
Proč jste otevřeli Přeš-
tickou svini?

Vždycky jsem přemýšlel 

o tom mít hospodu. Nakonec 
jsem se k tomu dostal, i když 
předtím jsem do hospody cho-
dil jen na pivo. Nikdy jsem 
žádnou neprovozoval. René 
Kabát (spolumajitel – pozn. 
red.) měl zkušenosti, dělal 
v tom dlouho.
Ještě se k tomu vrátím, 

ale teď mě zajímá, jak 
jste na tom? Restaurace 
je otevřená necelých pět 

hodin denně a jen přes 
okénko.

Obor je momentálně úplně 
na dně. Situace je mizerná, 
podpora státu mizivá a nešťast-
ně zvolená. To mohu dvakrát 
podtrhnout, to je alfa a omega 
všeho. V první vlně zástupci 
státu tvrdili, že se k tomu nějak 
postaví, ale je to tragédie.
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Michal Hodan: Výdejní okénko nemá s provozem 
hospody nic společného
Se spolumajitelem Přeštické svině o podmínkách podnikání v pandemii, o zasloužilém otci, který obskočil 129 prasnic, 
o malých pivovarech a o tom, proč mu v hlavě vyklíčila „svině“.

Otužilecký boom se projevuje i na Přešticku
Nejen v Příchovicích, ale i v Přešticích a okolních obcích se vyrojilo mnoho začínajících otužilců. Společenské a kulturní podniky jsou 
kvůli epidemii uzavřené, veškerý pospolitý život se odehrává na čerstvém vzduchu a lidé hledají dříve netušenou zábavu. I proto se 
letos objevilo u vody i na sněhu velké množství otužilců nebo alespoň zájemců o otužování. Někomu stačí pár fotek z vody na sociální 
síti, jiní to berou vážně a možná začínají nový život.
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Exot v řece

Legendy táhnou

Od 10. 1. 2021
nově spuštěn 

e-shop 
TIC Přeštice. 

Odkaz 
 www.tic-prestice.cz

„Začal jsem tím, že se každé 
ráno sprchuji pár minut stu-
denou. Teď v zimě má voda 
ze studny kolem osmi, devíti 
stupňů,“ říká Miroslav Čepic-
ký z Přeštic, který se doposud 
chodil na otužilce k řece jenom 
dívat. Záměrně ale letos nevy-
pustil zahradní bazén a až při-
jde ten správný okamžik, vleze 
pod led. „Pak snad dojde i na 
řeku.“

Studenou vodou se ale pravi-
delně sprchují i ostřílení borci, 
kteří se začali otužovat v době, 

kdy Miroslav Čepický ještě 
nebyl na světě. Dodnes začíná 
každé nové ráno ledovou spr-
chou nebo v zimě sněhovým 
zábalem legendární příchovický 
otužilec Václav Valeš (72). „Já 
začal před čtyřiceti sedmi lety, 
to jsem chodil do Úhlavy v zimě 
sám a působil jsem tak trochu 
jako exot,“ směje se penzista, 
který spoluorganizoval první 
sraz otužilců na Ostrově v Pří-
chovicích v roce 1982.

Václav Valeš svým příkladem 
přivedl k ledové vodě řadu dal-

ších nadšenců jako je třeba pří-
chovická řezbářka Jiřina Andr-
líková nebo Josef Ornet, který 
plave v Úhlavě dodnes. Zpočát-
ku chodili otužilci na takzvané 
vojenské koupaliště a trénovali 
vytrvalostní plavání. „Byl jsem 
členem plzeňského oddílu, 
plaval jsem dlouhé tratě, jez-
dili jsme do jeskyně Macocha, 
rekord mám plavání v minus 
27 stupních Celsia.“ Dnešní 
otužilci se spíš než vytrvalost-
ním plaváním baví samotným 
pohybem, a tím, jak překonat 
sami sebe a zvýšit odolnost 
těla.

HLÁŠENÍ
MÍSTOSTAROSTY

Vážení čtenáři,
starosta vás 

minule sezná-
mil s největší-
mi investicemi 
města na tento 
rok, ale často 

též s plánovaným přesahem 
do roku příštího. Já se zamě-
řím na menší, spíše provozní 
záležitosti. S nimi se setká-
váte v ulicích města nebo při-
družených obcí. Začnu však 
akcemi, které mají z minulosti 
přesah do letošního roku.

Letos by především měla být 
dokončena pokládka optických 
vláken. Všichni se na ten oka-
mžik těšíme, protože celou akci 
provází poměrně velké zása-
hy do schůdnosti našich ulic. 
Svým rozsahem je to největší 
a nejkomplikovanější akce, 
která se za mnoho desítek let 
ve městě odehrává. Jsme si jis-
ti, že výhody kvalitního a sta-
bilního připojení pro většinu 
přeštických občanů nakonec 
převáží dočasné trápení. U řa-
dy detailů jsme bohužel muse-
li přistoupit na kompromisní 
řešení. Například na chodníku 
v Hlávkově ulici je několik 
sloupů, které kvůli poloze sítí, 
požadavkům ŘSD, ČEZ a dal-
ších subjektů vyšly nešťastně 
téměř doprostřed chodníku. 
Ujišťuji vás, že každý tako-
vý případ řešíme jednotli-
vě a snažíme se o maximum 
možného. Letos se výstavba 
optických sítí bude pohybovat 
v oblasti náměstí, vnitrobloku, 
Havlíčkova náměstí, v části 
V Háječku a Na Jordáně a na 
Třídě 1. Máje. V místech, kde 
je již pod zemí vše, co by tam 
mohlo být, se budeme snažit 
v rozumném čase vybudovat 
povrch nový. Jedním z prv-
ních takových míst je ulice 
V Brance, kterou letos oživí 
nový povrch. A když už jsme 
u chodníků, zmíním také plán 
na zahájení výstavby skočic-
kého chodníku od kovárny 
směrem na Roupov.

Ve vodohospodářské oblasti 
pan starosta zmínil rozšíře-
ní vodojemu, ale je zde řada 
dalších věcí, které připravu-
jeme. V první řadě chci zmí-
nit výstavbu vodovodu do 
Žerovic, pro niž jsme před pár 
dny ve veřejné soutěži vybrali 
zhotovitele projektu. Cílem je 
mít letos hotový projekt včetně 
stavebního povolení. V závis-
losti na dotačních možnos-
tech navážeme se samotnou 
výstavbou vodovodu. Budeme 
se snažit zahájit výstavbu již 
příští rok. 

Otužilců přibývá každým rokem, ta letošní sezóna je ale kvůli pandemii výjimečná. Veteráni otužování se shodují, že protiepidemic-
ká opatření, která uzavřela restaurace, kina a divadla, vyhnala lidi do přírody, a tedy i k vodě. Tolik plavců jako v neděli 24. ledna na 
Ostrově v Příchovicích ještě nebylo. Do Úhlavy, která měla teplotu 2 stupně Celsia, se ponořilo postupně na padesát lidí. Na snímku 
házenkáři z Příchovic, kteří tráví společné chvíle nejen na hřišti, ale i v chladné vodě už pár let. Poznáte je podle slušivé žluté čepice. 
Příští rok otužilci oslaví kulaté výročí a na Ostrově se sejdou po čtyřicáté!                                            Text (red), foto Milan Janoch



Vážení a milí,
doufám, že se těšíte dobré-

mu zdraví a statečně odoláváte 
covidu či podobnému prevítu. 
Těším se opět na spolupráci 
s vámi a přeji nám všem pevné 
zdraví a aby tento rok byl lepší 
a příznivější než ten předchozí.

Na sklonku roku 2020 jsme 
vyhlásili již 7. výzvu IROP 
– Infrastruktura do vzdělá-
vání II.

Oprávnění žadatelé jsou 
obce, organizace zřizované 
nebo zakládané obcemi, NNO, 
církve, církevní organiza-
ce, školy a školská zařízení 
v oblasti základního vzdělává-
ní. Než začnete žádost připra-
vovat je dobré si předem zkon-
trolovat, zda je váš projektový 
záměr v souladu s Místním 
akčním plánem vzdělávání 
v daném ORP, dále se prosím 
podívejte na povinné přílohy, 
které musíte k žádosti doklá-
dat a rozhodně doporučuji ote-
vřít si přílohu č. 2 vyhlášené 
výzvy, zda splníte požadova-
ný minimální počet 20 bodů, 
který je ke schválení projektu 
nutný.

Na výzvu je alokováno  
5 675 664,95 Kč (jedná se 
o výši celkových způsobilých 
výdajů CZV), přičemž mini-
mální výše CZV na projekt je 
100 000 Kč a maximální výše 
CZV 1 700 000 Kč. Podpora 
je ve výši 95 % z CZV. Žádos-
ti o dotaci je možné předkládat 
do 31. 5. 2021 do 12.00 hod. 
v systému MS2014+ .

Výzva je zaměřena na aktivi-
tu Infrastruktura základních 
škol a podporovány budou 
následující aktivity:
 stavby, stavební úpravy 
a pořízení vybavení odbor-
ných učeben za účelem zvýše-
ní kvality vzdělávání ve vazbě 
na budoucí uplatnění na trhu 
práce v klíčových kompeten-
cích (komunikace v cizích 
jazycích, práce s digitálními 
technologiemi, přírodní vědy, 
technické a řemeslné obory)
 rekonstrukce a stavební 
úpravy stávající infrastruktury 
ve vazbě na budování bezbari-
érovosti škol
 zvýšení kapacit škol ve vazbě 
na území se sociálně vylouče-
nou lokalitou, kde je prokaza-
telný nedostatek těchto kapa-
cit.

Další podrobné informace 
k výzvě včetně pravidel, mož-
ností konzultací a seminářů 
naleznete na https://www.
mas-aktivios.cz/dotace-pro-
vas/irop/opatreni-13-infra-
struktura-do-vzdelavani/

Ještě v tomto 1. čtvrtletí 
roku 2021 plánujeme vyhlásit 
4. výzvu z Programu rozvoje 
venkova na podporu následu-
jících čtyř záměrů z článku 20 
– Základní služby a obnova 
vesnic ve venkovských oblas-
tech.
A) VEŘEJNÁ PROSTRAN-
STVÍ V OBCÍCH – pro obce 
a svazky obcí
E) VYBRANÉ KULTURNÍ 
PAMÁTKY – pro obce, svaz-
ky obcí, příspěvkové organi-
zace zřízené obcí/svazky obcí, 
nestátní neziskové organizace, 
církve, náboženské společnos-
ti a církevní právnické osoby
F) KULTURNÍ A SPOLKO-
VÉ ZAŘÍZENÍ VČETNĚ 
KNIHOVEN – pro obce, svaz-
ky obcí, příspěvkové orga-

nizace zřízené obcí, nestátní 
neziskové organizace, církve, 
náboženské společnosti a cír-
kevní právnické osoby
H) MUZEA A EXPOZICE 
PRO OBCE – pro obce, svaz-
ky obcí, příspěvkové organi-
zace zřízené obcí/svazky obcí.

Pro všechny záměry platí 
podpora ve výši 80 % výda-
jů, ze kterých je stanovena 
dotace. Záměry musí mít obce 
zahrnuté ve svých platných 
(a schválených) rozvojových 
plánech a musí být v souladu 
s naší strategií MAS.

Více podrobností o jednot-
livých záměrech přinese náš 
Zpravodaj a také vše naleznete 
na https://www.mas-aktivios. 
. cz /dotace-pro-vas /prv/ 
/4-vyzva-prv-2021/

V plném proudu je již pří-
prava na pokračování příměst-
ských táborů na našem území 
MAS. Současná situace zatím 
tomu nepřeje, ale pevně dou-
fám, že se situace stabilizuje 
a v době letních prázdnin bude  
natolik příznivá, že se příměst-
ské tábory podaří zrealizo-
vat, tak jako v loňském roce. 
Podrobnější informace pro 
rodiče přineseme již v březno-
vém čísle těchto novin.

Již od ledna pracujeme na 
nové strategii, abychom zís-
kali další finanční podpo-
ru pro příštích sedm let na 
podobné projekty určené pro 
obce, neziskové organizace, 
církve i podnikatele z Přeštic-
ka, Blovicka, Staroplzenecka 
a Mirošovska jako v tomto 
období.

Od vyhlášení první výzvy 
v roce 2017 byl díky podpoře 
MAS Aktivios, z. s., pořízen 
mobilní vůz pro Denní staci-
onář v Přešticích a nový elek-
tromobil pro pečovatelskou 
službu ve Starém Plzenci, ještě 
bude pořízen osobní automo-
bil s vybavením pro osoby se 
sníženou mobilitou k přepravě 
klientů Pečovatelské služby 
Přeštice do Střediska osobní 
hygieny v Přešticích a ve dvou 
etapách dojde k revitalizaci 
objektu pro sociální služby 
Plamínek a Jubilata v Merklí-
ně včetně nákupu svozového 
mikrobusu celkem částkou ve 
výši téměř 19 mil. Kč.

Více než 9 mil. Kč směřova-
lo na stavební úpravy a nové 
vybavení do čtyř základních 
škol v Merklíně, v Přešticích 
a v Blovicích a na nové pro-
story a vybavení do Středis-
ka volného času Slunečnice 
v Přešticích.

Téměř 30 mil. Kč šlo na 
výstavbu nového autobuso-
vého nádraží v Blovicích, na 
vybudování nové cyklolávky 
přes řeku Úslavu mezi obcemi 
Nezvěstice – Žákava a na nový 
chodník v obci Drahkov.

Díky finanční podpoře 
z Operačního programu neza-
městnanost můžeme až do 
roku 2022 na svém území 
pořádat příměstské tábory dětí 
a úspěšně běží projekt na Roz-
voj služeb Kulturního a komu-
nitního centra Přeštice.

Z opatření Programu rozvo-
je venkova určeného na pod-
poru podnikatelů, zemědělců 
i obcí na obnovu cestní sítě, 
na zachování krajinného rázu 
a na uvádění zem. produktů na 
trh jsme zatím rozdělili více 

než 22 mil. Kč a podpořili 60 
žadatelů. V našich Zpravoda-
jích vám postupně všechny 
ukončené projekty předsta-
vujeme, stačí noviny nebo se 
podívat na naše webové strán-
ky www.mas-aktivios.cz

Ve spolupráci s Plzeňským 
krajem bychom letos opět rádi 
vyhlásili program ProSpolky 
a podpořili tak činorodé spol-
ky z území. Již nyní víme, že 
to rozhodně nebude podpora 
na konání kulturních a spor-
tovních akcí, ale podpora bude 
směřovat více do individuál-
ních malých a smysluplných 
projektů s dopadem do okolí. 
Ve spolupráci s nadačním fon-

dem EDUZMĚNA máme ještě 
do konce února 2021 otevřen 
grantový program ProŠkoly 
2020, určený na podporu vzdě-
lávání Blovicka a Přešticka.

Podrobné informace o výše 
uvedeném, ale i mnoho dalšího 
přinášíme také na našich strán-
kách ve Zpravodaji 1/2021.

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

Ing. Hana Bouchnerová
vedoucí zaměstnanec
pro realizace SCLLD

MAS Aktivios, z. s.

Seznámení občanů 
s činností městské policie za měsíc
PROSINEC 2020 

Tel. 725 726 549

Jízda řidiče motorové-
ho vozidla na Tř. 1. máje 
pod vlivem návykových 
látek a se soudem naří-
zeným zákazem řízení 
motorových vozidel

Dne 1. 12. 2020 po 20.00 
hod. spatřili strážníci na Tř. 
1. máje v Přešticích projíždět 
vozidlo škoda vysokou rych-
lostí, které následně vjelo do 
křižovatky s ulicí Palackého 
v době, kdy na semaforu sví-
tilo červené světlo. Vozidlo 
bylo zastaveno u čerpací sta-
nice. Sedmačtyřicetiletý řidič 
z Plzně nepředložil hlídce 
řidičský průkaz s tím, že jej 
zapomněl doma. Provedenou 
lustrací bylo zjištěno, že muži 
byl soudem vysloven zákaz 
řízení motorových vozidel. 
Jelikož byl řidič podezřelý 
ze spáchání tr. činu – maření 
výkonu úředního rozhodnu-
tí a vykázání – byla na místo 
přivolána hlídka PČR. Dále 
byl s řidičem proveden test na 
požití návykových látek před 
jízdou – test pozitivní na amfe-
tamin a metamfetamin. Řidič 
byl dále podezřelý ze spáchání 
trestného činu – ohrožení pod 
vlivem návykové látky a poli-
cisté si řidiče převzali k další-
mu opatření.
Krádež vibračního pě- 

chu v ulici Hlávkova 
v Přešticích

Dne 19. 12. 2020 po 14.00 
hod. došlo na staveništi v ul. 
Hlávkova v Přešticích při 
rekonstrukci chodníků ke krá-
deži vibračního pěchu v době, 
kdy byli dělníci na svačině. 
Pomocí kamerového systému 
byla zjištěna osoba, která jej 
naložila do osobního vozidla 
peugeot a odjela směrem na 
Klatovy. Věc předána policis-
tům pro podezření ze spáchání 
tr. činu – krádeže.

Střípky měsíce
prosince 2020

 9. 12. před 10.00 hod. výjezd 
do ul. K Cihelně, kde bylo 
oznámeno vyhazování nábyt-
ku z okna bytového domu. Na 
místě zjištěno, že u bytového 
domu probíhá rekonstruk-
ce fasády a je zde prováděna 
demolice lešení a dřevěných 
podlážek.
 11. 12. před 9.00 hod. přijala 
hlídka oznámení, že na hlavní 
silnici Tř. 1. máje, v místě kde 
probíhá stavba nového fotba-
lového hřiště, se na vozovce 

nachází silná vrstva bahna. 
Hlídka na místě zjistila, že 
probíhá úklid komunikace 
firmou, jejíž vozidla vozovku 
znečistila. Téhož dne zajištění 
záznamu kamerového sys-
tému pachatelů, kteří v ul. 
Komenského odcizili z obcho-
du dva páry bot. Jednalo se 
o tři pachatele, kteří násled-
ně z místa odjeli vozidlem. 
Důkazní prostředky předány 
PČR ke ztotožnění osob.

 16. 12. z veřejných zdrojů 
bylo zjištěno, že v noci z 16. 
na 17. 12. se neznámý pacha-
tel pokusil poškodit vánoční 
výzdobu (světelnou hvěz-
du), umístěnou na chodníku 
v prostoru před kostelem v ul. 
Hlávkova. Pomocí kamerové-
ho systému a místní znalosti 
strážníků byl vypátrán sedma-
dvacetiletý pachatel bydlící 
v obci Zelené. Jelikož nedo-
šlo k samotnému poškození 
výzdoby, byl řešen v příkaz-
ním řízení.
 17. 12. před 8.00 hod. přija-
to oznámení o pravděpodobně 
zraněném psu, který nemůže 
vstát, ležícím v křižovatce ul. 
Kosmonautů a Zahradní. Na 
místě nalezen pes, který se  
již nemohl zvednout stářím. 
Zjištěna majitelka, která si jej 
odvezla.
 18. 12. po 12.00 hod. nalezla 
dvě děvčata školního věku na 
chodníku v ul. Poděbradova 
obálku s fin. hotovostí ve výši 
1000 Kč, kterou předala asis-
tentce prevence kriminality. 
Pomocí kamerového systému 
byla vyhledána žena z Plzně, 
které obálka vypadla z kabel-
ky. Následně jí byla hoto-
vost vrácena. Jelikož zákon 
o ochraně osobních údajů neu-
možňuje této ženě sdělit totož-
nost děvčat, rozhodla se měst-
ská policie poděkovat dívkám 
sama a odměnit je malým dár-
kem. Předání bude provedeno, 
až se vrátí žákyně do školy.
 19. 12. po 3.00 hod. oznáme-
no, že na čerpací stanici v ul. 
Hlávkova popíjí alkohol dvě 
ženy. Jednalo se o ženy z Přeš-
tic, které porušily v nouzovém 
stavu mimořádné opatření 
vydané vládou ČR – požívá-
ní alkoholu na veřejném pro-
stranství a porušení volného 
pohybu osob v době od 23.00 
hod. do 05.00 hod. Ženy byly 
řešeny v příkazním řízení 
a z místa vykázány.

Provedeny: 2 kontroly jízdy 
cyklistů po chodníku v ul. Hláv-
kova, kontrolováno sedm cyk-
listů, bez závad, 6x výjezd na 
narušení objektu budov města 
a 4 kontroly týkající se čipová-
ní psů pohybujících se na území 
města – 8 psů bez závad.

V prosinci provedeno zajiš-
tění veřejného pořádku a bez-
pečnosti silničního provozu: 
1) usměrňování dopravy v ul. 
Palackého z důvodu demon-
táže optických kabelů, které 
byly vedeny vzduchem přes 
vozovku
2) řešeno stání vozidla před 
garáží v ul. Smetanova a Javo-
řického – nemožnost výjezdu 
– řidiči řešeni v příkazním 
řízení
3) nález vozidla bez regis-
tračních značek v Žerovicích 
– majitel jej z komunikace 
následně odstranil
4) odstranění vozidla MB 
majitelem na výzvu podanou 
městem z důvodu odstavení 
na pozemní komunikaci s pro-
padlou TK delší než 6 měsíců
5) v rámci vyhlášení mimořád-
ného stavu z důvodu rozšíření 
onemocnění COVID-19: pro-
vedeno kontrol provozoven: 
25, provedeno výjezdů na 
oznámení občanů: 3.

Pokračování na str. 4

PŘEŠTICKÉ NOVINY | ÚNOR  | 2

Informace z MAS Aktivios, z. s.
Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje



 Dokončení ze str. 1
Udělali jsme vlastní opat-

ření, museli jsme propouštět. 
Udržet zaměstnance, platit za 
ně odvody sociální a zdravot-
ní, je neúnosné.
Co dělají?
Nic, jsou doma, byli to bri-

gádníci nebo studenti. Máme 
jednoho zaměstnance a jako 
brigádníky dva kuchaře. Ty si 
musíme nechat, jinak odejdou 
a už se nevrátí. Pak kuchaře 
neseženu.
Měli jste otevřené okén-

ko za každých okolnos-
tí?

Ze začátku vůbec. Pak jsme 
otevřeli, ale to nic neřeší. To je 
spíš kvůli tomu, aby zaměst-
nanci neztratili chuť chodit do 
práce. Kdybychom je nechali 
doma, tak je ztratíme. Zača-
li by si hledat něco jiného. 
Tohle vůbec nemusí řešit stát-
ní zaměstnanci, jsou doma, 
dostávají sto procent.
Úředníci ale úřadují 

z domova...
Tuhle polemiku bych opus-

til. Jestli si úředníci zaslouží 
sto procent, to bych nechal na 
posouzení ostatních. Ale jsem 
přesvědčen, že kladně odpoví 
pouze oni sami. Proč bychom 
to měli platit zase my? Já mám 
platit daně na to, že oni jsou 
doma za sto procent a mně 
řeknou, že mám zavřít hospo-
du a nemohu pracovat?
Ještě k tomu okénku. 

Já myslel, že je otevřené 
proto, aby k vám štam-
gasti neztratili cestu?

Proč by štamgasti chodili? 
Ti jdou na pivo, protože mají 
rádi točené a ne do plastu. Teď 
k nám chodí jenom proto, aby 
nás podpořili. Víte, kolik jich 
přijde? Jeden večer přijdou 
dva, druhý den pět a taky třeba 
nikdo.
Takže jen přes poledne 

pro jídlo?
Ano. Ale přijde dvacet lidí. 

To nemá s provozem hospody 
nic společného. K nám se hos-
té chodí najíst, napít, udělat si 
pohodlí, nechat se obsloužit. 
My nejsme bufet, kterým se teď 
daří dvakrát lépe, než předtím. 
Lidé, kteří chodí do takových 
hospod, jako jsme my, Spolák 
a Přešek, si nechtějí odnášet 
jídlo v plastu.

Je tady teplo, takže 
topíte, svítíte.

To jinak nejde, taky platíme 
nájem.
Přispívá vám na nájem 

stát?
Ne. Restaurace našeho typu, 

která má nějak nastavené 
smlouvy s majitelem objektu, 
do kterého jsme investovali, 
na to nedosáhne.
Jaké hospody na to 

mohou dosáhnout?
Taková, kde provozovate-

lé dostali hospodu hotovou 
a jenom platí nájem.
Existuje řada programů 

třeba „gastro“ na pod-
poru pohostinství. Proč 
na ně nemáte nárok?

My jsme malá s. r. o., a jedi-
né, na co máme nárok, je 500 
korun na den na jednoho maji-
tele. A pravděpodobně dosta-
neme v rámci druhé vlny na 
tohoto jednoho zaměstnan-
ce sto procent úhrady jeho 
mzdy. Tím, že máme okénko, 

nemůžeme čerpat jinou podpo-
ru. Je to nespravedlivě nasta-
vené pro většinu hospod.
Neodpustil vám stát zá- 

lohy?
To je pohádka. Žádné odpuš-

tění záloh se nekonalo. To 
jsme jen mohli zaplatit poz-
ději. Nešlo o prominutí, ale 
o odložení. Nemluvě o tom, že 
stát chtěl, abych platil sociální 
a zdravotní za zaměstnance, 
a přitom mi nedovolil, aby ti 
zaměstnanci pracovali.
Hodláte restauraci udr-

žet?
Dokud síly vydrží.

Kdyby to trvalo dalšího 
půl roku?

Nevím. Musel bych přemýš-
let o nějakém řešení.
Kdo měl nápad otevřít 

Přeštickou svini?
To byl můj nápad. To jsem 

chtěl historicky mít hospodu 
nějakých deset let předtím. 
Shodou náhod tady právě 
končil nájemce a René tvr-
dil, že hospodu zvládne, a že 
už by také chtěl dělat na sebe 
a ne na někoho jiného. Oba 
jsme přeštičtí patrioti, proto 
jsme vsadili na přeštické pra-
se a regionální plzeňské pivo 
Pilsner Urquell. Tak jsme se 
domluvili.
Je to dobrý nápad mít 

hospodu, když vyne-
cháme tohle nešťastné 
období?

Nápad je to dobrý, ale vůbec 
jsem netušil, co to obnáší.
Nějakou představu jste 

mít musel?
Měl jsem za to, že zainves-

tuju a budu chodit do vlastní 
restaurace. Jenže tak to v žád-
ném případě není. Hospoda 
bez kontroly nefunguje, a to 
ještě musíte vědět, jak kontro-
lu dělat.
Takže jste se to musel 

všechno naučit.
Všechno si zjistit. Představa 

byla nějaká a ve finále je reali-
ta také nějaká.
Kde jste sehnal zajíma-

vé fotografie prasat, kte-
ré zdobí interiér restau-
race?

Můj táta dělal plemenáře, 
takže jsem všechny lidi, kte-
ří se kolem toho motali, znal, 
a od nich to získal. Ještě chci 
nechat udělat mosazný ští-
tek, protože třeba ten největší 

kanec na fotce je zasloužilý 
otec Viskont88, má za sebou 
129 skoků, 98 vrhů a 1007 
živě narozených selat. I tu 
ošetřovatelku vedle něj znám, 
je to paní Matějková z Přede-
nic.

Jaká je pro vás konku-
rence ostatní hospody 
v Přešticích?

Všichni si konkurujeme, a to 
je dobře. Kdyby stála vedle 
nás ještě jedna hospoda, je to 
super. Koncentrace hospod 

musí být, a v momentě, kdy 
není, je zle. Když někdo pro-
jíždí Přešticemi a zastaví tady 
na jídlo, podívá se do Spoláku, 
podívá se tamhle, tady a vybe-
re si. Když ale najde jen jednu 
hospodu a zjistí, že v té jedné 
nemají nic podle jeho chuti, 
sebere se, jede dál a už se tu 
nikdy nezastaví.
Vaše hospoda nabízí 

i maso přeštického pra-
sete. Máte ho pořád?

Máme, ale běžně z toho 
nevaříme z ekonomických 
důvodů. Maso není extrém-
ně drahé, ale je dražší třeba 
o třicet procent než normál-
ní vepřové. To je na ceně 
poznat. V Praze prodám 
guláš za 250 korun, ale tady, 
když za něj lidé mají dát 109 
korun, tak jsme na hranici 
prodejnosti.
Kde kupujete přeštické 

prase?
Bereme ho ze Statku Žihle 

– chov prasat Velká Černá Hať 
na Plzni-severu. Je to pro nás 
nejblíž a na logistiku nejdo-
stupnější.
Tušíte, proč se chová 

toto plemeno spíš okra-
jově?

Kvůli ceně. Obyčejné stoki-
lové prase vyroste za pět měsí-
ců, kdežto přeštické za sedm 
měsíců. Takže ho krmíte pod-
statně déle a pořád má sto kilo. 
To musí chovatelé dohnat na 
ceně. Normální vepřové stojí 
ve výkupu okolo 70 korun za 
kilogram, přeštické okolo 110 
korun. Ve finále to ale málo-
kdo pozná, když to dostane 
jako řízek.
Vy to poznáte?
Já to poznám. Pozná to kaž-

dý, kdo má zkušenosti, maso je 

tučnější. „Přeštík“ je prorostlý 
tukem uvnitř, a protože tuk je 
nositelem chuti, maso zůstává 
šťavnaté a jedinečně chutné. 
Jenže když vám to někde udě-
lají na přepáleném oleji, celá 
chuť je pryč.
Jak vidíte současnou 

gastronomii?
Bohužel se ubírá globali-

zovaným směrem. Trend je 
jasný. Minimum času u jídla 
a kvalitu řeší malé procento 
mladých. Jako příklad uvedu 
gurmánský výlet, který jsem 
podnikl ještě s otcem mého 
kolegy. Vyrazili jsme na ma-

ďarský guláš a pečené sele 
k Balatonu. To dřív nabízela 
skoro každá maďarská csarda 
(restaurace – pozn. red.). Jaké 
bylo naše rozčarování, když 
jsme našli jen samé pizzerie, 
bageterie, kebaby a americké 
řetězce. Katastrofa pro maďar-
skou gastronomii, ale i pro nás. 
Po třech dnech jsme se sbalili 
a jeli domů.
Chodíte i v Přešticích 

do jiných hospod?
Jasně, všude možně jsem 

byl, abych se podíval, jak to 
funguje. Jedině U Přeška jsem 
nebyl.
Proč?
Prostě nebyl.
To je divné, že hospod-

ský nejde zkontrolovat 
konkurenci?

Dám na rady jiných.

Přemýšlel jste někdy 
o tom, že byste si ote-
vřel minipivovar?

Na začátku ano, než jsem 
si zjistil, co to obnáší. I jsem 
to konzultoval s Václavem 
Berkou (emeritní vrchní 
sládek plzeňského pivova-
ru – pozn.red.), který mi to 
rozmluvil. Podle něj udělat 
soukromý pivovar v okruhu 
dvacet kilometrů od Plzně 
bylo možné před deseti pat-
nácti lety.
Kvůli Plzeňskému Pra-

zdroji?
To ne. Ale celá tahle oblast je 

promořená malými pivovary. 
Když má firma minipivovar 
a svoje tři další hospody, tak 
tam svoje pivo rozveze a pro-
dá. Ale taky musí naučit lidi to 
jejich pivo pít. To je důležité! 
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Výdejní okénko nemá s provozem hospody nic společného

Pohádková podpora
státu

Konkurence musí být

MAS Aktivios, z. s., má pro 
rodiče z Přešticka a Blovic-
ka nově zakoupenou licenci 
na elektronickou knihu „JAK 
SPOLU S DÍTĚTEM ZVLÁD-
NOUT VOLBU POVOLÁ-
NÍ?“ Kniha může být dobrým 
průvodcem pro rodiče nejen 
deváťáků a být inspirací  pro 
přemýšlení a případné rodinné 
diskuze o (profesním) živo-
tě. Kniha neobsahuje rychlý 
návod, jak si poradit s volbou 
povolání. Může však pomoci 
reflektovat vlastní vzděláva-
cí a profesní dráhu a provést 
vaše dítě jeho cestou de fac-
to od předškolního věku až 
po práh dospělosti. Zajímavá 
může být jistě kromě rodičů 
a žáků i pro školní výchovné 
poradce a pedagogy z Přeštic-
ka a Blovicka, a věříme, že se 
bude líbit. E-kniha je pro rodi-

če a další zájemce z Přešticka 
a Blovicka zcela ZDARMA. 
V případě zájmu nám napiš-
te na info@mas-aktivios.cz  
nebo mrkněte na naše webové 
stránky www.mas-aktivios.cz/ 
/MAPII/Aktivity pro vás/

Mgr. Martina Hanzlíková
hlavní manažer projektu

Místní akční plán rozvoje
vzdělávání II Blovice

a Přeštice (MAPII)
MAS Aktivios, z. s.

Nezdice 46, 334 01 Přeštice
tel. 721 759 772

e-mail: info@mas-aktivios.cz

WORKSHOP „poradní kruhy“

Zúčastnila jsem se ve 
dnech 28. a 30. listopadu 
2020 online workshopu za- 
měřeného na téma „poradní 
kruhy“, který pořádala MAS 
Aktivios, z. s., v rámci projek-
tu Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání II Blovice a Přeš-
tice.

Co jsou to poradní kruhy? 
Jedná se o komunikační tech-
niku, která vede k aktivnímu 
naslouchání a upřímnému 
vyjadřování. Touto formou 
komunikace můžete získat ne-
jen inspiraci, ale může to při-
spět k řešení konfliktů nejen 
v třídní skupině nebo k urči-
tému rozhodování. Kromě 
příjemného setkání s kolegy 
napříč celým regionem jsem 
se dozvěděla několik technik, 
jakým způsobem kruhy vést 
a s žáky správně komuniko-
vat.

Po absolvování první části 
kurzu jsem nabyla mnoho zají-
mavých a nových informací. 
Následovala praxe s žáky ve 
škole, kde jsem mohla veškeré 
poznatky uplatnit.

Poslední, třetí část kurzu, kte-
rá proběhla 14. prosince, také 
online, posloužila k supervizi, 
tedy k zhodnocení výsledků 
praxe každého z nás a také 
k různým otázkám a odpově-
dím, které při poradních kru-
zích s dětmi vyvstaly.

Jelikož byl i samotný 
workshop veden stylem porad-
ního kruhu, každý si mohl 
pocity v této formě komunika-
ce zažít a uvědomit si, že díky 
této technice je možné u žáků 
rozvíjet vyjadřovací schop-
nosti, sebevědomí, vzájemné 
porozumění, empatie apod.

Pro mě bylo velkou novin-
kou zjištění, že se při porad-
ních kruzích mohou použít 
dva komunikační předměty 
a mohu tedy jako facilitátor 
kruhu jeden mít neustále u se-
be s právem promluvit kdy-
koli je třeba. Do té doby jsem 
používala pouze jeden předmět 
a s touto novinkou se mi kruhy 
vedou určitě lépe.

Mgr. Jaroslava Poslední
ZŠ Merklín

Jak spolu s dítětem 
zvládnout volbu povolání?

Zasloužilý plemeník, otec Viskont88, má za sebou 129 skoků, 98 vrhů a 1007 živě narozených 
selat.

Na „Svini“ nezapomeneš

Prodávat pivo do cizích hospod 
nemá moc ekonomicky smysl. 
Takže jsem od toho upustil 
i já. Nechtěl jsem mít čtyři 
hospody, nechtěl jsem nikam 
expandovat. Já měl v hlavě jen 
jednu hospodu v Přešticích, 
kterou si udělám pro sebe tak, 
aby fungovala, a nějak výraz-
ně mě to nezatěžovalo.
Název Přeštická svině 

vám klíčil v hlavě dlou-
ho?

Ano, to bylo víceméně jasné. 
Našli se lidé, kterým se název 
nelíbil, ale to je mi jedno.
Co se jim nezdálo?
Někteří lidi mi to zpočátku 

vyčítali, že to zní jako nadáv-
ka. Ale já chci, aby ten název 
lidi nezapomněli. Prase, vepř, 
kanec, to je nuda. Ale Přeštic-
ká svině, to je skvělý název, to 
si pamatuje každý.

Ľubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu



Každý z nás v novém roce 
očekával, že situace se uklidní 
a jak učitelé, tak žáci, se opět 
sejdeme ve škole a budeme se 
snažit dohnat to, co nám troš-
ku uteklo před koncem roku. 
Opak byl však pravdou. Situa-
ce v celé republice se nezměni-
la, spíše naopak, a školy zůsta-
ly uzavřené.

Od počátku ledna jsme spus-
tili počítače, tablety a v urče-
ném čase se jednotliví vyučující 
setkávali ve svých distančních 
hodinách se svými žáky. Jedi-
nou výjimku mají žáci 1. a 2. 
ročníku. Alespoň tak, neboť 
v této věkové kategorii je pří-
mý kontakt s vyučujícím pro 
budoucí vzdělání nezastupi-
telný.

My všichni ostatní jsme 
byli vrženi do virtuálního 
světa se všemi klady i zápo-
ry. Občas spojení nebylo 
zrovna ideální, někdy se 
stalo, že se žák zapomněl 
připojit na určenou hodinu, 
někteří vykukové objevovali 
v aplikacích skryté možnosti 
umožňující dělat při hodi-
nách trošku šotka. Postupně 
si všichni z nás více a více 
zvykají na tento způsob výu-
ky a možnosti, které posky-
tuje. I přes to všechno však 
v žádném případě nenahradí 
prezenční výuku.

V neposlední řadě je třeba 
poděkovat všem rodičům, kte-
ří absolvují se svými dětmi 
distanční výuku, neboť tento 
způsob na ně klade vyšší náro-
ky. Patří Vám i velký dík za 
vzájemnou spolupráci s vede-
ním školy v této nelehké době.

Jsem optimista a věřím, že 
v době, kdy čtete tento článek, 
se již budeme s dětmi potká-
vat alespoň v omezené míře 
na rotační výuce. Ale škola se 
opět stane školou, až budou 
zase za jejími zdmi slyšet hlasy 
dětí. Snad to bude co nejdříve.

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

Dokončení ze str. 2
Provedeno kontrol dodržování 
omezení vyplývajících z krizo-
vých opatření fyzickými oso-
bami (nošení roušek atd.): 69, 
bylo zjištěno přestupců: 14.

Pomocí kamerového systému 
zajištěny pro Policii ČR/správ-
ní orgán důkazní prostředky 
následujících činů:
1) krádež vibračního pěchu 
v ul. Hlávkova
2) krádež v prodejně obuvi 
v ul. Komenského
3) nález fin. hotovosti v ul. 
Poděbradova
4) nacouvání jednoho vozidla 
do druhého při parkování v ul. 
Poděbradova – řidička z Přeš-
tic z místa odjela – vypátrána 
a předána PČR dopravní neho-
dy
5) pokus o poškození vánoční 
výzdoby v ul. Hlávkova
6) poškození nárazníku jiným 
vozidlem na parkovišti v ul. 
Mlýnská – nepotvrzeno, že by 
k poškození došlo na území 
města pokrytého kamerovým 
systémem
7) poškození zpětného zrcátka 
na zaparkovaném dodávko-
vém vozidle – zjištěno vozidlo, 
jehož řidič zrcátko poškodil
8) předjíždění jednoho vozidla 
druhým na přechodu pro chod-
ce v ul. Rybova
8) rušení nočního klidu na 
Masarykově nám.

Provedeny: 2 výjezdy na vol-
ně pobíhající psy: ul. Kosmo-
nautů a Veleslavínova – maji-
telé řešeni pro porušení obecně 
závazné vyhlášky města a dle 
zákona na ochranu zvířat pro-
ti týrání. Řešen opakující se 

únik daňků z areálu ZNZ v ul. 
Husova. Nález podvyživeného 
kotěte v ul. U Stadionu – pře-
dáno do kočičího útulku.

Na území města nalezeno: 
finanční hotovost v obálce 
v ul. Poděbradova – předáno 
majitelce, sluchátka na Masa-
rykově nám. – předáno na ztrá-
ty a nálezy MěÚ, registrační 
značka v ul. Husova – předáno 
na OSD MěÚ, průkaz zdravot-
ní pojišťovny v ul. Palackého 
– předáno na tuto pojišťovnu.

Nejvyšší naměřená rychlost 
při provádění preventivní-
ho měření v obci Přeštice ul. 
Husova – 67 km/h, Přeštice 
Zastávka – 74 km/h a v ul. Na 
Borech, kde je dovolená rych-
lost 30 km/h – 65 km/h.

Bc. Pavel Hošťálek
ved. strážník MP Přeštice
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Horoskopy
PODLE IvanY ReginY SádlovÉ

ÚNOR

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

Seznámení občanů...

Motto:
„Síla a vitalita se probouzí, plánujte, radujte se a nic 
nevzdávejte.“

Všichni cítíme, že nynější 
situace je těžká, někoho zasa-
huje více, někoho méně. Roz-
hodně to ale není pokyn k nic-
nedělání, sebelítosti a čekání 
na zázrak. Nepřestávejte žít, 
nevzdávejte se předem! Je 
naopak nejvyšší čas zmobi-
lizovat své vnitřní síly, věřte 
mi, že všichni ji v sobě máte 
ještě tolik, že byste jí mohli 
rozdávat, jen ji musíte najít 
a aktivovat. Začněte malými 
krůčky, nechtějte hned zachra-
ňovat svět. Napište si na papír 
nějaké reálné cíle – úklid, 
nákup potravin, vaření, ven-

čení, všechny drobnosti, které 
děláte – a ty si po splnění škr-
tejte nějakou výraznou barvou. 
Uvidíte, že tato jednoduchá 
technika funguje. Budete mít 
radost, že jste úspěšní a zvlá-
dáte nastavené úkoly levou 
zadní. Budete mít sami ze sebe 
dobrý pocit, budete na sebe 
pyšní, co všechno jste uděla-
li, že jste zase měli bezva den, 
týden, měsíc... Postupně si 
můžete přidávat složitější úko-
ly a plány. Nic není nemožné, 
když jste poháněni svou vnitř-
ní silou, odhodláním a vírou ve 
zdárné konce! 

Lukavický otužilec se 
v loňském roce vykoupal 
v Úhlavě celkem 185krát

Zdeněk Vlna (*1954) 
z Dolní Lukavice č. p. 58 
je sportovec a otužilec. Je 
předsedou cyklistického klu-
bu Kramolín, má rád zdravý 
životní styl a otužuje se. Sdě-
lil: „S částečným otužová-
ním jsem začal při saunování 
v bazénu v přeštickém Sportu, 
(dnes U svině) před přibližně 
15 lety. Do řeky Úhlavy jsem 
se poprvé ponořil 9. úno-
ra 2020. Ve vodě jsem tehdy 
pobyl maximálně jednu minu-
tu. Teplota vzduchu byla 10 °C 
a vody 4 °C. Od té doby jsem 
se koupal 3x týdně. Postupně 
jsem četnost a dobu pobytu 
ve vodě zvyšoval. Snažím se 
dodržovat pravidlo: kolik má 
stupňů voda, tolik minut ve 
vodě. V dnešní době jsem na 
tom dobře zásluhou pravidel-
nosti koupání, tak si dovoluji 
čas ve vodě prodloužit. Těším 
se na hromadná „sranda“ 
koupání, která bývají třeba 
i na Ostrově v Příchovicích  
a která se konají začátkem 
února. Ale kvůli pandemii 
nevím, zda to bude možné.“ 
V loňském roce se v řece 
vykoupal celkem 185krát! 
Prozrazuje: „Do vody se 
doporučuje vcházet jako do 
sklepa – jít pořád a nezasta-
vovat se.“ Když jsem se s ním 
9. ledna 2021 na „lukavic-

ké plovárně“ setkala, změřil 
teplotu vody a ta dosáhla jen 
na 3 °C a vzduch 1 °C. Pan 
Vlna se rychle potopil, plaval, 
a jeho pobyt ve vodě trval šest 
minut. Do vody si neodkládá 
čepici a nosí speciální tenké 
neoprenové rukavice, které ho 
ochrání proti chladu. Zároveň 
si do vody bere chytré hodin-
ky, kterými si měří čas stráve-
ný ve vodě. Doma si pak vede 
podrobnou evidenci. Poté co 
u nově opraveného malého 
mostu přes řeku vylezl z vody 
a osušil se následovala ješ-
tě krátká rozcvička. Otužilec 
dodává: „Vše dělám z prospěš-
ných důvodů pro tělo a udržení 
dobré imunity. Uvítal bych, 
kdyby se časem ke mně někdo 
přidal.“       Mgr. Eva Horová

…a opět se vidíme pouze 
přes monitory

Dokončení ze str. 1
Mezi mladší, ale zkušené 

otužilce patří příchovický Petr 
Rajchart. S celou partou chodí 
do řeky třikrát týdně. Bazén 
na zahradě také zkoušel, ale to 
ho nebaví. „Potřebuju plavat 
a taky společnost. Navzájem se 
hecujeme a vydržíme ve vodě 
déle. Jen tak nějaká nemoc si 
na mě nepřijde.“ Proti covi-
du ale otužování nepomáhá, 
má ho za sebou řada otužilců. 
I ledový muž Václav Valeš. 
„Otužilcům se nemoci nevyhý-
bají, ale myslím, že jsme odol-
nější a máme lehčí průběh.“

Kouzlu zimního plavání pod-
lehlo mnoho lidí, třeba vzpě-

rači z loděnice, celý oddíl pří-
chovických házenkářů, v řece 
uvidíte třeba učitele Jana 
Rajčoka nebo Marka Kind-
la a pod lávkou v přeštické 
loděnici můžete skoro každý 
podvečer nějakého nadšen-
ce potkat. „Někdo má ale víc 
fotek na sociálních sítích než 
ponorů v řece,“ směje se Petr 
Rajchart. V každém případě se 
letos otužilci urodili a Václa-
va Valeše to těší. „Jen aby to 
mladým vydrželo a nebylo to 
jen na jednu sezónu. Příští rok 
budeme na Ostrově slavit 40. 
ročník a tak doufám, že bude 
hluboko pod nulou, spousta 
sněhu, slunečno a hodně plav-
ců.“

(red)

Za rok zase!

Otužilecký boom se...

Vážení příznivci Domu historie Přešticka.
Vzhledem k epidemické situaci jsme pro letošní 

výstavní rok nepřipravili žádný pevný výstavní plán, 
ale budeme vždy improvizovat podle aktuální situ-
ace. Informace o naší činnosti naleznete na webu 
Dumhistorie.cz, muzejním Facebooku, ve výloze 
na náměstí a prostřednictvím Přeštických novin. 
Naše výstavy si můžete prohlédnout na YouTube 
pod Domem historie Přešticka.

Oznámení občanům
Úhrada místních poplatků
Vážení občané,
dovolujeme si vás upozornit na změny, které se týkají způso-

bu úhrady místních poplatků za svoz komunálního odpadu 
a poplatku ze psů pro rok 2021. 

1. Od roku 2021 již nebudou vydávány známky na nádoby 
(popelnice) pro svoz komunálního odpadu. Na nádobě je nově 
umístěný čip, který společně s čárovým kódem plně nahrazuje 
dosavadní známku.

2. Poplatek za svoz komunálního odpadu, který se týká 
všech osob s trvalým pobytem v Přešticích, Skočicích, Žerovi-
cích a Zastávce je stanoven ve výši 600 Kč/osobu/rok (OZV 
3/2019).

3. Poplatek za psa je stanoven ve stejné výši jako v roce 2019 
(OZV 4/2019)
a) za jednoho psa drženého v bytových domech...............600 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v bytových 
domech………………………………………….….…... 900 Kč
c) za jednoho psa drženého v rodinných domech.............150 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v rodinných 
domech.……………………………….……….….......... 225 Kč
e) za jednoho psa drženého v místních částech Skočice, Žerovice, 
Zastávka, Vícov, Střížov………..……………………..….60 Kč
f) za druhého a každého dalšího psa drženého v místních částech 
Skočice, Žerovice, Zastávka, Vícov, Střížov….…............ 90 Kč
g) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let v bytových domech 
....………………………………….…………………..... 150 Kč
h) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let v rodinných domech 
…………………………………………………........…… 60 Kč
i) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je oso-
ba starší 65 let v bytových domech …………….........… 220 Kč
j) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je oso-
ba starší 65 let v rodinných domech ………..........………90 Kč

4. Místní poplatky lze uhradit:
a) převodem na účet 19-829361/0100 (doporučený způsob plat-
by), variabilní symbol je stejný jako v minulém roce – pokud 
variabilní symbol neznáte, obraťte se e-mailem na referentky 
finančního odboru MěÚ Přeštice: draska@prestice-mesto.cz, 
karaskova@prestice-mesto.cz, nebo na tel. čísle: 379 304 508.
b) pomocí Portálu občana na adrese:
https://portal.prestice-mesto.cz/, pro přihlášení doporučujeme 
využít možnosti elektronické občanky
c) vzhledem k epidemiologické situaci umožňujeme pouze v nut-
ných případech platbu na pokladně MěÚ Přeštice, Husova 465, 
kde upřednostňujeme použití platební karty
Poplatek za svoz komunálního odpadu je možno 

uhradit nejpozději do 28. 2. 2021.
Poplatek ze psa je možno uhradit nejpozději do 

30. 4. 2021.
Občané žijící přímo v Přešticích mohou i nadále využít pří-

ležitosti a zdarma si zapůjčit nádobu o objemu 120 l na biolo-
gicky rozložitelný komunální odpad (veškerý rostlinný odpad 
z domácnosti a zahrad). Nádobu je možno objednat na výše uve-
dených kontaktech. Rádi zodpovíme vaše dotazy.

Děkujeme za spolupráci.                                     město Přeštice

Úřední hodiny Městského úřadu Přeštice
Pondělí 12.30 hod. až 17.30 hod.
Středa     8.00 hod. až 13.00 hod.
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DIAMANTOVÁ SVATBA manželů 
VLÁŠKOVÝCH a ŠINDELKOVÝCH

SMUTEČNÍ DOPIS OD KAMARÁDA 

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

pan 
František ŠAMPALÍK 

(Zastávka)
pan

Jan ŠILHAVÝ
paní

Jana MRÁZOVÁ
pan

Josef KRIEGER
pan Václav ČERMÁK

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavila

paní 

Marie HRADECKÁ

2. polovina prosince a 1. polovina ledna
ÚMRTÍ (prosinec)

Jaroslava STAŇKOVÁ
Marie ZOUBKOVÁ
Jan MRÁZ
Ivan GROLMUS
František NYKLES
Karel FODERMAJER
Květoslava ALTMANOVÁ

(1925) 
(1927) 
(1935)
(1960) 
(1947)
(1944) 
(1926)

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

Výstavy v Domu historie Přešticka
Vážení přátelé a příznivci, 
dovolujeme si Vás upozornit 

na možnost navštívit vánočně 
vyzdobenou výstavu „Kouz-
lo starého textilu“ a výstavu 
„12 vydechnutí Louise Křika-
vy“ k 100. výročí úmrtí přeš-

tického rodáka a spisovatele 
v Domu historie Přešticka.

Těšíme se na Vaši návštěvu! 

Bc. Drahomíra Valentová
Radka Süssová

a Mgr. Michal Tejček

S hlubokou lítostí oznamuji, 
že 30. 12. 2020 zemřel v Praze

Václav Bočan,
narozen 1939 v Přešticích, 

skvělý kamarád, sporto-
vec (vodák), velice šikovný 
a skromný. Celý život pra-
coval jako pilot, nejdříve ve 
vojenských službách na trys-
kových letadlech na Slovensku 
v Košicích, dále jako instruk-
tor v arabských státech. V 80. 
letech minulého století přešel 
do Prahy na letiště Ruzyně 
jako dopravní pilot (velitel let-
ky), kdy létal po celém světě. 

V penzi pak pokračoval jako instruktor při výuce dopravních 
pilotů na trenažérech. Nikdy nezapomínal na Přeštice, kamarády, 
spolužáky při srazech a rád se sem vracel. 

Vašku díky – kamarád Petr Blajch (Blájch?)

DIAMANTOVÉ SVATBY
Diamantová svatba je výročí svatby, které slaví manželé po šede-

sáti letech společného soužití. Za šedesát let, které spolu manželé 
strávili, jim život do cesty přinesl nejen idylické chvíle bezstarost-
ného štěstí a pohody, ale i chvíle smutné, chvíle strachu či obav, 
které dostatečně vyzkoušely pevnost jejich manželských pout lásky. 
Strávit šedesát let s jednou milovanou osobou, to je nádherný dar 
manželského života, který si žádá být po zásluze oslavován! Dvo-
jicím, které spolu „v dobrém i zlém“ prožily šedesát let, patří náš 
skutečný obdiv.

Dne 10. prosince uplynulo 60 let ode dne, kdy si v Přešticích 
dali manželský slib manželé

Petr a Marie Vláškovi 
z Přeštic.

Dne 17. prosince uplynulo 60 let ode dne, kdy si v Přešticích 
dali manželský slib manželé

Jan a Zdeňka Šindelkovi 
z Přeštic.

Vy všichni, kteří toto životní jubileum slavíte, jste důkazem 
toho, že přes všechny problémy, těžkosti a rychlost dnešní doby 
je v lidských silách prožít krásná společná léta. Vážení manželé 
Vláškovi a Šindelkovi, patří vám velká gratulace, srdečné díky 
za to, co jste společně dokázali, přejeme vám především pevné 
zdraví, spoustu krásných chvil se svými rodinami a hlavně ještě 
dlouhou životní pouť, prožitou jeden druhému po boku.

V Přešticích se uskutečnila 
poznávací procházka 
po památkách

Poznej svoje město – nauč-
ná a poznávací procházka po 
památkách a důležitých mís-
tech v Přešticích se konala 
v sobotu 23. ledna v Přešticích 
na jižním Plzeňsku.

„Pomocí plánu města a ver-
šovaných básniček návštěv-
níci skládali písmenka tak, 
aby vyluštili správně tajenku. 
Putovali po různých památ-
kách či důležitých místech ve 
městě,“ uvádí Martina Míško-
vá, ředitelka KKC Přeštice.

Na konci cesty čekal na 
účastníky dárek. „V Betlémské 
jeskyni obdrželi pamětní razít-
ko a v cíli hodnotný dárek. Vše 
samozřejmě probíhalo v sou-
ladu s vládními opatřeními. 
Poděkování patří všem zúčast-
něným a hlavně všem zaměst-
nancům KKC za vzornou pří-
pravu akce,“ říká dále Martina 
Míšková.

Poznávat je v Přešticích urči-
tě co. Město se může pochlubit 
nádherným barokním koste-
lem Nanebevzetí Panny Marie, 
který byl postavený podle plá-
nů významného barokního 

stavitele K. I. Dientzenhofera. 
Nedaleko kostela se nachá-
zí rodný dům Josefa Hlávky, 
významného českého archi-
tekta. Na náměstí stojí kašna se 
sochou sv. Václava z přelomu 
18. a 19. století nebo barokní 
socha sv. Jana Nepomuckého. 
A to rozhodně není všechno.

Procházka Poznej svoje měs-
to tak byla opravdu bohatá. 
A když při putování Přeštice-
mi náhodou někteří účastní-
ci odpověď neznali, pomohl 
internet. „Jedna z účastnic 
nám prozradila, že si jednu 
odpověď musela rychle ´vygo-
oglit´ říká Martina Míšková.

Foto Milan Janoch

Očima účastnice: „Protože (nebo přestože?) sobotní počasí 
nevypadalo lákavě, rozhodli jsme se před obědem krátce vyvět-
rat a vidět naše městečko prostřednictvím akce Poznej své měs-
to. Kvíz byl i pro dospěláky moc pěkně připravený, z rýmovaček 
jsme se dozvěděli občas i něco, co jsme nevěděli. A dokonce jsme 
si poprvé všimli některých pamětních desek na přeštických budo-
vách, ač okolo nich chodíme téměř každý den (např. pamětní 
deska na radnici věnovaná JUDr. Braunerovi). Milé bylo zaví-
tání pro razítko do „jeskyně“ pod kostelem (ten prostor oživit 
byl opravdu dobrý nápad) a také závěrečná pěkná odměna za 
správně vyluštěnou tajenku. Tu neprozradím, neboť stojí za to 
si projít tuto trasu s připraveným kvízem třeba při nějaké další 
příležitosti. Děkuji týmu KKC Přeštice za oživení těchto dnů.“

VZPOMÍNKA

Dne 29. prosince 2020 zesnul pan 

Karel Fodermajer,
jehož jméno pro Přeštice je a bude nerozlučně spojeno s Domem 

historie Přešticka. Spolupráci s ním jsme navázali již před rokem 
2000, kdy se v budoucím muzeu připravovala expozice prvore-
publikového kupeckého krámu. Ta je dosud v západních Čechách 
ojedinělá. Městu Přeštice pan Fodermajer nezištně daroval desít-
ky cenných předmětů, autentických památek na kupeckou živ-
nost svého otce, které po jejím zestátnění uchovával desítky let na 
půdě rodinného domu. Dnes jsou nejen dobovými svědky života 
v Přešticích, ale také upomínkou na pracovitý a podnikavý rod 
Fodermajerových. Dokud mu to zdravotní stav dovolil, účastnil 
se Karel Fodermajer se svou paní společenských akcí, zejména 
vernisáží, pořádaných Domem historie Přešticka. Dokladem je 
připojená fotografie Ing. J. Běla. 

Vzpomínáme a děkujeme!
Kolektiv Domu historie Přešticka

VZPOMÍNKA

Dne 10. února by oslavil 20. narozeniny 
náš syn, bratr, vnuk, synovec a bratranec

Jeníček Šteffl.
V dubnu to bude již 15 let, co nás náhle 

opustil. Stále vzpomínají a nikdy nezapo-
menou rodiče, sourozenci a nejbližší rodi-
na. Kdo jste ho znali, věnujte mu v srdci 
milou vzpomínku. 

                                       Děkujeme.
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Skaláček zpíval o Vánocích online
Starší členové pěveckého sboru Skaláček si 

připravili vánoční zpívání i přes nepřízeň sou-
časné situace zákazu zpěvu ve školách a vystu-
pování na veřejnosti. Dne 10. prosince 2020 se 
měl původně konat tradiční vánoční koncert 
Skaláčku, a proto jsme nechtěli naše poslucha-
če ochudit o každoroční zážitek. Touto cestou 
bych chtěla poděkovat členům Skaláčku, kteří 
dobrovolně nazpívali a nahráli ze svých domo-
vů vánoční písničku Veselé Vánoce a vánoční 
koledu Půjdem spolu do Betléma:
Erik Bajraktari, Klára Radová (4. A)
Iva Brožová, Klára Tušková, Veronika Cin-
nerová (4.B)
Tereza Svobodová (4.C)
Natálka Majerová, Jitka Šestáková (5. B)
Eva Brožová, Anežka Ticháčková, Vojtěch 
Slouka, Matěj Šesták (5. A)

Děkuji dále za podporu vedení školy, rodičům 
dětí za pomoc při natáčení, Zdeňku Květoňovi 

za technickou pomoc a v neposlední řadě paní 
J. Andrlíkové z Příchovic za poskytnutí foto-
grafií jejího vyřezávaného Betléma.

Jak jsem již předesílala zmíněné online zpí-
vání v rozhovoru v prosincovém vydání PN, 
nakonec z mnoha kladných reakcí bylo patrné, 
že se „dílo“ povedlo a těší nás, že jsme tak při-
spěli k pohodové atmosféře ve vánočním čase 
na Přešticku.

Ti z Vás, kteří jste ještě neměli možnost 
videoklipy písní zhlédnout, je stále najdete na 
https://www.zsprestice.cz/index.php?id=20-21/
skalacek-vanoce. 

V novém roce 2021 Vám přejeme hodně zdra-
ví, pohodu a klid, prostě tak, jak to má být. 
Těšíme se, až se všichni sejdeme v novém roce 
ve sboru a všichni si opět zazpíváme pospolu.

Mgr. Naďa Květoňová
vedoucí pěveckého sboru Skaláček

ZŠ Josefa Hlávky Přeštice

V pokladničce Tříkrálové sbírky v Turistickém informačním centru se vybra-
lo celkem 6287 Kč. Všem dárcům srdečně děkujeme. Pokud někdo nestihl 
přispět, může ještě učinit do online pokladničky na www.trikralovasbirka.cz 
pod č. Charity 7770335 do 30. 4. 2021 na č. účtu 66008822/0800.
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Listování
dejinami PŘEŠTIC

Michal Tejček
Dům historie Přešticka

Přeštické stopy 
JOSEFA HLÁVKY
V únoru letošního roku uplynulo 190 let 
od narození jednoho z nejproslulejších 
přeštických rodáků, architekta, stavitele 
a významného mecenáše Josefa Hlávky. 
Jeho život a dílo jsou snad již dostateč-
ně popsány, v tomto Listování dějinami 
Přeštic se proto zaměříme podrobněji na 
to, jaké stopy po Hlávkovi a jeho rodině 
lze nalézt právě v našem městě.

1. Hlávkův rodný dům v Hlávkově ulici (druhý zleva). Zde 

se 15. února 1831 narodil Josef Hlávka jako páté dítě svých 

rodičů. Hlávkův otec Antonín Hlávka (1796–1860) pocházel 

ze staré a rozvětvené koželužské rodiny a narodil se v dnes již 

neexistujícím č. p. 268 na Havlíčkově náměstí. Stal se právní-

kem a v letech 1824–1831 byl dokonce purkmistrem (staros-

tou) města Přeštice. V roce 1836 odešel s rodinou do Klatov, 

kde sloužil jako kriminální aktuár. Poté působil jako magis-

trátní rada v Kolíně a dále jako okresní soudce v Říčanech 

a v Roudnici. Závěr kariéry prožil jako okresní představený 

v Humpolci, kde 27. prosince 1860 zemřel.            

Foto DHP

2. Stará pošta č. p. 144 na severní straně náměstí (dru-

hý dům zleva). Zde se narodila Anna Stachová, Hlávkova 

maminka. Její otec Jakub Stach se přiženil do této staré pan-

ské hospody U Tří křížů a pošty, a stal se hostinským a pošt-

mistrem. Jeho první žena však záhy umřela a on se oženil 

znova s Marií Annou Čermákovou (1775–1857) z č. p. 326 na 

východní straně náměstí. Jejich starší dcera Marie si vzala 

Šebestiána Steidla, který zde později převzal poštmistrovskou 

funkci. Mladší dcera Anna se vdala za přeštického purkmistra 

Antonína Hlávku.             

                                                       Foto DHP

3. Č. p. 326 na východní straně náměstí (druhý zprava), kde 

bydlela Hlávkova babička z matčiny strany Marie Anna Čer-

máková (1775–1857), než se v roce 1797 provdala za Jaku-

ba Stacha. Marie Anna byla dcerou řezníka Jana Čermáka. 

Její o dvacet let mladší bratr František Čermák (1795–1877) 

nepřevzal řemeslo svého otce, ale stal se vysokým poštovním 

úředníkem a sloužil v Praze, ve Štýrském Hradci a ve Vídni. 

Právě ve Št. Hradci se mu narodila dcera Marie Čermáková 

(1841–1882), která se stala první manželkou Josefa Hlávky. 

Dům u Čermáků je rovněž rodištěm našeho loňského jubilan-

ta Louise Křikavy.                                                   Foto DHP

4. Fotografie z pohřbu Josefa Hlávky v Přešticích 16. března 

1908. Josef Hlávka bydlel střídavě ve Vídni a v Praze a později 

také na zámku v Lužanech, který koupil v roce 1866. Do Přeš-

tic se tak natrvalo „vrátil“ až po své smrti 11. března 1908. 

Na snímku je rakev s Hlávkovým tělem vynášena z přeštického 

kostela Nanebevzetí Panny Marie, jehož velkolepá architektu-

ra jej inspirovala k stavitelské kariéře. Smuteční hosté shlížejí 

dolů na ulici, která dnes nese Hlávkovo jméno...

 Foto DHP

5. Hlávkova hrobka na dobové pohlednici. Hrobku Hlávka 

vystavil po smrti své první ženy Marie podle vlastního návrhu 

v roce 1887 a nechal ji vyzdobit nástěnnými malbami svého 

přítele, vídeňského malíře Karla Jobsta. Hlávka tak přinesl 

do Přeštic kus své vlastní typické architektury, kus umělec-

kého a architektonického světa, v němž se pohyboval. A je 

zde kolem něj posmrtně shromážděna i jeho rodina: matka 

Anna, bratr Antonín, obě jeho manželky Marie a Zdeňka, roz. 

Havelková (1843–1902) a Mariiny rodiče František a Josefa 

Čermákovi. Chybí pouze otec Antonín, který zemřel v Hum-

polci, kde byl také pohřben, a Hlávkova mladší sestra Matyl-

da Mayerová, která byla pochována v roce 1932 po boku své-

ho manžela v Brandýse nad Orlicí. 

Foto DHP

6. Č. p. 112 na západní straně náměstí (první zprava) na 

pohlednici ze začátku 20. století, tedy z doby, kdy patřil císař-

skému radovi Antonínovi rytíři Hlávkovi, staršímu bratru 

Josefa Hlávky. V tomto domě A. Hlávka také 6. listopadu 

1908 zemřel. Nebyl ženatý, svůj dům tedy odkázal svému ošet-

řujícímu lékaři Emilu Roubíčkovi. To ovšem způsobilo v kato-

lických Přešticích hotové pozdvižení. Každoročně o přeštické 

pouti k tomuto domu, odkud pocházel zázračný obraz Panny 

Marie Přeštické, chodilo z kostela slavné procesí. Představa, 

že dům, před kterým se odehrávalo bohoslužebné zakonče-

ní slavnosti, patří židovskému majiteli, iritovala i tehdejšího 

přeštického děkana. Nakonec byl Roubíček donucen dům pro-

dat a z domu se stal klášter a dívčí škola. 

Foto DHP





„V posledním desetiletí roz-
šířil se automobil tak značnou 
měrou, že zatlačil v některých 
místech, zejména velkých měs-
tech, úplně do pozadí vozidla 
jiného druhu. Tak například 
v Paříži jsou povozy tažené 
koňmi nebo muly jevem velmi 
řídkým, kdežto automobilů jest 
tam takové množství, že jest 
obtížno přejít přes jízdní drá-
hu. Automobil není zde před-
mětem luxusním, nýbrž běžným 
prostředkem dopravním. Leč 
nejen v cizině, též v naší vlas-
ti, rozšířil se automobilismus 
značnou měrou, a rok od roku 
rychle stoupá počet motoro-
vých vozidel. K 1. říjnu 1926 
bylo v Československu 39 500 
automobilů, koncem roku 1927 
již 50 000,“ uvádí příručka  
Dr. Ing. Kučery z roku 1928. 
V této době, tedy před skoro 
100 lety bylo mnoho věcí úpl-
ně jinak než dnes. Např. SPZ 
se skládala z písmene (římské-
ho čísla) a arabské číslice. Pís-
meno uvádělo obvod, v němž 
bydlel majitel, např. z Čech 
(O), z Moravy (P), ze Slezska 
(R). Všechna písmena byla 
černá na bílém poli. Řidičem 
se mohl stát člověk starší 18 
let, který měl lékařské potvr-
zení ke způsobilosti a úspěšně 
složenou řidičskou zkoušku. 
Pokud člověk složil zkoušky, 
mohl začít jezdit. Pořizovací 
cena automobilu byla velmi 
vysoká, proto jich zpočátku 
bylo poskrovnu.

První automobil v Dolní 
Lukavici měl podle pamětníků 
majitel zámku pan Ferdinand 
Veverka. Časem si automo-
bil koupili také v lukavickém 
mlýně, pekaři apod. Pekař 
Josef Hodic (Hodyc) pekl 
výborný chléb, o který byl 
velký zájem po celém širokém 
okolí. Původně ho rozvážel 
povozem v krytém vozu. Dne 
21. prosince 1936 si pan Hodic 
zakoupil dodávkové auto Pra-
ga Alfa. Chléb se rozvážel do 
Dnešic, Žerovic, Krasavec, 
Vodokrt, Řeneč, Libákovic, 
Oseka a Hájů. V Horní Luka-
vici první vůz vlastnil pan 
Milota, majitel hostince Na 
Zámečku. Paní Helena Peklo-
vá (*1949), rodačka z Lišic, 
sdělila, že z vyprávění svého 
otce ví, že první automobil do 
Lišic zavítal v roce 1919. Teh-
dy Lišicemi projížděl lékař za 
pacientem. Jakmile ho spatřili 
místní, seběhli se a ještě vel-
ký kus cesty běželi za autem. 
Byla to velká událost. První 

automobil vlastnil lišický oby-
vatel řezník Antonín Staněk 
(1901-1955). Vzpomíná na to 
jeho syn Ing. Antonín Staněk 
ml.: „O rozvoji otcovy živnos-
ti svědčí používané dopravní 
prostředky a zaměstnanci. Zpr-
vu používal jednoho koně, poté 
dodávkový automobil TATRA 
12 (vzduchem chlazený ležatý 
dvouválec – boxer) a po válce, 
kdy zde bylo množství různých 
cizích aut, zakoupil od firmy 
Rádl Přeštice dodávku, kte-
rá měla karoserii Oldsmobile 
a motor BMW 2000. Souběžně 
s tím choval dva řeznické psy 
jmény Baryk a Rek (později jen 
jednoho), které využíval jako 
tažné do čtyřkolového vozíku 
nebo saní (dlouho byly tyto 
dopravní prostředky v kůlně 
na zahradě) a do dvoukolové 
káry s pneumatikami. Také 
měl motocykl (motokolo) ČZ 
98, na kterém jsem jezdil ještě 
i já a později jsem ho prodal.“ 
Automobil značky Aero měli 
v Lišicích po chalupě „U Mer-
chalů“ (č. p. 66). Zde žil Jan 
Hrubý a „Aerovku“ vlastnil za 
války. Krátce po válce si kou-
pil Škodovku. Jeho syn Karel 
Hrubý (*1945) z Lišic č. p. 
27 sdělil: „S nástupem komu-
nistického režimu hrozilo, že 
mu Škodovku zabere obec na 
obecní sanitku, tak ji narych-
lo prodal Rudolfovi Babkovi 
do Dolní Lukavice.“ Když si 
někdo koupil nové auto, muse-
lo se tzv. „zajíždět“. Dobová 

příručka uvádí: „U nového 
vozidla jsou všechny pohyblivé 
části poměrně těsné a je nutno, 
aby se jednotlivé čepy, ložis-
ka, písty nejprve zaběhaly. 
V době zajíždění nutno jezditi 
s každým automobilem pomalu 
a nikdy nemá býti překročena 
rychlost 45km/hod. Obyčejně 
stačí k zajíždění doba, ve kte-
ré ujede 1000 km.“ Nejvyšší 
povolená rychlost osobního 
automobilu byla 45 km/hod., 
v obci se jezdilo 15 km/hod. 
Záznam uvádí: „Při jízdě ves-
nicí třeba vždy dávati pozor na 
zvědavé děti, husy a drůbež, 
kteráž se často neoprávněně 
zdržuje na cestách veřejných.“ 
Nákladní automobily mohly 
jet jen 25 km/hod. Svítilo se, 
jen když to bylo třeba. První 
automobily měly tzv. číslo-
vou svítilnu (osvětlovala SPZ) 
a reflektory. Zprvu neměly 
stěrače, tak se jízda za deště 
stávala nemožnou (vynalezla 
je až v roce 1903 Američanka 
Mary Andersonová). V Čes-

koslovensku se jezdilo vlevo 
(např. v Německu, Francii 
a USA vpravo). Dne 17. břez-
na 1939 dle výnosu vrchní-
ho velitele německé armády 
von Brauchitsche začal platit 
zákon o jízdě vpravo. Pokud 
řidič spáchal přestupek, musel 
zaplatit od 2 do 200 Kčs, v hor-
ším případě mohl jít do vězení, 
kde dotyčný pobyl od 6 hodin 
do 14 dnů. Pokuta náležela 
chudinskému fondu v obci/ 
/městě, kde se přestupek stal.

Na dřívější cestování auto-
mobilem vzpomínají mnozí 
pamětníci. Paní Miloslava 
Hrdinová, rozená Kůsová 
(*1940), z Dolní Lukavice 
vzpomíná na pana lukavického 
faráře Františka Vrbu (1910- 
-1976): „Za jízdy si třeba snažil 
nasadit jednou rukou rádiov-
ku, kterou vozil v přihrádce 
levých dveří pro případ zimy 
na hlavu (neměl žádné vlasy). 
Jednou a ještě levou rukou mu 
to šlo dost obtížně, což nijak 
neřešil, hlavně že měl nějak 
zakrytou hlavu. K našemu peč-
livě tajenému smíchu neměl 
na hlavě slušivý baret, ale 
něco beztvarého, jako by pod 
rádiovkou pašoval něco nei-
dentifikovatelného! Jezdil i do 
vzdálenějších Řeneč sloužit 
mše svaté, vykonávat pohřby, 
a tak vždy s sebou v autě vezl 
i varhaníka a zpěvačky. Měl 
staré hranaté auto, které bylo 
do vršků dýchavičné a někdy si 
i postavilo hlavu a stávkovalo. 
To ho potom pan farář pobí-
zel: Jeď, potvoro, jeď! Když ale 
jednou vezl ´pěvecký a hudeb-
ní doprovod´ do Řeneč, pod 
vrškem u Krasavec auto zača-
lo hrkat a zastavilo. Pan farář 
oznámil, že musí tedy všichni 
vystoupit a tlačit. Celá osád-
ka se snažila ze všech sil auto 
s panem farářem do vršku 
vytlačit, a když byli na rovince, 
nastoupili zpět do auta a pan 
farář nastartoval a pokračo-
vali v jízdě! Chtěl jen autu tro-
chu ulehčit! Všichni se po tom 

šprýmu pana faráře zasmáli, 
jak se nechali nachytat. Jak se 
říká „nic lidského mu nebylo 
cizí.“

Na cesty dalšího lukavic-
kého pana faráře – Bohumila 
Marouše (1921-1985) vzpo-
míná přeštický rodák Miroslav 
Pfeifer: „Můj otec dlouhá léta 
řídil autobus na linkách Plzeň- 
-Libákovice a Libákovice-Plzeň. 
S panem farářem se dobře 
znal. Když pan farář potřebo-
val do Dolní Lukavice dopra-
vit novou Tatru, požádal mého 
otce, aby tam pro ni zajel. Po 
návratu nám otec vyprávěl, jak 
několikrát cestou vůz opravo-
vali. Pan farář velmi svérázný 
řidič. To jsem poznal i já sám, 
když už měl Fiata a asi dvakrát 
mě vezl z Lukavice. Má-li kaž-
dý člověk anděla strážného, 
tak pan farář musel mít během 
jízdy alespoň čtyři. Značky ho 
moc nebraly a jaký zmatek měl 
v řazení! Z jedničky na trojku 
apod., bylo mu to fuk. Baret-
ku na hlavě, v puse čibuk, 
v autě nebylo přes kouř vidět, 
ale absolutní pohoda, klídek 
a úsměv.“ Na pana faráře 
Marouše vzpomíná také Vítěz-
slav Opálko z Dolní Lukavice: 
„Jelikož neměl vlastní automo-
bil, do Řeneč ho vozili Uzlovi 
vozem Škoda 1000 MB, občas 
můj otec, vypomáhali i jiní 
lidé. My jsme tam ministro-
vali. Po nějaké době si opatřil 
vůz Tatra, myslím typ 12, který 
po celou dobu jízdy vydával 
velké rány z výfuku. Vždy jsme 
poznali, když se blížil. Poté mu 
bylo přiděleno malé žluté auto. 
Byl to nový model, Fiat 127. 
Jelikož pan farář neměl příliš 
mnoho příležitostí řídit, nebyl 
dobrým řidičem, a proto toto 
nové auto bylo za čas pozna-
menané několika šrámy.“

Na nové dva automobily 
značky Tatra 603 vzpomíná 
paní Marie Pintířová (*1938) 
z Dolní Lukavice: „Když jsme 
se s manželem 25. října 1959 
brali, objednali jsme si z Plz-

ně dvě nová zapůjčená auta 
značky Tatra 603. Tehdy tako-
vé automobily nebyly běžné. 
Když jsme po svatebním obřa-
du vycházeli z lukavického 
kostela, překvapily nás davy 
lidí. Ty se zakrátko seběhly 
a okukovaly naše nablýskané 
vozy. To se opakovalo, když 
jsme v Plzni vycházeli od foto-
grafa. Seběhla se tam tehdy 
celá ulice. Dnes bychom se 
tomu zasmáli, ale dříve to tak 
opravdu bylo.”

Pan Karel Prach (*1949) 
z Horní Lukavice vzpomíná: 
„Řidičský průkaz jsem dělal 
na etapy. Bylo to v srpnu 1968. 
Jízdu s autem jak osobním, tak 
nákladním jsme dělali v Přeš-
ticích, tenkrát v poměrně klid-

ném městě co se týká provo-
zu. V té době se po silnicích 
sem a tam pohybovaly různé 
vojenské samochody, převážně 
sovětské armády. Po 21. srpnu 
to bylo pro nás zajímavé. Pro 
nezkušené začínající řidiče to 
byl stres – šramot na silnici, 
Rusové nerespektovali před-
pisy, nedávali přednost v jízdě 
na hlavní silnici apod. V auto-
škole jsme nejprve dělali jízdy, 
a pak teprve praktickou zkouš-
ku. Jízdy jsem dělal 27. srpna 
a praktickou 28. srpna 1968.“

Mgr. Eva Horová.
Děkuji Mgr. Janě Aulíkové 

za zapůjčení dobové publikace 
a všem pamětníkům 

za vzpomínky 
a obrazový materiál.

PŘEŠTICKÉ NOVINY | ÚNOR  | 9

Co se děje v úlech 
a kolem nich v zimě

Myslíte si, že včelaření je 
pouze letní aktivita? Mýlíte se, 
ani v zimním období totiž vče-
lař nespí. O dlouhých zimních 
večerech připravuje a stlouká 
nové rámečky do úlů. Pečlivě 
studuje literaturu, aby se sezná-
mil s tím, co a jak by mohl 
následující rok udělat lépe. Ať 
už dumá nad technikou včela-
ření, či v posledních letech řeší 
problém s infekčním onemoc-
něním včel varroáza, způsobe-
ným roztočem Varroa destruc-
tor zavlečeným z Indie. Roztoč 
napadá jak samotné včely, tak 
i včelí plod. Postihuje imunitní 
systém včel. Při neléčení má 
pak včelař na jaře většinou úl 
bez včel. Nejúspěšnější léč-
ba je ta, která se provádí nyní 
v zimě, kdy v úlu není žádný 
plod. Naše organizace ošetřuje 
dvakrát aerosolem, a to v dru-
hé polovině listopadu a pak 
podruhé v první polovině pro-
since látkou Varidol. K tomu 
je potřeba kompresor a vyví-
ječ aerosolu. Musíme si uvě-
domit, že stanoviště úlů jsou 
většinou mimo zdroj elektřiny. 
Vlastníme proto kompresory 
benzínové. Léta běží, techni-

ka stárne a postupně odchází. 
Letos nastala potřeba pořídit 
nový kompresor. Po dlouhých 
diskuzích byl vybrán AKU 
kompresor od firmy Dewalt. 
Pořizovací cena je vyšší, na 
druhou stranu obsluha nečichá 
spaliny z benzínu a kompresor 
není tak hlučný, v neposlední 
řadě by měl být bezúdržbový. 
Troufnu si říct, že jsme jedna 
z prvních organizací, která 
takový „super stroj“ pořídila. 
Letos ošetřujeme 1377 včel-
stev 98 včelařů. V létě jsem 
objel většinu OU a zeměděl-
ců, které jsou v naší jurisdikci, 
se žádostí o finanční podpo-
ru. Musím s velkým uznáním 
sdělit, že se nám na kompre-
sor podařilo potřebný finanč-
ní obnos získat. Tímto bych 
chtěl subjektům, které daro-
valy finanční příspěvky, moc 
poděkovat. Je vidět, že zdraví 
včel a chod přírody neberete 
na lehkou váhu. Pořídili jsme 
foto, abyste viděli, jak takové 
léčení vypadá. Fotku dodal 
místopředseda organizace pří-
tel Petr Voráček.

za ČSV ZO Přeštice
jednatel Michal Komorous

Nahlédnutí do minulosti automobilového 
motorismu na Lukavicku

Omladina v Dolní Lukavici s automobilem.

Auto u Turků ve mlýně.

Svatba manželů Pintířových z Dolní Lukavice, rok 1959.

Dolní Lukavice, odjezd na svatbu – rodina Taflíkova.
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(1921-2021)
Zlaté okamžiky 
      preštického fotbalu – 100 let

Zrození fotbalu v Přešticích
Fotbalové začátky nelze 

oddělit od vzniku sportovního 
hnutí ve městě. Počátky orga-
nizovaného sportu v Přešticích 
souvisejí se vznikem Sokola 
v sedmdesátých letech deva-
tenáctého století. Pod vlivem 
silného národního hnutí vzni-
kaly po celých Čechách Jed-
noty sokolské. Byl to vůbec 
u nás první sportovní spolek 
založený Miroslavem Tyršem 
roku 1862. V Přešticích byl 
Sokol založen 24. července 
1887 a okamžitě začal roz-
víjet širokou tělovýchovnou 
i osvětovou činnost. Byla to 
především cvičení prostná, 
pořadová, na nářadí, pódiové 
skladby, ale také činnost turis-
tická. V Sokole se postupně 
hrála řada sportů, například 
basketbal, házená, volejbal, 
konaly se závody v plavání. 
Byla ale uplatňována zásada, 
že kdo chce pěstovat některý 
sport, musí v první řadě na-
vštěvovat základní tělocvik. 
První sportovní organizace 

mimo Sokol byla v Přešti-
cích založena v roce 1889, 
kdy vznikl Spolek velocipe-
distů a bruslařů. V roce 1906 
vznikla v Přešticích Dělnická 
tělovýchovná jednota (DTJ), 
stalo se tak odštěpením od 
Sokola. Stejně tak odštěpe-
ním od Sokola vzniká v roce 
1921 tělocvičná jednota Orel, 
která dokonce vlastnila dům 
na náměstí. V roce 1922 byla 
ustavena Federace dělnických 
tělocvičných jednot (FDTJ).

A konečně přichází na řadu 
jeho veličenstvo fotbal. Na 
počátku dvacátého století se 
začíná silně rozmáhat po celé 
Evropě a pronikl i do našeho 
regionu. V Plzni byl jako prv-
ní klub založen SK Plzeň již 
v roce 1894 a po něm násle-
dovaly další. Pozadu nezůstalo 
ani naše město. Ještě než vzni-
kl v Přešticích první oficiální 
klub, tak dlouho předtím už se 
zde fotbal hrál. Hovoří o tom 
Župní kronika, kterou pečlivě 
sepsal dlouholetý župní sekre-
tář František Cingroš. „Ve 
dnech 30. a 31. března 1902 
se konaly v Přešticích na louce 
Zámostu první veřejné zápasy 
v kopané za dosti slušné ná-
vštěvy omladiny. Hostovalo 
tam mužstvo plzeňského Uni-
onu a přesvědčivě vyhrálo po 

oba dny. Byly to spíše zápasy 
propagační.“ Tolik kronika, 
která už ale neuvádí, proti 
komu to vlastně Union hrál. 
Zřejmě se jednalo o nějaké 
místní fotbalové kroužky, kte-
ré tehdy ve městech začaly 
vznikat.

Fotbal se však v prvopočát-
ku hrál v Přešticích nejen na 
lukách u řeky Úhlavy, ale také 
na Rajtčůru, později se říkalo 
na Rajčůru, Na drahách, Na 
jízdárně, Čechurově náměstí, 
což všechno byly názvy pro-
storu dnešního Havlíčkova 
náměstí, které zná přeštická 
i mimopřeštická veřejnost 
především z konání slavných 
poutí. V místech, kde byla 
jízdárna místních dragounů 
a rajtovalo se tam na koních, 
se tehdy hrálo s hadrákem na 
boso a začínali tam s fotbalem 
první hráči, zakládaly se tam 
první kroužky.

Jeden z těchto přeštických 
fotbalových kroužků si brzo 
začal říkat SK Přeštice, ale 

nepodařilo se zjistit přesné 
datum, kdy se tak stalo. Opět 
Župní kronika, která o roce 
1907 mimo jiné píše: „Olym-
pia Plzeň ve dvou zápasech 
porazila SK Přeštice 16:0 
a 10:0.“ Kroužek SK zřejmě 
časem zanikl, neboť o SK Přeš-
tice se píše potom až v roce 
1921 v souvislosti s oficiálním 
založením klubu. Výše uvede-
ná fakta však dosvědčují, že 
fotbal se hrál v Přešticích dale-
ko dříve než v roce 1921.

Pokud v současnosti někdo 
žije v domnění, že v Přešticích 
existoval vždycky jen jeden 
fotbalový klub, je na velkém 
omylu. Podle faktů dohleda-
ných v archivech působily zcela 
jistě ve městě tři organizované 
fotbalové subjekty, a minimál-
ně další dva nezaregistrova-
né kroužky. Autor této knihy 
dohledal podrobnosti v alma-
nachu Západočeské župy čes-
koslovenského svazu footbal-
lového. Tento řídící orgán byl 
v Plzni ustaven v roce 1901. 
Kvůli sporům mezi kluby však 
brzo zanikl, ale v roce 1909 byl 
obnoven a začal organizovat 
a řídit fotbalové hnutí v celém 
plzeňském regionu.

V zápisech župy z roku 1921 
se píše o nově přijatých klu-
bech. Citujme doslova: „Při-

hlášky klubů došly v tomto 
pořadí: 14. března SK Zábě-
lá, 18. dubna SK Přeštice 
a Footballový odbor Stráže 
bezpečnosti, 25. dubna SK 
Slovan Rokycany, 17. května 
SK Doubravka, 23. května SK 
Radnice, 30. května SK Blovi-
ce, 4. července SK Český Lev 

Přeštice.“ Z výše uvedeného 
je vidět, že v roce 1921 exis-
tovaly v Přešticích dva fotba-
lové kluby: starší SK Přeštice 
a o necelé tři měsíce mladší 
Český Lev. Než se na celou 
záležitost vzniku SK podívá-
me trochu do hloubky, načrt-
něme si trochu další vývoj fot-
balového hnutí ve městě.

Český Lev neměl dlouhé 
působení, zanikl po čtyřech 
letech v roce 1925. Ale v polo-
vině třicátých let vznikl ve 
městě další fotbalový subjekt. 
V roce 1934 byla založena 
Čechie Přeštice, která vznikla 
z kroužku téhož jména, půso-
bícím ve městě od počátku 
dvacátých let. Ale ani činnost 
tohoto nového klubu dlouho 
netrvala, v roce 1939 se SK 
a Čechie sloučily a od té doby 
zde nepřetržitě působí jeden 

fotbalový klub SK Přeštice. 
Na počátku třicátých let se na 
fotbalové mapě také na nějaký 
čas objevuje další fotbalový 
subjekt Pošumaví Přeštice, 
hraje dokonce přátelské zápa-
sy (viz zápis ve staňkovské 
fotbalové kronice z roku 1932: 
Pošumaví Přeštice – Sparta 
Staňkov 5:0), ale jeho čin-
nost nemá dlouhého trvání. 
Bohužel se nepodařilo dohle-
dat přesně, kdy Pošumaví 
vzniklo a kdy zaniklo. Na župě 
zaregistrováno nebylo, jednalo 
se s největší pravděpodobností 
jen o fotbalový kroužek.

Stejně tak je jistotou, že 
v roce 1921, kdy vznikly SK 
Přeštice a Český Lev Přešti-
ce, ve městě ještě existovala 
Sparta Přeštice, která byla 
vlastně prvním soupeřem nově 
vzniklého SK Přeštice. Kdy se 
Sparta objevila na světě, a kdy 
zanikla, se rovněž dohledat 
nepodařilo. Stejně tak nevíme, 
zda to byl opravdový fotbalo-
vý klub nebo jenom kroužek. 
Autor těchto řádek se přiklání 
spíše k druhé možnosti, neboť 
Spartu Přeštice Západočeská 
župa nikdy nezaregistrovala. 
Fotbalové kroužky byly par-
ty kluků, třeba z nějaké části 
města, kluci provozovali spo-
lu na různých pláccích fotbal, 
vymysleli si nějaký název, pod 
kterým spolu hráli, a když se 
parta rozpadla, chlapci zača-
li nastupovat za jiné kroužky 
nebo je získaly opravdové již 
župou zaregistrované kluby.

Pavel Hochman
Ukázka z připravované 

knihy „ZLATÉ OKAMŽIKY 
PŘEŠTICKÉHO FOTBALU 

– 100 LET (1921-2021)“, 
která bude vydána v červnu 

tohoto roku.

První dorostenecké mužstvo SK Přeštice v létech 1923-1924. 
Zleva: František Andrlík v civilu, Jan Čmolík, Karel Roček, Josef 
Křížek, František Hodl, Karel Brada, Josef Čermák, Jan Vorá-
ček, Václav Lašťovička, Karel Lašťovička, František Fornouz, 
Pavel Koffer – Pípa, Václav Voráček v civilu. 

Kronika SK Přeštice

SK Přeštice ve slušivých černobílých dresech 22. října 1922.       Archiv Jindřicha Krýsmana st.

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

Pes, kříženec Jack Russel 
teriéra, černo-bílé barvy, stáří 
4 roky.

SVČ Slunečnice informuje

Protože se protiepidemický 
systém (PES) nadále držel na 
pátém stupni, pokračovalo 
uzavření Slunečnice i po celý 
leden. 

I když máme zavřeno, život 
u nás běží dál. Podařilo se 
nám dovybavit počítačovou 
učebnu. Kromě dvou nových 
počítačů čekají na malé i velké 
účastníky kroužků a výuko-
vých programů robůtci Bee-
Boti a Ozoboti. K dispozici 
je nově také 3D tiskárna od 
firmy Prusa Research, která 
potěší nejednoho účastníka 
(a jistě i lektory) a práce s ní 
bude nevšedním zážitkem. 
Úprav doznala i kuchyňka, 
a to zejména díky vybavení 
moderními skříněmi a poří-
zením nového pomocníka, 

kuchyňského robota. Novými 
skříňkami jsou vybaveny také 
další místnosti – klubovna, 
relaxační místnost i výtvarka. 

Aktuálně s kolegyněmi ob-
novujeme nabídku výuko-
vých programů pro mateřské 
a základní školy a chystáme 
přehled letních příměstských 
táborů. V průběhu února při-
stoupíme k vracení plateb za 
první pololetí, konkrétně za 
dobu, kdy bylo SVČ Slunečni-
ce Přeštice uzavřené.

Ve Slunečnici věříme, že 
virus dokážeme dodržováním 
doporučení a nařízení vlády 
ČR porazit a že se ze Sluneč-
nice brzy bude ozývat hlahol 
dětí. 

Mgr. Jana Prokešová
ředitelka SVČ Slunečnice

Vánoční přání

Děti z 1. oddělení družiny Základní školy Merklín posílaly přá-
níčka zdravotníkům do nemocnice ve Stodu, Klatovech, Plzni 
a v Rakovníku. Vánoční přání jsme poslali i vojákům a hasičům 
do Přeštic.

www.kzprestice.cz

www.facebook.com/
/kzprestice

www.facebook.com/ 
/prestickenoviny

SLEDUJTE

Online přednáška s oblíbeným cestovatelem Petrem Nazarovem 
byla velmi úspěšná, z pohodlí domova se připojilo rekordních 48 
diváků. Díky tomuto průběhu akce přednášku sledovali poslu-
chači třeba až z Havířova či Berouna.
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V pondělí 18. 1. 2021 se uskutečnila online přednáška v rám-
ci společné spolupráce Pečuj doma a projektu Rozvoj služeb 
KKC. Zkušená dětská psycholožka Mgr. Petra Vorlíčková před-
nášela na téma: „Úmrtí v rodině z pohledu dítěte“. Z části se 
dotkla i pohledu ze strany dospělého, rozebrala detailně jednot-
livé fáze a velmi citlivou formou pomohla rozebrat téma smrti 
a odchodu blízkého člověka. Ztráta blízké osoby je bolestná, 
ať už je náhlá či přichází dlouze a postupně. Proto se nebojme 
poskytnout sami sobě prostor ke smutku a truchlení tak dlouhý, 
jak potřebujeme. 

(red)

MamaCamp v Přešticích
MamaCamp v Přešticích běží 

od podzimu roku 2019, kdy 
začal volně navazovat na Sebe-
rozvojový kurz pro maminky 
s dětmi od společnosti Attave-
na, který zde byl realizován 
v období podzim 2018 až jaro 
2019. Koncept, kdy maminky 
na mateřské/rodičovské dovo-
lené mají připravený program 
(workshopy, semináře, prak-
tické přednášky), a k tomu je 
zajištěné profesionální hlí-
dání jejich ratolestí, se stal 
v Přešticích velmi oblíbenou 
aktivitou. KKC a paní ředitel-
ka Mgr. Míšková nám tehdy 
dala zelenou a my mohli plně 
využívat prostory jak Kon-
ferenčního sálu, tak školič-
ky. Jedním z hlavních pilířů 
byl, vedle zajištěného hlídání 
dětí fakt, že každý kdo chtěl, 
mohl vystoupit s příspěvkem. 
Myšlenka této možnosti byla: 
„Máš co říct, ukaž se“. Pro-
to se účastnice MamaCampů 
mohly navzájem obohacovat 
o své zkušenosti, dovednosti 
starosti i radosti. V souvislos-
ti s začleněním MamaCampu 
pod projekt EU z OP Zaměst-
nanost „Rozvoj sociálních 
služeb KKC“ se využilo mož-
nosti přivézt i na MamaCamp 
odborníky a účastnice tedy 

mohly vyzkoušet např.: první 
pomoc jak na dospělé figurí-
ně, tak dětské, osvěžit si zna-
losti finanční gramotnosti, 
ve spolupráci s Občanskou 
poradnou v Plzni se dozvědět 
jak předcházet životním situ-
acím, které vedou k exekuci 
či insolvenci, či se dozvědět 
aktuální informace z Úřadu 
práce – při návratu z rodi-
čovské dovolené – informace 
k nezaplacení.Nicméně v tom-
to konceptu, je MamaCamp 
v souvislosti s protiepidemio-
logickými opatřeními s bojem 
proti Covid-19, neslučitelný. 
Zkusili jsme online verzi, kte-
rá se ovšem nesetkala s val-
ným úspěchem, a proto smě-
řujeme k ukončení této verze 
MamaCampu, jak ho známe. 
Ve spolupráci s novým koor-
dinátorem projektu panem 
Hanušem Klůsem a celým 
týmem KKC připravujeme 
nové aktivity, akce, procház-
ky, které budou v souladu 
s platnými nařízeními vlády 
a budou přizpůsobené aktuální 
situaci.Velice děkujeme všem, 
kteří se na MamaCampu podí-
leli v roli účastnic, chůviček, 
přednášejících a koordinátorů. 
Bez Vás by to nešlo! 

Bc. Denisa Kolaříková
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Házenkářské klany
Pokračujeme v našem seriálu národněházenkář-

ských přeštických rodů.

PŘEŠTICKÉ NOVINY – vydává město Přeštice

Sídlo redakce – Kulturní a komunitní centrum Přeštice,

Masarykovo nám. 311, 334 01 Přeštice, tel. 377 982 690.

Vychází 1x měsíčně, s výjimkou srpna, v nákladu 1900 výtisků.

Cena za 1 výtisk 10 Kč. Roční předplatné 200 Kč.

Příspěvky a inzerci přijímá vždy do 20. v měsíci KKC Přeštice.

E-mail: miskova@prestice-mesto.cz

Tisk NAVA TISK, spol. s r. o.

Registrováno Ministerstvem kultury MK ČR E 12330.

Zodpovědná redaktorka Mgr. Martina Míšková.

Redakce nezodpovídá za obsah článků a příspěvků poskytnutých čtenáři.

Ten dnešní je opět rozvětve-
nější, jedná se o deset členů 
rodiny, kteří po čtyři generace 
oblékali nebo oblékají přeš-
tický dres. „Hlavou rodu“ je 
Karel Brunát ml. Celkem hrál 
devatenáct let, pomáhal vybo-
jovat oblastní stříbro v roce 
1965, rok poté v oblastní sou-
těži byl součástí zlatého celku. 
Po ukončení aktivní hráčské 
kariéry se dal na trenérskou 
dráhu. Trénoval celkem třicet 
devět let, úspěchů dosáhl zvláš-
tě s mládežnickými družstvy. 
Mezi největší jeho úspěchy 
patří v roce 1979 vítězství na 
Poháru ČR se staršími žáky, se 
stejnou kategorií byl na Poháru 
ČR druhý v roce 92. Byl také 
jako trenér u počátku prvých 
oddílových letních výcviko-
vých táborů, které nyní mají 
již více než třicetiletou historii. 
Národní házené se věnovaly 
i jeho tři děti. Hanka začala 
v žačkách, hrála až do žen, cel-
kem dvanáct let. Nejúspěšnější 
z dětí je Luděk, který pomá-
hal získat pro Přeštice i ligové 

medaile (stříbrnou a dvě bron-
zové). Také má doma zlatou 
z Poháru v roce 1979 jako star-
ší žák. Ondřej vydržel na hřišti 
jako aktivní hráč dvacet let, od 
přípravky až po muže. Nyní 
často z pozice diváka „kon-
troluje“ na hřišti svoji dceru 
Andreu, která úspěšně bojuje 
v prvoligovém družstvu žen. 
Podílela se mimo jiné také na 
zisku dvou zlatých medailí na 
Mistrovství republiky (2015 
– starší žačky, 2016 – doros-
tenky), byla u postupu B-celku 
žen z krajského přeboru až do 
I. ligy. Národní házenou dobře 
hráli i všichni tři synové Luďka 
– Michal, Jan a Tomáš.

Nesmíme zapomenout na 
další dva členy klanu Brunátů. 
Vše vlastně začal Karel Brunát 
st., který byl hráčem zakládají-
cího družstva mužů se vznikem 
přeštického oddílu v třicátých 
letech. Dále pak na sestru Kar-
la Brunáta ml., Zdeňku, jejíž 
kariéru bohužel po dvou letech 
na hřišti ukončilo vážné zraně-
ní.                                      (šat)

Házenkářský klan rodiny Brunátů – (odleva) Ondřej, Andrea, 
Michal, Karel ml., Luděk, Hanka, Jan, chybí Tomáš.

Foto Petr Šatra
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Letošní zimní počasí všem lyžařům zatím přeje. Bohužel epi-
demiologická situace je přesně opačná. Po velice důkladném 
zvážení všech pro a proti v souvislosti se současnou celkovou 
situací uzavření lyžařských areálů, stravování a především s vel-
kou nejistotou dalšího vývoje jsme byli nuceni letošní zimní kur-
zy zrušit.

Velice nás to mrzí, ale snad pochopíte, že k tomuto závěru nás 
vedla i odpovědnost ke zdraví všech účastníků.

Věříme, že naše rozhodnutí chápete, a zachováte nám přízeň 

i nadále. Na našich stránkách www.skiprestice.cz Vám nově 
představíme náš celý organizační tým a průběžně budeme zve-
řejňovat informace. Nyní Vám předkládáme pouze malou ochut-
návku v našich nových oddílových bundách.

Přejeme Vám všem hodně zdraví a těšíme se na setkání na 
zasněžených svazích příští zimní sezónu.

Skol
Petr Fornouz a všichni instruktoři

a členové našeho organizačního týmu


