupství a také 
město Přeštice. Starosta Karel 
Naxera (TOP09) je spoko-
jený. „Drželi jsme palce, 
aby plzeňská diecéze uspěla 
s žádostí o dotaci. Jde o nej-
známější dominantu Přeštic, 

kterou máme rádi. V rozpočtu 
na letošní rok má proto měs-
to připraveny 2 mil. Kč, které 
poskytne na úhradu nákladů 
spojených s projektem.“

Kostel Nanebevzetí Pan-
ny Marie je výjimečný nejen 
v našem regionu, ale je to 
vůbec největší barokní kostel 
v Čechách s výjimkou Prahy. 
Navíc jeho poloha z něj dělá 
výraznou dominantu, která 
už zdálky vítá návštěvníky. 
Kostel ale není otevřený pro 

veřejnost a návštěvy se musí 
domluvit dopředu v Domě 
historie Přešticka. Měnit se to 
podle Ivy Fictumové z plzeň-
ského biskupství nebude. 
„Nebude to jako v Plzni 
v katedrále sv. Bartoloměje, 
kde je otevřeno celý den. Pří-
stupný zůstane jen prostor za 
dveřmi.“ Turistům tedy opět 
nezbude, než se na prohlídku 
výjimečné památky domluvit 
dopředu.

(red)
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Začala oprava přeštického...

Venkovní posezení s harmonikou 
v Pečovatelské službě Přeštice

Na čtvrtek 
o d p o l e d n e 
dne 16. září 
2021 jsme 
pro naše oby-
vatele míst-
ního Domu 
s pečovatel-
skou službou 
Přeštice při-
pravili v pergole naší zahrady 
opékání špekáčků. Počasí bylo 
tak akorát pod mrakem, občas 
vykouklo sluníčko. K posle-
chu nám přišel jako každý rok 
zahrát pan Ing. Zdeněk Hrubý, 
kapelník TRIO HARMONI-
KY HRUBÝ. Členové kapely 
jsou připraveni hrát a zpívat 
pro dobrou náladu všech, kteří 

mají oblíbenou lidovou muzi-
ku. O pečení špekáčků se nám 
postaral manžel naší kolegyně 
p. Pavel Brabec. Kromě špe-
káčků měli obyvatelé k dispo-
zici i drobné pohoštění a něco 
dobrého k pití. Buřtík se musí 
spláchnout dobrým pivem, 
které pro naše klienty daroval 
Pivovar U Přeška.

Všichni zúčastnění se dobře 
bavili a shodli se na tom, že 
se akce povedla. Nás potěšila 
účast našich seniorek a jsme 
rádi, že jsme jim mohli zpří-
jemnit odpoledne.

Andrea Wohlmutová
zástupce vedoucí

a koordinátor Pečovatelské
služby Přeštice

Nestárnoucí Petra Janů s kapelou Amsterdam měla na letošních pivních slavnostech veliký  
úspěch.                                                                                           Text (red), foto Milan Janoch
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Obrazy
z dějin PŘEŠTIC

1. Výřez katastrální mapy Přeštic z roku 1933, promítnutý do současného leteckého snímku 
Husovy ulice. Zobrazuje jižní část Husovy ulice mezi Červenkovou a Komenského ulicí.

 Zdroj Mapy.cz, foto DHP 

4. Pohled na budovu Okresní stravovny a ústavu pro zpro-
středkování práce v Přešticích (č. p. 399), postavenou v roce 
1895. „Zařízení toto účinně odstraňovalo veřejnosti nepří-
jemné nemorální tuláctví a žebrotu,“ píše kronikář Václav 
Sedláček, který se narodil v sousedním č. p. 91, a pokračuje: 
„Každý pocestný, opatřený řádnými průkazy, obdržel v okres-
ní stravovně bezplatně úplného zaopatření (stravu, nocleh, 
koupel) a pokud jen možno opatřila se mu služba neb práce 
rovněž bezplatně.“ V letech 1920–1921 byla v budově, zvýše-
né o patro, zřízena Odborná škola hospodářská v Přešticích. 
Zbořena byla v roce 1998 a na jejím místě vystavěn bytový 
dům č. p. 1252.                                                         Foto DHP

3. Detailní pohled na zástavbu mezi Červenkovou 
a Komenského ulicí z 80. let 20. století. Zleva budova býva-
lé hospodářské školy a domy č. p. 91, 92 a 93. V bíle natře-
ném stavení č. p. 91 se 16. září 1870 narodil přeštický uči-
tel a kronikář Václav Sedláček. Dům postavil v roce 1854 
postilion František Sedláček, kronikářův otec, proto se zde 
říkalo U Frantů.

  Foto DHP

5. Pohled z podkroví hospodářské školy na nároží Huso-
vy a Poděbradovy ulice. Nárožní dům č. p. 90 sloužil jako 
městská váha. Vlevo od něj č. p. 89 a 88. Dům městské váhy 
a celá fronta domů pod školou byly zbořeny v roce 1991 
a vybudováno zde parkoviště, později lékárna a moderní 
bytové domy.

 Foto DHP 

2. Pohled do Husovy ulice v 80. letech 20. století. Zatímco v severní části ulice již původní 
zástavbu nahradily panelové domy, zde se ještě nebouralo. V pravé části vidíme budovu bývalé 
hospodářské školy a domky č. p. 91–94, vlevo č. p. 86–90.                                        Foto DHP

6. Restaurace u Kiliánků č. p. 84 na rohu Husovy a Rebco-
vy ulice na předválečném snímku. Vpravo blíže k nám dodnes 
stojící řeznictví u Šlédrů na rohu Komenského ulice č. p. 95. 
Naproti němu nárožní dům č. p. 85. Chalupa č. p. 84 patřila 
v 18. století rodině Hlávkových, v 19. století lékárníkovi a sta-
rostovi města Antonínu Novotnému, který v přilehlé zahradě 
vybudoval jedno z jízdních cvičišť pro přeštické dragouny. 
Nový majitel Kilián Kundrát zde postavil na snímku zachyce-
ný hostinec U Kiliánků. V 50. letech 20. století v něm sídlila 
školní družina, v 60. letech hudební škola. V roce 1979 byl 
hostinec zbořen a v letech 1980–1982 nahrazen novostavbou 
lékárny (č. p. 1079). Kříž, který vidíme před vchodem, pochá-
zí údajně z roku 1846. Dodnes stojí, byť přemístěn k ulici  
K Viaduktu.                                                                      

 Foto DHP 

Michal Tejček
Dům historie Přešticka

Ztracené město 6. díl 
– Husova ulice II

Druhým dílem se v našem seriálu vracíme do Husovy ulice, přesněji do 
její jižní části mezi ulicemi Červenkovou a Komenského. Do poloviny 
19. století se ani o ulici nejednalo, stály tu všeho všudy dva domy: jeden 
dřevěný naproti ústí Červenkovy ulice (dnes č. p. 465), druhý zděný na 
místě pozdější restaurace U Kiliánků (č. p. 84). Teprve v 50. letech 19. sto- 
letí zde začala růst nová ulice. Vznikla uliční řada mezi Poděbradovou 
a Rebcovou ulicí (č. p. 85–90) a naproti u nároží s Komenského ulicí 
domky č. p. 91–94. Až do konce 19. století byl ovšem zbylý prostor 
mezi ústím Červenkovy a krajním č. p. 91 vyhrazený pouze zahradám, 
a to až do stavby okresní stravovny, pozdější hospodářské školy (č. p. 
399). V 60. letech 19. století se začalo stavět dál za ústím Komen-
ského ulice (dodnes stojící č. p. 83, 334, 335). 20. století přineslo 
do této části města dvě úřední budovy: okresní hejtmanství v letech  
1914–1916 (č. p. 465) a okresní soud v roce 1937 (č. p. 760) na místě 
bývalé Holubovic zahrady a Hájkova hliniště a tyto stavby jako jediné 
stojí dodnes. Demolice a nová výstavba v 70.–90. letech 20. století 
totiž celou původní zástavbu této části Husovy ulice zlikvidovala.
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Jízda na kole
Německá a česká mládež pro svobodnou Evropu

Přeštice – Nittenau
podél řek Úhlava a Regen, které nás spojují

(obě řeky pramení v blízkosti hory Pancíř na Šumavě a tečou v opačných směrech do Přeštic, resp. Nittenau)

V rámci projektu pro mládež podporovaného pracovním sdružením EUREGIO EGRENSIS se ve dnech  
24. 8. – 26. 8. 2021 uskutečnil třídenní cyklistický výlet z Přeštic do Nittenau podél řek Úhlavy a Regen plný 
zážitků, ale i námahy. Akce se zúčastnilo celkem 19 dětí a 10 dospělých z Přeštic a Nittenau. Organizaci 
zajišťovalo město Nittenau a Spolek pro partnerství měst Nittenau ve spolupráci s městem Přeštice.

1. etapa
úterý 24. 8. 2021

V úterý ráno jsme se konečně 
dočkali. Po nezbytném otesto-
vání na onemocnění COVID-19 
jsme již netrpělivě vyhlíželi 
příjezd našich německých 
přátel do Přeštic. V 8.00 hod.
se uskutečnilo slavnostní při-
vítání všech účastníků cyklo-
výletu starostou města Přeštice 
v obřadní síni přeštické radni-
ce. Poté jsme naložili zavazadla 
do dvou doprovodných vozidel 
a za silného deště vyrazili na 
cestu. Vzhledem k nepříznivé-
mu počasí jsme jeli po zpevně-
ných cestách přes Příchovice, 
Lužany, Nezdice, Vřeskovice, 
Lhovice až do Švihova, kde 
jsme navštívili vodní hrad 
Švihov, místo natáčení slav-
ného filmu „Tři oříšky pro 
Popelku“. Zúčastnili jsme se 
zajímavé dvojjazyčné komen-
tované prohlídky. Mezitím se 
počasí umoudřilo, déšť ustal 
a po krátkém občerstvení jsme 
pokračovali po cyklostezce 38 
přes Dolany, kolem Klatov, do 
Tajanova. Odtud jsme po cyk-
lotrase 2052 přes Bezděkov, 

Janovice nad Úhlavou a Dubo-
vou Lhotu dojeli do Nýrska, 
kde jsme měli zajištěný oběd. 
V Nýrsku jsme přejeli na cyk-
lotrasu 33 směrem na Starou 
Lhotu. Podél přehrady a dále 
přes Hamry jsme vystoupali 
na Špičácké sedlo. Následo-
valo nejtěžší stoupání na Pan-
cíř, kdy opět začalo vydatně 
pršet. Na horské chatě Pancíř 
jsme přenocovali. Večer jsme 
strávili společnými hrami 
a poznáváním nových přátel. 
Děti rychle překonaly jazyko-
vé bariéry a seznámily se. Ten-
to den jsme ujeli 72 km.

2. etapa
středa 25. 8. 2021

Druhý den nás čekalo krásné 
počasí. Probudili jsme se do 
slunečného, ale chladného rána 
s jasným výhledem na Großer 
Arber. Po snídani jsme si sba-
lili věci, naložili doprovodné 
vozy a v 8.00 hod. jsme vyjeli 
na další cyklistickou etapu. Od 
horské chaty Pancíř jsme sjeli 
do Železné Rudy a Bayerisch 
Eisenstein. Po cyklostezce 
Regentalweg přes Regenhütte 
a Ludwigsthal jsme dojeli do 
Zwieselu, kde byla naplánova-
ná krátká zastávka na občerst-
vení a proběhlo zde další testo-
vání na COVID-19. Poté jsme 
směřovali do Regenu, kde 
jsme naložili kola do přívěsu, 

nastoupili na vlak Waldbahn 
a krásnou krajinou dojeli až do 
zastávky Schnitzmühle. Zde 
jsme si dali pozdní oběd a na 
kolech pokračovali po bývalé 
železniční trati do Krailingu 
a strmě do kopce až k Domu 
mládeže v Kugelbachu, kde 
jsme se ubytovali. Prožili 
jsme zde příjemné odpoledne 
a večer vyplněné hrami a pose-
zením u ohně. Tuto etapu jsme 
najeli na kolech 58 km.

3. etapa 
čtvrtek 26. 8. 2021

Ve čtvrtek v 8.00 hod. jsme 
byli opět připraveni v sedlech 
našich kol. Z Kugelbachu jsme 
přejeli zpět na bývalou želez-
niční trať do Krailingu, po níž 
jsme jeli podél řeky Regen 
kolem nádrže Blaibacher 
Stausee do Pullingu a Blaiba-
chu. Odtud dále přes Miltach 
a Chamerau jsme dorazili do 
Chamu, kde jsme se naoběd-
vali a osušili, neboť celé dopo-
ledne pršelo. Po obědě jsme 
se vydali k vyhlídkové věži 
Regentalaue a navštívili jsme 
poutní místo Heilbrünnl, což 
byla poslední krátká zastávka 

před naším cílem Nittenau. 
Z Heilbrünnlu jsme dojeli přes 
Zenzing, Kirchenrohrbach, 
Walderbach, Reichenbach, 
Tiefenbach a Trumling až 
do Nittenau. Zde nás čeka-
lo bouřlivé přivítání občany 
Nittenau v čele se starostou. 
Následovala závěrečná veče-
ře a slavnostní ukončení celé 
akce, kdy byly všem účast-
níkům cyklovýletu předány 
pamětní diplomy podepsa-
né starostou města Přeštice 
a starostou města Nittenau. 
Poté proběhl přesun českých 
účastníků autobusem zpět do 
Přeštic. Ve večerních hodi-
nách jsme všichni ve zdraví, 
unavení a plní dojmů dorazili 
do Přeštic. Tato etapa měřila 
78 km.

Během třídenního cyklis-
tického výletu jsme celkem 
zvládli ujet 208 km.

Ráda bych moc poděkovala 
Hansovi Hienovi za perfektní 
organizaci celé akce. Dětem 
patří pochvala za sportovní 

výkon a příkladné chování. 
Držely se pohromadě, pomá-
haly si, aby společně zvlád-
ly trasu a dosáhly cíle. Dále 
děkuji doprovázejícím účast-
níkům a řidičům za pomoc, 
odvedli skvělou práci.

Super tým mladých lidí prožil 
nezapomenutelnou a fantastic-

kou cestu v okouzlující a nedo-
tčené krajině podél řek Úhlavy 
a Regen, mladí lidé navázali 
nová přátelství a poznali nová 
místa. Cíl projektu propagující 
svobodnou a bezpečnou Evro-
pu byl naplněn.

Pavla Kroupová

Předávání certifikátů 
Cambridge na 
ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

Dne 16. 9. 2021 proběhlo 
na naší škole další slavnostní 
předání jazykových certifi-
kátů Cambridge. Slavnostní-
ho ceremoniálu se zúčastnili 
celkem 43 žáci naší školy, 
kteří obdrželi své zasloužené 
certifikáty v úrovních YLE 
(Young Learners Exams) Star-
ters a Movers, dále A2 Key for 
Schools a B1 Preliminary for 
Schools.

Pozvání na slavnostní cere-
moniál přijala manažerka 
mezinárodních jazykových 
zkoušek paní Lucie Kočandr-
lová z jazykové agentury 
Eufrat, se kterou již několik let 
úspěšně spolupracujeme jak 
v průběhu celé přípravy našich 
žáků, tak při administraci ost-
rých jazykových zkoušek.

Na vlastní rozsáhlé zkoušky, 
které proběhly přímo v pro-
storách naší školy za přísných 
pravidel daných Cambridge, 
se žáci pilně připravovali 
v rámci přípravných jazyko-
vých kroužků, které na naší 
škole fungují již pátým rokem 

a těší se rostoucímu zájmu dětí 
i rodičů.

Loňský rok byl pro všechny 
velmi náročný, neboť z důvo-
du přechodu škol na distanční 
výuku v důsledku pandemie 
COVID-19 probíhaly příprav-
né kurzy převážnou část roku 
online. Navzdory obtížněj-
ším podmínkám žáci dosáhli 
skvělých výsledků. Velké díky 
tak patří celému týmu osmi 
lektorů a lektorek z řad učite-
lů naší školy, kteří vedou na 
obou stupních kroužky přípra-
vy na tyto jazykové zkoušky, 
a samozřejmě také všem rodi-
čům za podporu a spolupráci.

Všem zúčastněným žákům 
moc gratulujeme a věříme, že 
zdolání těchto mezinárodních 
jazykových zkoušek, které 
jsou známé a vážené po celém 
světě, bude pro každého z nich 
důležitou a prospěšnou životní 
zkušeností.

Kolektiv lektorů přípravných 
kroužků Cambridge

Základní škola 
Josefa Hlávky Přeštice

Žáci s jazykovými certifikáty úrovně A2 Key a B1 Preliminary.

Žáci s jazykovými certifikáty úrovně Movers.

Žáci s jazykovými certifikáty úrovně Starters.
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Informace z MAS Aktivios, z. s.
Realizace Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje     

Vážení a milí, 
doufám, že jste si užili krás-

né léto a že se těšíte dobrému 
zdraví. Než vyjde náš nový 
Zpravodaj s podrobnými 
informacemi o naší činnosti, 
dovolte alespoň představit pár 
z nich.   

V letošním roce máme za 
sebou ukončené dvě výzvy 
pro žadatele. V té první výzvě  
IROP – Infrastruktura do 
vzdělávání II., určené pro 
základní školy, MAS podpoři-
la šest žadatelů celkovou část-
kou ve výši téměř  4,7 mil. Kč  
(95 % dotace).  Školy si mohou 
pořídit nová potřebná vybave-
ní a provést nezbytné stavební 
úpravy. V průběhu listopadu 
2021 plánujeme vyhlásit ještě 
jednu výzvu pro základní školy 
a pro střediska volného času.       

Dále se nám konečně podaři-
lo podpořit z výzvy Programu 
rozvoje venkova 14 projektů 
z řad obcí a neziskových orga-
nizací z článku 20 – Základ-
ní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech v cel-
kové výši 7,1 mil. Kč (80 % 
dotace). Osm obcí si tak zve-
lebí svá veřejná prostranství, 
pět žadatelů zmodernizuje svá 
společenská zázemí a dojde 

k modernizaci zabezpečení 
Domu historie Přešticka. 

MAS Aktivios, z. s., plánu-
je výzvu v podobném duchu 
vyhlásit znova v únoru/březnu 
2022 rozšířenou navíc o pod-
poru pro zemědělce a drobné 
podnikatele.  

Naší prioritou nyní stále 
zůstává práce na nové stra-
tegii, abychom získali další 
finanční podporu pro obce, 
neziskové organizace, církve 
i podnikatele z našeho území 
Přešticka, Blovicka, Staropl-
zenecka a Mirošovska i na dal-
ších sedm let.              

V příspěvcích na této straně 
se ještě dozvíte o spolupráci 
se školami v rámci projektu 
MAPII a o realizaci našeho 
klíčového projektu Příměstské 
tábory na území MAS Akti-
vios – II. Podrobně pak vše 
ve Zpravodaji nebo na našich 
webových a facebookových 
stránkách. 

 Mějte se krásně a za celou 
kancelář MAS Aktivios, z. s., 
se těším na spolupráci a dou-
fám, že i na viděnou. 

Ing. Hana Bouchnerová
vedoucí zaměstnanec
pro realizace SCLLD

MAS Aktivios, z. s. 

Příměstské tábory 
na území MAS Aktivios – II

Díky finanční podpoře z Ope-
račního programu Zaměstna-
nost pokračuje MAS Aktivios, 
z. s., ve svém klíčovém pro-
jektu „Příměstské tábory na 
území MAS Aktivios – II.“ 
Hlavním cílem tohoto pro-
jektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_
047/0016088 je pomoci pra-
cujícím rodičům a zajistit 
jim v době školních prázdnin 
péči o jejich děti. V letošním 
roce jsme uspořádali o let-
ních prázdninách celkem 16 
pětidenních běhů v Blovi-

cích, v Kornaticích, v Nebílo-
vech – Prusinách, v Mirošově, 
v Přešticích, v Seči, v Týništi 
a v Žákavé. Táborů se účastnilo 
celkem 285 dětí a bylo podpo-
řeno přes 150 rodičů. Snažíme 
se, aby příměstské tábory byly 
pestré svým zaměřením. Na 
své si tak přišli milovníci pří-
rody, koní, turistiky, keramiky, 
sportu, snílci i badatelé. Však se 
alespoň na pár snímků podívej-
te, ostatní naleznete na https://
www.mas-aktivios.cz/primest-
ske-tabory/tabory-2021/

V létě se uskutečnila dvě 
týdenní setkání spojená se 
vzděláváním pro školy na úze-
mí MAP Blovice a Přeštice. 
První týden se na Ředitelské 
akademii v Krasíkově setkali 
ředitelky a ředitelé mateřských 
a základních škol a jejich 
zástupci. Pod vedením lekto-
ra Michala Dubce se zabývali 
tématy souvisejícími s komu-
nikací se zřizovateli, rodiči 
i dětmi, s vedením pedagogic-
kých sborů a dalšími oblastmi 
řízení školy. Důležitou sou-
částí setkání byla samozřej-
mě možnost sdílení a výměny 
zkušeností a tipů jednotlivých 
ředitelek a ředitelů. Setkání 
ředitelů proběhlo díky podpoře 
Nadačního fondu Eduzměna.  

Druhý týden se setkali na již 
třetím ročníku Letní školy uči-
telé mateřských i základních 
škol. O Letní školu, kterou 
stejně jako Ředitelskou aka-
demii pořádáme ve spoluprá-
ci s MAS Radbuza pro školy 
z Přešticka, Blovicka, Nýřan-

ska a Stodska, je každoročně 
větší a větší zájem. Třetího 
ročníku se zúčastnilo celkem 
35 pedagogů z 15 škol. Pro-
gram byl velmi pestrý a zahr-
noval témata jako: Jak přenést 
výuku ven do přírody, Kyber-
šikana a sociální sítě, Komuni-
kace a psychologie a další. 

Ze závěrečného hodnocení 
účastníků bylo jasné, že nejen 
samotná vzdělávací témata, ale 
také možnost navázat kontakty 
s dalšími pedagogy či lektory, 
vyměnit si zkušenosti a informa-
ce, a v neposlední řadě příležitost 
nabít se energií na příští školní 
rok, je pro všechny pedagogy 
důležité a přínosné. Protože je 
ze strany účastníků jak Letní 
školy, tak i Ředitelské akademie 
zájem ve vzdělávání pokračo-
vat, připravujeme pro obě skupi-
ny podzimní setkání, které bude 
na letní akce navazovat. Aktivní 
pedagogy, kteří se chtějí ve své 
profesi dále rozvíjet a zlepšo-
vat, je potřeba ocenit a podpořit. 
Jsme rádi, že na Přešticku i Blo-
vicku takové pedagogy máme.  

Mgr. Martina Hanzlíková
a Pavla Dusíková, M.Sc.

MAS Aktivios, z. s.
www.mas-aktivios.cz

fb:@masaktivios1

Fotogalerie z příměstských táborů 



V pondělí 20. září 2021 
jsme přivítali děti na krouž-
cích. Obsazenost jednotlivých 
kroužků si můžete ověřit na 
webových stránkách v zálož-
ce „Kroužky“ https://slunec-
niceprestice.cz a stále trvá 
možnost přihlásit se na volná 
místa anebo jako náhradníci 
na kroužky již obsazené.

I v letošním roce se připojíme 
k akci „Den pro rodinu aneb 
Křížem krážem Přešticemi“, 
kterou pořádá KKC Přeštice. 
Těšíme se na Vás ve Slunečni-
ci v sobotu 2. října 2021.

V sobotu 9. října 2021 od 
9.00 do 12.00 hod. bude ve 
Slunečnici II. v Rebcově uli-
ci 499 v Přešticích připrave-
na kolegyně Hana Hasáková, 
aby dětem a jejich doprovo-
du představila zvířátka v naší 
malé ZOO na akci „Veřejné 
krmení zvířátek“.

Ve stejný den, tedy v sobo-
tu 9. října od 14.00 do 18.00 

hod., se s lektorkou Marcelou 
Hoškovou setkají hráči desko-
vých her ve Slunečnici II. na 
akci „Deskohraní pro dospě-
lé“. Na „Deskohraní“ je potře-
ba se přihlásit v našem on-line 
systému – https://svcprestice.
iddm.cz/prihlaseni

Na středu 20. října připadá 
Den stromů. K oslavě Dne 
stromů jsme připravili příro-
dovědnou hru s plněním úkolů 
v městském parku pod Benzi-
nou v Přešticích. Akce se koná 
v sobotu 16. října 2021 od 
13.00 do 16.00 hod. Pro účast-
níky jsou připraveny dva stup-
ně obtížnosti úkolů. Bez obav 
se mohou účastnit rodiče s dět-
mi, které navštěvují mateřskou 
školu, ale také děti, které již 
navštěvují školu základní. 
Pro každého účastníka máme 
připravený drobný dárek. Na 
akci se nemusíte přihlašovat 
a můžete přijít kdykoliv v uve-
dené době.

I podzimní prázdniny mohou 
děti strávit s námi ve Slu-
nečnici. Připravili jsme dvě 
celodenní akce. Ve středu 27. 
října 2021 zveme děti od 8.00 
do 16.00 hod. na tvořivou 
akci „Podzim ve Slunečnici“. 
V pátek 29. října 2021 je to 
akce „Strašákohraní“, na které 
děti čeká halloweenské tvoření 
a další aktivity. Na obě akce je 

potřeba se přihlásit prostřed-
nictvím našeho on-line systé-
mu. Cena každé akce je 100 
korun. V ceně je zajištěn oběd. 
Svačinu, přezůvky a láhev na 
pití si děti donesou s sebou.

Ze Slunečnice přejeme všem 
příjemný podzim.

Mgr. Jana Prokešová
ředitelka SVČ Slunečnice

V sobotu 11. 
září 2021 uspo-
řádala Tělo-
cvičná jednota 

Sokol Přeštice župní turnaj 
v pétanque. Polovinu závod-
níků tvořili členové naší 
jednoty, soutěžit dále přijeli 
členové tělocvičných jednot 
z Domažlic a z Klatov.

V turnaji se utkalo celkem 
6 tříčlenných družstev, hrálo 
se systémem každé družstvo 
s každým. Klatovy byly 
zastoupeny družstvem žen 
i mužů, Domažlice reprezen-
tovalo jedno družstvo mužů, 
členové přeštické tělocvičné 
jednoty sestavili 3 družstva, 
z toho jedno družstvo žen 
a dvě družstva smíšená.

Někteří hráči byli úplní 
nováčci, jiní naopak byli hráči 

již zkušení, zúčastnili se žup-
ních turnajů i v předchozích 
letech. Všichni se však do hry 
zapojili s nadšením a spor-
tovní sobotu si užili. Pohár 
za vítězství si domů odváželo 
družstvo mužů z Klatov, druhé 
skončilo jedno ze smíšených 
družstev domácích, třetí místo 
obsadilo družstvo klatovských 
žen. Bramborovou medaili si 
tentokrát vysoutěžilo družstvo 
mužů z Domažlic, další dvě 
domácí družstva byla na pátém 
a šestém místě.
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SVČ Slunečnice Přeštice informuje

Župní turnaj v pétanque

SCHODOBĚH – aneb závod 
v běhu do kostelních schodů 
– odstartoval do své druhé 
desítky

Poslední letní 
sobotní odpo-
ledne, 18. září 
2021, se kona-

la tradiční akce přeštického 
Sokola – SCHODOBĚH aneb 
závod v běhu do kostelních 
schodů. Tělocvičná jednota 
Sokol Přeštice jej uspořádala 
již pojedenácté.

Přes nepříznivou předpověď 
počasí, která na 14. hodinu 
avizovala déšť, se na 11. ročník 
závodu vypravil rekordní počet 
účastníků. V prostoru u koste-
la bylo sice trochu větrno, ale 
sluníčko se ze všech sil snažilo 
svými paprsky podpořit všech 
55 závodníků.

Stejně jako v předchozích roč-
nících měla nejslabší zastou-
pení kategorie rodičů s dětmi 
– k běhu se přihlásil pouze 
jeden tatínek s malou Rozár-
kou. Těsně před zahájením 
závodu se k nim přidal malý 
Martínek. Bylo proto rozhod-
nuto spojit běh této kategorie 
s kategorií druhou nejmladší 
– s kategorií nejmladšího žac-
tva (předškoláci a 1. a 2. třída 
ZŠ). Na startovní čáru se spo-
lečně s Rozárkou a Martínkem 
postavila předškolačka Vik-
torka. Školáci byli v kategorii 
nejmladšího žactva zastoupeni 
6 děvčaty a 6 chlapci. Přestože 
loňská vítězka této kategorie, 
Terezka Dobenová, svůj čas 
oproti loňsku o 1,76 s zlepšila, 
nejlepší běžkyně Emma Svěr-
ková ji svým časem 12,56 s 
odsunula na druhé místo. 
Z chlapců byl nejrychlejší Jan 
Linhart, dosáhl času 9,17 s. 
Všechny dětské kategorie 
měly velmi silné zastoupení, 
nejpočetnější byla opět kate-
gorie mladšího žactva (3.–5. 
třída ZŠ). Zařadilo se do ní 
celkem 14 dětí – 6 chlapců a 8 
děvčat. Štěpán Roháč po tříle-
tém vítězství v řadě v kategorii 
nejmladšího žactva postoupil 
letos do této „vyšší“ katego-
rie a se svým časem 10,12 s 
se opět postavil na pomyslný 
stupeň vítězů. Pro odměnu za 
první místo mezi děvčaty si 
s časem 9,8 s doběhla Adéla 
Stuchlová. Oproti předchozím 
dvěma ročníkům, kdy katego-
rie staršího žactva (6.–9. třída 
ZŠ) byla smíšená, byla letos 
tato kategorie s ohledem na 
počet závodících rozdělena 
– o prvenství bojovalo 7 hochů 
a 5 dívek. Poháry za první mís-
to si odnesli Martin Skála ml. 
s časem 8,74 s a Magdalena 
Skálová s časem 9,61 s. Závěr 
závodu patřil běhu žen a mužů, 
kteří cíle dosáhli dotykem své 
ruky kostelních dveří. Do běhu 

v kategorii žen se zapojilo 8 
závodnic. Nejlepší čas – 13,32 s 
– byl na setinu sekundy 
totožný s loňským nejlepším 
časem kategorie žen, avšak 
nepatřil loňské vítězce, nýbrž 
závodnici Veronice Veselé st. 
V kategorii muži I. (15-45 let) 
o závod projevilo zájem pět 
mužů, 1 muž ve věku nad 45 
let zůstal osamocen v kategorii 
muži II. Účastníci obou kate-
gorií tudíž zabojovali společ-
ně a prvním místem se pyšnil 
Tomáš Regner s časem 9,37 s. 
Jako jediný z mužů zdolal 
schody v čase pod 10 sekund.

Všichni účastníci běhu 
obdrželi při registraci diplom 
za účast, soutěžící obsadivší 
první tři místa získali medaile 
a vítěz každé kategorie si odne-
sl pohár. Všichni neocenění 
závodníci odcházeli s drobnou 
odměnou.

Sportovní odpoledne zpří-
jemněné pěkným počasím 
končícího léta se vydařilo. 
Všem závodníkům, i těm, kteří 
jim přišli fandit, děkujeme za 
účast a těšíme se na další roč-
ník. Za spolupráci děkujeme 
Domu historie Přešticka a panu  
Ing. Bělovi za fotografování 
průběhu závodu.

Dovolujeme si pozvat děti 
i jejich rodiče na naši tradič-
ní veřejnou podzimní akci 
– DRAKIÁDU, která se bude 
konat již za pár dnů, v sobo-
tu 16. října 2021 na louce za 
Loděnicí.

Nové zájemce o pravidelné 
sportování rádi přijmeme do 
svých řad, přihlásit se mohou 
u cvičitelů přímo ve cvičeb-
ních hodinách, jejichž rozvrh 
je zveřejněn v informační 
skříňce naší tělocvičné jednoty 
u vstupu do areálu sokolovny 
a též na internetových strán-
kách – https://www.sokolpres-
tice.cz. Přijďte mezi nás!

sestra Jarmila Žáčková
Tělocvičná jednota

Sokol Přeštice



Pro katastrální území Přeštice 
funguje žerovické depozitum 
Fousky, z. s., jako útulek pro 
umístění nalezených koček. 
Kočky nalezené v tomto kata-
stru umisťuje i spolek Zakla-
datelů, z. s., Lišice. Většinou 
se jedná o vyhozená koťata. 
Nalezenci pak hledají domov 
a odchází do adopce na adopč-
ní smlouvu s podmínkou kast-
race a po zaplacení adopčního 
poplatku, který putuje na další 
záchranu koček. Díky městu 
Přeštice a veterinární ordinaci 
MVDr. Ingrid Kaslová a MV-
Dr. Václav Kasl také na katas-
trálním území Přeštice kastru-
jeme bezprizorní kočky, aby 
se zde netvořily kolonie.

Kočky k adopci si můžete 
prohlédnout na www.fousky.cz 
Další informace jsou na tel. 
777 010 578, Vlasta Suchá, 
Žerovice.

Nyní k adopci:
Amálka | profil kočky | Fousky z. s. 
Jeff a Colletka

Jeff k nám přijel společně se 
sestřičkou Colletkou. U jedné 

velmi staré paní se objevi-
la koťátka. Paní se o koťátka 
začala starat, krmit je a socia-
lizovat. K paní dochází služba, 
je nemohoucí. I tak poprosila 
pečovatelky o nákup krmení 
a antiparazitik. Klobouk dolů. 
Paní koťátka miluje, ale bojí 
se, že odjede do nemocnice 
a koťátka zůstanou samotná. 
Čekala v pořadníku a dnes 
přijela k nám. Čtyřměsíční 
bílomouratá Colletka a mou-
rek Jeff. Dnes byla na vstup-
ní prohlídce a paní doktorka 
chválila paní, jak se pěkně 
postarala. Nyní jsou v karan-
téně, ale vzhledem k dobrému 
stavu budou moci hledat brzo 
domov. Tel. č. 777 010 578.

Vlastimila Suchá
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Čtrnáctý Juniorfest klepe 
na dveře
Na začátku listopadu se bude konat 14. ročník MFF 

Juniorfest, který se zaměřuje na filmovou tvorbu pro 
děti a mládež. Diváci se do kinosálů v pěti městech 
Plzeňského kraje vrátí po dvou letech – třináctý roč-
ník totiž musel vzhledem k pandemii proběhnout 
online. Organizátoři však pro velký úspěch loňské-
ho festivalu letos chystají hybridní variantu: týden 
fyzicky v kinech a k tomu deset dní online.

Hlavní část se uskuteční od 
5. do 11. listopadu 2021. Fes-
tivalovým centrem se stanou 
opět Domažlice, ale promítat 
se bude i v Plzni, Přešticích, 
Horšovském Týně a Dobřa-
nech. Juniorfest každoročně 
navštěvují tisíce malých i vel-
kých diváků, kteří na velkém 
plátně chtějí vidět nové i starší 
snímky. Festival však není jen 
o filmech, ale také o hostech 
a doprovodném programu. Nej-
vyšší festivalové ocenění Zlatá 
rafička letos převezmou Petr 
Nárožný a Ivana Chýlková, 
které diváci mohou znát z řady 
oblíbených filmů. Předání cen 
tradičně proběhne v Erbovním 
sále Státního hradu a zámku 
Horšovský Týn. Perličkou 
letošního festivalu bude také 
vydání publikace o filmovém 

režisérovi a rodákovi z Dob-
řan Otu Kovalovi, který během 
normalizace natočil řadu filmů 
pro děti a mládež.

Filmový program festivalu má 
tři soutěžní sekce. V kategorii 
filmů pro děti (5–11 let) bude 
uvedena hravá adaptace oblí-
bené dánské klasiky Svět podle 
Bustera, dojemný rodinný film 
Spaceboy o plnění zdánlivě 
nemožného nebo nejnovější film 
Petra Oukropce Mazel a tajem-
ství lesa. Pro mládež (12–16 let) 
je připravené třeba nizozemské 
drama Remy a Juliyat, které 
moderním způsobem adaptu-
je shakespearovskou klasiku 
a zasazuje ji do laskavé vánoční 
atmosféry. Z animované tvorby 
se mohou diváci těšit na kanad-
ský film Felix a poklad Morgäa 
nebo české Myši patří do nebe. 
Ještě před oficiální premiérou 
proběhne na Juniorfestu před-
premiéra očekávané novinky 
Juraje Jakubiska Perinbaba 
a dva světy nebo prezentace 
pokračování Tajemství staré 
bambitky.

Sledujte www.juniorfest.cz 
nebo Facebook MFF Junior-
fest, kde se dozvíte nejaktuál-
nější informace o připravova-
ných filmech a doprovodných 
akcích.

Ing. Radka Šámalová
PR a marketing

Rozloučení s prázdninami 
ve Skočicích

Ke konci prázdnin 28. srpna 
pořádali dobrovolní hasiči ve 
Skočicích dětský den „Rozlou-
čení s prázdninami“. I při nepří-
znivém počasí na hřiště u požár-
ní nádrže dorazil hojný počet 
lidí. Hasiči si pro děti připravili 
několik stanovišť, kde si děti 
mohly zastřílet ze vzduchovky, 
z luku apod. Zasoutěžilo si cel-
kem 30 dětí, odměnou pak byl 
balíček sladkostí.

Dále bylo k vidění zajíma-
vé cvičení psovodů, kteří si 

s sebou přivezli dva pejsky. 
K vidění bylo např. jak pes 
zadrží pachatele. Cvičení bylo 
komentováno místním psovo-
dem.

Po celou dobu byl k nahléd-
nutí požární automobil, se 
kterým dorazili dobrovolní 
hasiči z Přeštic. Velitel jednot-
ky dal zájemcům přednášku 
o automobilu. Ke konci hasiči 
pokladli pěnu, kde si děti moh-
ly zařádit.           Zbyněk Zábrš

SDH Skočice

Reprezentanti Přeštic v dresu Čech: stojící zleva – Soňa Ham-
plová (Zadražilová), Pavel Kydlíček, Michaela Trávová, Roma-
na Jabbourová – trenérka Západu žen, Nikola Červená, Patricie 
Červená, Kamil Šelep, Tomáš Chmelík. V pokleku zleva – Nikol 
Lenková, Jitka Kalčíková, Kamila Tušková, na snímku chybí tre-
nér juniorek Stanislav Zadražil.  

Cenná vítězství z bitvy 
na moravském poli

Pravidelné mezizemské utkání 
národní házené mezi družstvy 
Čech a Moravy se letos konalo 
v moravské Rokytnici. Přeštic-
ký oddíl byl zastoupen ve všech 
utkáních. 

Branku Čech úspěšně při vítěz-
ství nad Moravou 16:14 hájil  
m. n. h. Tomáš Chmelík, na 
vítězství se podílela komplet-
ní útočná řada m. n. h. Kamil 
Šelep, Pavel Kydlíček (3 bran-
ky) a v Přešticích z Újezda hos-
tující Pavel Sedlák (2 branky). 

Velký podíl na vítězství 
v zápase Západ – Východ 25:11 
v souboji ženských družstev 
měla brankářka m. n. h. Soňa 
Hamplová, dále v poli svým 
výkonem pomohla obránkyně 
Patricie Červená, třemi branka-
mi výhru podpořila Nikol Čer-
vená a čtyři přidala m. n. h. Jitka 
Kalčíková. 

A do třetice brankářka, „svaty-
ni“ Západu při remíze juniorek 
21:21 s Východem hájila Nicol 
Lenková, v poli nastoupily 
Kamila Tušková, Nikola Tuš-
ková (4 branky) a Michaela Trá-
vová, která se sedmi brankami 
byla nejlepší střelkyní utkání. 

Do družstva juniorů byl doda-
tečně povolán Jan Štengl, který 
se na výhře Západu 28:22 podí-
lel pěti brankami. 

A ještě měly Přeštice dvojí trenér-
ské zastoupení. Trenérkou úspěš-
ného družstva žen byla m. n. h. 
Romana Jabbourová, juniorky 
vedl m. n. h. Stanislav Zadražil. 

Z blízkých Příchovic se na 
vítězství celku Čech podíleli 
Ondřej Hošťálek (8 úspěšných 
střel) a v obraně Václav Brada, 
k porážce Moravy pomohla Jola-
na Levorová jako nejlepší střel-
kyně také osmi brankami.   (šat)

Žerovické depozitum 
Fousky, z. s.

Přeštický turnaj starších 
přípravek – 17. ročník

V sobotu 25. 9. 2021 se usku-
tečnil na fotbalovém stadionu 
pod záštitou pana Jiřího Papeže 
již 17. ročník Přeštického tur-
naje starších přípravek. Krásné 
slunečné počasí přilákalo kromě 
téměř 100 dětí a trenérů i jejich 
rodiče a fanoušky. Tradičního 
turnaje se zúčastnilo jako kaž-
dý rok 8 mužstev z plzeňského 
regionu. Přeštice postupovaly 
ze skupiny z druhého místa se 
čtyřmi body a do semifinále 
nastoupily do souboje s Luby, 
které bohužel byly nad jejich 
možnosti, kdy prohrály jedno-

značně 10:0. V souboji o třetí 
místo narazili domácí na Blo-
vice a v zápase těsně prohráli 
brankou v úplném závěru 2:3. 
Domácí tým tak skončil na cel-
kovém čtvrtém místě. Celko-
vé vítězství turnaje si odvezly 
Luby, které neprohrály jediný 
zápas turnaje. Druhou příčku 
obsadilo mužstvo z Nepomu-
ka, třetí mužstvo Blovic. Vel-
ké poděkování patří partnerům 
turnaje: EPLcond a. s. a městu 
Přeštice, díky kterým bylo mož-
né zajistit pro všechny hráče 
hodnotné ceny a občerstvení.

Semifinále: Luby – Přeštice 
10:0. Semifinále: Nepomuk 
– Blovice 3:1. O 7. místo: Mer-
klín – Chlumčany 4:2. O 5. 
místo: Radkovice – Stod 1:4. 
O 3. místo: Přeštice – Blovice 
2:3. Finále: Luby – Nepomuk 
7:0.

Výsledková listina: 1. TJ Start 
Luby; 2. FK Nepomuk; 3. TJ 
Sokol Blovice; 4. TJ Přeštice; 
5. TJ Slavoj Stod; 6. TJ Sparta 

Radkovice; 7. TJ Sokol Mer-
klín; 8. TJ Keramika Chlumča-
ny.

Individuální ceny:
Nejlepší brankář: Vojtěch 

Machulda / TJ Keramika 
Chlumčany. Nejlepší střelec: 
Olda Dundr / TJ Start Luby. 
Nejlepší hráč: Jonáš Kovář / 
FK Nepomuk. MISS sympatie: 
Kateřina Holá / Sparta Radko-
vice.                Martin Kadaník
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Pozvánka na

VÝLOV RYBNÍKA v LIŠICÍCH
30. října 2021 od 9.00 hodin

Prodej různých druhů ryb za příznivé ceny!
Občerstvení zajištěno!

„Děvčata házenou hrát 
umějí,“ shodli se trenéři

Druhé místo v oblasti zname-
nalo pro přeštické dorostenky 
účast ve své kategorii na Pohá-
ru ČR národní házené v Mod-
řanech.

„Jeli jsme trochu jako spolu-
favoritky, ale dlouho se nehrá-
lo, nebylo jasné, v jakých 
sestavách kvůli covidu sou-
peřky nastoupí,“ připustil 
trenér Karel Tušek a pokra-
čoval v třídenním hodnocení: 
„děvčata byla nervózní, ale 
každým zápasem z nich ner-
vozita ´padala´, zlepšovala 
se a potvrzovala, že pro zisk 
Poháru udělají vše. Věděli 
jsme, že holky mají natréno-
váno, jen to musí správně pro-
dat.“ Postupně porazila Žatec 
18:12, Modřany 20:12, Osek 
n/Bečvou 36:11, Draken Brno 
18:17 a vše zakončilo vítěz-
ství nad Krčínem 25:14. Bez 
ztráty bodu se staly vítězka-
mi Poháru ČR a získaly zlaté 
medaile společně s vítězným 
pohárem.

„Podle očekávání nejtěžší 
soupeřky byly z Drakenu,“ 
doplnil jej druhý trenér Petr 
Živný. „Bylo to v sobotu odpo-
ledne předčasné finále. V polo-
čase jsme prohrávali o branku, 
vývoj jsme otočili, výrazně ved-
li, až o pět branek, v nervózním 
závěru zápasu jsme si už vítěz-
ství nenechali vzít.“

„V neděli s Krčínem rozhodl 
první poločas a naše vedení 
o osm branek,“ vzal si zpět 
slovo Karel, „druhý se jen 
´dohrával´ pod naší kontrolou. 
To se podařilo a výsledkem je 
první místo. Děvčata potvrdi-
la roli favoritek, dokázala, že 
házenou hrát umějí. Byly také 
výborná parta, táhly za ´jeden 
provaz´, shodli se oba trenéři.

Při závěrečném ceremoniálu 
převzala děvčata pohár za prv-
ní místo a zlaté medaile vítě-
zek Poháru ČR a jako nejlepší 
obránkyně celého turnaje byla 
vyhodnocena Olga Strejcová.

 (šat)

Vítězky Poháru ČR národní házené pro rok 2021 – dorostenky 
TJ Přeštice. Klečící zleva: Michaela Chocová, Michaela Živná, 
Kateřina Kováříková, Olga Strejcová (nejlepší obránkyně turna-
je), Adéla Novotná, Markéta Taflíková, Adéla Buberlová. Stojící 
zleva: trenér Karel Tušek, Petra Hronová, Kateřina Havlíčková, 
Lenka Sýkorová, Stela Peklová, Edita Otýsová, trenér Petr Živný.

Zlato skončilo v Přešticích
Vítězstvím v oblastním pře-

boru se kvalifikovali starší žáci 
národní házené TJ Přeštice na 
Mistrovství republiky. To se 
hrálo na Moravě v Oseku nad 
Bečvou a přeštičtí kluci tam 
odjížděli jako spolufavorité 
a tuto roli chtěli splnit.

V pátek třídenní maraton 
zahájili vítězstvím nad Drake-
nem Brno 19:16, k tomu při-
dali výhru nad Žatcem 12:8. 
Druhý sobotní zápas trochu 
zkomplikoval cestu. „Domá-
cí byli hodně namotivovaní, 
s obrovskou podporou domá-
cích fanoušků. V útoku měli 
dva téměř dvoumetrové kluky. 
Ti nám dost zatápěli. Nedaři-
lo se nám v obraně, ani jsme 
neproměňovali šance. Přizná-
vám, že za remízu 24:24 jsme 
byli i rádi,“ hodnotí zápas 
trenér Luboš Brada. Sobotní 
zápasový maraton zakončilo 
výrazné vítězství nad Bako-
vem 17:7. Z výsledků bylo jas-
né, že v neděli je zápas o první 
místo. „Kluci z ´Podhoráku´ 
(Podhorní Újezd) byli před 
zápasem dost namyšlení, už 
se viděli mistry. Tak jsme jim 
ukázali, jak se hraje národní 

házená a bojuje jako parta,“ 
dále vzpomíná trenér. „Hod-
ně zamakala obrana, ale podíl 
na vítězství mají všichni. Dá 
se říci, že jsme s nimi dost 
´zametli´.“ (Přeštice – Podhor-
ní Újezd 16:7).

Zlaté medaile spolu s pohá-
rem za vítězství na Mistrovství 
republiky tak přivezli starší žáci 
do Přeštic (2. Podhorní Újezd, 
3. Draken Brno). Ceny pro jed-
notlivce Přeštické minuly, opět 
s jednoduchým zdůvodněním: 
„Hráli jsme hodně kolektivně, 
na úspěchu se podíleli vši-
chni, nebyl žádný výrazný jed-
notlivec. Ale ten nejdůležitější 
pohár za první místo máme,“ 
zdůraznil trenér.

„Měli jsme doping, povolený. 
Přijela za námi velká skupina 
rodičů. Ti neváhali, vážili dale-
kou cestu, přijeli fandit. A byli 
hodně slyšet. Určitě to klukům 
k lepším výkonům pomohlo. Za 
to jim patří velký dík!!!“ dopl-
ňuje vedoucí družstva Mirka 
Kalčíková. 

(A jak se proslýchá, sázka na 
vítězství „stála“ několik tatín-
ků vlasový porost.) 

(šat)

Mistři republiky národní házené pro rok 2021 – starší žáci 
TJ Přeštice. Vzadu zleva – vedoucí družstva Mirka Kalčíková, 
Radim Stehlík, Václav Hrdonka, Jan Wiesner, Daniel Voříšek, 
Adam Brýna, Pavel Beneš, David Havlíček, Radek Dvořák, trenér 
Luboš Brada, asistent trenéra Pavel Dobiš, uprostřed Jan Tre-
ml, Lukáš Šalom, Dominik Hanzar, Karel Duchek, Vítek Voráček, 
ležící Petr Štádler, Radek Brada.

Prázdninové šipkařské 
turnaje

Konečně jsme se dočkali 
rozvolnění a můžeme se napl-
no věnovat svým sportovním 
aktivitám. Vzhledem k tomu, 
že nám byla přerušena ligová 
soutěž, která se bude dohrávat 
od září, chtěli jsme po dlouhé 
odmlce využít prázdninového 
volna k malému ,,potrénování“.

Dne 10. července jsme ve 
Spoláku uspořádali šipkový 

turnaj ve steelech. Je pravdou, 
že někteří šipkaři steely neradi 
hrají, přesto se nás sešlo sedm-
náct hráčů na jednotlivce a osm 
párů. Ženy byly jenom čtyři, 
tak si i letos musely zahrát proti 
mužům. Nejprve jsme odehráli 
turnaj dvojic a potom jednot-
livců. Nálada byla výborná 
a všichni zúčastnění se skvěle 
bavili.

Výsledky turnaje:
Dvojice: 
1. místo: Hamrozi Tomáš – ŠK OKO Plzeň 
               Koňařík Petr – ŠK OKO Plzeň 
2. místo: Fürst Václav ml. – Legendario Plzeň 
               Fürst Václav st. – Legendario Plzeň 
3. místo: Krieglstein Radim – ŠK BSOD Přeštice
               Louda Petr – Legendario Plzeň
4. místo: Krieglstein Lukáš – ŠK BSOD Přeštice
               Krieglsteinová Zbyňka – ŠK BSOD Přeštice
Jednotlivci:
1. místo: Koňařík Petr – ŠK OKO Plzeň
2. místo: Fürst Václav ml. – Legendario Plzeň
3. místo: Jandík Vladimír – ŠK OKO Plzeň
4. místo: Jára Jaroslav – Plzeň

Nejlepší ženou turnaje se stala Jiřina Bezděková – ŠK BSOD 
Přeštice ,,X“.

Dne 14. srpna jsme ve Spolá-
ku uspořádali turnaj v elektro-
nických šipkách. Tento turnaj 
navštívilo čtyřicet dva mužů 
a osm žen. Hrálo se 501DO 
podle nasazení v krajském 

žebříčku. Ženy si odehrály 
turnaj svůj. Po skončení tur-
naje jednotlivců následoval 
turnaj dvojic, a poté turnaj 
Lucky Looser neboli turnaj 
odpadlíků.

Výsledky turnaje:
Jednotlivci muži: 
1. místo: Koňařík Petr – ŠK OKO Plzeň 
2. místo: Průcha Josef – ŠK PAST Nezvěstice 
3. místo: Šmrha Jan – ŠK OKO Plzeň

Jednotlivci ženy:
1. místo: Krieglsteinová Zbyňka – ŠK BSOD Přeštice
2. místo: Kovářová Eva – ŠK Slováci Plzeň
3. místo: Bezděková Jiřina – ŠK BSOD Přeštice

Dvojice: 
1. místo: Hamrozi Tomáš – ŠK OKO Plzeň 
               Koňařík Petr – ŠK OKO Plzeň 
2. místo: Pluhař Vladimír – ŠK BSOD Přeštice 
               Šmrha Jan – ŠK OKO Plzeň
3. místo: Kulišan Jan – ŠK OKO Plzeň
               Jandík Vladimír – ŠK OKO Plzeň
Lucky Looser:
1. místo: Rádl Lukáš – Přeštice
2. místo: Houška Jan – ŠK OKO Plzeň
3. místo: Lindner Ota – ŠK BSOD Přeštice

Jsme rádi, že jsme se zase 
mohli setkat a dobře se poba-
vit.

Chtěli bychom poděkovat 
hráčům, kteří si k nám našli 
cestu a přijeli si zahrát, fanouš-
kům, kteří navodili příjemnou 
atmosféru a samozřejmě všem 
organizátorům, kteří se podíle-
li na přípravách obou turnajů.

Děkujeme našim sponzorům: 
městu Přeštice, manželům 
Lence a Markovi Kriegelstei-
novým, Cukrárně V Háječku, 
Tools Zerosystems, fa Čistech 

– Radek Kubeš, Navrhování 
interiérů – Lukáš Krieglstein, 
Hostinci U Zlaté Husy, Snack 
pivnici Hájek & Hájková Dob-
řany, Martinu Michálkovi.

Závěrem bych chtěl všem 
týmům pod vedením Petra 
Kokošky, Radima Krieglsteina 
a Rudolfa Fuchse popřát pev-
nou ruku při šipkách a hodně 
zdaru v nové (dohrávající se) 
ligové sezóně.

Za Spolek
ŠK BSOD 334 01 Přeštice

Radim Krieglstein

Tělocvičná jednota Sokol Přeštice uspořádala v sobotu 
18. září 2021 11. ročník schodoběhu – závodu do kostelních 
schodů naproti Domu historie Přešticka. Společná fotografie 
závodníků a činovníků Sokola.                      Foto Ing. Jiří Běl


