
Milí čtenáři,
n i k d o 

z nás si jistě 
nepomys-
lel,  že  nám 
ještě  i  po 
roce bude 
do  života 

zasahovat  ta  čínská  potvo-
ra,  která  se  rozlezla po  celém 
světě.  Informace  o  covidové 
epidemii,  které  na  nás  míří 
ze  všech  stran,  nejsou  vůbec 
pozitivní.  Naopak.  Nadcháze-
jící  březnové  dny  rozhodnou, 
zda  naše  zdravotnictví  ustojí 
ten  převeliký  nápor  pacientů, 
jejichž  stav  vyžaduje  hospi-
talizaci.  Na  tento  měsíc  vlá-
dou  a  sněmovnou  vyhlášená 
opatření se nám nelíbí, ale po 
všem, co lze zpětně zcela jistě 
kritizovat,  jde  o  jedinou  šan-
ci,  jak  může  naše  společnost 
současné  těžké  chvíle  pře-
čkat.  Všichni  můžeme  něco 
pro omezení šíření viru a jeho 
nebezpečných  mutací  udělat 
–  omezit  na  nejnižší  možnou 
míru  naše  kontakty  a  zůstat 
doma. Asi již každý z vás znal 
osobně  někoho,  kdo  už  tady 
mezi  námi  není  a  covid  při-
spěl k jeho odchodu. Velice si 
přeji, aby se vám všem i vašim 
blízkým  onemocnění  vyhýba-
lo. Máte-li možnost nechat  se 
očkovat, využijte ji. Informace 
získáte určitě u svých praktic-
kých lékařů. Pokud se necítíte 
dobře nebo se tak necítí někdo, 
s kým jste se potkali, nechte se 
prosím  otestovat  a  postupujte 
podle  dostupných  instrukcí. 
Testování  je  velice  důležité. 
Když  nás  oslovilo  prostřed-
nictvím  paní  Lenky  Štětkové 
plzeňské  Hemacentrum,  zda 
můžeme zajistit patřičné záze-
mí pro vznik a provoz odběro-
vého místa,  kam budete moci 
přijít pěšky nebo přijet autem, 
neváhali  jsme  ani  vteřinu. 
Nabídli  jsme  plochu  parko-
viště,  které  se  nachází  mezi 
ulicemi Jungmannova a Vele-
slavínova  poblíž  náměstí.  Do 
venkovního odběrového místa 
přivedeme  elektřinu  z  našich 
veřejných WC, které poslouží 
jako  zázemí.  Doufám,  že 
všechny schvalovací procedu-
ry proběhnou bez potíží a že se 
též  pro  odběrové místo  poda-
ří  zajistit  dostatek  personálu, 
zvláště pak toho zdravotnické-
ho. Prosím všechny, kteří tuto 
podmínku  splňují  a  mohou 
pomoci, aby sledovali městský 
web,  kde  budou  zveřejněny 
další informace a kontakty. Dle 
vyjádření paní Štětkové budou 
v Přešticích odebírány vzorky 
pro antigenní i PCR testy. Vel-
mi mě těší, že zde budeme mít 
tuto  možnost  a  nebude  třeba 
kvůli testování cestovat nikam 
daleko.

Měla už 
jste vybra-
né šaty na 
m a t u r i t n í 
ples?
Měla. Už jsem 

 

si  je  jela  půjčit  a  zrovna  ten 
týden  se  všechno  zavřelo. 
Takže  jsme  ušetřili  tři  tisíce 
korun  za  půjčení. Měli  jsme 

s  maturitním  plesem  dost 
tahání, naše třída je katastro-
fa,  nějak  jsme  se  nedokáza-
li  domluvit.  Stihli  jsme  jen 
jeden  nácvik  k  předtančení. 
Maturitní  ples  měl  být  29. 
ledna. 
To se zařizuje nějak 

brzo dopředu?
Ano.  Měli  jsme  zamluvený 

termín od prvního ročníku. 
Viděla jste v poslední 

době nějaké svoje spo-
lužáky?
Vlastně  jen  jednoho,  s  ním 

chodím. Nevím, jestli je to úpl-
ně v souladu s nařízeními, ale 
vídáme se.
Ostatní online, nebo vů- 

bec?
Viděli jsme se v prosinci asi 

dva týdny, když byla škola ote-
vřená pro maturitní ročníky.

„Sešity jsme našli v kostele 
na oratoriu, zprvu jsme jim ani 
nevěnovali patřičnou pozor-
nost. Ležely tam v prachu 
a teprve plzeňský muzikolog 
Vít Aschenbrenner nás upo-
zornil na to, že máme v ruce 
skvost,“  říká  historik  Domu 
historie Přešticka Michal Tej-
ček.  Stářím  poškozené  noty, 
ze  kterých  vypadával  papír, 
muzejníci přijali před pěti lety 
a uložili je do suchého a bez-
prašného  prostředí.  Vloni 
oslovili  zkušeného  restaurá-

tora Ondřeje Zatloukala,  kte-
rý  se  pustil  do  práce. „Tyhle 
věci umíme dělat velmi dobře. 
Jde o to doplnit papír, který se 
působením inkoustu vydrolil,“ 
vysvětlil Přeštickým novinám 

podstatu  práce  konzervátor 
Zatloukal.

Zpěváci,  kteří  zapisova-
li  noty,  použili  duběnkový 
inkoust,  kterým  se  psalo  od 
12.  do  19.  století.  Fialovo-
černý  inkoust  se  vyráběl 
z rostlinných zdrojů, zejména 
z duběnek,  což  jsou dřevnaté 
kuličky z listů dubu, které při 
sání  vytváří  okřídlený  hmyz 
– žlabatka dubová. 
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Maria Sára Havlíčková: Přinutit se studovat je teď 
vážně těžké
Se studentkou maturitního ročníku o závěrečných měsících na gymnáziu v době covidu, o modré krvi a pokrytectví na 
americké střední škole, o ztraceném roce a velkém snu o kiwi. 

SLOVO
STAROSTY

Do Přeštic se vrátily vzácné noty nalezené v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie před dvaceti lety
Pět měsíců restauroval pražský konzervátor Ondřej Zatloukal vzácné sešity, ve kterých je rukou zapsaný notový záznam. Noty pochá-
zejí z první poloviny 17. století a staly se jedním z nejcennějších exponátů Domu historie Přešticka. Muzejníci je proto uložili do trezoru 
a plánují je i vystavit.

Ježíškova vnoučata
                str. 4

Obrazy z dějin Přeštic
                    str. 7

100 let fotbalu
v Přešticích          str. 10

Dolévání papíru

e-shop 
TIC Přeštice 

Odkaz 
www.tic-prestice.cz

Stal se zázrak a po dlouhé době opět v Přešticích nasněžilo. Sníh se udržel dokonce skoro dva týdny a po celou dobu se dalo lyžovat. 
Toho využily možná i stovky nadšenců, kteří si kolem řeky vyšlapali solidní stopu. Díky tuhým mrazům se podařilo také po dlouhé době 
připravit ledovou plochu v Loděnici, kde se dalo bruslit víc než týden, což je v posledních letech úkaz hodný zápisu do kroniky. Zkušení 
bruslaři si za zážitkem vyrazili na okolní rybníky nebo na louku do Příchovic, a děti to rozjížděly na domácí půdě. Na snímku sestry 
Květoňovy, Agáta a Sára. Ostré nože teď mohou vyměnit za kolečkové brusle, v nouzovém stavu po celý březen to bude jedna z mála 
atrakcí, které si v katastru obce budou moci užít. Jen to všechno ve zdraví přežít. Držme si palce.         Text (red), foto Milan Janoch



P o d n a p i l ý 
muž ležící v ul. 

V Brance v Přešticích
Dne 2. 1. 2021 po 18.00 hod. 

přijali  strážníci  telefonické 
oznámení od občana,  že v ul. 
V Brance v Přešticích  leží na 
komunikaci  pravděpodobně 
podnapilý  muž.  Hlídka  pro-
vedla  kontrolu  základních 
životních funkcí muže, z  jeho 
dechu  byl  silně  cítit  alkohol. 
Čtyřiatřicetiletý  muž  bydlící 
v  Přešticích  byl  schopen  čás-
tečné komunikace, neměl žád-
né  viditelné  zranění,  ale  bez 
pomoci nedokázal vstát vlastní 
silou. Po zjištění jeho bydliště 
byl  na  adresu  odveden  a  pře-
dán  do  péče  rodičů. Muž  byl 
vyřešen  pro  přestupek  proti 
veřejnému  pořádku  v  příkaz-
ním řízení.
Krádež mobilního tele-

fonu a batohu s mobil-
ním telefonem v Měst-
ském parku v Přešticích
Dne  4.  1.  2021  bylo  pro-

vedeno  vytěžení  kamerové-
ho  systému  ve  věci  krádeže 
mobilního  telefonu,  který 
v  amfiteátru Městského  par-

ku  odložilo  dítě  a  zapomně-
lo  si  jej  odnést.  Vytěžením 
bylo  zjištěno,  že  téhož  dne 
po  16.00  hod.  telefon  nalezl 
muž, který je podezřelý z pře-
stupku  proti  majetku,  neboť 
si  přisvojil  cizí  věc  nálezem 
a  neodevzdal  ji.  Dne  18.  1. 
2021  bylo  dále  provedeno 
vytěžení  kamerového  systé-
mu  ve  věci  krádeže  batohu 
s mobilním  telefonem,  který 
byl  volně  odložen  na  beto-
nové  zdi  v Městském parku. 
Vytěžením  bylo  zjištěno, 
že  batoh  odcizila  téhož  dne 
po  15.00  hod.  dívka  školou 
povinná bydlící v Přešticích, 
která byla v parku ještě se tře-
mi spolužáky. Batoh si strčila 
pod bundu a všichni společně 
odešli. Chlapec, kterému byl 
batoh  odcizen,  si  tohoto  ne-
všiml, ač jezdil v blízkosti na 
koloběžce.    Záznamy  předá-
ny  jako  důkazní  materiál  na 
Policii ČR k dalšímu využití.

Střípky měsíce 
ledna 2021 

 4. 1. po 13.00 hod. oznámeno 
odložení akvária u kontejnerů 
v  ul.  Veleslavínova.  Pomocí 

kamerového  systému  zjiště-
no  vozidlo  a  muž,  který  zde 
odpad odložil. Tento byl řešen 
v  příkazním  řízení,  akvárium 
odklizeno. 
  6.  1.  před  19.00  hod.  ozná-
meno  operačním  důstojníkem 
PČR,  že  od  Plzně  jede  neo-
světlené  vozidlo  VW.  Vozi-
dlo zaznamenáno hlídkou MP 
na Tř. 1. máje a zastaveno na 
ČS OMV. Vozidlu za snížené 
viditelnosti  nesvítila  koncová 
světla. Přestupek na místě pře-
dán k vyřízení hlídce PČR. 
 7. 1. před 11.00 hod. zjištěno 
strážníky větší množství pada-
jícího sněhu ze střechy budovy 
na Masarykově nám. Na místo 
přivoláni hasiči,  kteří proved-
li  odstranění  sněhu  pomocí 
vysokozdvižné  plošiny.  Na 
místě provedeno usměrňování 
chodců. 
 11. 1. po 18.00 hod. oznámen 
v příkopě za Přešticemi osobní 
automobil. Vozidlo škoda zjiš-
těno  strážníky mimo komuni-
kaci na sněhové pokrývce mezi 
obcemi Přeštice a Kucíny. Ve 
vozidle  se  nikdo  nenacházel, 
bylo  nepoškozeno  a  uzamče-

no. Věc předána dle věcné pří-
slušnosti Policii ČR. 
  16.  1.  po  17.00 hod.  žádost 
PČR k zastavení vozidla audi 
přijíždějícího  od  Plzně,  kte-
ré na  silnici  I/27 vybržďovalo 
jiná  vozidla.  Hledané  vozidlo 
zjištěno  na  čerpací  stanici  na 
Tř.  1.  máje.  Jednadvacetiletý 
řidič  byl  vyzván,  aby  setrval 
na  místě  do  příjezdu  hlídky 
PČR,  které  byl  následně  pře-
dán k vyřízení. 
Provedeno:  5x  výjezd  na 

narušení  objektu  budov  měs-
ta  a  dvě  kontroly  týkající  se 
čipování  psů  pohybujících  se 
na  území  města  –  5  psů  bez 
závad.
V  lednu  provedeno  zajištění 

veřejného  pořádku  a  bezpeč-
nosti silničního provozu:

1) nahlášena nesjízdná komu-
nikace  mezi  obcemi  Žerovi-
ce  – Přeštice  a  v  ul. U Parku 
– nahlášeno na SÚS a údržbu 
města – komunikace zprůjezd-
něny
2) opakované výjezdy na ruše-
ní nočního klidu a schválnosti 
do bytového domu v ul. Rybo-
va  –  vyřešeno  oznámením  na 
správní  orgán  pro  přestup-
ky  proti  veřejnému  pořádku 
a občanskému soužití
3)  nález  vozidla  bez  regis-
tračních značek v ul. Tyršova 
– vlastník oznámen na správní 
orgán pro podezření z přestup-
ku – na vozidlo není sjednáno 
povinné ručení, následně bylo 
vozidlo  z  komunikace odstra-
něno
4) v rámci vyhlášení mimořád-
ného  stavu z důvodu  rozšíření 
onemocnění  COVID-19:  pro-
vedeno  kontrol  provozoven: 
26,  dohled  nad  dodržováním 
nařízení  města  na  MěÚ:  4,  
provedeno  kontrol  dodržování 
omezení vyplývajících z krizo-
vých  opatření  fyzickými  oso-
bami  (nošení  roušek  atd.):  79,  
bylo zjištěno přestupců: 15.
Pomocí  kamerového  systé-

mu  zajištěny  pro  Policii  ČR/ 
/správní  orgán  důkazní  pro-
středky následujících činů:
1) průjezd vozidla s karavanem 
na obec Skočice, kdy karavan 
byl odcizen v Dobřanech
2)  dopravní  nehoda  s  poško-
zením  dvou  levých  zpětných 
zrcátek na protijedoucích vozi-
dlech za čerpací stanicí OMV
3)  poškození  dopravní  znač-
ky  dodávkovým vozidlem  při 
parkování v ul. Rybova – zjiš-
těný řidič zaplatil způsobenou 
škodu
4) dopravní nehoda dvou vozi-
del v ul. Rybova
5) zachycení vozidla a osoby, 

která zneužila tankovací kartu 
firmy z Plzně
6)  dopravní  nehoda na Masa-
rykově nám. – sražení chodky-
ně na přechodu pro chodce
7)  napadení  osoby  na  Tř.  1. 
máje 
Provedeny výjezdy na 6 vol-

ně  pobíhajících  psů:  Skočice 
– útulek, ul. Mlýnská, Husova, 
Gagarinova,  Dukelská,  Masa-
rykovo  nám.  – majitelé  řešeni 
pro  porušení  obecně  závazné 
vyhlášky města a dle zákona na 
ochranu zvířat proti týrání. Opa-
kovaně řešen únik daňka z are-
álu  ZNZ  v  ul.  Husova  –  pra-
covníkům se následně podařilo 
únikům již zamezit. Provedena 
adopce 2 psů z městské záchyt-
né stanice. Ať se jim u nových 
majitelů daří…
Na  území  města  nalezeny: 

náušnice ze žlutého kovu v ul. 
Husova  –  předány  na  ztrá-
ty  a  nálezy  MěÚ;  na  žádost 
správního  orgánu  provedeno 
doručení písemností: 2
Nejvyšší  naměřená  rychlost 

při  provádění  preventivního 
měření v obci Přeštice, Nepo-
mucká ul.  – 73 km/h, Přeštice 
Zastávka a ul. Hlávkova – 71 
km/h,  v  ul.  Na  Borech,  kde 
je  dovolená  rychlost  30  km/h 
– 63 km/h. 

Bc. Pavel Hošťálek
ved. strážník MP Přeštice
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Dokončení ze str. 1
Jak vám vyhovuje sys-

tém online výuky?
Jsem  demotivovaná.  Mám 

spolužáky,  kterým  to  nevadí. 
Já  bych  byla  taky  v  pohodě, 
ale na dva maturitní předměty 
máme  učitelku,  která  s  námi 
vůbec  nedělá  online  hodiny. 
Jen nám posílá materiály, při-
tom zrovna matematika a bio-
logie se doma učí těžko. Mám 
ji  normálně  ráda,  je  to  dobrá 
učitelka, ale online výuku moc 
nezvládá. Máme ale  také uči-
tele,  který  doma  nemá  vůbec 
wifi,  jen  nám  ze  školy  posílá 
poznámky.  Je  to  trochu  nefér 
vůči  nám,  na  druhou  stranu 
oni  si  s  tímhle  vystačili  celá 
desetiletí.
Je to pro vás maturan-

ty problém?
Skoro  půlka  třídy  maturu-

je  z  biologie  a  z matematiky, 
a to problém je. Řešili jsme to 
s  třídní učitelkou, ale nijak  to 
nedopadlo.  Teď  to  vypadalo, 
že půjdeme opět do školy, ale 
nemyslím si, že je to důležité, 
když  jsme byli  tři  čtvrtě  roku 
doma.  Teď  to  ty  dva  měsíce 
nezachrání. 
Ostatní předměty vám 

zrušili nebo zjednoduši-
li, abyste se tím nemuse-
li zabývat?
Ředitel  nám  rozeslal  e-mai-

ly,  že  od  prvního  března  si 
můžeme vybrat, na jaké před-
měty budeme chodit. Na čtyři 
maturitní předměty a dva semi-
náře  musím  chodit  povinně 
a na všechny ostatní  se můžu 
vykašlat.
Na kolik vysokých škol 

děláte přijímačky?
Na čtyři. Všechno je to fyzio-

terapie, ale v různých městech. 
V Olomouci na dvou různých 
fakultách.  Tam  bych  šla  nej-
raději,  ale  berou  tam  30  lidí 
z 600. Ještě mám přihlášku do 
Plzně a do Kladna. 
Jak vás to napadlo jít 

studovat fyzioterapii?
V  Americe  jsem  se  zranila 

při  tancování.  Nezahojilo  se 
to,  tak  jsem  v  Česku  začala 
chodit  na  fyzioterapii.  Kvůli 
tanci mám spoustu zkušeností 
s  takovými  malými  zranění-

mi,  tak  vím,  jak  je  nepříjem-
né, když člověk nemůže dělat 
svůj  oblíbený  koníček.  Došlo 
mi, že to trápí spoustu lidí a že 
i v 21. století je natažený sval 
docela problém. To vás vyřadí 
skoro ze všeho. 
Vy jste k fyziotera-

pii dospěla v loňském 
roce?
Do  poslední  chvíle  jsem 

nevěděla. Věděla jsem jen, že 

nechci  studovat  medicínu  ani 
farmacii.  Myslím,  že  fyzio-
terapie  má  budoucnost.  Je  to 
způsob,  jak  pomoct  lidem. 
Vzhledem  k  tomu,  že  jsem 
kontaktní člověk, je to pro mě 
to pravé. 

Pojďme srovnávat Čes-
ko s Amerikou. Vy jste 
strávila sedm měsíců 
v Texasu v rodině, kde 
měli devatenáctileté-
ho syna a dvanáctiletou 
dceru. Jaké to bylo?
Rodina  žila  v  bohaté  čtvrti, 

kde ale nebylo nic  jiného než 
domy.  Žádné  služby,  žádné 
obchody,  hřiště,  vůbec  nic. 

Několik  kilometrů  jenom 
domy.  Mikulášské gymnázium 
je ve srovnání s tou americkou 
strašně  uvolněná  škola.  Tady 
chodí na gymnázium většinou 
studenti, kteří se chtějí vzdělá-
vat. Tam je musí nutit, takže to 
podle  toho  vypadá.  Lidé  tam 
víceméně odmítají vychovávat 
svoje děti a raději to nechávají 
na  škole,  takže  škola  se  stará 
o  všechno.  Mluvím  o  dětech 

ve  věku  15  až  18  let.  Škola 
testuje  žáky  na  drogy,  když 
někdo  chce  jít  během  hodiny 
na  toaletu, potřebuje papírové 
potvrzení  od  učitele.  Mně  to 
přišlo katastrofální.
Tam někdo chodí po 

chodbách a kontroluje 
to?
Ano.
Jaký to má smysl?
Aby žáci nechodili za školu.  

Snaží  se  tomu  všelijak  před-
cházet,  ale  studenti  si  stejně 
najdou cestu.
Není to tím, že se gym-

názium považuje za 
výběrovou školu a vy 
jste chodila do obyčejné 
školy?

Naše  střední  školy  jsou  spe-
cializované. Když si děti neu-
mějí vybrat a mají předpokla-
dy, jdou na gymnázium. Když 
v devítce vědí, co chtějí,  jdou 
na specializovanou střední a ta 
může  stačit,  ani nemusí  jít  na 
vysokou. V Americe  se  tohle 
neděje, tam je střední skoro na 
úrovni druhého stupně základ-
ní školy, ale musí ji projít kaž-
dý.

Takže jste školu snadno 
zvládla? 
Byla  jsem  nejlepší  v  každé 

třídě,  dokonce  i  v  angličtině, 
což  je  smutné.  Mluvím  tedy 
o  literatuře,  nikoliv  o  grama-
tice. Moji  spolužáci  literatuře 
nerozuměli.  Když  jsem  děla-
la  na  konci  pololetí  zkoušku 
z rozboru poezie, učitelka byla 
úplně  nadšená,  že  nikdy  nic 
takového od studenta nečetla.
To jste asi chodila do 

školy, která byla pod-
průměrná, nebo jste při-
rozený talent?
Asi obojí, byla to státní škola, 

soukromé  jsou drahé.  Já  jsem 
zvyklá se učit, a když píšu test, 
tak si to alespoň přečtu. Je ale 

pravda, že v Americe mi stači-
lo přečíst si to jednou.
Vy jste byla jedničkář-

ka od základky?
Ano,  já  jsem  jedničkářka 

doteď.
Prostě šprt?
Ano. Prostě šprt.
Co vás v Americe nejví-

ce překvapilo?
Zažila jsem tam plno kultur-

ních šoků. Ten největší byl, že 
lidi  neuznávají  evoluci.  Věří, 
že svět vznikl před devíti tisíci 
lety podle Bible. Prosazují sex 
až  po  svatbě  a  celkově  jsou 
hodně  nábožensky  zaměření. 
Studenti si myslí, že krev v těle 
je modrá. Když jsou žíly mod-
ré, tak krev je taky modrá.
To ne.
Ano.  Na  hodině  anatomie 

učitel  upozorňoval  na  čas-
té  nedorozumění.  Zeptal  se, 
jakou  má  v  těle  krev  barvu?  
Ze třídy se ozvalo jednohlasně 
modrou a mně spadla čelist.
Nebyl to vtip, který jste 

nepochopila?
Ne. Třeba měli nějaké špatné 

učitele na základce, kteří je učí 
takové kraviny.

Museli jste nosit unifor-
mu?
To  ne,  ale  platí  tam  „dress 

code“.  Žáci  nesmí  nosit 
pokrývku  hlavy,  kluci  nesmí 
mít vlasy delší než po ramena, 
žádné  vousy,  žádný  piercing, 
žádné  náušnice,  ty  smějí  mít 
jen  holky.  Samozřejmě  žádná 
tetování  nebo  barevné  vlasy. 
Co se týká oblečení, nesmí být 
vidět břicho ani ramena.
Minisukně?
Ne,  musí  být  delší  než  do 

půlky stehen.
A důvod?
Abychom  nerozptylovali 

ostatní mladé duše od výuky.
Jsou to pokrytci?
Ano, hrozní, to mi vadilo nej-

víc. Tam se strašně řeší takzva-
né  „school  appropriate“,  tedy 
co je vhodné do školy. Nesmí 
se pouštět  žádné pořady nebo 
písničky, ve kterých se vysky-
tují sprostá slova, alkohol nebo 
drogy.  Moje  učitelka  tance, 
které bylo 26  let, byla posed-
lá hlídáním každého sprostého 
slova, které by se mohlo obje-
vit v písni. Pro ni bylo sprosté 
i slovo „damn“, což je „sakra“. 
Třeba ze skladby vystřihla kus, 
kde  se  zpívalo  „ellies  full  of 
beer“ – břicha plná piva, pro-
tože to je prý nevhodné. Jenže 
hned  potom  pustila  písničku 
„Pumped Up Kicks“,  která  je 
o tom, jak někdo vystřílel ško-
lu v Texasu. To bylo podle ní 
v pořádku.
Vy jste vegetariánka, 

jak to šlo v Americe?
V  pohodě.  Moje  americká 

mamka  je  taky  vegetariánka, 
takže  v  pohodě.  Nejím  maso 
už pět let. 
Vy jste jí říkala mámo?
Ne,  jménem,  Tonya.  Všem 

jsem říkala jménem. 
Proč nejíte maso?
Z  etických  a  ekologických 

důvodů.  Masný  průmysl  je 
strašná ekologická zátěž.
Nechybí Vám maso při 

tanci?
Ne.

Co to je scénický ta-
nec?

Tanec, ve kterém chcete vyjá-
dřit  emoce  nebo  příběh.  Je  to 
něco mezi divadlem a tancem, 
ale to, co děláme my, je pořád 
víc  tanec.  Dost  často  děláme 
choreografie,  které  mají  něco 
předat.  Teď  tancujeme  podle 
filmu The Greatest  Showman. 
Máme  spoustu  skvělých  cho-
reografií,  třeba  jednu  o  poru-
chách příjmu potravy, předtím 
jsme dělali vyvedení z Egypta.
Kdy jste viděla své 

kolegy ze souboru napo-
sledy?
Když  bylo  možné  se  v  šes-

ti  vídat  venku.  Máme  online 
tréninky, ale v mém pokoji se 
tancuje dost blbě.
Nechtěli z vás udělat 

v Americe roztleskávač-
ku?
Nechtěli.  Mají jich tam dost.  

V Texasu holky vypadají jako 
cowgirls,  jako kovbojky, mají 
kloboučky a vysoké boty. Tak-
hle tancují.
Jsou tam lidé ozbrojení?
Se  zbraněmi  nechodili,  ale 

doma  je  mají,  alespoň  jednu 
určitě.  I  v  mojí  rodině  měli 
zbraně.
Učili vás střílet?
Chtěli,  ale  nakonec  k  tomu 

nějak nedošlo. Kdybych chtě-
la  střílet,  tak  by  moje  rodi-
na  musela  požádat  agenturu 
o souhlas mojí rodiny v Česku 
a bylo by to strašně kompliko-
vané.
Považujete uplynulý co- 

vidový rok za ztracený?
Trochu ano. Teď mi připadá, 

že není čas na nějaký seberoz-
voj,  spíše  už  jen  sebeúpadek, 
taková dekadence.
Vás nebaví tento způ-

sob fungování?
Ne. Nedokážu se přimět dělat 

nic.  Nic  k  maturitě.  Já  se  to 
naučím,  vím,  že  to  zvládnu, 
ale  teď se k ničemu nedokážu 
přinutit.

Máte kromě maturity 
nějaké plány?
Ráda  bych  cestovala.  Chtěla 

bych  odjet  na  měsíc  na  Nový 
Zéland, někam úplně pryč, kde 
nebudu znát nikoho, maximálně 
s jednou kamarádkou. O Zélan-
du nám vyprávěl jeden náš skvě-
lý učitel. Mám z jeho povídání 
utkvělou představu, že lidé tam 
mají  jinou  mentalitu,  že  jsou 
přátelští a otevření.   Chci odjet 
co nejdál a nebýt moc v kontak-
tu se životem, co mám tady.
Vám se nelíbí ten život 

tady?
To  ne,  mně  se  líbí,  mám 

skvělý život.
Tak tomu nerozumím.
Chtěla  bych  se  trošku  osa-

mostatnit, spolehnout sama na 
sebe.  Tady  to  nejde. V Ame-
rice  to  vůbec  nešlo,  tam  mi 
stála za zadkem rodina a ještě 
agentura.
Za co chcete odjet na 

Nový Zéland?
Chodila  jsem  na  brigádu  do 

Billy.  Něco  mám  našetřeno, 
něco jsem dostala.
Co byste tam chtěla 

dělat?
Najít  si  nějakou  práci,  tře-

ba  sbírat  kiwi.  Mám  takovou 
spontánní představu, že někam 
odjedu  a  budu  si  tam  jen  tak 
žít. Je to dost naivní představa, 
ale je to můj sen.

Ľubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu
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Přinutit se studovat je teď vážně těžké

Nerozptylujte se! 

Maria Sára Havlíčková (18): studentka maturitního ročníku na Mikulášském 
gymnáziu. Pochází z Oplota, vyrůstá v Přešticích, v letech 2019-2020 stu-
dovala sedm měsíců v americkém Texasu, rodiče jsou lékárnici, má sestru 
Hanu, baví se scénickým tancem v plzeňském souboru Paprsek, je vášnivá 
čtenářka. Bydlí v Přešticích.

Americká škola

V Texasu beze zbraně

K protinožcům
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SLOVO STAROSTY

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

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.

Ježíškova vnoučata 2020 
v Pečovatelské službě 
v Přešticích

Je advent, čas kouzel, poho-
dy a lásky…
Myslíte  si,  že  takto  začíná 

pouze pohádka? Ne! Kouzelné 
a krásné věci se opravdu dějí, 
a to díky hodným lidem. Mezi 
námi existuje spousta hodných 
a vstřícných lidí. Jsou  to  lidé, 
kteří  vymysleli  a  uskutečňu-
jí  projekt  Ježíškova  vnouča-
ta,  a  pak  všechna  Ježíškova 
vnoučata,  která  obdarovávají 
seniory. V  tomto projektu  jde 
o  to,  potěšit  hezkým  dárkem 
či  darovaným  zážitkem  seni-
ory, kteří tráví vánoční svátky 
o samotě mimo svoji rodinu.
Do  projektu  se  lze  zapojit 

dvěma  způsoby.  Jako  senior, 
který  své přání  chce zveřejnit 
a  přeje  si  dárek nebo  zážitek, 
nebo  jako  dárce,  který  přání 
danému člověku chce splnit. 
Pečovatelská  služba Přeštice 

se do tohoto projektu zapojuje 
každoročně. Letos se od seni-
orů nashromáždilo  celkem 54 
přání. A přání to byla opravdu 
rozmanitá  – návštěva Františ-
kových Lázní, návštěva opery, 
výlet na Šumavu, rychlovarné 
konvice,  předplatné  časopisů, 
radiobudík,  mikrovlnná  trou-
ba,  mazání  na  kolena,  vesty 
z  ovčí  vlny,  vánoční  cukroví, 
kosmetika, křeslo apod. 
Byli  jsme  velmi  mile  pře-

kvapeni,  neboť  po  zveřejnění 
přání se velice rychle přihlásil 
dárce  a  nejpozději  do  14  dnů 

bylo  přání  splněno.  Ježíškova 
vnoučata  do  dárku  přiložila 
dopis  nebo  vánoční  přání, 
dárky  byly  zasílány  zdarma 
kurýrními  firmami.  Osobní 
předání nebylo možné z důvo-
du epidemiologické situace. 
Největší, ale opravdu největší 

dar pro všechny klienty Pečo-
vatelské  služby  jsme  obdrželi 
od  firmy ROBSTAV k. s. Ve 
společenské  místnosti  Pečo-
vatelské služby Přeštice na ně 
čeká televize s DVD přehráva-
čem  a  kolekcí  koncertů  Kar-
la  Gotta.  Někdy  byl  dárcem 
jednotlivec,  jindy  se  zapojily 
školy,  mateřské  školky  nebo 
firmy.  Všechny  dárky  byly 
předány  a  obdarovaní  senioři 
měli  velkou,  skutečně  velkou 
radost. Nejenom ze samotného 
dárku nebo zážitku, ale z toho, 
že je u nás stále dost lidí, kteří 
jsou  ochotni  obdarovat  zce-
la  neznámého  člověka  třeba 
na  druhém  konci  republiky. 
Některé  zážitkové  dárky  se 
budou plnit až v roce letošním. 
Radost našim seniorům uděla-
ly  i děti z mateřských školek. 
Vyrobily  přáníčka  a  vánoční 
dekorace,  které  jsme  předali 
všem našim klientům.
Konec roku 2020 byl v Pečo-

vatelské  službě  Přeštice  tak 
pohádkový…

Za Pečovatelskou službu
Přeštice

Andrea Wohlmutová

Otevíráme XXIV. ročník
Zelené Hory
Hned úvodní článek prvního 

letošního  čísla  souzní  s  právě 
probíhající  výstavou  v  Domě 
historie  Přešticka,  neboť  je 
věnovaný  pozapomenutému 
básníku  a  spisovateli,  přeš-
tickému  rodáku  Louisi  Kři-
kavovi.  Unikátní  je  na  něm 
ta skutečnost, že  jde o přetisk 
nedávno  objeveného  textu  
z  r.  1919,  jehož  autorem  je 
Jaroslav  František  Urban, 
který  se  s  Křikavou  osob-
ně  znal.  Velmi  smutný  osud 
merklínské  kulturní  památky 
podrobně  popisuje  Jiří  San-
kot. Někdejší panská sýpka na 
Bijadlech  pamatuje  ještě  pře-
myslovské  krále  a  vznikla  po 
josefinských reformách ze zru-
šeného  kostela  sv.  Vavřince. 
V  současné  době  je  podnikán 
poslední pokus o její záchranu. 
Zajímavý vhled do rodokmenu 
své rodiny předkládá Vladimír 
Červenka, když popisuje osu-
dy  jednoho  z  kasejovických 
měšťanských  domů,  který 
letos  ze  zástavby města,  jako 
dlouhodobě  zchátralý,  zmi-
zel. Kdo dnes má povědomost 

o tom, že v době první repub-
liky byl ve Dnešicích nalezen 
velký  poklad?  Škoda,  že  jen 
malá  část  nálezu  mincí  z  15. 
století tehdy skončila v plzeň-
ském muzeu! V Obecním lese 
a v Ticholovci se již naši předci 
setkávali s tzv. „lesními obráz-
ky“, tj. s obrazy světců, který-
mi  byly  označovány  ty  body 
v  krajině,  kde  se  stala  nějaká 
významná událost. Dlouhá léta 
o ně pečoval kronikář a osvě-
tový  pracovník  z  Kucín  pan 
Josef Brada. Jejich obnovy se 
nyní ujal Spolek pro záchranu 
historických  památek  Přeš-
ticka  a  v  prosinci  minulého 
roku  umístil  prozatím  šest 
originálů  obrazů  světců  na 
místa,  shodující  se  co nejvíce 
s  jejich původním umístěním. 
Mapka zveřejněná ve sborníku 
bude  dobrým  průvodcem  pro 
rodinnou  nedělní  vycházku. 
A  pamětnická  vzpomínka  se 
tentokrát  týká  téměř  dvouset-
leté  tradice  včelaření  u Kaslů 
ve Snopoušovech.

Věra Kokošková

Netradiční Tříkrálová 
sbírka 2021
Poprvé  v  jednadvacetile-

té  historii  celorepublikové 
veřejné  Tříkrálové  sbírky  se 
její koledníci nemohli s dárci 
a  příznivci  setkávat  na  pra-
hu  svých  domovů  ani  v  uli-
cích  měst  a  obcí.  Vzhledem 
k  nepříznivé  epidemiologic-
ké  situaci  koleda  nezazněla 
naživo,  nekonalo  se  tradiční 
požehnání  domovů  nápisem 
K+M+B  2021  posvěcenou 
křídou.  Neuskutečnily  se  ani 
žádné  doprovodné  akce.  Pře-
sto si koledníci našli cestu do 
našich domovů, koleda se pře-
sunula do online prostoru, kde 
byla  otevřena  online  poklad-
nička. Do online pokladnič-
ky lze přispět na internetové 
adrese www.trikralovasbir-
ka.cz až do 30. 4. 2021.  Po 
zadání PSČ 334 01 příspěvek 
putuje  přímo  na  Přešticko. 
DMS  lze  zasílat  dokonce  po 
celý rok.
Další  variantu  příspěvku 

nabídly  statické  pokladničky, 
do kterých mohli dárci přispí-
vat  v  termínu  1.-24.  1.  2021. 
Za  podporu  a  laskavé  svole-
ní  s  umístěním  pokladničky 
v Turistickém a  informačním 
centru  Přeštice  děkujeme 
paní  Mgr.  Martině  Míškové, 
v  pokladničce  se  sešlo  6287 
korun. Dík  patří  také  přícho-
vické  paní  starostce  Pavlíně 
Nohavové,  pokladnička  na 
Obecním  úřadě  v  Příchovi-

cích  vynesla  484  Kč;  a  paní 
Mileně  Čermákové  a  panu 
majiteli  přeštické  prodej-
ny  nápojů  B.A.F.  Centrum 
s.  r.  o.,  do  této  pokladničky 
dárci  přispěli  částkou  2572 
korun.  Poděkování  zaslouží 
také  paní  Marie  Sedláčková, 
která  s  pokladničkou  mezi 
členy,  dobrovolníky  a  přáteli 
farního  společenství  římsko-
katolické  církve  v  Přešticích 
vybrala  částku  5342  korun. 
Celkový  výtěžek  ze  všech 
pokladniček  činil  14  685 
korun.  Příspěvky  v  online 
pokladničce  zatím  na  Přeš-
ticku činí 9470 korun, celko-
vý výtěžek je tedy 24 155 
korun. 65 % z vybrané částky 
se  vrací  zpět  do  místa  kole-
dování, Farní charita Přeštice 
ji  využije  pro  podporu  lidí 
v  sociální  či  zdravotní  nou-
zi,  pro  návštěvy  nemocných 
či  osamělých  seniorů  a  další 
případné akce, vše s ohledem 
na aktuální epidemiologickou 
situaci. Zbylých 35 % připadá 
projektům  Diecézní  charity 
Plzeň a Charity Česká repub-
lika.

Všem štědrým dárcům 
a příznivcům Tříkrálové 
sbírky srdečně děkuje-
me za příspěvky a pod-
poru.

Mgr. Alena Volková
Farní charita Přeštice

Dokončení ze str. 1
Pokud se někdo z vás dosta-

ne do potíží a nebude si vědět 
rady, obraťte se na nás. Budeme 
se jako vždy snažit pomoci.
Původně  jsem  vás  chtěl 

informovat  o  vývoji  příprav 
obchvatu města,  o  probíhající 
i  plánované  výstavbě,  ale  též 
o existující naději na výstavbu 

plaveckého  bazénu.  To  však 
určitě  počká  do  dubna  nebo 
května a nyní to nepovažuji za 
důležité.
Drazí  přátelé,  opatrujte  se, 

buďte  silní,  ale  ohleduplní. 
Moc  na  vás  myslím  a  přeji 
všem hlavně ZDRAVÍ.

Karel Naxera
starosta

OMLUVA
V únorovém čísle Přeštických novin vzpomínal pan Petr Blažek 

na svého přítele Václava Bočana, významného přeštického rodá-
ka. Při přepisu textu došlo k chybě v příjmení pana Blažka, jemuž 
se tímto způsobem omlouváme. 

Redakce Přeštických novin

ANKETA 
Moje obec – místo, kde žiju
Anketa  k  vyplnění  zde: 

https://www.survio.com/sur-
vey/d/X9Q/mas 

Jak se vám žije ve vaší obci? 
Co se vám tu líbí a co naopak 
postrádáte? 
Vyjádřete  prosím  svůj  názor 

prostřednictvím  této  ankety, 
jejímž  cílem  je  zjistit,  jak  se 
žije  lidem  na  Blovicku,  Přeš-
ticku, Mirošovsku a Staroplze-
necku. 
Anketu  můžete  anonymně 

vyplnit do 31. 3. 2021. 
Komu je anketa určena? 

Anketa  je  určena  obyvatelům 
z  obcí  okolí  měst  Blovice, 
Přeštice, Mirošov a Starý Plze-
nec. 
MAS Aktivios, z. s. je nezis-

ková organizace,  která působí 
v 68 obcích a městech na Blo-
vicku,  Přešticku,  Mirošovsku 
a  Staroplzenecku  již  od  roku 
2005.  Usiluje  o  další  rozvoj 
tohoto  venkovského  regionu 
a snaží se zlepšit kvalitu živo-

ta  lidí,  kteří  zde žijí. Za dobu 
své existence finančně podpo-
řila  částkou  přes  140 mil.  Kč 
více  než  230  smysluplných 
projektů  obcí,  neziskových 
organizací,  zemědělských 
i  nezemědělských  podnikate-
lů.  Aby  získala  další  finanční 
prostředky  z Evropských  fon-
dů  i  pro  následující  sedmileté 
období,  musí  připravit  strate-
gický dokument, který mapuje 
aktuální  potřeby  a  problémy 
daného území, a na kterém se 
vyplněním  dotazníku  můžete 
podílet i Vy.
Děkujeme za váš názor  a  za 

spolupráci. 

Ing. Petr Brandl
předseda výboru spolku MAS 

Aktivios, z. s.
a Ing. Hana Bouchnerová, 

manažerka MAS Aktivios, z. s., 
 telefon: 728 168 248

e-mail: info@mas-aktivios.cz
Nezdice 46, 334 01 Přeštice
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Vážení jubilanti, blahopřejeme Vám a přejeme Vám do dalších let 
pevné zdraví a další dlouhá léta života v úctě a pochopení všech, 
kteří jsou Vám blízcí. Děkujeme Vám za všechno, co jste vykonali. 
Věřte, úcta k člověku není a nemůže být přežitkem. Vážíme si starší 
generace svých spoluobčanů.

matrika MěÚ Přeštice

BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavili
paní

Ludmila BRUNÁTOVÁ
pan Václav ŘEŽÁBEK

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

BLAHOPŘÁNÍ 
k 94. narozeninám

94. narozeniny oslavila

paní 

Jiřina KAŠPAROVÁ

2. polovina ledna a 1. polovina února
ÚMRTÍ (leden)

Milada KŘENOVÁ
Štefánia SCHAUEROVÁ
Zbyněk PETRÁŠ
Věra POLKOVÁ

(1931) – Skočice
(1945) 
(1956)
(1928) 

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

Úbytky čtenářů pocítily
Loňský  rok  –  jaro  zavřeno, 

podzim totéž, volné léto, krát-
ké  uvolnění  v  prosinci.  Od 
nového  roku  nový  zákaz.  To 
je  „v  kostce“  provoz městské 
knihovny    za  poslední  téměř 
rok.  Řešení  jak  komuniko-
vat  se  čtenáři  a  vlastně  „najít 
k sobě cestu v době nouzového 
stavu“ a mít možnost půjčovat 
dále knížky řešily a našly pra-
covnice knihovny.

„Jinde jsou výdejní okén-
ka, my jsme zatarasily vstup 
a udělaly výdejní dveře,“ jasně 
se  pod  rouškou  smějí  Jindřiš-
ka  Červená  a  Eva  Cvačková. 
„Vše je naprosto bezkontaktní. 
Čtenář vrácené knížky uloží 
do ´bibliokrabice´ na chodbě 
a případně pokud má objedná-
no, vezme si hromádku se svojí 
jmenovkou na stolku.“  Jinak 
s  vracením  knížek  do  regálů 
přibylo  hodně  práce.  „Vybe-
reme knížky z bibliokrabic, 
tak nazýváme naše krabice od 
banánů, narovnáme do našich 
beden, vydezinfikujeme, dva 
až tři dny necháme ležet, pak 
v počítači odepisujeme a tepr-
ve pak po roztřídění podle žán-
rů vracíme do regálů,“ popi-
sují  „cestu  knížky“.  „Každou 
tak vezmeme do ruky možná 
až sedmkrát,“ shodují  se obě.
Na dotaz,  jak  je  to  se  čtenáři, 
vychází výsledek výrazně lépe 
u dospělých. „Pokles je tak na 
polovinu. Možná, že řada z nich 
o možnosti půjčování ani neví. 
Kdo chodí, čte, co četl dříve, 
poklesly částečně naučné, pře-
ce jen lidé chtějí trochu oddy-
chu,“ vypočítává Eva Cvačko-
vá. „Pokud to vezmu takto, tak 
děti nečtou vůbec,“  doplňuje 
ji Jindřiška Červená. „Jen pár 
si jich přišlo pro povinnou 
četbu.“ Objednávky  čtenáři 
nejčastěji  dělají  přes  telefon, 
e-mailem. „Nejvíce je to pomo-
cí ´technických vymožeností´, 
ale také máme objednávku na 

papíru ve schránce. Hodně si 
lidé hledají v on-line katalo-
gu a objednávají přímo danou 
knihu (nebo objednávají jako 
autor článku – prosím nějaké 
české detektivky…).“ Co bude 
dál? „To uvidíme, není to jas-
né, s napětím čekáme na roz-
hodnutí vlády,“ je jednoduchá 
odpověď.  „Minimálně nadále 
budou fungovat naše ´výdejní 
dveře´ a rádi každému čtenáři 
připravíme jeho čtivo. Hodně 
nám pomáhají čtenáři při vra-
cení, když všechny své knížky 
dají do jakéhokoliv sáčku 
a napíší své jméno.“         (šat)

(Článek připravován den 
před rozhodnutím 

o nouzovém stavu).

„Nyní jsme tak v polovině 
cesty, než se zase kniha dosta-
ne do regálu a může případ-
ně putovat dalšímu čtenáři,“ 
popisuje práci s vrácenou kni-
hou Jindřiška Červená.  

Foto Petr Šatra

„Poškozené knihy je nutno 
přebalit, ale i v době nouzo-
vého stavu přibývají nové, 
ty nově balíme,“ ví své Eva 
Cvačková.       Foto Petr Šatra

Doplnění pro čtenáře  
Webové stránky www.knihovnaprestice.webk.cz 

tam je možno nalézt všechny potřebné kontakty 
včetně on-line katalogu.

Telefon dospělí 379 304 585, dětské 379 304 587. 

Knihovna otevřena: Po 13.00 – 16.00 hodin
                           St    8.30 – 12.00 hodin
                           Pá   8.30 – 12.00 hodin

PODĚKOVÁNÍ

Chtěli bychom poděkovat kolektivu Domu historie Přešticka 
a panu Ing. Jiřímu Bělovi za vzpomínku na pana

Karla Fodermajera. 
Velice děkují manželka, dcery a syn s rodinami.

Manželé HANA a JIŘÍ AULÍKOVI

50 let spolu – to je něco! 
Za tu dobu změnilo se kdeco... 

Ale na vaší lásce nic. 
Přejeme vám těch let ještě víc. 

Dcery Hana a Šárka s rodinami a široké příbuzenstvo.

Pro zápis do 1. ročníku bude v polovině března 
spuštěn rezervační systém na stránkách školy 

www.zsprestice.cz
Přítomnost dětí u zápisu bude upřesněna 

dle aktuální epidemiologické situace 
a nařízení vlády či MŠMT.

Oznámení o zápisu dětí 
do 1. ročníku základní školy

Zápis dětí do 1. ročníku 
základní školy pro školní 
rok 2021/2022 se koná dne 
8. dubna 2021 v době od 
14.00 hodin do 17.00 hodin 
v budově 1. stupně Základní 
školy Josefa Hlávky Přeštice 
v Rebcově ulici č. 386.
Rodič  (zákonný  zástupce) 

dítěte  přinese  s  sebou  svůj 
průkaz  totožnosti,  rodný  list 
dítěte,  vyplněný  dotazník  pro 
rodiče a žádost o přijetí dítěte 
k základnímu vzdělávání, pří-
padně žádost o odklad povinné 
školní docházky včetně povin-
ných  příloh  (možno  stáhnout 
na  www.zsprestice.cz  v  sekci 
„Ke stažení“).
Dle zákona č. 561/2004 Sb., 

ve  znění  pozdějších  předpisů, 
zápisu podléhají všechny děti, 
které  dovrší  šestý  rok  do  31. 
srpna 2021 a starší.
V  odůvodněných  případech 

mohou  být  do  prvního  roční-
ku zapsány i děti, které dovrší 
šesti let od 1. září do 31. pro-
since  2021  nebo  od  1.  ledna 
do  30.  června  2022  a  doloží 
k  žádosti  příslušná  doporuču-

jící vyjádření podle § 36 odst. 
3  zákona  č.  561/2004 Sb.,  ve 
znění pozdějších předpisů.
Budou-li  rodiče  žádat 

o  odklad  povinné  školní 
docházky,  doloží  k  žádos-
ti doporučující posouzení 
příslušného poradenského 
zařízení a odborného lékaře 
nebo klinického psycholo-
ga dle § 37 odst. 4, zákona č. 
561/2004 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů. Žádost o odklad 
včetně příloh musí být podána 
při zápisu dítěte do 1. ročníku.

Do 1. ročníku budou přijaty 
děti splňující podmínky:
–  dovršení  daného  věku,  pří-
padně včetně doporučení
–  příslušný  spádový  obvod, 
případně  navazující  spádový 
obvod na 2. st.
– děti nespadající pod spádový 
obvod  Základní  školy  Josefa 
Hlávky Přeštice budou přijaty 
pouze v případě volné provoz-
ní  kapacity  v  1.  ročníku  (108 
žáků).

Mgr. Petr Fornouz
ředitel školy

SVČ Slunečnice informuje

Středisko  volného  času  Slu-
nečnice  Přeštice  je  zavřené 
a bez dětí, nicméně za zavřený-
mi dveřmi se stále pilně pracu-
je a zvelebuje. Naši malí cho-
vatelé se mohou těšit na krásné 
nové  akvárium  s  krevetkami. 
Všechna  zvířátka  také  dostala 
nové  informační  cedulky  se 
zařazením,  původem  a  struč-
ným popisem.
V klubovně a ve výtvarném 

ateliéru  jsme  nahradili  starý 
nábytek  novým,  barevněj-
ším.   Letošní  léto  bude 
trochu  netradiční,  jelikož  se 
u  nás  schyluje  k  velké  pře-
stavbě  hlavní  budovy,  takže 

tábory  budou  probíhat  pře-
vážně ve Slunečnici  II  a pak 
v dalších prostorech, o jejichž 
zapůjčení momentálně jedná-
me.  Podrobnější  informace 
budou  zveřejněny  na  našich 
stránkách  www.slunecnice 
-prestice.cz  
Děkujeme  všem  dětem 

a rodičům, kteří nám zachová-
vají přízeň. I my věříme, že již 
brzy budeme moci přivítat děti 
v našich zájmových kroužcích 
a na letních příměstských tábo-
rech.

Za SVČ Slunečnice Přeštice
Mgr. Marcela Hošková
pedagog volného času
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Michal Tejček
Dům historie Přešticka

Obrazy
z dějin PŘEŠTIC

Ztracené město 1. díl 

– Plzeňská ulice

1. Nejstarší zachycení Plzeňské ulice známe z mapy Stabil-

ního katastru z roku 1837. Když počátkem roku 1771 dostá-

valy přeštické domy svá první popisná čísla, první dům, který 

tehdy komise očíslovala, bylo stavení „Jakuba Molitora při 

plzeňskej silnici“ na rohu Plzeňské a Karlovy ulice (na mapě 

č. p. 73, v roce 1771 č. p. 1). Komisaři pak pokračovali Kar-

lovou ulicí tam a zpět (č. p. 74–79) a pak Plzeňskou k náměstí  

(č. p. 81 a 82), k nárožnímu domu č. p. 83. A když pak obešli 

a očíslovali celé Přeštice, vrátili se z Červenkovy ulice opět 

do Plzeňské (č. p. 62–71). Na mapě doplněná č. p. pocházejí 

ovšem až z druhého číslování domů z let 1805–1850.

2. Pohled na Plzeňskou ulici (vlevo) a Husovu ulici (vpravo) 

od dnešní Třídy 1. máje. V popředí střecha tzv. panské vily 

(bývalé panské cihelny). Za ní dům č. p. 134 pana Kripnera 

na místě, kde se Plzeňská a Husova stýkaly. Dům s komínem 

č. p. 133 je gumárna (pneuservis) pana Tomana, která byla po 

demolici ulice přenesena do č. p. 362 v Husově ulici (dodnes 

pneuservis Hrubý). Za světlým nárožním domem vlevo druhý 

dům je nárožním domem s Karlovou ulicí.              Foto DHP

3. Vstup do Plzeňské ulice z náměstí. Vlevo č. p. 123. Na 

tento dům na rohu Červenkovy a „Plzeňské uličky, uzounké, 

jdoucí z náměstí kams k silnici“ vzpomínal po letech básník 

Louis Křikava, který v něm prožil kus dětství. V době poříze-

ní snímku patřil dům Karlu Jílkovi, který zde měl pekařství. 

Výloha do ulice sloužila pojišťovně Slávie.              Foto DHP

4. Pohled na ústí Plzeňské ulice do náměstí z opačné strany. 

Prkenný plot po levé straně zakrývá parcelu nárožního domu 

č. p. 142, který patřil židovské rodině Kurandových, zavraždě-

né v Osvětimi. Část domu, která přiléhala do Plzeňské ulice, 

byla zbořena už v roce 1955.                                   Foto DHP

5. Snímek z roku 1976. Demolice části Husovy a Plzeňské 

ulice odkryla pohled na dosud stojící nárožní dům č. p. 159 

(s nárožním arkýřem) u ústí Karlovy ulice. Později zanikl i on 

a celá Plzeňská i Karlova ulice ustoupila socialistické panelo-

vé výstavbě.                                                              Foto DHP

6. Chodník, po němž kráčejí děti, je na místě Plzeňské uli-

ce. Z ní a z Karlovy ulice, z bloků domů, jejichž půdorys byl 

založen ve 13. století, se po demolici v letech 1976–1977 

stal vnitroblok mezi paneláky. I tento poslední snímek však 

už odkazuje na „ztracené město“. Kotelna s úzkým vysokým 

komínem v pozadí snímku, postavená v roce 1978, již dnes 

naštěstí nestojí (zbořena v roce 1992). A celý vnitroblok (Měst-

ský park) doznal od situace na snímku značných změn. V roce 

2003–2004 byl přebudován do dnešní podoby.       Foto DHP

Ulice Plzeňská nesla své jméno už v tzv. Josefském katastru z roku 1785. Jde tedy o nejstarší známý 
název přeštické ulice, který navíc beze změny přetrval až do jejího zániku. Dva bloky domů mezi 
Plzeňskou a Rybovou, náměstím a Tř. 1. máje měl typický půdorys středověkých městských parcel, 
čímž odkazoval na dobu svého založení. „Z náměstí od starého domu Kotovic vybíhá stará ulice 
Plzeňská, ve které jsou samé bezvýznamné domky hospodářské.“ Takto odbyl popis Plzeňské ulice ve 
své obsáhlé soukromé kronice města Václav Sedláček. „Byla to tichá ulice,“ napsal před sedmi lety 
Ing. Jiří Běl na stránkách těchto novin. Přestože zde skutečně nestály žádné významné stavby, jedná 
se o část města z několika hledisek pozoruhodnou. A dnes už zcela zaniklou. Proto právem náleží do 
našeho nového seriálu Ztracené město. 
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Březen
– měsíc knihy

Eva Horová

Březen knize přeje,
srdce pookřeje.
Najdi volnou chvíli,
když meluzína kvílí.

Vlez pod teplou larisu,
uvolni mysl od stresu,
brýle z pouzdra vyskočí,
bestseller se přikrčí.

Na stránkách věty uhání,
kapitoly se předhání,
jedna, druhá, třetí...pátá...,
oko čte a velmi chvátá.

Čas utíká, vás to baví,
tenhle žánr úspěch slaví!
Prst olízneš a dál čteš,
od starostí utečeš.

Končíš v noci, hodiny bijí?
E-knihy tě nezabijí!
Čtečku v klidu zkus,
vytříbí tvůj vkus.

Ať nadšení stále trvá,
dobrých knih ať neubývá,
vybírej je s citem, péčí,
to jen tvoji duši léčí.

Knihovníci, knihovnice,
škoda, že vás není více.
Ať čtenáři neschází,
radost vás jen provází.

Přeji vám, ať vše se daří,
nečtou jenom mladí, staří,
ať i děti přijdou rádi,
jsou s knihami kamarádi.

Nové pohlednice 
k zakoupení v TIC Přeštice

Lze zakoupit i přes e-shop 

www.tic-prestice.cz 

Od 7. 12. 2020 
rozšířilo 

Turistické 
informační centrum 

svoje služby.
Stalo se též  

zásilkovnou,
lze zde vyzvedávat 

i posílat zásilky.

Pracovní doba
pondělí, středa

od 9.00 do 17.00 hodin

úterý, čtvrtek, pátek 
od 9.00 do 16.00 hodin

sobota
od 9.00 do 12.00 hodin
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Dámské a pánské odívání na venkově 
v minulosti
Lidový  oděv  byl  přizpůso-

bován  práci,  stavu  a  formě 
obživy  jeho  nositelů.  Změny 
v  oblékání  venkovských  vrs-
tev  jsou  patrné  zejména  na 
přelomu 18. a 19.  století, kdy 
se pozornost  soustředila hlav-
ně  na  sváteční  oděv  a  jeho 
estetickou složku. Významnou 
roli hrají v lidovém oděvu jeho 
funkce. V době, kdy byl  lido-
vý  oděv  běžným  každoden-
ním oblečením, bylo na první 
pohled poznat,  z  jaké  lokality 
nositel  pochází,  jaký  rodinný 
stav,  věk,  sociální  vrstvu  či 
profesi  zastupuje.  Reprezen-
tační  roli  pak  oděv  hraje  při 
různých  obřadních  příležitos-
tech,  jakými  jsou  rodinné  či 
výroční obyčeje. Čím byl oděv 
svátečnější, tím více se na jeho 
vzhledu  podílela  estetická 
složka.  Na  sváteční  oděv  své 
babičky  vzpomíná  Jaroslava 
Peclová  (*1944),  rodačka  ze 
Snopoušov:  „Moje babička 
Barbora (*1890) když někam 
šla, oblékla se vždy do sváteč-
ního, jak tehdy bývalo zvykem. 
V neděli chodila k synovi nebo 
k bratrovi Bartolomějovi. Dva-
krát do roka chodila na hřbitov 
do Dolní Lukavice a jednou 
se s Divišovými vypravila na 
výlet na Svatou Horu u Příbra-
mi. Vzala si šaty, zástěru, šátek 
na hlavu a střevíce. Punčochy 
babky tehdy nosily pletené tzv. 
hladce a obrace, a když se pro-
šlapala chodidla, doplétaly si 
je, tak se tehdy šetřilo.“
Mladé  a  svobodné  dívky  se 

často  oblékaly  do  světlejších 
barev,  zatímco  starší  ženy 
používaly na své oděvy barvy 
tmavší.  Dobový  zápis  uvádí: 
„Svobodné dívky nosily vla-
sy ve mnohé copy zapletené, 
vrkoče s jehlicí mosaznou 15- 
-20 cm dlouhou. Po roce 1830 
nosily malé čepečky se široký-
mi krajkami a s velkou kamr-
tuchovou mašlí vzadu. Na těle 
nosily černé kabátky, ke kterým 
si přidělávaly límce, tzv. krág-
le. Sukně nosily krátké, běla-
vé mezulánky, na nichž byly 
přišity ve vodorovném směru 
pentle. Místo šněrovaček poz-
ději zaujaly lajblíky (živůtky). 
Nosily červené punčochy, stře-
více z teletiny, s mašlemi na 
nártech. Nevěsta a družička 
o kopulaci v černých pláštích 
do kostela šly, ale vymizelo 
to kolem roku 1800. Lajblí-
ky bývaly barevné, květované 
a pestře vyšívané, které šly 
od pasu k prsům. Vzadu byly 
přišity šorčíky (dva podlouhlé 
polštáříčky senem vycpané). 
Nosívaly také flandy (spod-
ní sukni), fěrtochy (zástěry), 
trepky. Muži nosili vydrovky 
z vydří kožešiny a nahoře měli 
střapec. Ve svátek mívali klo-
bouk kastorový s pentlí a pře-
zkou.“
Vývoj  dámské  módy  prošel 

mnohými  změnami.  Měnila 
se  např.  poloha  pasu,  délka 
sukně,  zdůrazňování  ramen, 
dekorace  hlavy,  šperky  apod. 
Za  druhé  světové  války  byl 
zaveden tzv. přídělový systém, 
který nebyl jen na šaty, kabáty, 
košile,  punčochy  a  obuv,  ale 
také na látky a povlečení. Kro-
nika  Lišice  1922-1973  uvádí: 
„V listopadu 1939 byly zave-
deny oděvní lístky pro muže, 
ženy a děti. V Praze probíha-

ly demonstrace, které Němci 
rozháněli se zbraněmi. Od 1. 
ledna 1940 byly zavedeny pou-
kazy na boty. Na měsíc jich do 
naší obce přišlo kolem třiceti.“ 
Po válce časopisy VKUS nebo 
Eva  sice  přinášely  na  svých 
stránkách  skvostné  modely, 
leč takové, jaké si žena běžné-
ho postavení nemohla dovolit. 
Naopak  časopis  Hvězda  čes-
koslovenských  paní  a  dívek, 
potažmo Hvězda českých paní 
a  dívek  nebo  Hospodyňské 
listy  na  svých  stránkách  při-
nášely dámám mimo střihu na 
střízlivější oděv i různé tipy na 
přešívání,  aby  se  ušetřilo.  Na 
Přešticku  bylo  mnoho  švad-
len,  které  šily  pro  celé  okolí. 
Z  těch,  které  již  nejsou  mezi 
námi, jmenujme z Dolní Luka-
vice  např.  paní Růženu Bělo-
nožovou  (1903-1990),  Annu 
Vackovou (1909-1997), Annu 
Stavinohovou  (1943-2019), 
Barboru  Kašparovou  (1912-
2007),  Růženu  Benediktovou 
(1886-1966).  Z  dalších  Annu 
Turkovou (1907-1987) a Emi-
lii Kučerovou  (1921-1984) ze 
Snopoušov,  Jarmilu  Kašparo-
vou (1924-1969) z Lišic a Bar-
boru  Ibermajerovou  (1902-
1975) z Krasavec. Na Růženu 
Bělonožovou  vzpomíná  její 
syn Jan (*1942): „Po měšťan-
ské škole absolvovala tříleté 
učení v oboru dámská krejčo-
vá v Plzni, které v roce 1921 
zakončila tovaryšskou zkouš-
kou. Při učení si ji zde oblí-
bila mistrová, u které dalších 
šest let šila. Pracovala však 
12 hodin denně a brzy one-
mocněla tuberkulózou. Přijala 
pozvání své sestry do Železné 
Rudy, kde pracoval sestřin 
manžel u finanční stráže. Zde 
si na horském vzduchu odpoči-
nula a uzdravila se. Poté odje-
la do Prahy, kde žila a praco-
vala jako švadlena u bohatých 
pražských rodin po dobu 
deseti let. Když přišli Němci 
do Prahy, vrátila se do Dolní 

Lukavice. Šila ve svém rodném 
domě č. p. 33. Chodily se k ní 
učit i některé místní ženy a šila 
i pro paní Veverkovou ze zám-
ku.“ V  Dolní  Lukavici  také 
dlouhá  léta  šila  paní  Růžena 
Králová  (*1929).  Vzpomí-
ná  na  ni  Miroslava  Legátová 
(*1944):  „K paní Králové 
jsme začaly jezdit, když byd-
lela ještě v Předenicích. Šila 
sukně, halenky, šaty a vše při-
způsobila na danou postavu. 
Předlohy jsme nepotřebova-
ly, vždy jsme přišly, ona nás 
zkoukla a věděla. Do Lukavice 
jsme za ní ze Snopoušov jezdi-
ly hromadně na kole. Byla nás 
parta holek, a proto se něko-
likrát zkoušelo i na verandě. 
Paní Králová šila z látek, které 
jsme si každá dodala. Sháněla 
jsem je v Domě látek v Praze 
či v obchodě v Plzni, kde pra-
covaly moje kamarádky a vždy 
mi něco daly stranou. Nebylo 
to vůbec lehké něco pěkného 
tehdy sehnat. Nejvíce nám šila 
letní či společenské šaty, ale 
také kostýmky. Dodnes vzpo-
mínám na starorůžové šaty ze 
žoržetu, které mi ušila na pouť 
na Prusinech, na pepito kostý-
mek, který jsem nosila od jara 
do podzimu, na monofilové 
světle fialové šaty s květinovou 
dekorací, kdy kytička vypadala 
jako z mechu. Tyto šaty na mně 
obdivovala Máňa ´Davidojc´ 
a divila se, kde jsem sehnala 
látku. Kouzelné byly i žluto-
krémové pruhované letní šaty 
či krajkové halenky. Bezpo-
chyby její největší dílo, které 
pro mě ušila, byly moje svateb-
ní šaty. Bílé, v délce těsně pod 
kolena, se zajímavě řešeným 
horním dílem. Mnoho toho 
našila i sestře, mamince a dal-
ším ženám. A musím říci, že  
po ušití se zkoušelo většinou 
jen jednou a model hned sedl. 
Druhé zkoušky již nebylo tře-
ba, maximálně při svatebních 
šatech.“ Naďa Popová (*1972) 
z Dolní Lukavice vzpomíná na 
svoji  babičku  (*1914),  která 
vedla  kurzy  šití:  „Vyučila se 
u jedné židovky, která se po 

válce už nevrátila z koncent-
račního tábora. Babička pak 
pracovala v jiném salónu, ale 
po znárodnění už nemohla pra-
covat u soukromníků, tak zača-
la vést kurzy. Šití babičku moc 
bavilo a myslím, že byla vyhlá-
šená. Šily u ní i ´velké dámy´. 
Moc ráda jsem ji pozorovala 
při práci, jak brala míry, děla-
la střihy, zkoušela. Nejvíc jsem 
byla ráda, když ušila něco 

mně. Vždycky to byly parádní 
kousky a já jsem je ráda nosi-
la. Dodnes mám spoustu jejích 
výtvorů schovaných.“  Těchto 
kurzů  šití  se  dříve  zúčastňo-
valy  převážně  ženy  do  věku 
20 let a šily na strojích značek 
Singer, Veritas, Minerva nebo 
Lada.  V  Komunálních  služ-
bách v Přešticích od roku 1966 
šila  Anna  Stavinohová,  roze-
ná Loudová  (1943-2019).  Její 
mistrovou  tehdy  byla  Marie 
Štychová, vyhlášená švadlena. 
Ta jí dala dobrý základ do další 
činnosti a v roce 1961 se mladá 
Anna umístila na 2. místě v šití 
v  krajské  soutěži  v  Plzni.  Po 
mateřské  dovolené  paní  Sta-
vinohová  pracovala  v  Oděvě 
v Přešticích, kde mimo jiné se 
svou kolegyní ušila sametovou 
oponu bordové barvy do soko-
lovny v Dolní Lukavici.
Hodně  se  také  doma  pletlo 

a  háčkovalo.  Ze  šikovných 
pletařek  jmenujme  např.  paní 
Růženu  Pachovou  (1921- 
-2007),  která  jako mladá  pra-
covala  v  továrně  na  vlnu  ve 
Kdyni. Po nějaké době ze zdra-
votních důvodů přestala praco-
vat, pobírala částečný invalid-
ní důchod, který nepostačoval, 
tak si začala přivydělávat ple-
tením.  Pletla  převážně  svetry, 
ale také čepice, šály, rukavice 
a co bylo zkrátka třeba. Začala 
plést pro svoji rodinu a přáte-
le. To se hned rozkřiklo, a tak 
brzy získala klientelu nejen ve 
Snopoušovech,  ale  i  na  Přeš-
ticku.  Později  si  pořídila  ple-
tací stroj.
Nevím,  jak  vy,  ale  nejvíce 

nám  asi  stejně  řeknou  a  oko 
potěší dobové snímky, na kte-
rých  jsou obyvatelé z Přeštic-
ka.  Díky  nim  si  uvědomíme, 
jak se odívání měnilo v průbě-
hu času a mění stále.

Mgr. Eva Horová

Marie Přibáňová rozená 
Jaklínová (nar. 1873) a Marie 
Přibáňová (nar. 1949), pro-
vdaná Maňourová, č. p. 39, 
kolem roku 1955.

Barbora Kašparová, rozená 
Duchková, z Hradčan, 1912- 
-2017.

Móda 50. let. Vpravo Marie 
Pintířová z Dolní Lukavice.

Miroslava Legátová (nar. 
1944), jejíž šaty šila Růžena 
Králová, kolem roku 1965.

60. léta 20. stol. Vpravo Anna 
Stavinohová rozená Loudová.

Kolektiv žen z komunálních 
služeb v Přešticích, „šedivá 
paní“ je mistrová, paní Marie 
Štychová.

Barbora Čivišová (1900- 
-1975) z Hradčan, móda třicá-
tých let 20. století.

Móda počátku 50. let, na 
snímku dcery Dolanských 
z Hradčan č. p. 44.

Zleva Marta Kohoutová 
(Kowarz), Vladimír Kohout 
a Danuše Kohoutová, provda-
ná Beková, kolem roku 1952.

Vilma Horníčková v šatech 
od Stavinohové, které jí ušila. 
Byla to dcera fotografa Hor-
níčka, rok 1965.

Anna Stavinohová (1943- 
-2019), kolem roku 1970.

Barbora Kvíderová (1911- 
-1986), sedící vpravo, kolem 
roku 1931.



Přeštice  se  stále  ještě  jme-
novaly Sokol  a  opět  startova-
ly  v  nejvyšší  krajské  soutěži, 
což byl  tentokrát krajský pře-
bor. A opět sváděly  tuhé boje 
o  prvenství  s  tradičním  sou-
peřem  ČSD  Plzeň.  Mužstvo 
se prakticky nezměnilo, stejní 

hráči  předváděli  stejně  kva-
litní výkony  jako v předchozí 
sezoně.  Rozjezd  do  soutěže 
však měly Přeštice nepřesvěd-
čivý.  Z  neznámých  důvodů 
jim  los  určil  první  tři  utkání 
doma.  Tak  trochu  se  počítalo 
se  ziskem  šesti  bodů,  ale  to 
se  nestalo.  V  úvodním  tvrdě 
hraném  duelu  favorit  uhrál 
jen remízu 2:2 s ČSAD, když 
Novák vyrovnával  až  v  závě-
ru,  navíc  byl  vyloučen  Kříž. 
Pak  přijel  do  Přeštic  nováček 
z Rožmitálu a pět stovek divá-
ků  nevěřícně  sledovalo  stře-
lecké trápení domácích. Střelci 
měli notně vychýlenou mušku 
a  teprve minutu před koncem 
se Václav Brunát trefil do čer-
ného a zajistil vítězství 1:0. Za 
týden  přijel  další  nováček  ze 
Staňkova,  zabetonoval  obra-
nu, domácí útok byl neškodný 
a  hosté  si  odvezli  nečekanou 
výhru 2:0.
Umístění  ve  druhé  polovině 

tabulky  se  rozhodně  nečeka-
lo,  zřejmě  nastalo  mytí  hlav, 
protože hned v dalším kole na 
Sulkově  s  celkem  ZUD  Plzeň 
(Západočeské  uhelné  doly) 
přeštický tým zabojoval a odve-
zl si dva body za vítězství 3:2. 
V  dalším  průběhu  první  části 
stoupal  tabulkou  vzhůru,  střel-
ci  se  probudili  a  třeba  zápa-
sy  s Klatovy  (5:0)  nebo  s RH 
Plzeň  (8:1)  byly  střeleckými 
galapředstaveními.  Rozhodují-
cím  bojem  o  první  příčku  byl 
zápas s mužstvem z plzeňských 
Bor.  Na  jaře  se  oba  nejlepší 
celky  utkaly  v  Plzni  a  domá-
cí  zvítězili  3:1.  Přeštice  stejně 
jako  před  rokem  přijely  v  10. 
kole na Bory v  roli  vedoucího 
celku a opět roli lídra nezvlád-
ly.  Jejich  jediný  gól  vstřelil 
z penalty Kripner, za ČSD skó-
rovali dvakrát Hyrman a jednou 
atletický sprinter Sequens. Pře-
sto po první části soutěže byly 
Přeštice v čele soutěže o jeden 
bod  před  druhým  Staňkovem 
a dva body před ČSD.
Jenže  podzimní  odvety  začí-

naly  Přeštice  třemi  zápasy 

venku  a  získaly  v  nich  pouhý 
bod.  Překvapující  byla  zejmé-
na úvodní porážka 2:5 v Plzni 
s ČSAD. Opět jen bod z Rožmi-
tálu  za  remízu  1:1  a  před  900 
diváky  prohra  ve  Staňkově 
0:2  znamenaly  čtvrtou  příčku. 
Ale naštěstí se opakovala jarní 
historie. Mužstvo  se  rozehrálo 
a začalo sbírat body. Následují-
cí čtyři kola vůbec nezaváhalo, 
hladce  4:0  třeba  vyhrálo  před 
tisícovkou diváků v Klatovech, 
a když došlo v předposledním 
kole  k  rozhodujícímu  střetnutí 
s vedoucím ČSD Plzeň, ztrácely 
Přeštice na lídra pouhý bod. Na 
šlágr přišlo téměř 2000 diváků, 
souboje nejlepších celků v kra-
ji táhly. Domácí se ujali vedení 
gólem  Václava  Brunáta  1:0, 
tímto  dílčím  výsledkem  skon-
čil první poločas. Přeštice byly 
lepším  celkem, měly  převahu, 
ale  stejně  jako  před  rokem  se 
po obrátce vývoj utkání změnil. 
Fleischman  s  Mydlou  Kopec-
kým  skóre  otočili  na  1:2  pro 
hosty, ale zelenočerní tentokrát 
výhru  nebrali.  Domácí  kopali 
v  závěru  rohový  kop  a  Jarda 
Čermák  se  svým  typickým 
způsobem pověsil  do vzduchu 
a  nezadržitelně  hlavou  vyrov-
nal na konečných 2:2.

Kdyby  Přeštice  v  tomto 
důležitém  utkání  zvítězily, 
zcela  jistě  by  krajský  přebor 
vyhrály,  do  konce  zbývalo 
pouhé  jedno  kolo,  ve  kterém 
zvítězily  4:1  v  Sušici,  ale 
v plzeňském derby ČSD pora-
zil  ČSAD  6:3  a  první  příčku 
udržel.
Vítěz hrál potom kvalifikaci 

o  postup  do  nejvyšší  soutěže 
– Mistrovství  republiky. Her-
ní  řád  se  totiž  opět  změnil, 
Československý pohár se  ten-
tokrát  hrál  jako  soutěž  odbo-
rů, nepostupovalo  se z něj do 
nejvyšší  soutěže.  Vítězové 
krajských  přeborů  tak  dostali 
možnost postoupit do příštího 
ročníku  Mistrovství  republi-
ky  v  kvalifikaci.  ČSD  Plzeň 
vyhrál  krajský  přebor  o  bod 
před  Přešticemi  a  bojoval  tak 
v  jedné  z  kvalifikačních  sku-
pin společně s Dynamem Sla-
vií Praha, Slavií Karlovy Vary, 
SKP Roudnice a Slavií České 
Budějovice  o  postup  mezi 
nejlepší  celky  v  republice. 
Plzeňský tým skončil na čtvrté 
příčce a nepostoupil. Výš mezi 
naši fotbalovou elitu šla Slavia 
Praha  a  ČSD  tak  čekal  opět 
krajský přebor, a v něm již tra-
diční souboj s Přešticemi.
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(1921-2021)
Zlaté okamžiky 
      preštického fotbalu – 100 let

V kraji mezi nejlepšími celky, 
postup unikl o vlásek 1952

Výsledky v krajském přeboru v sezoně 1952:
Sokol Přeštice - ČSAD Plzeň 2:2 (1:2, Čermák, Novák)
Sokol Přeštice - Rožmitál 1:0 (0:0, V. Brunát)
Sokol Přeštice - Staňkov 0:2 (0:0)
ZUD Plzeň - Sokol Přeštice 2:3 (2:0, Kříž, Čermák, Blažek)
Sokol  Přeštice  -  Dobřany  4:2  (1:1,  Čermák,  Kříž,  Krýsman, 
Novák)
Nýřany - Sokol Přeštice 4:2 (2:0, Blažek, Čermák)
Sokol Přeštice - Klatovy 5:0 (2:0, Čermák 2, V. Brunát, Brabec, 
K. Kripner)
Radnice - Sokol Přeštice 3:4 (0:3, Čermák 2, Krýsman, Kříž)
Sokol Přeštice - RH Plzeň 8:1 (4:0, V. Brunát 3, Kříž 2, 
Čermák 2, Blažek)
ČSD Plzeň - Sokol Přeštice 3:1 (1:0, K. Kripner z PK)
Sokol Přeštice - Sušice 2:1 (0:1, Kříž, V. Brunát)
ČSAD Plzeň  - Sokol Přeštice 5:2  (2:0, V. Brunát, K. Kripner  
z PK)
Rožmitál - Sokol Přeštice 1:1 (1:1, Čermák)
Staňkov - Sokol Přeštice 2:0 (1:0)
Sokol Přeštice - ZUD Plzeň 3:2 (1:0, Kříž 2, K. Kripner)
Dobřany - Sokol Přeštice 0:4 (0:3, V. Brunát, Čermák, Brabec, 
Kříž)
Sokol Přeštice  - Nýřany 4:1  (2:1, Novák, Čermák, V. Brunát, 
Brabec)
Klatovy - Sokol Přeštice 0:4 (0:1, V. Brunát 2, Krýsman 2)
Sokol Přeštice - Radnice 1:0 (1:0, V. Brunát)
RH Plzeň - Sokol Přeštice 1:5 (1:1, V. Brunát 2, Krýsman, Kříž, 
Čermák)
Sokol Přeštice - ČSD Plzeň 2:2 (1:0, V. Brunát, Čermák)
Sušice - Sokol Přeštice 1:4 (0:2, Čermák 2, V. Brunát, Kovařík)

Pavel Hochman
Ukázka z připravované knihy „ZLATÉ OKAMŽIKY 

PŘEŠTICKÉHO FOTBALU – 100 LET (1921-2021)“, 
která bude vydána v červnu tohoto roku.

Dlouholeté přeštické opory – 
létající křídlo Václav Krýsman 
a excelentní hlavičkář Jaro-
slav Čermák.        archiv DHP

 Začátek 50. let. Záložník 
Jaroslav Čermák a brankář 
Jindřich Němec brání přeštic-
kou branku. 
archiv Jindřicha Krýsmana st.

Část branky s pokladnami u silnice směrem na Plzeň.
archiv Jindřicha Krýsmana st. 

Dorost Slavoje Přeštice uprostřed 50. let v sestavě s talento-
vaným Mírou Brunátem. Stojící zleva: Mašek, V. Levora, Holý, 
Hraběta (pozdější ligový hokejista Spartaku Plzeň), M. Brunát, 
Kastner, trenér Antonín Levora – Onýš. Sedící zleva: Housar, 
Cidlina, J. Kříž, J. Sikyta, J. Dvořák.

archiv Jindřicha Krýsmana st. 

Pod  tímto  názvem  vznikl  pod  hlavičkou  projektu Rozvoj 
služeb kulturního a komunitního centra Přeštice devítidílný 
soubor  cvičebních  lekcí  s  renomovanými  lektorkami Hele-
nou Böhmovou, Marií Bradovou a Evou Lojdovou. 
Tento seriál cvičení je volně ke stažení nebo sledování na 

http://www.kzpretice.cz/page/16420/article/13562/cvicte-s-nami. 
Je zaměřený na Pilates Clinic pro mírně a středně pokroči-
lé, dále na cvičení s velkými míči a zdravotní cvičení. Další 
lekce se věnují  józe pro začátečníky a pro mírně pokročilé, 
posilování  s  činkami  a  posilování  vlastním  tělem  a  vahou. 
Veškeré pomůcky jsou dostupné v běžné domácnosti. Každá 
lekce obsahuje i komentář s cvičebním postupem. Autorem 
obrazového a zvukového záznamu je známý přeštický foto-
graf Milan Janoch.
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V online prostoru zvládáme i fyzikální pokusy
Do projektu je zapojeno celkem 26 škol z Přešticka a Blovicka 
a naplňují motto projektu: Spolupráce – to nejcennější v nás

Snažíme se o podpo-
ru rozvoje kvalitního 
vzdělávání, propojuje-
me, spolupracujeme. 
Na setkání pracovních 
skupin společně při-
pravujeme vzdělávací 
aktivity pro pedagogy 
i rodiče, zajímavé akti-
vity pro děti a žáky 
a snažíme se využívat 
nabídky v území. Tak 
vzniká například spo-
lupráce s městskou 
knihovnou, s Muze-
em jižního Plzeňska 
v Blovicích, s her- 
ci plzeňského Divadla 
J. K. Tyla nebo se Spol-
kem Ametyst, který 
nabízí přírodovědné 
workshopy. Trvá spo-
lupráce s plzeňským 
P-centrem na podpo-

ru dobrého klima ve 
třídách, podařilo se 
navázat spolupráci 
s logopedem. Letos 
jsme také podpořili 
spolupráci s Junior-
festem, kdy si mohly 
školy vybrat ze zají-
mavé nabídky filmů, 
a navíc využít profesi-
onály zpracované pra-
covní listy. Tento škol-
ní rok je více přenesen 
do prostředí online 
a také my využíváme 
této platformy. Už se 
ale nemůžeme dočkat 
doby osobního setká-
vání, a tak jsou kromě 
jiného v plném proudu 
přípravy na srpnovou 
akademii ředitelů či 
oblíbenou letní školu 
pro pedagogy.

I setkání jednotlivých pracovních skupin (PS pro čtenářskou 
a matematickou gramotnost, PS pro rovné příležitosti a PS pro 
financování ve vzdělávání) probíhají v současnosti v online pro-
storu.

V lednu a únoru jsme se setkali online s lektorkou Pavlou 
Sýkorovou u  témat online aplikací ve výuce a Matemati-
ka v praxi, kdy byly představeny názorné příklady a situace 

inspirované matematikou kolem nás, které vedou k prohlu-
bování  matematické  gramotnosti  při  výuce  na  základních 
školách.  Účastníci  si  vyzkoušeli  úkoly,  praktické  aktivity 
a hry zaměřené na témata hospodaření domácnosti, nakupo-
vání a placení, které mohou využívat učitelé matematiky na 
I.  a  II.  stupni základních  škol v době prezenční  i distanční 
výuky.

Dne 26. ledna jsme v rámci pracovní skupiny pro čtenářskou 
gramotnost diskutovali spolu s Mirkou Škardovou z organizace 
Pomáháme školám k úspěchu možnosti čtení spolu s dětmi i při 
distanční výuce. Měli jsme příležitost sdílet s ostatními své vlast-

ní zkušenosti s podporou čtenářství dětí nejen v online výuce. 
Vyzkoušeli  jsme  si  také  jednu metodu  práce  s  textem,  získali 
tipy na nové knihy či konkrétní nápady, jak povzbudit rodiče pro 
společné čtení s dětmi.

Opravdu úžasný byl praktic-
ký  webinář  pro  pedagogy  ze 
základních  i mateřských  škol 
Úžasné fyzikální pokusy, 
na který  jsme pozvali  lektory 
ze  společnosti  ÚDiF.  Účast-
níkům  jsme  dodali  balíček 
s  pomůckami  potřebnými 

na  pokusy  a  ve  dvě  hodiny 
se  naše  kuchyně  a  obývací 
pokoje proměnily v jednu vel-
kou  laboratoř.  „Hráli“  jsme 
si  s  vodou,  optikou,  elektric-
kým  obvodem,  prostě  nabité, 
ale zábavné i poučné únorové 
odpoledne☺. 

Naši  Půjčovnu pomůcek 
a vybavení doplňujeme o další 
robůtky, ale také o knižní pub-
likace  jako  Jsi tam, brácho? 
nebo barevné a veselé Jógové 
karty. Přehled veškerého vyba-
vení k zapůjčení na www.mas- 
-aktivios.cz/MAPII/Aktivity 
pro vás. Tato půjčovna  slouží 
primárně  zapojeným  školám 
a  školkám,  ale  také  organi-
zacím  pracujícím  s  dětmi. Na 
našich stránkách je vám k dis-

pozici  také  kalendář s tipy 
na webináře pro pedagogy 
i rodiče, který pravidelně aktu-
alizujeme. 

CHCETE SI NĚCO 
VYPŮJČIT ČI ZÍSKAT 
VÍCE INFORMACÍ? 
Obraťte se na asistentku pro-

jektu  Mgr.  Alenu  Ratajovou, 
která  s  vámi  ráda  domluví 
podrobnosti zapůjčení a předá-
ní pomůcek. Tel. 732 365 042, 
e-mail: info@mas-aktivios.cz

Za realizační tým: Mgr. Martina Hanzlíková, hlavní manažer projektu, tel. 721 759 772, e-mail: info@mas-aktivios.cz 
www.mas-aktivios.cz, www.facebook.com/masaktivios1

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání II Blovice a Přeštice, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009133
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Zodpovědná redaktorka Mgr. Martina Míšková.
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VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM

Významné  životní  jubileum, 
osmý  životní  křížek,  oslavil 
počátkem  února  člen  oddílu 
národní házené 

Václav Řežábek.
V oddíle  začal  pomáhat,  když 

začala  sportovat  dcera  Marti-
na.  Průběžně  pomáhal  v  oddíle 
i v dalších funkcích. Jako vedou-
cí  družstva  jezdil  jak  s  dcerou, 
tak  posléze  s  vnukem  Tomá-
šem. S ním byl u dvojnásobné-

ho vítězství v Poháru SNH starších žáků v letech 2003 a 2005. 
Pomoci oddílu se nebrání ani nyní a pravidelně jej můžeme vidět 
u výběrčího stolku, a  jinak bedlivě sleduje hru ligových mužů, 
jejichž branku střeží jeho vnuk.
Je spravedlivé přiznat, že Vašek má mimo národní házenou ješ-

tě jednu sportovní lásku. Je náruživým turistou, velice dobře zná 
nejen nejbližší okolí, Šumavu, ale i zbytek republiky. Pokud by 
listoval ve svém „šlapacím“ deníčku, některý rok obsahuje zápis 
až osmi set odšlapaných kilometrů.
 Ještě hodně spokojených let a zdraví mu přejí 

přeštičtí národní házenkáři!


