
Oslavu zahájilo hudební 
vystoupení přeštické kape-
ly PročNe složené ze samých  
skvělých zpěvaček a hudebnic, 
které okamžitě přilákaly obe-
censtvo. V ulici se zastavova-
li cyklisté a chodci, kteří sice 
měli zamířeno jinam, ale tohle 
si nenechali ujít. Se zájmem 
si prohlédli i sérii historic-
kých fotografií, které sesbíral 
a pod okny vystavil Bohuslav 
Primas. V Karlově ulici žije 
šedesát let a tak se chopil mi-
krofonu a pohovořil o historii 

ulice, o původu jejího názvu 
a o místních rodácích. „Je to 
skvělá streetparty na té naší uli-
ci,“ zakončil svou řeč a sklidil 
obrovský potlesk.

Stejný aplaus čekal i Duo 
Kučery, které speciálně na tuto 
akci dali dohromady Otakar 
Kučera s Evou Kučerovou, zpě-
vačkou, která si snadno podma-
nila diváky. I zvukař Zdeněk 
Květoň si podupával do taktu, 
a to je u mistra zvuku co říct. 
„Zpívá krásně, to se moc líbi-
lo,“ pokyvoval hlavou Václav 
Duchek, který přišel na osla-
vu s manželkou Boženou. Do 
Karlovy ulice postupně dorazili 

i sousedé z okolních ulic, ale 
také penzistky z bytovek, které 
spokojeně seděly ve stínu domků 
a o přestávkách probíraly novin-
ky. „To tu ještě nebylo, taková 
nádhera, a ani jsem nemusela 
daleko chodit,“ pravila bývalá 
učitelka Helena Potůčková.

Vlahý večer pak okořeni-
la hudbou populární plzeňská 
kapela Švajneraj, ve které záři-
ly především tři hudebnice ve 
skvělých prvorepublikových 
kostýmech. Pánové na nich 
mohli oči nechat, ale do tance 
bylo všem. Pomyslnou cenu 

nejlepšího tanečníka si právem 
odnesl Miloslav Černý, který 

oslavy v Karlově ulici také orga- 
nizoval. 

Každé rá-
no po páté 
v s t á v á t e 
a vyrážíte 
na hodinu 
do lesa. Co 

vás k tomu vede?

Je to spíše nutnost než koní-
ček. Chození jsem nenáviděl, 
všude jsem jezdil na kole. Cho-

dit jsem začal až tady v Přešti-
cích. Najednou se mi zamotal 
život a kvůli své a lékařově 
chybě jsem málem skončil na 
vozíku. Díky všem známým 
a kamarádům, kterým jsem kdy-
si pomohl, a oni zase pomohli 
mně, jsem se z toho vyhrabal.  
Dostal jsem se do skvělých 
rukou doktorů v Praze a vím, 
že už nesmím udělat tu chybu 
a tělo nechat zchátrat.

Co se stalo?
Měl jsem ošklivě vyhřezlou 

ploténku, šla míšním kanálem 
od jednoho obratle k druhému 
a silně tlačila na míchu.
Čili postupně se vám to 

pokazilo?
Dělám si z toho srandu 

a říkám, že za to může manžel-
ství. S rozvodem přišla velká 
úleva a uvolnění.
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V Karlově ulici v Přešticích se konaly sousedské slavnosti, které pořádá Sdružení domkářů z Karlovy ulice. Pořadatelé se obávali, 
jestli taková novinka, jako je sousedská oslava přímo mezi domky, může zaujmout obyvatele okolních ulic a třeba i širší publikum. 
Obavy se ukázaly jako liché, účast byla velmi hojná a hosté si domácí atmosféru velmi pochvalovali. Pořadatelé nenechali nic 
náhodě, požádali úřady o povolení k uzavření ulice, označili uzávěru dopravními značkami a v ulici se objevily kromě stolů, lavic 
a pojízdného bufetu i mobilní toalety. Ze snímku je zřejmé, že se lidé dobře bavili. V pozadí výstava historických fotografií z Karlovy 
ulice, která vznikla ve dvacátých letech minulého století. Po velkém úspěchu pořadatelé nevylučují, že se příští rok pokusí sousedské 
slavnosti zopakovat.                                                                                                                                         Text (red), foto Jan Šafář

Karlovu ulici naplnilo v sobotu 14. srpna zhruba sto padesát lidí, kteří se účastnili sousedské slavnosti, první akce tohoto druhu 
v Přešticích. Cílem pořadatelů bylo dát dohromady lidi, kteří se sice pravidelně potkávají, ale nemají čas na delší povídání. Příjemný 
podvečer zpestřili místní muzikanti, ženy z ulice napekly slané i sladké pohoštění a zábava vydržela až do půlnoci.

Vážení čtenáři,
léto po-

malu končí, 
d o v o l e n é 
jsou již asi 
za námi, 
d ě t e m 
s k o n č i l y 

prázdniny. Počasí bylo oproti 
minulým létům deštivější, hor-
kých dnů bylo výrazně méně. 
Doufám, že jste si odpočinu-
li a načerpali nové síly, kte-
ré budete do další části roku 
potřebovat. Myslím přede-
vším na ty z vás, kteří se v září 
vydáte opět, anebo poprvé, 
do školy. Přeji žákům a jejich 
rodičům mnoho sil a co nej-
méně komplikací, se kterými 
vzhledem k epidemiologické 
situaci bohužel musíme počí-
tat. Přeji také všem pedagogic-
kým i nepedagogickým pra-
covníkům, aby dobře zvládli 
další školní rok.

Již od června nás všechny 
řidiče trápí objížďka při cestě 
na Plzeň, která je dočasným 
dopravním řešením situace 
vyvolané rekonstrukcí silnice 
I. třídy č. 27 procházející měs-
tem. Stavba byla plánována na 
3 měsíce (červen, červenec, 
srpen), během kterých je úsek 
od ,,Penny“ až ke křižovatce 
na Dnešice a Dolní Lukavi-
ci jednosměrný. Ve směru od 
Plzně se dá snížení rychlosti na 
50 km/h vydržet, ale ve směru 
na Plzeň je to horší. Průjezd 
Dolní Lukavicí není tako-
vému provozu přizpůsoben, 
jak ukázala nedávná nehoda 
naloženého kamionu se dře-
vem, a místních je mi upřímně 
líto. Dle posledních informací 
ředitele realizační firmy by 
však v polovině měsíce září 
mělo být vše hotovo. Určitě 
se těšíme. Dostal jsem mnoho 
dotazů, proč se vlastně hlavní 
silnice rekonstruuje, když je 
v lepším stavu než většina sil-
nic v okolí. Je to tím, že maji-
telem a správcem komunikace 
je stát prostřednictvím Ředitel-
ství silnic a dálnic (ŘSD), kte-
rý čerpá z významně větších 
finančních zdrojů a má povin-
nost se o tyto komunikace (sil-
nice 1. třídy a dálnice) starat. 
Výměny obrusných povrchů 
jsou prováděny v rámci údrž-
by v intervalech 10–15 let. 
V našem případě se však jed-
ná o rekonstrukci celé sklad-
by, tedy včetně podkladních 
vrstev. Tento rozsah vyžaduje 
samozřejmě podrobný projekt, 
který musí reflektovat místní 
podmínky. V rámci diagnosti-
ky současného stavu (zkoušky 
únosnosti podloží) bylo zjiš-
těno, že v některých místech 
není možné sejmout pouze 
vrchní cca 60cm mocné sou-
vrství, ale je nutná výměna až 
do hloubky více než metr. 

Pokračování na str. 10
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Značení jízdních kol 
a kompenzačních pomůcek 
proti krádeži prostřednictvím 
syntetické DNA v září/říjnu 
roku 2021

Po letních prázdninách bude 
opětovně realizován pro občany 
z Přeštic a jejich místních částí 
– Skočice, Žerovice a Přeštice – 
Zastávka projekt: „FORENZ-
NÍ IDENTIFIKAČNÍ ZNA- 
ČENÍ JÍZDNÍCH KOL 
a KOMPENZAČNÍCH PO- 
MŮCEK PROSTŘED-
NICTVÍM SYNTETICKÉ 
DNA“, který navazuje na již 
realizovaný projekt z roku 
2016. Jedná se o metodu ochra-
ny majetku, především s pre-
ventivním účinkem. Všechna 
takto označená jízdní kola 
jsou vybavena samolepkami, 
které varují pachatele, že jízd-
ní kolo je speciálně označeno, 
a že může být snadno identi-
fikováno městskou policií či 
Policií ČR. V kombinaci s dal-
šími způsoby ochrany, jako 
je evidence jízdního kola dle 
jeho typu, barvy, čísla rámu, 
vybavení, fotografie v lokál-
ním registru Městské policie 
Přeštice i národním registru 
REFIZ, pomůže toto značení 
odradit pachatele od úmyslu 
spáchat trestný čin nebo jej 
usvědčit z jeho spáchání. Lze 
snadno dokázat, že jde o věc 
pocházející z trestné činnosti, 
tudíž je mnohem těžší ji prodat 
a zpeněžit. Další obrovskou 
výhodou, pokud není pachatel 
od krádeže odrazen, je usnad-
nění policejního pátrání, iden-
tifikace dané věci, prokázání 
majitele a vrácení odcizené-
ho majetku. Snižuje krádež 
a loupež až o 85 procent. 
Metoda forenzního identifi-
kačního značení se vyznačuje 
vysokou odolností vůči vněj-
ším vlivům a dlouhou život-
ností. Proces označení jednoho 
jízdního kola trvá zhruba 20 
minut. Každý zájemce o zna-
čení musí předložit doklad 
totožnosti a doklad o koupi 
jízdního kola. Před samotným 
značením jízdních kol musí být 

tato řádně očištěna. Znečiště-
ná kola nebudou označena! 
Každé značené kolo je detailně 
vyfotografováno, popsáno pro 
potřeby registru a poté je na 
příslušných místech označe-
no. Syntetická DNA je slože-
na z nosného média a emulze. 
V té jsou obsaženy mikro-
tečky, nesoucí unikátní kód, 
který je obsažen i v nosném 
médiu. Tudíž, pokud by se 
případnému pachateli podařilo 
mikrotečku nalézt a dokonce 
odstranit, informace o majiteli 
je na daném předmětu stále. 
Po cca 20 minutách po apli-
kaci je značení zaschlé a mění 
se v neprůhlednou a neodstra-
nitelnou vrstvu. Po dalších 24 
hodinách je maximálně vytvr-
zené a stává se pouhým okem 
neviditelné. Město Přeštice 
získalo v roce 2016 dotaci 39 
tisíc korun z Programu pre-
vence kriminality vyhlášené-
ho Ministerstvem vnitra ČR 
a bylo označeno 159 jízdních 
kol a 5 kompenzačních pomů-
cek. V období let 2016 až 
2020 nebylo na Policii ČR 
oznámeno jako odcizené  
žádné jízdní kolo či kompen-
zační pomůcka, které byly 
označeny strážníky Městské 
policie Přeštice. V roce 2021 
byla opět získána dotace ve 
výši 13 500 Kč na označení 
celkem cca 100 jízdních kol, 
koloběžek či kompenzačních 
pomůcek. Náklady pokryje 
zhruba z 90 procent, zbylé 
finance poskytlo město Přeš-
tice.

Zájemci se mohou i nadá-
le zapisovat do pořadníku na 
služebně městské policie či 
e-mailem: mpolicie@prestice- 
-město.cz  Značení jízdních 
kol a kompenzačních pomů-
cek je zdarma.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník a manažer

prevence kriminality

Jezdil, ačkoli mu byl 
vysloven zákaz řízení

Policii ČR byly poskytnu-
ty důkazní materiály ve věci 
trestného činu  maření výkonu 
úředního rozhodnutí a vykázá-
ní ze dne 3. 6. 2021, kdy zde 
městem po pozemních komu-
nikacích projížděl na čtyřkolce 
třiačtyřicetiletý muž z Přícho-
vic, ačkoli mu byl vysloven 
zákaz řízení motorových vozi-
del. Věc šetří Policie ČR, které 
byly předány kamerové zázna-
my.
Prodej alkoholu nezle-

tilým v Přešticích
Dne 4. 6. 2021 po 19.00 hod. 

spatřili strážníci v Přešticích 
v prostoru ul. Ostrovní dva 
místní nezletilé mladíky (věk 
15 a 16 let), kdy si oba nes-
li dvě lahve s alkoholickým 
pivem. Jeden z nezletilých sdě-
lil, že je zakoupili v prodejně 
potravin na Masarykově nám. 
v Přešticích a obsluha jeho věk 
nezjišťovala. Následně nezletilý 
vrátil lahve s pivem před stráž-
níky zpět do prodejny a obsluha 
mu vrátila peněžní obnos. Dále 
byl stažen kamerový záznam 
jako důkazní materiál. Obsluha 
byla ztotožněna a věc oznáme-
na na správní orgán k vyřízení 
pro porušení zákona o ochraně 
zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek.
Zadržení pachatele 

podezřelého z několika 
trestných činů spácha-
ných na území města 
Přeštice

Dne 17. 6. 2021 byl dodán 
policistům kamerový záznam 
jako důkazní prostředek proti 
jednatřicetiletému muži bydlí-
címu v Přešticích, který se dne 
16. 6. 2021 v nočních hodinách 
vloupal do garáže a dále odci-
zil věci z areálu základní školy 
Rebcova. Dne 17. 6. 2021 před 
půlnocí vyjížděla hlídka MP 
do ul. Vrchlického, kde dochá-
zelo k napadání příslušníků 
Policie ČR. Jednalo se o stej-
ného muže, který nyní v pod-
napilém stavu napadl svoji 
přítelkyni, poškodil skleněnou 
výplň okna a rušil noční klid. 
Při zadržení došlo k poškoze-
ní služebního vozidla policie. 
Jelikož pachatel kladl aktivní 
odpor, byly použity donuco-
vací prostředky. Následně byl 
muž převezen na záchytnou 
stanici. Pachatel je podezřelý 
ze spáchání trestných činů krá-
deže, výtržnictví a poškozová-
ní cizí věci.
Napadení osoby v par-

ku Kosmonautů
Dne 17. 6. 2021 po 21.00 

hod. vyjížděli strážníci do 
parku Kosmonautů v Přešti-
cích, kde mělo dojít ke zra-
nění muže. Na místě nalezen 
místní muž, který byl napaden 
pětadvacetiletým pachate-
lem z Chlumčan, zdržujícím 
se v Přešticích. Tento udeřil 
poškozeného opakovaně pěs-
tí do obličeje a následně ho 
kopal do břicha. Zraněný byl 
přivolanou sanitkou převe-
zen do nemocnice a pachatele 
podezřelého z trestného činu  
výtržnictví si převzali policisté 
k dalšímu opatření.
Nález zraněné podna-

pilé osoby v ul. Nepo-
mucká

Dne 23. 6. 2021 po 21.00 h 
byli strážníci přivoláni do ul. 

Nepomucká v Přešticích, kde 
se nacházel muž, který byl 
zjevně pod vlivem alkoholu 
a z kalhot vystrkoval přiro-
zení. Jednačtyřicetiletý muž 
z Dolní Lukavice byl nalezen 
na pozemní komunikaci při 
vědomí, ležel pomočený, pod 
vlivem alkoholu (2,8 promile) 
a s krvavou ránou na hlavě. 
Na místo přivolána záchran-
ná služba, která muže ošetřila 
a následně byl převezen na 
záchytnou stanici do Plzně. 
Muž uvedl, že si zranění způ-
sobil sám, což potvrdil i kame-
rový záznam, upadl na chod-
níku. Muž řešen pro přestupek 
proti veřejnému pořádku v pří-
kazním řízení.
Muž ukazoval porno 

nezletilým dívkám na 
autobusové zastávce na 
Masarykově nám.

Dne 25. 6. 2021 po 13.00 
hod. přijala hlídka MP ozná-
mení od matky nezletilé dívky, 
že tato čeká na autobus v pří-
střešku zastávky na Masaryko-
vě nám. v Přešticích a nějaký 
muž jim tam ukazuje porno 
z mobilního telefonu. Hlíd-
ka ihned vyjela na místo, kde 
zjistila sedmdesátiletého muže 
od Stoda, kterého následně 
předala přivolaným policis-
tům pro podezření z trestného 
činu. Nezletilé školou povinné 
dívky dále předaly policistům 
důkazní materiál, natočený na 
mobilní telefon jedné z dívek.
Rvačka před hudebním 

klubem Stodola v Přeš-
ticích

Dne 4. 7. 2021 před 2.00 hod. 
byl proveden zákrok společně 
s hlídkami PČR před hudeb-
ním klubem Stodola, kde došlo 
ke rvačce min. 15 osob. Po 
příjezdu strážníků ve rvačce 
pokračovalo již jen šest osob 
(místní a cizinci), proti nimž 
bylo použito donucovacího 
prostředku – slzný plyn – pro-
tože neuposlechly výzvy, aby 
zanechaly protiprávního jed-
nání. Po ukončení rvačky byla 
na místo přivolána záchranná 
služba, která ošetřila jednoho 
z účastníků. Rváči byli pře-
dáni policistům pro podezření 
z trestného činu výtržnictví.
Zjištění pachatele krá-

deže koloběžky z Měst-
ského parku

Dne 30. 7. 2021 odpoledne 
byla strážníkům oznámena 
krádež nezajištěné koloběžky 
odstavené u dětského hřiště 
v Městském parku v Přešti-
cích. Kontrolou blízkého oko-
lí se nepodařilo koloběžku ani 
pachatele nalézt. Následně bylo 
provedeno vytěžení městské-
ho kamerového systému, kde 
byl pachatel zaznamenán. Ten 
spatřil ve večerních hodinách 
nezajištěnou koloběžku, nasedl 
na ni a odjel. Šetřením strážní-
ků se podařilo ztotožnit osobu 
pachatele, jednalo se o třiceti-
letého muže z okresu Klatovy, 
bydlícího nyní v Přešticích. 
Muž byl řešen pro přestupek 
proti majetku a koloběžka byla 
vrácena zpět majiteli z Přeštic.

Střípky měsíce 
června 2021

Dne 2. 6. před 13.00 hod. 
výjezd k dopravní nehodě 
u čističky odpadních vod v ul. 
Nepomucká. Na místě zjiště-
no poškozené vozidlo ford, ve 

vozidle se již nikdo nenacházel, 
místo nehody předáno Policii 
ČR. Po 18.00 hod. výjezd na 
žádost PČR na ležícího muže 
na autobusové zastávce Masa-
rykova nám. Jednalo se o silně 
podnapilého muže bydlícího 
na ubytovně ve Dnešicích, 
předán hlídce PČR k převozu 
na záchytnou stanici.
 9. 6. před 16.00 hod. výjezd 
do bytového domu v ulici 
5. května, kde bylo podezření 
na únik plynu. Na místo přivo-
láni hasiči, kteří přístroji únik 
plynu nezjistili. Místo si pře-
vzala plynárenská pohotovost, 
též únik nezjistila. Před 22.00 
hodinou provedena asistence 
záchranné službě, která ošet-
řovala zraněného muže, který 
se účastnil rvačky na čerpací 
stanici v ul. Dukelská. Věc si 
na místě převzali policisté.
 12. 6. po 21.00 hod. na žádost 
hasičů informováni občané ži-
jící poblíž zahrad V Lipkách, 
že vlivem větru došlo v chato-
vé oblasti k poškození stromů 
a elektrického vedení. Osada 
se stala neprůchozí a nebez-
pečná. Hlídka MP do odpoled-
ních hodin zajišťovala ostrahu 
majetku osob a aby nedošlo ke 
zranění osob do doby odstra-
nění nebezpečí pádů stromů 
a el. vedení.
 16. 6. po 23.00 hod. výjezd 
do parku Kosmonautů na ruše-
ní nočního klidu. Na místě 
zjištěno osm místních osob, 
které se bavily nahlas, tyto 
z místa vykázány.
 19. 6. před 22.00 hod. ozná-
men ležící muž na chodníku 
v ul. Husova. Na místě zjištěn 
třicetiletý muž ze Slovenska, 
který zde požíval alkoholické 
nápoje. Muž na místě řešen 
pro porušení obecně závazné 
vyhlášky města v příkazním 
řízení, následně se odebral na 
ubytovnu STS.
 20. 6. před 20.00 hod. pro-
veden výjezd do ul. Husova, 
kde se měla nacházet skupin-
ka lidí, kteří leží na chodníku. 
Na místě zjištěni tři muži ze 
Slovenska, kteří zde v podna-
pilém stavu odpočívali. Cizin-
ci řešeni pro přestupek proti 
veřejnému pořádku a z místa 
vykázáni na ubytovnu.
 25. 6. preventivní účast stráž-
níků a APK na akci protidro-
gového vlaku na vlakovém 
nádraží v Přešticích. Před půl-
nocí výjezd na rušení nočního 
klidu v ul. Jungmannova. Na 
místě zjištěny tři hlučící dívky, 
které byly vyřešeny v příkaz-
ním řízení a z místa vykázány.
 28. 6. po 11.00 hod. přijato 
oznámení o poškození doprav-
ní značky a zaparkovaného 
vozidla kamionem v ul. Revo-
luční. V ul. Palackého zastaven 
kamion z Polska, jehož řidič 
měl uvedenou špatnou místní 
adresu. Poškozenou značku 
opravila firma, která čekala na 
kamion s materiálem, k poško-
zení vozidla nedošlo.

 29. 6. ve 13 h přivolána hlíd-
ka na parkoviště v ul. Palac-
kého, kde došlo k poškoze-
ní stojícího automobilu. Na 
místě zjištěn podezřelý řidič 
a nehoda předána policistům 
z dopravních nehod.
 30. 6. po 21.00 hod. prověře-
ní oznámení, že z okna 4. patra 
bytového domu v ul. Palacké-
ho se nebezpečně naklání dítě, 
které může z okna vypadnout. 
Na místě kontaktována matka 
dítěte, která sdělila, že když 
šla domů, dítě na ni máva-
lo. Vše již dítěti vysvětlila. 
Matka poučena o zajišťování 
oken a dveří bytu, aby nedošlo 
k neštěstí.

Pomocí MKDS u kontejne-
rů na separovaný odpad zjiš-
těni pachatelé, kteří odložili 
v ul. V Háječku plastové pyt-
le s odpadem, zjištění občané 
byli vyřešeni v příkazním říze-
ní pro přestupky proti veřejné-
mu pořádku.

Na Úřad pro ochranu osob-
ních údajů byl podán podnět 
k prošetření, zda není porušo-
ván zákon o ochraně osobních 
údajů – sledování svého sou-
seda a jeho pozemku pomocí 
kamery v ul. Kollárova.

Provedeno: 7x výjezd na na-
rušení objektu budov města  
a 2 kontroly týkající se čipová-
ní psů pohybujících se na úze-
mí města – 5 psů bez závad, 2x 
kontrola pískovišť asistenty pre-
vence kriminality s detektorem 
kovu na území města – závady 
nezjištěny, na žádost správního 
orgánu doručena 1x písemnost.

V červnu provedeno zajištění 
veřejného pořádku a bezpeč-
nosti silničního provozu:
1) stížnosti na parkování auto-
busů firmy VKJ, která prová-
děla odvoz cestujících vlakové 
výluky, na zastávkách pro lin-
kové autobusy – kontaktována 
koordinátorka ČD a firmy VKJ, 
nadále již k blokování autobu-
sových zastávek nedocházelo
2) spolupráce se sociálním 
odborem MěÚ při převozu 
dítěte do zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc 
ve Stodě pro údajné podezře-
ní na zanedbání péče o dítě ze 
strany jeho matky
3) výjezd na poškozený chod-
ník a kanál v ul. Příkrá, U Tra-
ti a 5. května, šetřením zjištěn 
řidič nákladního automobilu, 
který zde vezl betonové panely 
a nemohl se na komunikacích 
vytočit – opravu chodníků 
a kanálu zajistil objednavatel 
nákladního automobilu

4) při dohledu nad cestou dětí 
do ZŠ a MŠ ve Skočicích zjiš-
těna tekutým betonem zne-
čištěná komunikace, šetřením 
zjištěna firma z Přeštic, jejíž 
vozidlo komunikaci znečistilo, 
řidič provedl následné očištění 
komunikace, řešeno dle záko-
na o pozemních komunikacích
5) výjezd na oznámení otevře-
ného okénka u vozidla škoda 
odstaveného ve vnitrobloku 
ul. Červenkova – vyrozumě-
na majitelka vozu, která si jej 
zabezpečila

Pokračování na str. 9



Dokončení ze str. 1
Bohužel se uvolnilo všechno 
moc. Jednoho dne jsem kýchl 
a zůstal ležet na chodbě, nemo-
hl jsem se hýbat a brečel na 
podlaze bolestí a zoufalstvím.
To bylo kdy?
Tady v Přešticích, tři roky 

zpátky. Ve Fakultní nemocni-
ci v Plzni ze mě udělali simu-
lanta, lékař mi řekl, že to nic 
není, jen skřípnutý nerv. Po 
týdnu jsem přestal cítit nohu 
a bylo to horší a horší. Poda-
řilo se mi dostat na vyšetření 
v Praze, a to ukázalo masivní 
výhřez ploténky. Když to dok-
tor viděl, okamžitě mě chystal 
na operaci. Pak rehabilitace, 
znovu jsem se učil chodit, 
nesměl jsem si několik týdnů 
ani sednout, nesměl jsem nic. 
Jen přejít pokoj byl ukrutný 
výkon. Beru to jako vlastní 
chybu, dopustil jsem, že jsem 
takhle zchátral.
Bylo vám 34 let, to není 

přirozené chátrání.
Asi v tom byly i nějaké úrazy 

na kole, párkrát mě sestřelilo 
auto, jednou jsem rozbil zády 
přední sklo, klidně to mohl být 
začátek toho všeho. No a pak 
sedavá kancelářská práce.
Takže chodíte ze zdra-

votních důvodů?
Chození je nejpřirozenější 

způsob pohybu, a hlavně cho-
dím s holemi, zapojím do toho 
svaly kompletně podél celé 
páteře. Zádům se to moc líbí.
Chodíte denně hodinu?
Hodinu svižnou chůzí. Záro-

veň se kochám po ránu v lese, 
slyším věci, které odpoledne 
neslyšíte. Srnky mi skáčou 
přes cestu, ptáci koncertují, je 
to skvělé i na hlavu.

Nezničil jste si ty záda 
cyklistikou?

Určitě se to nějak projevit 
muselo, nebyl jsem z těch 
precizních, co by dělali kom-
penzační cviky. Mladý člověk 
si myslí, že se mu nemůže nic 
stát.
Od kolika jste jezdil na 

kole?
Od deseti a skončil jsem 

v devatenácti po Závodu míru. 
Pro mě jako Severočecha 
to byla životní meta, i když 
jsem se nikdy nepovažoval za 
nějakého supercyklistu. Chtěl 
jsem si ale dokázat, že mám 
na to, porovnat se se světovou 
špičkou. Já byl dobrý vrchař, 
můj vzor byl tehdy holohlavý 
italský cyklista Marco Panta-
ni.
Kolikrát vás někdo se-

střelil autem?
Třikrát. Dvakrát jsem skončil 

v nemocnici. Poprvé to bylo 
v deseti, když jsem jel na svůj 
první závod a nedojel. Nedal 
jsem přednost autu, přišel 
o pár zubů, ale přežil jsem to. 
Táta mi do nemocnice přivezl 
ukázat rozbitou helmu, kte-
rou jsem měl tehdy poprvé na 
hlavě. Od té doby nedám na 
přilby dopustit, a nechápu lidi, 
kteří je nenosí, hlavně ženské, 
že by jim to zkazilo image. 
Ženská je hezčí živá s helmou 
než mrtvá bez helmy (smích).
Kolik jste musel najez-

dit jako závodník?
Vždycky jsem jezdil po svém, 

jak se mi chtělo, a nakonec 
jsem byl rád, když mě vyhodili 
z Centra talentované mládeže.  

Jako junioři jsme najezdili 10 
až15 tisíc kilometrů ročně.
Jezdíte ještě?
Málo. Mám doma silničku 

i bike, ale nemám čas.

Kvůli cyklistice jste stu-
doval na Fakultě tělesné 
kultury?

Ano, šel jsem tam, abych 
pomohl vytvářet podmínky 
a zázemí sportovcům. Spíš 
management než trenérství.

To se vám splnilo?
Ano. Už tehdy jsem to hod-

ně kombinoval s médii. Uměl 
jsem psát, fotit a připravovat 
podklady sportovcům tak, 
aby se stali známějšími. Kdo 
je známý, tak si snáze sežene 
peníze a může se více věnovat 
závodění. Vím, jaké to je, když 
máte mizerné kolo a mizerné 
podmínky. Na Závodu míru 
jsem byl asi poslední závod-
ník, co jel na kole s páčkami. 
Němci se mi na startu smáli, 
ale pak čuměli, když jsem jim 
v kopcích ujížděl. Dlouho jsem 
spolupracoval i s lovosickými 
házenkáři.
Ti hrají normální háze-

nou?
Ano, extraligu. Tuhle čes-

kou házenou jsem potkal až 
v Přešticích. Koukal jsem na 
to jak zjara a nechápal jsem, 
co je to za paskvil. Nerozu-
mím tomu, je to zvláštní. Dělal 
jsem marketink pro házenkáře, 
pro cyklisty ze stáje Whirlpool 
Author, dnes Elkov Kasper, 
což je v Česku nejprestižnější 
cyklistická stáj. Tam jsem zažil 
nejkrásnější léta toho týmu.
Tím jste se živil?
Celkem slušně. Byl jsem 

mezi sportovci a bavilo mě to. 
Když ale cyklisté sestoupili 
do nižší třídy, šel dolů rozpo-
čet a první museli skončit lidi 
jako já. Vzápětí jsem dostal 
nabídku od týmu závodních 
tahačů Maria Kresse. Tak 
jsem se dostal k motosportu 
a k evropskému šampionátu 
tahačů. A přišla další krásná 
léta.

S tím souvisí Rallye Da-
kar?

Ano, Dakar navázal. Tým 
se totiž z okruhů přesunul do 
terénu. Je to větší prasárna, už 
to není tak čisté jako okruhové 
závodění.
V jakém slova smyslu?
Prach, písek, špína, na trase 

není pořádně elektřina a inter-
net. Práci mi to komplikuje, 
takže už se bráním být součástí 
přímé výpravy. Rallye Dakar 
dělám na dálku. Doma mám 
mnohdy víc informací než tým 

v dějišti. Už to máme zajeté, 
všechno jde rychle a funguje 
to. 

Proč jste šel z volné no-
hy do zaměstnání?

Narodil se mi syn a já už 
nechtěl tolik cestovat. To máte 
všechno otočené. Ve čtvrtek 
jsme odjížděli a v pondělí nad 
ránem jsme se vraceli. Přes 
týden jsem byl doma, ale to 
ani nikdo neměl čas se potkat. 
V roce 2013 se naskytla mož-
nost jít v Plzni do Porsche, tak 
jsme si plácli. Sedm let tam 
vedu marketing a je to úplně 
jiný svět. 
V čem?
Kroutím hlavou nad tou 

anarchií a divím se, co všech-
no může fungovat. Jsme sou-
částí koncernu, což je silně 
neflexibilní moloch spoutaný 
vlastními pravidly. Byl jsem 
zvyklý na jiné tempo. Tady 
se dělají tabulky, statistiky, 
nesmysly, které nikdo nečte. 
Dělají se věci, které nefungu-
jí. Já byl zvyklý, že mi dobře 
zaplatili, abych za co nejméně 
peněz udělal maximum muzi-
ky. Tady si myslím, že jsem 
špatně zaplacený a rozpouš-
tím peníze, které jsou z jiného 
světa. Musí se to dělat, protože 
automobilky to tak mají nasta-
vené.
Vyhazují spousty pe-

něz?
Ano, za nesmyslnou rekla-

mu. Věci, které nefungují, 
které jsou neužitečné, ale holt 
je takhle ten svět nastavený. 

S tím pořád bojuji, vždyť mám 
na starosti plno značek, škoda, 
VW, audi a brzy přibude i por-
sche. Baví mě ale hledat cesty, 
jak si ty věci dělat trochu po 
svém, zkrátka více efektivně. 
Pro Plzeňský kraj?
Ano. Je to jinak zajíma-

vá, hezká, čistá práce. Jsem 
u vývoje technologií, ale auta 
nemluví, a já mám daleko 
raději lidi, se kterými jakýkoli 
úspěch buď stoupá nebo padá. 
Věci musí fungovat efektivně 
a lidi to musí bavit. Jak ne, tak 

se to pozná na výsledku. Dříve 
jsem pracoval běžně dvanáct 
hodin denně, teď ale zdrhám 
hned, jak mi padne. Zvlášť po 
té operaci se starám více o se-
be. To ale neznamená, že na 
věci kašlu. To by nešlo. Jen 
jsem se v tom naučil lépe cho-
dit, věci nelámat přes koleno 
a přijmul jsem fakt, že pokud 
chci něčeho docílit, musím být 
trpělivější.
Děláte ještě něco kro-

mě pravidelné chůze?
Od operace není den, abych 

nevykonal nějakou pohybovou 
aktivitu. Tělu to dělá dobře. 
Protahování, dechová cviče-
ní, posilovací vlastní vahou, 
žádné posilovny a tyhle věci. 
Lidé mají tendenci všechno 
přetechnizovat, všechno dělat 
megalomansky a úplně zapo-
mínají na základní pohyb, kte-
rým je třeba právě chůze.

Když porovnáte Přeš-
tice a Litoměřice, nebo 
místa, kde jste žil, jak to 
dopadne?

Jsem náplava, ale říkám, 
že jsem všude zdejší. Naro-
dil jsem se v Litoměřicích, 
to je krásné královské město. 
Studoval jsem v Olomouci, 
což je také nádherné město. 
Pak Plzeň, proč ne, ale nebyl 
jsem tam spokojený. Mně se 
plzeňský život nelíbil. Necítil 
jsem se tam bezpečně, není to 
tak zajímavé, jak se na prv-
ní pohled zdá. No a Přeštice 
a Příchovice to je úplně jiný 

svět. Tady jsem rád. Stal jsem 
se vesničanem a jsem na to 
hrdý. 
Tady v nové čtvrti pod 

Ticholovcem je náplava 
kde kdo.

Je to možné. Já jsem ale fakt 
spokojený, člověk to má blíz-
ko do lesa, současně, když 
skočím do auta, tak po přiva-
děči blízko do práce, nic není 
problém.
Jaké jsou vaše další 

plány?
Normálně žít, zahradničit, 

vychovávat děti a více si číst. 
Dneska můžete mít za pení-
ze vlastně skoro všechno, ale 
k čemu to je? Budete šťastnější? 
Do vesmíru asi nepole-

títe.
To mě ani neláká. Tady žije 

banda naprosto skvělých lidí, 
to jsem jinde nezažil. Pořád 
něco vymýšlejí, někde courají, 
vzájemně se povzbuzují. Je to 
upřímné, nikdo tady na sebe 

nemachruje. V Plzni pořád 
někdo dělal ramena, kolik 
vydělává, a ve finále to byli 
šmudlové. Tady se můžu bavit 
s kýmkoliv a přitom každý je 
zajímavý. Ti, kteří něco umí, 
nemají potřebu to těm druhým 
dokazovat.
Co považujete za výho-

du toho, že tady bydlí-
te?

Považuju za výhodu, že ni-
koho neznám. Jsem nový, 
nikomu nejsem ničím zavá-
zaný. Neřeším žádné vaz-
by, kdo jak komu kde, to 
mě uklidňuje. Samozřejmě 
někdy je to na škodu, když 
něco potřebuji, nevím na 
koho se obrátit. Díky tomu 
ale nemám žádné předsudky. 
Udělám si názor, když lidi 
a věci vidím, a to beru jako 
velkou výhodu.
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Jako náplava nejsem nikomu zavázaný a nemám...

Holohlavý vzor
s helmou

Ľubomír Smatana
reportér 

Českého rozhlasu

Jak se vyhazují peníze

Mexický večer potřetí
V sobotu 24. července se 

v hospůdce Chovatelna konal 
již třetí mexický večer. Ves-
nice ožila pestrými barvami, 
všude se to hemžilo sombrery 
a ponči. V kostýmech přišly 

také děti. Jedlo se, pilo a tan-
čilo až do pozdních nočních 
hodin. Akce se vydařila a snad 
za rok na čtvrtém ročníku na 
viděnou!

Mgr. Eva Horová

Slavnost otevření obecního 
úřadu v Dolní Lukavici

V pátek 30. července byl 
slavnostně otevřen obecní 
úřad (čp. 134) v Dolní Luka-
vici po rozsáhlé dvouleté 
rekonstrukci. Budova letos 
navíc oslavila 90 let od svého 
vzniku. V ranních hodinách 
se slavnosti zúčastnili zástup-
ci kraje a starostové okolních 
obcí, senátor pan Ing. Vladi-
slav Vilímec a další významní 
hosté. Po zahájení starostou 
Vítězslavem Opálkou bylo na 
programu ocenit významné 
občany obce, kteří se nějakým 
způsobem zasloužili pro obec. 
Oceněni byli Ing. Jaroslav 
Kasl, Josef Netrval, Miluška 
Kastnerová, Jaroslav Šilhánek, 
Karel Šebesta, Marek Maňour, 
Stanislav Vokáč, Ing. Pavel 
Netrval a Mgr. Eva Horová. 
Všichni si odnesli slavnostní 
plaketu. Po ocenění následo-
valo krátké divadelní před-
stavení s názvem „Jak šel čas 
Dolní Lukavicí“. S ochotníky 
ho nacvičil pan Ludvík Pouza. 
Po velkém aplausu následovala 
prohlídka budovy a technické-

ho zázemí. Pan starosta Vítěz-
slav Opálko prohlídku zahájil 
uložením dobových dokumen-
tů s poselstvím budoucím 
generacím do tajné schránky, 
kterou osobně vymyslel. Pro 
veřejnost se slavnost opako-
vala ve 14 hodin. Odpoled-
ní posezení bylo doplněno 
živou muzikou a nebyla nouze 
o výborné občerstvení. I přes 
letní prázdniny a dovolené 
byla účast velká a akce sklidila 
úspěch.

Mgr. Eva Horová

Národní házená 
je slušný paskvil

Všude dobře, 
pod Ticholovcem nejlíp




  SHANG-CHI 

  A LEGENDA O DESETI
  PRSTENECH
5. 9. a 16. 9. 2021 od 19.00 hodin  
Akční / Dobrodružný / Fantasy
USA, 2021, 133 min.
Hlavním hrdinou je superhrdina čínského 
původu Shang-Chi, který je konfrontován 
se svojí minulostí, když je zapleten do sítě tajemné organizace 
Deset prstenů. Jedná se o druhý film ze čtvrté fáze MCU. Ve 
filmu uvidíme skutečného záporáka Mandarina.

  AINBO: 
  HRDINKA PRALESA
11. 9. a 24. 9. 2021 od 17.00 hodin 
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / 
/ Rodinný / Fantasy
Peru / Nizozemsko, 2020, 85 min.
Celý život Ainbo se odehrává uprostřed 
amazonské džungle a ona ji nade vše 
miluje. Jednoho dne však zjistí, že je její domov ohrožen hamiž-
nými těžaři, kteří začali kácet vzácné stromy. S pomocí svých 
„andělů strážných”, roztomilého a legračního armandilla Dilla 
a obtloustlého tapíra Vacyho, se Ainbo vydává na záchrannou 
misi svého ráje. Podaří se jí najít moudrou matku pralesa želvu 
Motelo Mamu a společně s ní zabránit blížící se katastrofě?


  TLAPKOVÁ PATROLA

  VE FILMU
12. 9. 2021 od 17.00 hodin  
Animovaný
USA / Kanada, 2021, 88 min.
Tlapková patrola patří k největším feno-
ménům současnosti. Psí záchranáře, kteří 
umějí létat s letadlem (kříženkyně Skye), 
hasit požáry (dalmatin Marshall), strážit zákon (německý 
ovčák Chase), a dělat spoustu dalších užitečných věcí (ostatní 
čtyřnozí chlupáči), milují děti po celém světě. Stejnojmenný 
televizní seriál láme rekordy ve sledovanosti stejně jako v pro-
deji hraček. Bylo jen otázkou času, než tahle odvážná štěňata 
zvednou laťku a vydají se do kina za svým dosud největším 
dobrodružstvím.
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  DRAČÍ ZEMĚ

2. 9. a 16. 9. 2021 od 17.00 hodin  
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný
Německo, 2020, 91 min.

Rodinný film s trojící neobvyklých hlav-
ních hrdinů, drakem, zlodějíčkem a hor-
ským šotkem. Hrdinové se vydávají na 
dobrodružnou cestu, jejímž cílem je nale-
zení dračí země. 

  ZÁTOPEK
2. 9. a 11. 9. 2021 od 19.00 hodin 
Životopisný / Drama
Česko, 2021, 130 min.

Australský rekordman Ron Clarke přijíždí 
v pohnutém roce 1968 do Prahy za legen-
dárním běžcem Emilem Zátopkem, jehož 
bezmezně obdivuje. V rozhovorech Rona s Emilem se děj filmu 
retrospektivně vrací do stěžejních momentů atletova sportovní-
ho i soukromého života a spojuje se v komplexní portrét muže, 
jenž neztrácí tempo ani poté, co jeho poslední závod skončí 
a jenž dokáže bojovat nejen na atletickém oválu. Film vypráví 
o nezlomné síle vůle, která dodnes inspiruje tisíce sportovců po 
celém světě. 


  MIMI ŠÉF:

  RODINNÝ PODNIK
5. 9. a 19. 9. 2021 od 17.00 hodin  
Animovaný / Komedie / Rodinný
USA, 2021, 107 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 spokoje-
ný otec dvou holek, nadané teenagerky Tabithy a roztomilého 
batolete Tiny.

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:
Od 11. 9. 2021
Tři lásky Petra Šatry (fotografie, stavba modelů 
letadel, přeštická házená).

Podkrovní výstavní sál:
Do 30. 9. 2021 
Ašské kostičky. Výstava modelů a exponátů z kosti-
ček Lego ze soukromé sbírky Ondřeje Balšána.

Výpravy do minulosti 
se Zelenou Horou 3/2021

Vzhledem do života regio-
nální šlechty sídlící kolem 
Úhlavy je Příběh Anny Mark-
vartové z Drahenic a na Vodo-
krtě, druhé manželky tehdejší-
ho hejtmana Plzeňského kraje 
rytíře Humprechta Jana Mark-
varta. Ten sídlil na řenečské 
tvrzi, ale jeho zboží sahalo až 
k Drahkovu, a na druhé straně 
ke Snopoušovům, Předenicím 
a Čižicím. Anna prožívala stej-
né problémy, jako dnešní lidé. 
Smrt milovaného manžela, 
starosti s nezdárným synem 
a vážné neshody s jedním ze 
zeťů. Již jako vdova se přestě-
hovala do Vodokrt a majetek 
spravovala a rozmnožovala 
moudře, jako zdatná hospo-
dářka. Bohužel, k naplnění její 
poslední vůle nakonec nedošlo. 
Příběh je o to cennější, že kon-
krétní jména drobné šlechty ze 
16. století jsou známa jen výji-
mečně. Oba urození manželé 
pak nalezli místo posledního 
odpočinku v kostelíku svatého 
Ambrože na Vícově.

V některých případech chybí 
dnešním badatelům dostatek 
historických pramenů k téma-
tu, které je zajímá. A tehdy 
může obvyklý zdroj suplo-
vat i tzv. pomocný materiál, 

třeba v podobě jen zdánlivě 
„suchých“ účetních knih. Pře-
svědčí nás o tom rubrika Okno 
do archivu. Právě nejstarší sta-
vební kniha z archivního fon-
du Velkostatek Zelená Hora 
posloužila ke zmapování sta-
vebního vývoje zámku Zelená 
Hora u Nepomuku, zejména 
jeho generální opravy, započa-
té před 200 lety, v r. 1821.

Dále v obsahu aktuálního 
vydání vlastivědného sborní-
ku nalezneme historii Křížové 
cesty v kostele sv. Prokopa ve 
Štěnovicích, připomenutí 120 
let chlumčanské pošty, lidový 
výklad původu Kucín a odpo-
věď na otázku, kdo postavil 
žerovickou kapličku. Prozra-
díme jen, že jediná pamětihod-
nost obce Žerovice vděčí za 
svoji existenci hráčské vášni 
malého kluka a jeho utrhaným 
knoflíkům od kalhot.

V závěru se ohlédneme za 
vydařeným projektem MAS 
Aktivios, z. s., výtvarnou pře-
hlídkou „Mám rád/a svoje 
město/vesnici“ v Galerii J. A. 
K. v Přešticích. Nejvýstižnější 
práce dětí z mateřských škol 
tak ozdobily obálku sborníku 
Pod Zelenou Horou.

Věra Kokošková

Svoz nádob na BIO odpad 
– zimní režim

Oznamujeme občanům, kte-
ří mají nádobu na BIO odpad, 
že od 1. října 2021 budou tyto 
nádoby sváženy v zimním 
režimu, a to jednou měsíčně, 
první čtvrtek v daném měsíci. 
První svoz v tomto režimu se 
uskuteční 7. 10. 2021.

Město Přeštice i nadále umož-
ňuje občanům svoz biologicky 
rozložitelného komunálního 
odpadu přímo od domu. Mož-
nost této bezplatné výpůjčky 
byla rozšířena i na místní části 
Skočice, Žerovice a Zastávku, 
zde jsme limitování minimál-
ním množstvím nádob, aby bylo 
možné pro nádoby zajíždět.

Nádoby na BIO odpad mají 
objem 120 litrů, jsou určeny 
k odkládání odpadu rostlin-
ného původu z domácností 
a zahrádek. Svoz je realizo-
ván od dubna do září každý 
sudý týden ve čtvrtek a od 
října do března každý první 
čtvrtek v daném měsíci. V pří-
padě zájmu o nádobu na BIO 
odpad nás prosím kontaktujte 
osobně na adrese Husova 465, 
Přeštice, kancelář číslo 111, 
telefonicky na tel. číslech 
379 304 504, 379 304 508 
nebo e-mailem karaskova@
prestice-mesto.cz, draska@
prestice-mesto.cz

  CESTA DOMŮ
12. 9. 2021 od 19.00 hodin 
Komedie / Romantický
Česko, 2021, 95 min.
V Cestě domů se v hlavních rolích vrá-
tí Bolek Polívka a Eva Holubová jako 
zemědělská rodina Papošů, Tomáš Hanák 
a Barbora Nimcová jako rodina přistěho-
vaná z města, Tomáš Vorel Jr. a Lucie Šteflová jako revírník 
Ludva a jeho žena. Objeví se i Milan Šteindler v roli vypečeného 
předsedy myslivců nebo Dominika Elischerová, kterou lidé znají 
ze sociálních sítí jako Mínu. Ve filmu nechybí humor, tvůrci ale 
chtějí vzdát hold životu na vsi, vesnickým tradicím a rodinnému 
sedlačení, soužití s přírodou a krajinou.


  JEDINĚ TEREZA

19. 9. a 26. 9. 2021 od 19.00 hodin  
Komedie / Romantický
Česko, 2021, 100 min.
Tomáš s Terezou prožívali lásku jako 
z učebnice. Poznali se na střední, pře-
skočila mezi nimi jiskra a pak už to jen 
doutnalo a hořelo. Po vysoké spolu zůstali v Praze, meteoro-
log Tomáš získal skvělou práci televizního moderátora počasí, 
a Tereza se (zatím neúspěšně) snaží rozjet prodej a výrobu ruč-
ně šitých bot. Kdy se to zadrhlo? Na Štědrý den, když Tereza 
přistihla polosvlečeného Tomáše v domněle choulostivé situaci 
s populární televizní moderátorkou.


  AFTER: TAJEMSTVÍ

24. 9. 2021 od 19.00 hodin  
Drama – USA, 2021
Třetí díl filmového a knižního fenoménu 
After přinese pro osudovou lásku Tessy 
a Hardina zatím největší zkoušku. Zkouš-
ku, která může zanechat jejich silný vztah 
v troskách. Tessu čeká životní rozhodnutí 
a Hardin bude čelit nejen svým běsům a minulosti, ale i šokují-
címu odhalení, které se týká jeho rodiny. Oba jsou opět o něco 
starší a první polibky střídá intenzívní tělesný vztah.


  ZBOŽŇOVANÝ

26. 9. 2021 od 17.00 hodin  
Komedie / Drama – Česko, 2021
Uznávaný a všemi oblíbený pediatr Zde-
něk (Jiří Bartoška) jde do důchodu. Celý 
život byl vyhlášeným lékařem nemocni-
ce a nyní se těší na zasloužený odpoči-
nek. Ještě víc se však těší jeho rodina – 
manželka Olga (Zuzana Kronerová), která se už nemůže dočkat, 
až o něj bude pečovat, stejně tak jako jeho dcera Zuzana, jejíž 
manželství s Karlem (Jiří Langmajer) se nedávno rozpadlo.

Dokončení ze str. 1
„Dneska se povedlo úplně 

všechno, ani jsem nečekal, 
že to tak dobře dopadne.“ 
Po celý večer se s nenucenou 
grácií ujal role hostitele další 
pořadatel Zdeněk Česák, kte-
rý k tomu všemu ještě stíhal 
vařit doma kávu a roznášet 
hostům. S dodávkou nápojů 
mu za tmy zdatně sekundoval 
další pořadatel Jiří Běl. „Tak-
hle má vypadat sousedská 
slavnost, to tady v Přešticích 
ještě nebylo.“ Po půlnoci se 
pak muzikanti přemístili z uli-
ce na zahradu, aby pořadatelé 
splnili podmínky a Karlovu 
ulici opět otevřeli.

Sousedské slavnosti přímo na 
ulicích se pomalu stávají běž-
nou součástí života obyvatel 
i v Česku. Populární je to pře-
devším v přímořských zemích 
jako jsou Francie, Itálie nebo 
Španělsko. Hosté Karlovy 
ulice už vyzývali pořadatele, 
aby to příští rok zopakovali. 
„Uvidíme, co bude za rok, ale 
takový úspěch nás zavazuje,“ 
říká Zdeněk Česák. Sousedské 
slavnosti domkářů v Karlově 
ulici podpořili zastupitelé měs-
ta částkou 9100 korun, další 
peníze mezi sebou vybrali sou-
sedé z Karlovy ulice a na akci 
se podílelo i Kulturní a komu-
nitní centrum Přeštice.     (red)

První a velmi vydařená...

ZŮSTAŇTE V POGODĚ 
Sandra Pogodová a její otec v zábavné talk show 

14. 9. 2021 od 19 hodin  |  velký sál KKC  |  vstupné 140 Kč

DIVOKÉ KOČKY Z OSTRAVY 
27. 10. 2021 od 19.00 hodin  |  velký sál KKC  |  vstupné 280 Kč 

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti z roku 2020.



Dne 17. července tomu bylo 50 let, kdy 
vykročili na společnou cestu životem 
manželé

Ladislav a Anna Potůčkovi
z Přeštic.

Společnými silami vybudovali pevný 
a láskyplný vztah. Při příležitosti tohoto 
krásného výročí uzavření Vašeho sňat-
ku Vám, vážení manželé Potůčkovi, přejeme, abyste byli spolu 
dlouhá léta šťastni a společně užívali krásy života v kruhu svých 
nejbližších. Všechny příští dny a roky prožijte ve zdraví, štěstí, 
klidu a spokojenosti.
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Vážení jubilanti, blahopře-
jeme Vám a přejeme Vám do 
dalších let pevné zdraví a dal-
ší dlouhá léta života v úctě 
a pochopení všech, kteří jsou 
Vám blízcí. Děkujeme Vám 
za všechno, co jste vykona-
li. Věřte, úcta k člověku není 
a nemůže být přežitkem. Váží-
me si starší generace svých 
spoluobčanů.

matrika MěÚ Přeštice

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavil

pan Josef BRADA
(Skočice)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

2. polovina června 
a 1. polovina července

ÚMRTÍ (červen a červenec)

Jana KRAUSOVÁ
Irena ŽOFÁKOVÁ
Oldřich VÁCA
Marta ŠVIHLOVÁ
Alexander KURUCZ
Věra ZELENKOVÁ
František DUPAL
Jiřina KLASNOVÁ 
Václav TOLAR 
Anton MARTINKOVIČ 

(1931)
(1952) 
(1952) – Skočice
(1943)
(1955)
(1938)
(1938)
(1925) – Zastávka
(1985)
(1938)

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavili

pan Václav MALÁN
paní Marie ŠLAJSOVÁ

paní Jiřina ŘEZNÍČKOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 91. narozeninám

91. narozeniny oslavila
paní 

Dorota BEČVÁŘOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 90. narozeninám

90. narozeniny oslavily

paní 

Věra ODVÁRKOVÁ
 paní Jaroslava KASLOVÁ

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.

VZPOMÍNKA

Nová kniha Lišice 1379-2020
Dne 21. srpna 2021 byla slav-

nostně představena nová kniha 
Mgr. Evy Klepsové (Horové) 
o obci Lišice. Na více než 300 
stranách s bohatými barevnými 
i černobílými přílohami jsou 
představeny staré rody ve vsi, 
památky, významné budovy 
a osobnosti, spolky a sdružení. 
Není zapomínáno ani na staré 
katastry a mapy, areál býva-
lého pionýrského tábora ve 
směru na Předenice a osadu 

Údolí Luny, což jistě potěší 
místní chataře. K Lišicím bez-
pochyby patří masopustní prů-
vody s dlouhou tradicí, proto 
zde najdete barvitá vyprávění 
s mnoha dobovými snímky. 
Dozvíte se, kde se jak říkalo po 
chalupě a jak šel čas obcí. Vše 
je zpracováno do roku 2020, 
kdy se mělo konat II. setkání 
rodáků z této obce.

Kniha je k zakoupení na obec-
ním úřadě v Dolní Lukavici.

VZPOMÍNKA

Ve svět neznámý šel jsi klidně spát, 
zaplakal každý, kdo Tebe měl rád. 

Dne 4. září 2021 uplyne pět let, kdy nás 
navždy opustil náš syn 

Jindra Zábran
z Přeštic.

Stále na Tebe vzpomínají rodiče a děti.

Setkání obyvatel současné 
Karlovy ulice

První setkání obyvatel sou-
časné Karlovy ulice (dříve 
Aksamitovy a Kollárovy) 
v Přešticích se uskutečnilo 
za pěkného počasí v sobotu 
14. srpna 2021 po páté hodi-
ně odpolední. Přišli i sousedé 
z okolních ulic. Hrálo několik 
skupin, jedlo se, pilo a tančilo 
do pozdního večera. Je příjem-
né se setkat se svými známý-
mi, které nepotkáváte každý 
den a máte s nimi společnou 
hradbu zahrady.

Najdou se i jiní organizátoři 
podobných setkání, třeba na 

Pohořku, v Pobřežní ulici, oko-
lí Spolkového domu a jiných 
částí Přeštic? Tato setkání 
mně připomínají různé slav-
nosti z doby mého dětství, kdy 
jsem viděl setkání baráčníků, 
vysloužilců, sokolů, sportovců, 
myslivců a jiných organizací. 
Podobná setkání jsou i setkání 
rodáků v okolních obcích. Ale 
současná doba televize, chyt-
rých telefonů, peněz a interne-
tu společnost spíše rozděluje. 
Na naší vesnici bychom se 
měli bránit. 

Ing. Jiří Běl

Čas běží, ale vzpomínky na milovaného
člověka v srdcích zůstávají...

Dne 2. 9. 2021 uplyne pátý smutný rok, 
co není s námi pan 

Ing. Ivo Olšbaur
z Přeštic, 

lesák, účastník povstání 1945. 
S úctou a láskou vzpomíná celá rodina.

Zlatou svatbu oslavili dne 30. července 2021 manželé 

Jaroslav a Marie Matasovi
z Vodokrt.

Do dalších společných let přejí pevné zdraví, štěstí a spokoje-
nost synové Jarda a Luboš s manželkami. 

ZLATÁ SVATBA manželů MATASOVÝCH

2. polovina července 
a 1. polovina srpna

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavila

paní 
Marie TYKVARTOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 90. narozeninám

90. narozeniny oslavili

paní 

Marie FREIOVÁ
paní 

Marie KŮSTKOVÁ
pan 

Bohumír JANČA

DIAMANTOVÁ SVATBA manželů SIKYTOVÝCH
Diamantová svatba je výročí svatby, které slaví manželé po 60 

letech společného soužití. Dva lidé, kteří toto životní jubileum slaví, 
jsou důkazem toho, že přes všechny problémy, těžkosti a rychlost 
dnešní doby, je v lidských silách prožít krásná společná léta.

Zdá se vám, že to bylo včera,
ba, že to bylo před chvílí.
Byli jste mladí. Horká čela
svatební písně hladily.

Na rukou zbyly kroužky zlaté,
ten symbol lásky, věrnosti.
Na co si dneska vzpomínáte?
Hlas se vám zachvěl, tiše zní…

Byly to chvíle slunné, jasné,
přehnaly se i s vichřicí.
Vzpomeňte dnes jen na ty krásné,
kdy po boku jste věrně šli.

Šedesát let, toť dlouhá doba.
Zdá se to jako před chvílí.
Kus cesty šli jste věrně oba,
Dnes diamantovou svatbu slavili.

Dne 12. srpna uplynulo 60 let ode dne, 
kdy si v Přešticích dali manželský slib 
manželé

Miroslav a Marie Sikytovi
z Přeštic.

Vážení manželé Sikytovi, patří vám 
srdečná gratulace, srdečné díky za to, co 
jste společně dokázali, přejeme vám přede-

vším pevné zdraví, spoustu krásných chvil se svojí rodinou a hlav-
ně ještě dlouhou životní pouť, prožitou jeden druhému po boku.

ZLATÁ SVATBA manželů POTŮČKOVÝCH

Dne 24. července tomu bylo 50 let, kdy vykročili na společnou 
cestu životem manželé

Josef a Jarmila Kalčíkovi
z Přeštic.

Společnou cestu nastoupili bohatí vzájemnou láskou, úctou, 
sympatií i pochopením jednoho k druhému. Vážení manželé 
Kalčíkovi, přejeme Vám, nechť Vám život stále přináší jen to 
krásné, ať jsou Vaše další společně strávená léta naplněná zdra-
vím, spokojeností, optimismem a celkovou pohodou.

ZLATÁ SVATBA manželů KALČÍKOVÝCH

Nálepka na okno „Posaďte se! Jsme přá-
telství k věku“. Když starší osoba uvidí 
zobrazenou nálepku, může si být jistá vře-
lým přivítáním, nabídkou místa, popřípadě 
i sklenicí vody.

Projekt spočívá v zapojení místních pro-
dejců, kteří ve svých obchodech, restaura-
cích, provozovnách poskytují starším lidem 

židli, popřípadě na požádání sklenici vody. Tyto obchody jsou 
vyznačeny logem s kytičkou.

Usadit se má za cíl řešit problémy sociální izolace, motivovat 
starší lidi, aby se cítili sebejistě při opouštění svých domovů 
a hráli aktivní roli ve svých místních komunitách.



Setkat se můžete s umělci 
všech možných výtvarných 
oborů počínaje kreslením, 
malováním, přes sochařství, 
design, keramiku, fotografii, 
módní návrhářství, grafiku, 
šperk až po netradiční druhy 
umění. Jsou mezi nimi dlou-
holetí členové Unie výtvar-
ných umělců, ale i výtvarníci 
na startu kariéry.

„Naším cílem je co nejužší 
kontakt výtvarníků a publika,“ 
říká Jana Brabcová, autorka 
myšlenky a jednatelka pořáda-
jící společnosti Grafia. „Jděte 
spolu s dětmi, nechte je podle 
mapy objevovat ateliéry a tvořit 
vlastní díla pod vedením uměl-
ců – hned máte program na 
celý víkend! Zkuste si techniky, 
pro které doma nejsou podmín-
ky, dívejte se výtvarníkům pod 
ruce. A nezapomeňte, origi-
nální obrázek je krásný dárek 
či dobrá investice! O tomto 
víkendu můžete mít navíc umě-
lecké dílo i se zážitkem.“ Tiště-
né mapy budou k dispozici od 
září v infocentrech a galeriích 
Plzeňského kraje, mapa je také 
před akcí ke stažení na webu.

Program bude opět nabitý 
a určený všem věkovým kate-
goriím. Návštěvníky čekají 
krom výstav také výtvarné 
workshopy, ať už jde o oblí-

bené sochání z porobetonu 
a tvorbu mozaiky nebo napří-
klad malování v Galerii měs-
ta Plzně. Letošní novinkou 
bude komentovaná prohlídka 
výtvarných děl katedrály sva-
tého Bartoloměje a kostela 
Nanebevzetí Panny Marie ve 
Františkánské ulici. Pro mimo-
plzeňské zájemce o umění 
budou určeny mimoplzeňské 
zastávky – např. v Klatovech, 
Horní Bříze, Šťáhlavech, 
Čachrově, Janovicích nad 
Úhlavou, Křimicích a dalších 
obcích. „Sledujte náš web 
www.otevreneATELIERY.cz 
a sociální sítě, kde najdete 
všechny aktuality, mapu, pro-
gram, profily umělců a regis-
trace na workshopy,“ dodává 
Jana Brabcová. Akci najdete 

na www.facebook.com/ote-
vrene.ateliery nebo na insta-
gramu @otevreneateliery4.

Celý víkend bude návštěv-
níky zdarma po speciální tra-
se vozit balónky ozdobená 
infotramvaj a zkrátka nepři-
jdou ani milovníci vína – jim 
je určena vinná stezka v cent-
ru Plzně ART & WINE.

Již tradičně se mohou ná-
vštěvníci zúčastnit soutěží: 
o nejaktivnějšího návštěvní-
ka, o nejhezčí snímky, video, 
a o nejobdivovanější umělec-
ký výtvor vytvořený návštěv-
níkem. Podrobnosti najdete na 
webu pod položkou v menu 
„Soutěže pro návštěvníky“.

Stejně jako v předešlých roč-
nících proběhne i letos sobotní 
ARTPARTY – neformální 
setkání s umělci.

Veškeré podrobnosti jsou 
na webu akce www.otevrene 
ATELIERY.cz Všechny vstu-
py jsou ZDARMA.

Další info: Vendula Kracíko-
vá – 774 484 857, kracikova@
grafia.cz
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Akce plná zážitků – to je Víkend otevřených 
ateliérů. Dejte si ji do diáře už teď!
O víkendu 25. a 26. září 2021 se již pošesté od 14 do 20 hodin otevřou dveře 

ateliérů, galerií, škol a dalších míst, kde umění vzniká nebo se vystavuje. Pro 
návštěvníky je to příležitost poznat osobně umělce, seznámit se s výtvarnými 
technikami a zkusit sami tvořit na workshopech. Akci organizuje společnost 
Grafia s podporou města Plzně, Plzeňského kraje, městského obvodu Plzeň 3 
a Nadací 700 let města Plzně. Účast na akci je pro návštěvníky i umělce zdarma.

Pohybem ku zdraví
Příměstský tábor Pohybem 

ku zdraví, který pořádalo 
KKC Přeštice ve spolupráci 
s MAS Aktivios, z. s., se vel-
mi vydařil. Výborné počasí 
umožnilo provádět všechny 
aktivity na hřišti venku v pří-
rodě. Do programu se s chutí 
zapojily všechny děti. Měly 
možnost si vyzkoušet míčové, 
raketové hry, taneční, koo-
perační a psychomotorické 
aktivity, atletické disciplí-

ny a poznat nejen samy sebe 
a nové kamarády, ale i spor-
toviště jak v Přešticích, tak 
i v Plzni. Pohybové zážitky 

plné zábavy vyvrcholily výle-
tem do Plzně do Jump Areny 
a jedinečnou možností ná-
vštěvy Doosan Areny.

Tykejme si s angličtinou
Děti v mladší skupině se 

hned od začátku výbor-
ně zapojovaly nejen do her 
a soutěží, ale i do výuky 
angličtiny, kterou ne všichni 
vzhledem k jejich věku ovlá-
daly. Byla pro ně připravena 
celotýdenní soutěž, kde buď 
po skupinkách, nebo i jako 
jednotlivci získávaly vytvo-
řené tzv. kempové peníze. 
Zájem a aktivita z jejich stra-
ny byly výborné. Odpoledne 
jsme chodívali na KČT, kde 
se děti mohly vyřádit na pro-
lézačkách nebo při dalších 
aktivitách spojených s an-
gličtinou. Nejvíce se hlav-
ně těm mladším dětem líbil 
výlet do ZOO, kde byly hod-
né a ukázněné. Poslední den 
v pátek podle obdržených 
peněz dostaly děti malé dár-
ky a diplom jako upomínku 
na pro většinu jistě nezapo-
menutelný týden. 

Skupina starších dětí se 
sešla velice dobře, děti spo-
lupracovaly, skamarádily se 
výborně (ač se všichni mezi 
sebou na začátku neznali). 
Davidovy nápady na hry 
a soutěže děti zaujaly, získal 
si je hned první den. David 
vhodně doplňoval moji dopo-
lední výuku AJ a dále čerpal 
ze svých jednak jazykových 
znalostí a dovedností z let-

ních kempů, kterých se účast-
ní každoročně, a mimo jiné 
zaujal „z pozice“ všestranné-
ho sportovce tradičními, ale 
i netradičními sportovními 

aktivitami provázanými ang-
ličtinou – letos jsme vymys-
leli práci v týmech a bodo-
vání, které mělo veliký ohlas 
a hodně děti motivovalo.
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Libor Lorenc

Obrazy
z dějin PŘEŠTIC

Železnice v Přešticích 145 let

1. Přeštice nádraží kolem roku 1880. Stavba dráhy probíhala v Přešticích v letech 1874 až 
1875. Přeštický kronikář Václav Sedláček zaznamenal, že staniční budovy postavil místní sta-
vitel Václav Kovářík. První zkušební vlak s úřední komisí přijel do Přeštic 20. června 1875 a až 
do otevření trati pro osobní dopravu všechny další vlaky se stavebním materiálem Přešticemi 
pouze projížděly. Kromě výpravní budovy zde byla postavena vodní stanice, strážní domky, 
skladiště s rampou a jako jediné na mezistaničním úseku z Plzně do Klatov také sídlo okrsku 
traťmistra.                                                                                                                    Foto DHP

4. Pohled na nádraží od Poděbradovy ulice, v minulos-
ti nazývané také Nádražní třída, kolem roku 1920. Stanice 
Přeštice leží na jednokolejné trati v nadmořské výšce 375 
metrů nad mořem na západní straně města. Vlevo na snímku 
Bohdanovic vila a vpravo řada zatím většinou přízemních 
domků.

                                                     Foto DHP

3. Pohled na přeštické nádraží od Máchovy ulice, 20. léta 20. století. V roce 1925 bylo vydá-
no povolení k výstavbě elektrického osvětlení nádraží. S pracemi začal Rudolf Galla, Elektro-
technický závod v Přešticích, v listopadu 1925. Stanice se poprvé rozsvítila 19. prosince 1925, 
byty naturální až 24. prosince. Poslední oprava budovy s břízolitovou omítkou proběhla v roce 
1974.                                                                                                                           Foto DHP

5. Železniční přejezd přes ulici K Cihelně kolem roku 2000. 
Počátkem 20. století zde byly vybudovány vlečné dráhy nejdří-
ve do hospodářského družstva, dále do strojní kruhové cihelny 
a jako poslední do závodu Prefa počátkem 50. let 20. stole-
tí. V současnosti došlo ke změně tvaru ulice a strážní domek 
s mechanickými závorami na severním konci stanice (na sním-
ku vpravo) již rovněž nestojí. Vlečka na Prefu byla zrušena 
v roce 2003 v souvislosti s demolicí závodu.           

Foto DHP

2. Ještě jeden pohled na přeštické nádraží od západu před rokem 1918. Původní staniční 
budova (čp. 356) vypadala podobně jako dnes. V roce 1916 byl přistavěn krytý perón se světlí-
ky a prádelna pro zřízence obývající naturální byty. Ještě v době stavby dráhy vznikla restau-
race „Na Kosině“ čp. 365 (na snímku vpravo je vidět ještě jako přízemní budova), kterou 
původně jako kantýnu pro drážní dělníky postavil podnikatel části dráhy „partafíra“ Kosina. 
                                                                                                                                    Foto DHP

V letošním roce uplyne 145 let od zprovoznění úseku železniční tra-
tě původně soukromé společnosti Plzeňsko-březenské dráhy (zkratka 
EPPK) z Plzně přes Klatovy do Nýrska, na které leží stanice Přešti-
ce. Koncese pro stavbu dráhy byla vydána 13. listopadu 1872. Dráha 
je pokračováním trati z Března u Chomutova později z Duchcova do 
Plzně směrem k bavorským hranicím do Železné Rudy. Trať v délce 
97 km byla vystavěna v letech 1873–1877 za značné státní subvence 
8 miliónů zlatých. První úsek trati Plzeň-Nýrsko byl uveden do pro-
vozu 20. září 1876. Rok a měsíc nato byl zprovozněn druhý úsek trati 
z Nýrska do Železné Rudy s nejdelším tunelem v délce 1747 metrů na 
českém území. Hlavním zdrojem příjmů měla být zejména přeprava 
uhlí ze severních Čech do Bavorska. Společnost Plzeňsko-březenské 
dráhy byla v roce 1884 zestátněna. Další provoz zajišťovaly Císařsko-
královské státní dráhy (zkr. KkStB) a po vzniku republiky ho převza-
ly Československé státní dráhy (zkr. ČSD). Provoz parních lokomotiv 
skončil v roce 1981. V roce 1996 byl zahájen provoz vlaků v elektrické 
trakci. Dnes patří budovy nádraží a koleje Správě železnic, celou trať 
ovládá dispečer prostřednictvím digitální techniky DOZ z Klatov. Pro-
voz vlaků zajišťují dopravci České dráhy, ČD Cargo aj. Trať je označena 
v současném jízdním řádu číslem 170 a 183.

6. Obec Zastávka na pohlednici asi z 30. let 20. století. 
Dne 1. října 1911 byla dána do provozu železniční zastávka 
s názvem Dnešice-Žerovice. Počátkem 30. let 20. stol. zde byla 
postavena budova čekárny se zázemím (na pohlednici okénko 
vlevo dole). Stála v katastru obce Žerovice, ale Žerovičtí se 
údajně obávali finančního zatížení s postavením a udržová-
ním čekárny. Když Dnešičtí tyto závazky převzali na sebe, 
zastávce bylo přiznáno jméno pouze Dnešice. Od roku 1981 
nese název Přeštice-zastávka. Prodej jízdenek ukončen v roce 
2001. Budova zastávky byla v roce 2017 opravena.

Zdroj: Ludvík Pouza – Jiří Běl: Přešticko na starých 
pohlednicích, Přeštice 2016.
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• Život s hendikepem je pro mnohé 
nepředstavitelný. 

• V případě hendikepovaných se ale o 
pouhé představy bohužel nejedná. 

• Ti se se svým zdravotním omezením 
musí prostě naučit žít. Nejsou na to 
ale sami. Mnohým z nich
pomáhá nezisková organizace Anděl 
Strážný. 

Tísňovou péči poskytuje Anděl Strážný svým klientům od roku 
2011. Za deset let svého fungování si Anděl Strážný postupně 
získal důvěru stovek spokojených klientů. Posláním organizace 
je dát svým klientům jistotu a pocit bezpečí, aby mohli co nejdéle 
zůstat žít doma. Tam, kde to znají a mají rádi.

Plnohodnotný život mohou 
žít i hendikepovaní. 
Stačí si vybrat správnou 
pomoc

Jistota, bezpečí a 
pomoc v krizových 
situacích seniorům i 
lidem s postižením, 
doma i venku ve 

chvílích, kdy jsou sami.

Jistota 
a bezpečí 
v každé chvíli

KAŽDÁ POMOC SE POČÍTÁ

Jeden plánovaný hovor na Povídavou linku 
stojí 50 Kč. Klienti Anděla Strážného využívají 
Povídavou linku zpravidla 3x týdně, což 
představuje částku 600 Kč na osobu za 
měsíc.  Přispět můžete i Vy. Stačí poslat 
jakýkoliv příspěvek na transparentní účet 
19-4959994349/0800.

Darujete tak pocit jistoty a bezpečí. Pomozte 
společně s námi tvořit šťastnější lidské 
příběhy.

Anděl Strážný z.ú.
E-mail: poptavka@andelstrazny.eu

Bezplatná telefonní linka NONSTOP

+420 800 603 030

www.andelstrazny.euJedním z klientů Anděla Strážného 
je i pan Jaroslav (74) z Raspenavy, 
který v dětství prodělal mozkovou 
obrnu. Pan Jaroslav žil i přes svůj 
hendikep velmi aktivní život. Až do 
okamžiku, kdy upadl na invalidním 
vozíku. „Vozík mi podjel a upadl 
jsem. Zlomil jsem si nos a na 
obličeji mi museli zašít tržnou ránu. 
Jsem vděčný děvčatům z Anděla 
Strážného, které mi sehnaly odvoz 
do nemocnice,“ vzpomíná pan 
Jaroslav na pomoc dispečerek.

Přestože je v současnosti plně 
odkázán na invalidní vozík a o 
berlích už není schopen dojít příliš 

daleko, elán do života neztrácí. K pocitu jistoty a bezpečí mu pomáhá 
zařízení s SOS tlačítkem poskytnuté právě organizací Anděl Strážný. 
Díky tomuto zařízení je ve spojení s nonstop dispečinkem, který mu 
v případě potřeby zajistí okamžitou pomoc. „Anděla-krabičku mi 
doporučila moje dcera,“ dodává pan Jaroslav s tím, že je za možnost 
okamžité pomoci velmi vděčný.

Nezastavilo ho nic. 
Obrna ani pád z vozíku.

Rodiče hendikepovaných dětí potřebují čas také pro sebe.
Ke klientům Anděla Strážného patří i Honza ze Šluknova, kterému je 27 let. Tísňová 
péče pomáhá také Honzově mamince. Má jistotu, že syn je pod kontrolou a může si dojít 
v klidu nakoupit nebo si zařídit, co potřebuje. Honza má nejradši Povídavou linku. Díky ní 
ztratil ostych mluvit s cizími lidmi. Hendikepovaným lidem může být komunikace s odborně 
vyškolenými operátory prospěšná jako prostředek pro zlepšování verbálních schopností nebo 
jako možnost omezení pocitu vyloučení či osamocení. Pravidelný sociální kontakt klientům 
dodává pocit jistoty a bezpečí v běžném životě a pomáhá jim také udržet si dobrý psychický 
stav.

SVČ Slunečnice Přeštice
informuje

Na letní prázdniny jsme při-
pravili devět příměstských 
táborů, na kterých jsme se 
setkali se 120 účastníky. Děti 
se se Slunečnicí vydaly do pří-
rody, bádaly a vyráběly, tvoři-
ly, trávily s námi léto, staraly 
se o zvířátka a učily se foto-
grafovat a animovat krátký 
příběh. 

Chci poděkovat všem hlav-
ním vedoucím, pomocným 
vedoucím a technickým 
týmům za dobrou práci, kterou 
na táborech odvedli. Děkuje-
me paní Dáše Švihlové z KČT 
Úhlava za zapůjčení klubovny, 
obci Lužany a obci Příchovice 
za to, že jsme mohli využívat 
sály jejich kulturních domů. 
Děkujeme zaměstnancům re-
staurace U Přeška v Přešticích, 
restauraci v kulturním domě 
v Příchovicích a zaměstnan-
cům Kuchyně Levora v Přešti-
cích za výborné jídlo a poskyt-
nutý servis.

V průběhu prázdnin byla 
zahájena přestavba hlavní 
budovy. Ze Slunečnice se 
ozývají údery kladiv a palic, 

létají jiskry od rozbrušovač-
ky, odváží se kontejnery se 
sutí a Slunečnice se pomalu, 
ale jistě mění. Věřím, že vše- 
chno půjde podle plánu, a tak 
se můžeme za rok těšit na 
moderní bezbariérovou budo-
vu Slunečnice.

Nabídku kroužků na školní 
rok 2021/2022 naleznete na 
našich webových stránkách: 
https://slunecniceprestice.
cz, v záložce „Kroužky“. Na 
kroužky se přihlašujte v on- 
-line systému: https://svc-
prestice.iddm.cz/prihlaseni. 
Po rozkliknutí jednotlivých 
kroužků se můžete seznámit 
s náplní kroužku, dnem, časem 
konání apod. 

Všechny novinky zveřej-
ňujeme na našich webových 
stránkách a najdete je také ve 
vývěsce před budovou SVČ 
Slunečnice v Rebcově ulici 
499.

Všem dětem, rodičům i peda-
gogům přeji úspěšné zahájení 
školního roku.

Mgr. Jana Prokešová
ředitelka SVČ Slunečnice

Návštěva v Nittenau
V pátek 30. července 2021 

jsme se jako zástupci Přeš-
tic ve složení Kmoch, Korec, 
Louda a Běl zúčastnili slav-
nostního zasedání Spolku pro 
podporu partnerství mezi měs-
ty bavorského města Nittenau. 
Přeštice jsou prvním partner-
ským městem Nittenau od 17. 
dubna 1993. Nittenau má ještě 
dvě partnerská města – město 
Biblis z Hesenska z roku 1995 
a město Lake Zurich z USA 
z roku 1999. Slavnostního 
setkání se zúčastnil bývalý sta-
rosta Nittenau Julius Schmatz, 
který v roce 1993 podepisoval 
partnerskou smlouvu s naším 
starostou Vladimírem Ben-

dou. Přítomen byl také minu-
lý starosta Karl Bley a sou-
časný místostarosta Nittenau. 
Představitel spolku pan Hans 
Heim zhodnotil činnost spolku 
a vzpomněl s úctou a uznáním 
na práci pana Oldřicha Váci, 
který byl od začátku našeho 
přátelství s městem Nittenau 
a byl hlavním překladatelem. 
Blíží se 30. výročí tohoto přá-
telství a bylo by vhodné, aby 
toto přátelství nebylo jen přá-
telstvím hasičů a chovatelů, ale 
i ostatních organizací Přeštic 
– sportovců, školy, myslivců, 
církví, Domu historie Přeštice, 
Komunitního centra, spolků 
a jiných. Jsme skoro sousedé.

Poznámka: městem Nittenau protéká řeka Regen, která prame-
ní pod Pancířem na Železnorudsku a husitská vojska obléhala  
Nittenau.                                                                    Ing. Jiří Běl

Zprava: Julius Schmatz, Hans Hien, bývalý starosta Karl Bley 
a současný místostarosta Nittenau.

Graffiti fest v Přešticích
Pilotní Graffiti fest se usku-

tečnil 5. 7. 2021 v Městském 
parku v Přešticích. Poděko-
vání patří Plzeňskému kraji 
za finanční příspěvek, Lukáši 
Foktovi za moderování, vede-
ní workshopu a firmě Voznač 
Honzy Vodičky za bezplat-
né zapůjčení zábran. Taktéž 
občerstvení od Jirky a Marti-
ny nemělo chybu. Cílem akce 
bylo ukázat svět sprejerů jiným 
pohledem, preventivní charak-
ter akce. Akce podpořena z dotace Plzeňského kraje.

www.turisturaj.cz

• Život s hendikepem je pro mnohé 
nepředstavitelný. 

• V případě hendikepovaných se ale o 
pouhé představy bohužel nejedná. 

• Ti se se svým zdravotním omezením 
musí prostě naučit žít. Nejsou na to 
ale sami. Mnohým z nich
pomáhá nezisková organizace Anděl 
Strážný. 

Tísňovou péči poskytuje Anděl Strážný svým klientům od roku 
2011. Za deset let svého fungování si Anděl Strážný postupně 
získal důvěru stovek spokojených klientů. Posláním organizace 
je dát svým klientům jistotu a pocit bezpečí, aby mohli co nejdéle 
zůstat žít doma. Tam, kde to znají a mají rádi.

Plnohodnotný život mohou 
žít i hendikepovaní. 
Stačí si vybrat správnou 
pomoc

Jistota, bezpečí a 
pomoc v krizových 
situacích seniorům i 
lidem s postižením, 
doma i venku ve 

chvílích, kdy jsou sami.

Jistota 
a bezpečí 
v každé chvíli

KAŽDÁ POMOC SE POČÍTÁ

Jeden plánovaný hovor na Povídavou linku 
stojí 50 Kč. Klienti Anděla Strážného využívají 
Povídavou linku zpravidla 3x týdně, což 
představuje částku 600 Kč na osobu za 
měsíc.  Přispět můžete i Vy. Stačí poslat 
jakýkoliv příspěvek na transparentní účet 
19-4959994349/0800.

Darujete tak pocit jistoty a bezpečí. Pomozte 
společně s námi tvořit šťastnější lidské 
příběhy.

Anděl Strážný z.ú.
E-mail: poptavka@andelstrazny.eu

Bezplatná telefonní linka NONSTOP

+420 800 603 030

www.andelstrazny.euJedním z klientů Anděla Strážného 
je i pan Jaroslav (74) z Raspenavy, 
který v dětství prodělal mozkovou 
obrnu. Pan Jaroslav žil i přes svůj 
hendikep velmi aktivní život. Až do 
okamžiku, kdy upadl na invalidním 
vozíku. „Vozík mi podjel a upadl 
jsem. Zlomil jsem si nos a na 
obličeji mi museli zašít tržnou ránu. 
Jsem vděčný děvčatům z Anděla 
Strážného, které mi sehnaly odvoz 
do nemocnice,“ vzpomíná pan 
Jaroslav na pomoc dispečerek.

Přestože je v současnosti plně 
odkázán na invalidní vozík a o 
berlích už není schopen dojít příliš 

daleko, elán do života neztrácí. K pocitu jistoty a bezpečí mu pomáhá 
zařízení s SOS tlačítkem poskytnuté právě organizací Anděl Strážný. 
Díky tomuto zařízení je ve spojení s nonstop dispečinkem, který mu 
v případě potřeby zajistí okamžitou pomoc. „Anděla-krabičku mi 
doporučila moje dcera,“ dodává pan Jaroslav s tím, že je za možnost 
okamžité pomoci velmi vděčný.

Nezastavilo ho nic. 
Obrna ani pád z vozíku.

Rodiče hendikepovaných dětí potřebují čas také pro sebe.
Ke klientům Anděla Strážného patří i Honza ze Šluknova, kterému je 27 let. Tísňová 
péče pomáhá také Honzově mamince. Má jistotu, že syn je pod kontrolou a může si dojít 
v klidu nakoupit nebo si zařídit, co potřebuje. Honza má nejradši Povídavou linku. Díky ní 
ztratil ostych mluvit s cizími lidmi. Hendikepovaným lidem může být komunikace s odborně 
vyškolenými operátory prospěšná jako prostředek pro zlepšování verbálních schopností nebo 
jako možnost omezení pocitu vyloučení či osamocení. Pravidelný sociální kontakt klientům 
dodává pocit jistoty a bezpečí v běžném životě a pomáhá jim také udržet si dobrý psychický 
stav.

• Život s hendikepem je pro mnohé 
nepředstavitelný. 

• V případě hendikepovaných se ale o 
pouhé představy bohužel nejedná. 
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ale sami. Mnohým z nich
pomáhá nezisková organizace Anděl 
Strážný. 

Tísňovou péči poskytuje Anděl Strážný svým klientům od roku 
2011. Za deset let svého fungování si Anděl Strážný postupně 
získal důvěru stovek spokojených klientů. Posláním organizace 
je dát svým klientům jistotu a pocit bezpečí, aby mohli co nejdéle 
zůstat žít doma. Tam, kde to znají a mají rádi.

Plnohodnotný život mohou 
žít i hendikepovaní. 
Stačí si vybrat správnou 
pomoc

Jistota, bezpečí a 
pomoc v krizových 
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lidem s postižením, 
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Povídavou linku zpravidla 3x týdně, což 
představuje částku 600 Kč na osobu za 
měsíc.  Přispět můžete i Vy. Stačí poslat 
jakýkoliv příspěvek na transparentní účet 
19-4959994349/0800.

Darujete tak pocit jistoty a bezpečí. Pomozte 
společně s námi tvořit šťastnější lidské 
příběhy.

Anděl Strážný z.ú.
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+420 800 603 030

www.andelstrazny.euJedním z klientů Anděla Strážného 
je i pan Jaroslav (74) z Raspenavy, 
který v dětství prodělal mozkovou 
obrnu. Pan Jaroslav žil i přes svůj 
hendikep velmi aktivní život. Až do 
okamžiku, kdy upadl na invalidním 
vozíku. „Vozík mi podjel a upadl 
jsem. Zlomil jsem si nos a na 
obličeji mi museli zašít tržnou ránu. 
Jsem vděčný děvčatům z Anděla 
Strážného, které mi sehnaly odvoz 
do nemocnice,“ vzpomíná pan 
Jaroslav na pomoc dispečerek.

Přestože je v současnosti plně 
odkázán na invalidní vozík a o 
berlích už není schopen dojít příliš 

daleko, elán do života neztrácí. K pocitu jistoty a bezpečí mu pomáhá 
zařízení s SOS tlačítkem poskytnuté právě organizací Anděl Strážný. 
Díky tomuto zařízení je ve spojení s nonstop dispečinkem, který mu 
v případě potřeby zajistí okamžitou pomoc. „Anděla-krabičku mi 
doporučila moje dcera,“ dodává pan Jaroslav s tím, že je za možnost 
okamžité pomoci velmi vděčný.

Nezastavilo ho nic. 
Obrna ani pád z vozíku.

Rodiče hendikepovaných dětí potřebují čas také pro sebe.
Ke klientům Anděla Strážného patří i Honza ze Šluknova, kterému je 27 let. Tísňová 
péče pomáhá také Honzově mamince. Má jistotu, že syn je pod kontrolou a může si dojít 
v klidu nakoupit nebo si zařídit, co potřebuje. Honza má nejradši Povídavou linku. Díky ní 
ztratil ostych mluvit s cizími lidmi. Hendikepovaným lidem může být komunikace s odborně 
vyškolenými operátory prospěšná jako prostředek pro zlepšování verbálních schopností nebo 
jako možnost omezení pocitu vyloučení či osamocení. Pravidelný sociální kontakt klientům 
dodává pocit jistoty a bezpečí v běžném životě a pomáhá jim také udržet si dobrý psychický 
stav.

Rodiče hendikepovaných dětí potřebují čas 
také pro sebe.



Dokončení ze str. 2
6) provedena beseda pro děti 
prvního stupně ZŠ Rebcova na 
téma – Poučení na prázdniny
7) zajištění veřejného pořád-
ku na akci – 100 let fotbalu 
v Přešticích a fotbalového 
utkání Viktorie Plzeň.

Pomocí kamerového systému 
zajištěny pro Policii ČR/správ-
ní orgán důkazní prostředky 
následujících činů:
1) krádež jízdního kola na  
Tř. 1. máje a v ul. Na Chmel-
nicích
2) pachatel, který poškodil 
vchodové dveře u bytového 
domu v ul. Husova
3) dopravní nehoda podnapi-
lého cyklisty do odstaveného 
vozidla v ul. Komenského
4) poškození kontejneru na 
odpad v ul. Jungmannova.

Proveden výjezd na volně 
pobíhajícího psa na Masary-
kově nám. Zajištění chato-
vé oblasti v ul. Hlávkova ve 
směru na obec Skočice, kde 
se nacházel uprchlý býk, než 
dojde veterinářem k uspání 
a vrácení zpět na statek. Maji-
telé řešeni pro porušení obecně 
závazné vyhlášky města a dle 
zákona na ochranu zvířat pro-
ti týrání. V ul. Vrchlického 
nalezen kadáver velkého ptáka 
– ekologicky zlikvidován.

Na území města nalezeno: 
klíče v ul. Sv. Čecha – předány 
na ztráty a nálezy MěÚ, mobil-
ní telefony v Městském parku 
a na Tř. 1. máje – předány 
majitelům, občanský průkaz 
v ul. Husova a 2x na Masary-
kově nám. – předány na měst-
ský úřad, platební karta v ulici 
Dukelská – předána mateřské 
bance.

Nejvyšší naměřená rychlost 
při provádění preventivního 
měření v obci Přeštice Nepo-
mucká – 75 km/h, Skočice 
u ZŠ a MŠ – 73 km/h, v ul. Na 
Borech, kde je dovolená rych-
lost 30 km/h – 61 km/h.

Střípky měsíce
července 2021

 3. 7. po 22.00 hod. výjezd 
na oznámení týkající se ruše-
ní nočního klidu hlasitou 
hudbou z areálu KČT. Hudba 
pořadatelem ztišena. Jelikož 
byla následně opět zapnuta, 
byl pořadatel řešen v příkaz-
ním řízení pro přestupek pro-
ti veřejnému pořádku a akce 
následně ukončena.
 10. 7. po 23.00 hod. společ-
ný výjezd s policisty do ul. Na 
Chmelnicích na hlučnou sku-
pinku rusky mluvících osob. 
Jednalo se o občany Bulhar-
ska, které na místě vyřešili 
policisté pro přestupek proti 
veřejnému pořádku.
 15. 7. po 19.00 hod. výjezd 
do prodejny Billa, kde byly 
ohlášeny problémy se zákaz-
níkem, který si nechtěl nasadit 
v prodejně ochranu dýchacích 
cest. Po příjezdu na místo 
byl již zákazník od Českého 
Krumlova před prodejnou. 
Bylo mu vysvětleno možné 
porušení mimořádného opatře-
ní a zákazník z místa odjel.
 16. 7. po 17.00 hod. oznáme-
no poškozené okno u vozidla 
v ul. Tyršova. Na místě zjiš-
těno, že zde probíhalo sekání 
trávy a tímto došlo k poškoze-
ní. Věc nahlášena úklidové fir-
mě, která věc bude řešit cestou 
pojišťovny.
 23. 7. před 22.00 h oznámeno 
fyzické napadení v hudebním 

klubu v ul. Nepomucká. Na 
místě společně s policisty zjiš-
těni dva muži z Přeštic a Sko-
čic, kteří se zde fyzicky napa-
dali. Věc si na místě převzala 
hlídka PČR.
 24. 7. po půlnoci proveden 
výjezd do bytového domu v ul. 
Palackého, kde probíhala osla-
va a byl rušen noční klid. Tři 
osoby řešeny v příkazním říze-
ní pro přestupek proti veřej-
nému pořádku a oslava byla 
ukončena.
 25. 7. po 18.00 h byli strážní-
ci přivoláni do ul. Husova, kde 
se nacházel muž, který kopal 
do vchodových dveří bytové-
ho domu. Na místě zjištěn dva-
advacetiletý mladík z Přeštic, 
který byl předán policistům 
k dalšímu opatření.

U kontejnerů na separovaný 
odpad zjištěno pomocí MKDS 
15 pachatelů, kteří odložili 
– v ul. V Háječku, Dukelská 
a Příkrá – odpad mimo kon-
tejnery, zjištění občané byli 
vyřešeni v příkazním řízení 
pro přestupky proti veřejnému 
pořádku.

Provedeno: 4x výjezd na na-
rušení objektu budov města  
a 3 kontroly týkající se či-
pování psů pohybujících se na 
území města – 6 psů bez závad, 
3x kontrola pískovišť asistenty 
prevence kriminality s detek-
torem kovu na území města 
– závady nezjištěny, 5 vý- 
jezdů na oznámení přestupků 
v dopravě.

V červenci provedeno zajiš-
tění veřejného pořádku a bez-
pečnosti silničního provozu: 
1) výjezd k areálu IAC v ul. 
Husova, kde došlo vlivem 
silného deště k odkrytí víka 
kanálu – víko vráceno zpět
2) před 23.00 h výjezd na hlu-
čící mládež v Městském parku 
– ta z důvodu rušení nočního 
klidu z místa vykázána
3) zjištění dopravní nehody 
v ul. Slunečná, kde cyklistka 
narazila do obytného přívě-
su a poškodila jej – na místo 
přivolána skupina dopravních 
nehod
4) v odpoledních hodinách 
nalezen v parku ležící muž, 
jelikož nebyl zraněn, ale jen 
spal, byl posazen na lavičku
5) usměrňování dopravy na  
Tř. 1. máje při najíždění země-
dělské techniky na pole za fot-
balovým hřištěm
6) zajištění veřejného pořádku 
na akcích „GRAFFITY FEST“ 
pořádané v Městském parku 
a Dechparáda na Masarykově 
náměstí

Pomocí kamerového systému 
zajištěny pro Policii ČR/správ-
ní orgán důkazní prostředky 
následujících činů:
1) krádeže katalyzátorů z vozi-
del v ul. Husova
2) osoba řídící motorové vozi-
dlo na území města Přeštice, 
ačkoli má toto úřady zakázáno

3) osoba podezřelá z vloupání 
do bytu v ul. Rybova
4) dopravní značka poškozená 
osobním vozidlem při couvání 
na Tř. 1. máje
5) průjezd vozidla zn. škoda po 
komunikacích města – posád-
ka podezřelá z trestného činu
6) zjištění provozovatele 
nákladního vozidla, jehož řidič 
poškodil v ul. Tylova osobní 
automobil
7) vloupání do loděnice v ul. 
V Brance
8) dopravní nehoda dvou vozi-
del v ul. Rybova.

Proveden výjezd na 2 volně 
pobíhající psy v ul. Gagarino-
va a na Střížově – majitel řešen 
pro porušení obecně závazné 
vyhlášky města a dle zákona 
na ochranu zvířat proti týrá-
ní, druhý pejsek umístěn do 

záchytné stanice v Přešticích. 
Odchyceny 3 kočky v ul. Sme-
tanova, Slunečná a Rybova –
předány do péče kočičího útul-
ku. MP předáno zraněné kotě, 
které následně prohlédla míst-
ní veterinářka, která jej musela 
usmrtit pro vážné poranění.

Na území města nalezeny: 
peněženky s finanční hotovos-
tí a doklady na Masarykově 
nám. a v ul. Hlávkova – předá-
ny majitelům.

Nejvyšší naměřená rych-
lost při provádění preventiv-
ního měření v obci Přeštice 
– Zastávka 72 km/h, Přeštice – 
Nepomucká – 66 km/h, Skoči-
ce – 65 km/h, v ul. Na Borech, 
kde je dovolená rychlost 30 
km/h – 56 km/h.

Bc. Pavel Hošťálek
ved. strážník MP Přeštice
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Městská policie v červnu a červenci...

4. 9. SO: ONEN SVĚT 
– ZELENÁ LHOTA
TRASA: Onen Svět – zaniklá 
osada Paseka – cyklostezka do 
Zelené Lhoty
(15 km)
11. 9. SO: BŘASY – RUM-
PÁL
TRASA: Břasy – Přívětice – 
přírodní park Rumpál – Osek
(14 km)
18. 9. SO: KE STŘEDU 
EVROPY

TRASA: Dolní Žandov – Liščí 
farma – Pod Dylení – st. hrani-
ce – Königstein – střed Evropy 
– Dyleň – Vysoká (kostel) – 
Stará Voda – Lázně Kynžvart
(18,5 km)
25. 9. SO: LITICKÁ PŘE-
HRADA – VEJPRNICE
TRASA: Bory – Litická pře-
hrada – Nová Hospoda (občer-
stvení) – Vejprnice – kolem 
potoka do Skvrňan
(14 km)

II. setkání lišických rodáků
V sobotu 21. srpna se v Liši-

cích konalo druhé setkání rodá-
ků. Zúčastnilo se ho přes 150 
lidí. Nejdále do Lišic přijel pan 
František Horký (Slovensko) 
a paní Miloslava Geigrová 
(Cheb). Nejstarším mužem je 
pan Trylč (*1933) a nejstarší 
ženou paní Jarmila Polívko-
vá (*1932). Odpoledne akci 
zahájil starosta obce Vítězslav 
Opálko. Přivítal všechny pří-
tomné a také významné hosty 
– pana starostu obce Lišice 
u Chlumce nad Cidlinou Pav-
la Kolenčíka s partnerkou. 
Po předání plakety a dárků  
p. Kolenčíkovi následoval křest 
knihy Lišice 1379-2020. Kmo-
tra knihy paní Naďa Herejko-
vá pronesla několik slov a po 
přípitku byla kniha vyslána 
do světa. Za malou chvíli poté 
byl již přistaven autobus do 
DL. Zde rodáci navštívili ZŠ, 
kostel na OÚ. Plni zážitků se 
vrátili zpět do Lišic, kde byla 
v 17.00 hodin do kapličky 
slavnostně umístěna socha sv. 
Václava z keramické dílny 

M. Cajthamla z HL. Kapličku 
vysvětil P. Peter Hermanov-
ský. Následovalo vystoupení 
Lukaváčku, vyhlášení výsled-
ků výtvarné soutěže, pěnová 
párty, kterou si užily nejen 
děti, které po celé odpoledne 
měly ještě k dispozici skáka-
cí hrad. Od 19.00 hod. hrála 
k poslechu i tanci místní kape-
la Asfalt. Taneční parket byl 
neustále plný a o zábavu nouze 
nebyla. Všichni si pochutnali 
nejen na grilovaném prase-
ti, které zdarma pro všechny 
zajistili a od rána připravo-
vali manželé Tomáš a Jana 
Hrubých z Lišic, ale také na 
klobásách od lišických hasi-
čů, koláčcích, tyčinkách apod. 
Obec DL k této příležitosti 
vydala speciální číslo Hla-
satele, pamětní list a pohled. 
Každý rodák dostal drobný 
dárek – zvoneček s vyobraze-
ním lišické kapličky. Akce se 
vydařila, počasí přálo a co víc 
si přát? Děkujeme všem, kteří 
jakkoliv pomohli s organizací!

Mgr. Eva Horová
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U řeky zněl silný štěkot

Na závěr tábora mladých kynologů v Přešticích samozřejmě nesměla chybět ani společná fotka.
Foto Petr Šatra

Na počátku prázdnin zněl 
psím areálem Na Zámostech 
hodně silný štěkot. Místní 
kynologická organizace zde 
pořádala tábor pro děti. 

„Děláme jej pravidelně pro 
děti z kraje, také je s podporou 
plzeňské oblastní organizace 
Českého kynologického sva-
zu,“ povídá o táboře Martina 
Duchková, pokud ji někdo 
nevyruší žádostmi, že je třeba 
něco nutně zařídit.. „A není to 
žádné takové obyčejné pobí-
hání se psy. Tábor má svůj 
řád, průběžně se střídá výcvik 
v poslušnosti, obrana a stopo-
vání. Děti jsou rozděleny do 
dvou skupin a střídají se, každý 
tak denně trénoval dvě disci-
plíny.“ Na závěr tábora udělají 
děti klasické zkoušky, podle 
řádů. „Tady na táboře už jen 

opravujeme chyby, natrénová-
no musí mít z domova.“ 

Letos je na táboře 27 dětí, 
z toho pět domácích. „A je 
tady více než třicet psů, někdo 
si přivezl dva. Ale jsme limito-
váni kapacitou areálu. A také 
se chceme dětem patřičně 
věnovat, proto ten hodně limi-
tující počet. A nás, dospělých, 
kteří mají to vše na starost, je 
deset. Zajišťujeme i jídlo, sní-
daně a večeře děláme, obědy 
si necháme dovážet.“ 

A tábor není jen o psích sta-
rostech, má i svůj doprovodný 
program: „Měli jsme ukázky 
dog-frees-bee, byli na prohlíd-
ce zámku v Lužanech nebo tře-
ba měli přednášku od pracov-
níka zvířecí záchranné stanice 
ve Spáleném Poříčí.“

 (šat)

Součástí kynologického tábo-
ra byl výcvik a školení mladých 
budoucích figurantů. „Musíme 
koukat kupředu a zajišťovat 
mladé zálohy,“ říká předseda 
výcvikové komise. 

Hudební skupina PročNe děkuje panu Ľubomíru Smatanovi za pozvání na setkání domkářů 
v Karlově ulici, panu Květoňovi za skvělé nazvučení a všem účastníkům za přátelské přijetí 
a příjemnou atmosféru.                                                                         MUDr. Ivana Froňková

Poděkování

Dokončení ze str. 1
Z tohoto důvodu se stavba 

protáhne o cca 14 dní. Život-
nost celého úseku se však po 
dokončení prodlouží o dalších 
cca 25–30 let. Potřeba tak 
rozsáhlé opravy ukázala, jak 
komunikace trpí současným 
velkým dopravním zatížením. 
18 tisíc denně projíždějí-
cích automobilů se zákonitě 
muselo projevit. O to více se 
ukazuje, jak důležitý je pro 
město obchvat. Jemu předchá-
zející etapa se již jasně rýsuje 
v krajině a za 3 roky bude již 
čtyřmi proudy prodlužovat 
úsek z Vysoké. Děláme vše 

pro to, aby se v té době zahá-
jila i výstavba obchvatu Přeš-
tic. Možnosti města jsou sice 
omezeny pouze na pomoc 
s majetkoprávní přípravou 
projektu, při níž jsme úspěšní. 
Směňujeme městské pozem-
ky za ty, které budou pod 
obchvatem. Následně je při-
pravíme k výkupu pro ŘSD, 
které je investorem a zároveň 
stavebníkem. Výkupy pozem-
ků úspěšně probíhají, projekt 
ke stavebnímu povolení je 
hotový a co je nejdůležitější, 
ŘSD s touto stavbou počítá 
ve svých plánech a finanční 
prostředky jsou přislíbeny. Už 

aby to bylo, že? Nyní opra-
vovaná silnice poté přejde do 
správy Plzeňského kraje, který 
bude určitě rád, že ji od státu 
převzal v dobré kondici a pro-
středky ze svého rozpočtu 
bude moci použít jinde.

Závěrem vám přeji, abyste si 
ještě i v září užili sluníčka, udě-
lali podle plánu vše na svých 
zahradách a zahrádkách. Přeji 
všem dobrou náladu, která se 
některým z vás zlepší napří-
klad na Pivních slavnostech 
dne 4. 9. 2021, na které vás 
srdečně zvu.

Mgr. Karel Naxera
starosta

SLOUPEK STAROSTY
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Letní basketbalové 
soustředění minibasketu
v Dobřichovicích

Již tradičně jako každý rok 
jsme i letos uspořádali letní 
soustředění oddílu minibas-
ketu a opět v Dobřichovicích. 
Počasí nám přálo a tak jsme 
mohli dopolední a odpolední 
tréninky v hale či ve venkov-
ním areálu okořenit svlažením 
se v Berounce či návštěvou 
gymnasticko-parkurového 
areálu, kde jsme se pořádně 
zapotili a vyblbnuli. Ani letos 
na nás nezapomněl oblastní 
trenér Standa Marián, kte-
rý vedl 2 tréninky. Letos se 
poprvé soustředění účastni-

ly i 2 děti z Holýšova, které 
pro letošní sezónu posílí naše 
družstvo. Hned po nástu-
pu do školy nás čeká turnaj 
v Brandýse nad Labem a pak, 
doufejme, vplujeme do nové 
sezóny. Přijďte nás povzbudit. 
A pokud znáte ve svém okolí 
holku či kluka, kterým je 9 až 
11 let a chtěli by se přidat do 
naší basketbalové rodiny, tak 
neváhejte a přihlašte je hned 
v září na basketbal. Tréninky 
jsou od 15.30 hod. každé úterý 
a čtvrtek  v hale nad Finanč-
ním úřadem.

Dělali prvé házenkářské krůčky
Začátkem srpna měli naši nej-

mladší házenkáři a házenkář-
ky příměstské soustředění. Na 
přeštickém hřišti se po měsíční 
pauze přípravka po čtyři dny 
zlepšovala ve hře, v pravi-
dlech a v neposlední řadě také 
utužovala kolektiv. Přestože 
nám ne vždy přálo počasí, po 
zkušenostech z minulého roku 
jsme byli připraveni. Od stře-
dy do pátku se děti připravo-
valy na sobotu, kdy nás čekal 
turnaj, kterého se zúčastnilo 

i družstvo z nedalekých Pří-
chovic. I když zde byli házen-
káři a házenkářky, kteří ještě 
nikdy nehráli, tak se na turnaji 
neztratili. Během ukončení se 
uskutečnily i přeštické olym-
pijské hry, na kterých vedle 
dětí soutěžila i tři družstva 
rodičů. Rádi bychom poděko-
vali všem, kteří se na soustře-
dění podíleli, a příští rok se 
snad sejdeme na celooddílo-
vém soustředění. 

  Kolektiv trenérů přípravky

Znáte ve svém okolí dítko, které má rádo míčové hry 
a legraci? Přihlašte je hned v září na hodinu míčo-
vých her se zaměřením na basketbal, která se koná 
každé pondělí od 15.30 hod. ve sportovní hale nad 
Finančním úřadem.

Pozvánka na kroužek 
míčové hry

Chtěli bychom touto cestou poděkovat Bennewitzovu kvartetu, tedy 
pánům Jakubu Fišerovi, Štěpánu Ježkovi, Jiřímu Pinkasovi a Štěpánu 
Doležalovi, za nádherný koncert v Rybově rodišti v Přešticích. Též děku-
jeme městu Přeštice za podporu a paní ředitelce Martině Míškové z Kul-
turního a komunitního centra Přeštice za skvělou spolupráci. Těšíme se 
na setkání s vámi na některém z dalších blížících se koncertů 4. ročníku 
Festivalu Jakuba Jana Ryby 2021.                             MgA. Šimon Kaňka
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HÁZENKÁŘSKÁ SVATBA
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Počátkem července, druhou prázdninovou sobotu, vykročil do 
„nového“ života další přeštický házenkářský pár. Členka ligového 
celku a mnohonásobná reprezentantka Soňa Zadražilová vysly-
šela žádosti o ruku od svého trenéra Štěpána Hampla. Venku, na 
příchovické návsi, byli mimo svatebčanů „svědky“ jejich „ANO“ 
další národní házenkáři, zvláště spoluhráčky a svěřenkyně. Vždyť 
jaká by to byla svatba, kdyby chybělo tradiční „zatažení“ a střel-
ba na branku. To se musel ženich „pěkně snažit“, aby podmínky 
byly přijatelné. Takže Soně a Štěpánovi přejí ještě jednou všichni 
příslušníci házenkářské „rodiny“ a další známí hodně štěstí do 
společného života.                                                Foto Petr Šatra

„Ani mokro, ani déšť“ 
junákům náladu nezkazí

Podobně jako předchozí roky, 
strávili i letos přeštičtí junáci 
prvých čtrnáct prázdninových 
dnů na táboře u Chlumecké-
ho mlýna. A jako loni jejich 
program a činnost omezovala 
covidová opatření. 

„Příprava byla podobná jako 
loni, takže jsme trochu měli tak 
nějak ´natrénováno´. Navíc 
bylo testování, hodně dětí při-
jelo s ´písíár´ testem, ty zbylé 
jsme v polovině tábora na mís-
tě přetestovávali. Všechno bez 
problému,“ přibližuje letošní 
specifičnost Tereza. „Samo-
zřejmě jako loni byl uzpůsoben 
i program, většina činnos-
ti byla v táboře a nejbližším 
okolí. Pro děti jsme připravi-
li celotáborovou hru ´Cesta 
kolem světa aneb Po stopách 
Philease Fogga´. Světlušky 
hodně plnily odborky, ti star-
ší pak Tři orlí pera, dva kluci 
dělali roverské zkoušky. Při 
táborovém ohni opět někteří 
skládali slib, došlo na křtění 
a táborové přezdívky.“ 

Táborníky spíše letos potrá-
pilo počasí a dvě extrémní 

bouřky. „S tím byl spojený 
nadbytek vody všude na tábo-
řišti,“ už se smíchem vzpomí-
ná Tereza. „Přetekl potok, lou-
ka byla podmáčená, protože 
zem už ´nebrala´. I bez nadsáz-
ky můžeme říkat, že bláto jsme 
měli až ´za ušima´. Ale tábor 
nám nepřekazil ani covid, ani 
deště.“ 

Druhý týden přijeli na tábor 
tradičně Šmoulové. „To jsou 
ti nejmenší junáci, i předško-
láci,“ připojuje se do hovoru 
jejich vedoucí Jájina. „Měli 
svoji soutěž nazvanou ´Rum-
cajsovy pohádky´, plnili úkoly 
právě na jejich motivy.“ 

  (šat)

Velice úspěšné vystoupení předvedla na Mistrovství Evropy 
v lovecké kombinované střelbě na maďarské střelnici Csakbe-
reny Michaela Štenglová, členka dnešického střeleckého 
klubu Cinderella. Opět vystřílela stříbrnou medaili za svojí 
odvěkou soupeřkou z Finska Linnou Laine. „Vyšel mi compaq 
sporting, první část kulové střelby, chyby byly na trapu. Ale na 
to, že jsem vlastně celé jaro neměla flintu v ruce, je to výbor-
ný výsledek.“ Na snímku Petra Šatry v domácím prostředí na 
zahradě s medailí a pohárem za druhé místo.  

Smutné ohlédnutí za sezonou
„Hodnocení ročníku 2020/21 

není vůbec veselé,“ má jasno 
předseda přeštického oddílu 
národní házené Ruda Lang. 
„U dospělých se nedohrál 
podzim, jaro vůbec nezačalo, 
covid zrušil další sezonu.“ Tak 
dospělí již dva roky nehráli ani 
o ono lidové „suché z nosu“.

Veselejší to bylo u mládeže. 
„Ale jen o trochu. Podařilo se 
alespoň dohrát chybějící zápa-
sy z podzimu,“ je potěšen před-
seda oddílu. „Do dohrávek se 
zapojila všechna naše družstva, 
mnohá úspěšně. Mladší žáci 
a žačky mají bronzové medai-
le, starší žáci oblast vyhráli 
a postoupili na mistrovství 
republiky. Dorostenky skonči-
ly druhé a mají právo účasti na 
Poháru ČR. Dorostenci obsa-
dili druhé místo, ale vzhledem 
k dlouhodobějším zraněním se 
postupu dále vzdali.“

Stejně jako loni oddíl z důvo-
du stále se měnících covido-
vých opatření zrušil letní celo-
oddílové soustředění mládeže. 
„Měli jsme jet na přelomu 
prázdnin do Nýrska. Tam jsme 
již několikrát našli perfektní 
´azyl´. Počítali jsme s účas-
tí asi 80 dětí od přípravky po 
starší žactvo, k nim asi dvacet 
trenérů. Takhle si dělají jed-
notlivá družstva samostatná 

soustředění většinou na našem 
domácím hřišti, to je samozřej-
mě organizačně daleko méně 
náročné. Ale chybí tomu to 
´kouzlo´ velké party.“

Aktuálně přeštický oddíl má 
zhruba 240 členů, z toho více 
než stovka je mládež pod osm-
náct let. „V další sezoně, snad 
již kompletní, bude náš oddíl 
zastoupen ve všech kategori-
ích, přípravka, mladší žactvo, 
starší žactvo, dorost a samo-
zřejmě v nejvyšší 1. lize se 
o co největší úspěchy budou 
snažit dospělé A-týmy,“ hledí 
kupředu Ruda Lang.

„Obávali jsme se, jak se po 
vynucené dlouhé odmlce dáme 
dohromady. Naštěstí u dětí se 
buď ukázalo, že jim sportová-
ní opravdu chybělo, nebo je 
prostě rodiče ´vyhnali´ – což 
bylo také dobře,“ je potěšen 
předseda Lang a zároveň tre-
nér mužů. „Spíše to bude mož-
ná těžší u dospělých, někteří 
si našli jiné aktivity, které 
mohli dělat a možná vypadli 
ze zažitého režimu dvou tré-
ninků týdně a jednoho nebo 
dvou zápasů o víkendu. Snad 
se podaří vrátit všechny zpátky 
tam, kam podle mého názoru 
patří a jsou pro své družstvo 
platní!!!“ 

(šat)

Na domácím hřišti „dřeli“ při letní přípravě starší žáci, držitelé 
zlatých oblastních medailí, kteří se připravovali na boje na mis-
trovství republiky začátkem září.                         Foto Petr Šatra


