
Lidé ne-
mají moc rá- 
di realitní 
makléře, že? 
Obecné pravi-

dlo to není, ale pochopitelně 
jsem se s tímto názorem setka-
la.
Proč mají tak špatnou 

pověst?

Začínající realitní makléř 
se dostane do realitky tak, že 
zkušený makléř hledá něko-
ho k sobě, aby vybudoval 
tým. Často jsou to lidé z pra-
covních úřadů nebo po ško-
le. Někdo řekne, pojď k nám 
do realitky, u nás si vyděláš. 
Jenže aby si vydělal, musí 
něco umět a v tomto oboru se 
na peníze dlouho čeká. Je zde 
obrovská úmrtnost, protože 

ti lidé potřebují do začátku 
svoje peníze, aby přežili. Oni 
sice vidí, že makléř dostane 
provizi sto tisíc, ale nevi-
dí náklady a netuší, že také 
mohou být dlouho bez pří-
jmů. Nemají pevnou měsíční 
mzdu, a pokud se jim neda-
ří, nevydrží. To se projevuje 
na práci s klienty a proto ta 
pověst.

Jestliže na jedné z měřicích 
stanic překročí množství pra-
chových částic limitní hodno-
ty, objeví se v aplikaci Mobil-
ní rozhlas výstražná zpráva 
tohoto znění: „Doporučujeme 
nevycházet a nevětrat.“ Zpráva 
uživatelům přijde automaticky, 
stejně jako dnes přicházejí zprá-
vy o programu kina nebo kul-
turní a společenské pozvánky. 
„Zpráva je důležitá třeba pro 

astmatiky,“ říká místostarosta 
Přeštic Marek Krivda, který 
projekt Agdata city vyjednává. 
Nabídka firmy přišla na jaře 
a podle dostupných informací 
jsou Přeštice zatím jediné měs-
to v Plzeňském kraji, které se 
do projektu zapojilo.

Projekt AGdata je původ-
ně vyvinutý pro zemědělce, 
aby měli přehled například 
o povětrnostních podmínkách. 
Pro města se měření zaměřuje 
především na prachové částice 
a měří i některé parametry oxi-

dů síry a dusíku. Projekt nabral 
zpoždění, ale podle Marka Kriv-
dy je po posledních jednáních 
na konci října jisté, že zprávy 
začnou chodit do konce roku. 
„Bylo to napínavé jednání, ale 
domluvili jsme se a jak zástup-
ci firmy Agdata tak Mobilního 
rozhlasu to potvrdili.“

Za pronájem měřících sta-
nic a za služby s tím spojené 
zaplatí město ročně 198 tisíc 
korun.

Vážení čtenáři,
je listo-

pad, počasí 
začalo být 
sychravé, 
ale přesto 
se občas 
objeví slun-

ce, aby nám ukázalo tu barev-
nou nádheru kolem nás. Listí je 
najednou všude. Pomohl tomu 
nedávný vítr, který nejen u nás, 
ale i na mnoha místech republi-
ky způsobil poruchy elektrické 
sítě. Nyní již vše funguje a listí 
z ulic bude brzo odklizeno.

Minulý sloupek jsem věnoval 
parlamentním volbám. Ty při-
nesly změnu ve složení posla-
necké sněmovny. Během lis-
topadu bude zvoleno její nové 
vedení a dozvíme se, jaké bude 
složení nové vlády. Měla by 
být jiná než ta končící. Osobně 
do ní vkládám velkou nadě-
ji a doufám, že na rozdíl od 
dosavadní populistické bude ta 
nová řešit současné problémy 
občanů ČR zodpovědně. Úkolů 
před ní stojí ohromné množství. 
Epidemická situace, energe-
tická krize, inflace, stárnutí 
populace, či státní dluh jsou 
jen některé záležitosti, kterými 
se musí naši nejvyšší předsta-
vitelé intenzivně a efektivně 
zabývat. Velice bych si přál, 
aby kromě propracovaných 
návrhů na řešení zmíněného, se 
změnily i poměry v naší ,,roz-
dělené“ společnosti. Nerad se 
smiřuji s tím, že se mění vzta-
hy mezi lidmi. Myslím, že to 
mají zčásti na svědomí sociální 
sítě. Zvláště pak, pokud se sta-
nou jediným zdrojem informa-
cí. Nebudu se zabývat hoaxy, 
manipulacemi, konspirativní-
mi teoriemi apod., ale tím, jak 
se osobní setkání a debata na 
rozličná témata stávají stále 
vzácnějšími. Mám jednu aktu-
ální zkušenost. Několik přátel 
mě upozornilo na diskusi u pří-
spěvku, který se týkal nedaleko 
otevíraného sportoviště. Dále 
se již diskutovalo pouze o spor-
tovištích v Přešticích. O těch, 
která tady jsou a, nebo naopak, 
nejsou. Celé se to neslo ve veli-
ce kritickém tónu. Zamrzelo 
mě to. Vždyť na stránkách měs-
ta jsou k nalezení různé doku-
menty, ve kterých je popsána 
strategie města. Například Plán 
rozvoje sportu. Na webu je 
také zveřejněn rozpočet města 
a střednědobý plán rozpočtu na 
následující léta. Podíval se tam 
někdo z diskutujících? Mys-
lím, že ne. Nedávám jim to za 
vinu. Každý třeba nemá chuť 
a čas si informace někde složitě 
vyhledávat. Beru to jako výzvu 
a komunikaci s veřejností roz-
šířím o sociální sítě. Jako dopo-
sud však samozřejmě platí, že 
se na mne může kdokoliv obrá-
tit s dotazem či nápadem.

Závěrem mi dovolte popřát 
vám pevné zdraví, které si v té-
to pandemické době obzvláště 
chraňme. Mgr. Karel Naxera

starosta města
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Martina Opatrná: Lidem chybí skromnost, 
chtějí mít všechno, ale to nejde.
S přeštickou realitní makléřkou a sportovní instruktorkou o náhledu na společnost, o realitách, o severské chůzi 
a o vytrvalosti nejen v plavání v ledové vodě.
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Žádné tajnosti

Naivní zájemci

Čtyři meteostanice měří kvalitu ovzduší v Přešticích, 
Skočicích a Žerovicích 
Před přeštickým Spolkovým domem na křižovatce ulic Palackého a Třídy 1. máje stojí sloup, na kterém se otáčí u nenápadné krabič-

ky ještě méně nápadná vrtulka. To je jedna s měřících stanic, která zaznamenává kvalitu ovzduší a tuto informaci předává dál. Data 
už jsou dispozici i v aplikaci Mobilní rozhlas, kde je každý uživatel může sledovat a podle toho se chovat. Nejpozději do konce roku 
bude zprovozněná i služba automatického varování při překročení limitů.

Akce
Den legií 

v Přešticích
17. 11. 2021

od 10.00 do 16.00 hod.
Výstava stejnokrojů, výstroje 

a výzbroje čs. legií z I. světové 
války, meziválečné čs. armády, 

čs. zahraničních jednotek 
z II. světové války 

a Armády České republiky.
Pořadatel město Přeštice, KKC 
Přeštice a Československá obec 

legionářská jednota Plzeň.

Místo konání:
dvůr městského úřadu

č. p. 107
Od 17.00 hodin pietní akt

„Listování“ symbolicky šampaňským pokřtili starosta Karel Naxera, pěvkyně Andrea Tögel Kalivodová a historik města Michal 
Tejček.                                                                                                                                                                             Foto Petr Šatra

20. 11. 2021
od 19.00 hodin 

Velký sál KKC Přeštice • Vstupné 390 Kč 
Předprodej TIC Přeštice

www.kzprestice.cz



Pokus vloupání do sta-
vebních strojů za obcí 
Přeštice–Zastávka

Dne 25. 9. 2021 ve 23.30 
hodin výjezd na signál, že 
došlo k vniknutí do pracov-
ních strojů odstavených na 
poli za obcí Přeštice–Zastávka. 
Na místě nikdo nezjištěn, ale 
půda pod stavebním strojem 
byla znečištěna PHM. Během 
následujících dnů pachatel 
krádež zopakoval. Na místě 
byl zadržen muž z Plzně, který 
je podezřelý ze spáchání trest-
ného činu krádeže.
Dopravní nehoda řidi-

če pod vlivem alkoholu 
a se zákazem řízení v ul. 
Nepomucká

Dne 26. 9. 2021 ve 4.33 hod. 
byl proveden společný výjezd 
strážníků a policistů do ul. 
Nepomucká v Přešticích, kde 
před místním klubem došlo 
k dopravní nehodě. Na místě 
zjištěno, že řidič vozidla ško-
da přejel vyvýšený chodník, 
kdy si na vozidle urazil plas-
tový podběh a najel do odsta-
vené dodávky citroën, kterou 
poškodil. Následně asi po 5 
minutách z místa nehody odjel. 
Čtyřiatřicetiletý muž z Radko-
vic byl policisty kontrolován 
v ul. Palackého. Tento byl pod 
vlivem alkoholu a řídil moto-
rové vozidlo, ačkoli má vyslo-
ven zákaz řízení motorového 
vozidla. Podezření ze spáchá-
ní trestného činu – Maření 
výkonu úředního rozhodnutí 
a vykázání a Ohrožení pod 
vlivem návykové látky – si na 
místě převzali policisté. Stráž-
níky bylo zajištěno místo neho-
dy, která byla předána skupině 
dopravních nehod společně 
s kamerovými záznamy jako 
důkazní materiál.
Odchyt ptactva v Přeš-

ticích

V měsíci září byly v Přešti-
cích občany oznámeny nálezy 
mláďat ptactva. V ul. Husova 
u bytovky nalezena dvě holou-
bata a v ul. Máchova na vla-
kovém nádraží zraněná hrdlič-
ka. Strážníci mláďata převzali 
do péče a následně holoubata 
předali chovatelce ptactva, 
a hrdličku, která je na sezna-
mu ohrožených druhů, do 
záchranné stanice v Blovicích. 
Občanům děkujeme a ptáčkům 
– letu zdar...

Střípky měsíce
září 2021

 1. 9. po 8.00 hod. prováděli 
asistenti prevence kriminality 
kontrolu prostoru autobuso-
vého nádraží v Máchově ulici, 
když je kontaktoval neznámý 
muž s tím, že se mu uděla-
lo špatně po očkování proti 
Covid-19. Dále sdělil, že bydlí 
v chráněném bydlení na Tř. 1. 
máje a předal telefonní kontakt 
na svoji pečovatelku. Tato asi-
stenty kontaktována a muže si 
následně převzala.
 2. 9. před 7.00 hod. výjezd 
do pokladny nádraží ČD v ul. 
Máchova, kde se údajně měl 
nacházet zmatený cizinec, kte-
rý nehovoří česky. Na místě 
ztotožněn devětapadesátiletý 
občan Německa, který ztratil 
mobilní telefon a peněžen-
ku v Plzni, ale potřeboval se 
dostat domů do města Ulm, 
proto nastoupil na vlak směr 
Německo. Jelikož však neměl 
jízdenku, průvodčí jej vysadil 
v Přešticích. Cizinec nepro-
cházel pátracími evidencemi 
PČR. Strážník Nový a APK 
Krejčík mu následně poskytli 
finanční hotovost na jízdenku 
do Německa. Tímto bych jim 
chtěl poděkovat, neboť nezišt-
ně poskytli pomoc občanovi 
v nouzi.
  3. 9. po 10.00 hod. bylo na 
MP oznámeno, že v ul. Na 
Chmelnicích stojí u bytov-
ky postižený muž se psem 
a nemůže se dostat domů. Na 
místě zjištěn šestatřicetiletý 
muž z Přeštic, který nesrozu-
mitelně komunikoval. Přesto 
bylo zjištěno, že si zabouchl 

dveře bytu a neměl u sebe 
klíče. Nemůže se dovolat své 
matce, která je mimo město na 
školení. Cestou pečovatelské 
služby zjištěno, že muž navště-
vuje denní stacionář Kristián, 
kam byl prozatímně umístěn. 
Po konci pracovní doby staci-
onáře byl převezen na služeb-
nu městské policie, kde si jej 
následně převzala jeho matka.
 4. 9. po 21.00 hod. hlídka při-
volána do ul. Husova, kde by 
měla být zraněná žena, která 
nemůže vstát z komunikace. 
Osmačtyřicetiletá žena z Přeš-
tic měla zraněnou nohu, ale 
nežádala přivolání záchranné 
služby. Žena byla strážníky 
převezena domů. Před 23.00 
hod. společný výjezd policistů 
a strážníků do ul. Nepomucká 
na podnapilého agresivního 
muže, který ohrožoval svoji 
přítelkyni. Jelikož byl agresiv-
ní muž zraněn, byla přivolána 
záchranná služba, která jej za 
asistence policisty převezla na 
ošetření do Plzně.
 15. 9. po 19.00 hod. výjezd 
na oznámení do ul. Rybova, 
kde má stát žena, které údaj-
ně odcizili v restauraci v ul. 
V Háječku peněženku s finanč-
ní hotovostí, platební kartou 
a mobilní telefon. Jednalo se 
o osmatřicetiletou ženu z Pří-
chovic, bydlící v Přešticích, 
která byla pod vlivem alko-
holu (3,22 promile alkoholu 
v dechu). Šetřením v restaura-
ci v ul. V Háječku zjištěno, že 
se zde žena najedla, zaplatila, 
chtěla si odnést láhev rumu bez 
placení, proto byla vyvedena 
před restauraci. Žena následně 
údajně odcizené věci nalezla 
na zemi chodby v domě, který 
si pronajímá.
 17. 9. před 14.00 hod. pro-
veden výjezd do Městského 
parku, kde byl oznámen údajně 
podnapilý muž, kterého se děti 
bojí. Na místě skutečně zjištěn 
podnapilý sedmadvacetiletý 
muž bydlící ve Skočicích, který 
do obce chtěl jít pěšky. Jelikož 
by mohlo dojít k ohrožení jeho 
života a BESIPu, byl kontakto-
ván jeho zaměstnavatel, který 
jej vyzvedl a do Skočic odvezl.

 19. 9. před 21.00 hod. při 
hlídkové činnosti zjištěny dvě 
ženy, které vylepovaly volební 
letáky na plakátovací plochu 
města, kterou spravuje KKC. 
Jelikož ženy nemohly na mís-
tě prokázat zaplacení poplatku 
za výlep, byla kontaktována 
ředitelka KKC, které byla věc 
předána k vyřízení. Nalepené 
letáky byly z plakátovací plo-
chy ženou sejmuty.
 20. 9. po 9.00 hod. výjezd 
k budově ČD v ul. Máchova, 
kde mělo být odloženo větší 
množství odpadu. Na místě 
strážníky zjištěno, že starý 
nábytek a železo vedle budo-
vy odložili zaměstnanci firmy 
z Klatov, kteří provádí rekon-
strukce sklepa budovy. Na 
místo přivolán stavbyvedoucí, 
který ihned obstaral kontejner,
kam byl odpad následně 
odložen. Věc na místě řešena 
v příkazním řízení.

 24. 9. přijato anonymní ozná-
mení, že na Masarykově nám. 
stojí muž a chce strážníkům 
sdělit, že byl napaden. Jed-
nalo se o dvaapadesátiletého 
cizince bydlícího v Klatovech, 
který měl v obličeji nateklou 
podlitinu. Přivolání záchran-
né služby muž odmítl a sdělil, 
že byl fyzicky napaden hlída-
cí službou na nádraží v Plzni, 
poté nasedl na vlak, a proč 
vystoupil v Přešticích neví. 
Provedenou dechovou zkouš-
kou zjištěno přes 2 promile 
alkoholu v dechu. Věc předána 
k vyřízení PČR.

Pomocí MKDS zjištěno 
u kontejnerů na separova-
ný odpad 13 pachatelů, kteří 
odložili v ul. V Háječku, 5. 
května, Veleslavínova a Příkrá 
odpad a znečistili tím veřejné 
prostranství. Zjištění občané 
byli vyřešeni v příkazním říze-

ní pro přestupky proti veřejné-
mu pořádku.

Provedeno: 7x výjezd na na-
rušení objektu budov města,  
2 kontroly týkající se čipování 
psů pohybujících se na území 
města – 6 psů bez závad, kon-
trola pískovišť asistenty pre-
vence kriminality s detektorem 
kovu na území města – závady 
nezjištěny.

V září provedeno zajištění 
veřejného pořádku a bezpeč-
nosti silničního provozu:
1) rušení nočního klidu hla-
sitou hudbou po 23.00 hod. 
skupinkou lidí před řadovou 
garáží v ul. K Cihelně – po pří-
jezdu hlídky hudba vypnuta
2) usměrňování dopravy v ul. 
Hlávkova, kde uvízl v kop-
ci nákladní automobil, který 
nemohl vyjet z důvodu mokré 
vozovky
3) usměrňování dopravy na 
Tř. 1. máje – úklid znečištěné 
komunikace kamenem
4) na Masarykově nám. zjiště-
no znečištění parkovací plochy 
únikem provozních kapalin 
z dodávkového vozidla – řidiči 
praskla hadička brzdové kapa-
liny, na místo přivoláni hasiči, 
kteří znečištění odstranili
5) provedena kontrola u ZŠ 
v ul. Poděbradova a ve Sko-
čicích – používání dětských 
autosedaček – zkontrolováno 
62 vozidel – zjištěna dvě poru-
šení silničního zákona
6) realizována přednáška pro 
děti prvního stupně ZŠ Reb-
cova na téma – Bezpečně do 
školy
7) provedeno označení 28 jízd-
ních kol syntetickou DNA
8) zajištění veřejného pořád-
ku na akcích města – Pivní 
slavnosti, Haydnovy slavnosti 
v kostele na Vícově.

Pomocí kamerového systému 
zajištěny pro Policii ČR/správ-
ní orgán důkazní prostředky 
následujících činů:
1) průjezd dodávkového vozi-
dla Přešticemi – vozidlo naleze-
no jako odcizené v Klatovech
2) 2x dopravní nehoda na 
Masarykově nám. – nacouvá-
ní do stojícího vozidla a ujetí 
z místa
3) krádež registračních značek 
v ul. Hlávkova
4) nesrovnalosti mezi cyklis-
tou a spolujezdcem osobního 
vozidla na Masarykově nám.

Proveden výjezd na 6 vol-
ně pobíhajících psů: 2x Tř. 1. 
máje, 2x V Brance, 2x 5. květ-
na – majitelé řešeni pro poru-
šení obecně závazné vyhlášky 
města a dle zákona na ochranu 
zvířat proti týrání. Po dvou 
měsících proveden převod 
vlastnictví nalezeného pejska 
z města na nového majitele, 
tak ať se pejskovi daří...

V ul. Palackého, Komenské-
ho a Husova nalezeny kadáve-
ry koček – ekologicky zlikvi-
dovány.

Na území města nalezeno: 
chytré hodinky v ul. Jungman-
nova, peněženka s finanční 
hotovostí a doklady – předá-
no na ztráty a nálezy MěÚ, 
řidičský průkaz na Masaryko-
vě nám. – předáno na MěÚ, 
peněženka s finanční hotovos-
tí v ul. Nepomucká – vrácena 
majiteli.

Nejvyšší naměřená rychlost 
při provádění preventivního 
měření v obci Přeštice Nepo-
mucká – 70 km/h, Přeštice– 
–Zastávka – 73 km/h, v ul. Na 
Borech, kde je dovolená rych-
lost 30 km/h – 70 km/h.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník MP Přeštice
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Fotogalerie z Přeštického festivalu vína a Dne pro rodinu...

Foto Milan Janoch



Dokončení ze str. 1
Když vydrží, tak jim 

stačí prodat jeden dům 
za měsíc?

V principu ano, ale aby 
makléř prodal dům, musí ho 
nejdříve získat. Lidé si často 
chtějí nemovitost prodat sami 
a vůbec netuší, co je čeká. 
Aktuálně poptávka převyšuje 
nabídku. Když se mi podaří 
„nabrat“ lukrativní nemovi-
tost, tak se často ozvou desítky 
zájemců.
To vypadá docela jed-

noduše.
To tak vypadá, ale mnoho 

klientů přijde a ne zdaleka 
všichni jsou ochotni zaplatit 
alespoň polovinu toho, co dům 
stojí. Takže se běžně stane, že 
z řady zájemců není nakonec 
bonitní nikdo, protože nepro-
jde skóringem u banky. Lidé 
vůbec netuší, kolik je splátka 
hypotéky, bývají překvapeni, 
když zjistí, že nemají ani na 
půjčku bytu jedna plus jedna.
Vy lidem vysvětlujete, 

že to třeba nemá smysl?
Pochopitelně, je to součást 

mé práce. Zájemci o koupi čas-
to nemají zkušenosti s vyřizo-
váním hypoték. Neuvědomují 
si například, že když nežijí 
v manželství, tak se jim nesčí-
tají příjmy. Mají spotřebitelské 
úvěry, leasingy na auta a další 
výdaje, které banka od jejich 
příjmů odečte. Zájemci by si 
napřed měli zajít do banky 
a zjistit, jak jsou bonitní. Často 
přijdou na schůzku a absolut-
ně nemají tušení, co je čeká. 
Finanční gramotnost by se 
měla učit ve školách.

Jak to dopadne s lid-
mi, kteří si vzali hypoté-
ky a teď nevědí, jestli ji 
zaplatí?

To se špatně odhaduje. Ti, co 
si ji stihli vzít včas, mají fixaci 
na nějakou dobu. Předpokládá 
se, že úrokové sazby půjdou 
ještě nahoru. Na druhou stra-
nu, když jsem si brala hypo-
téku na náš dům, úroky byly 
14,5 procenta! To bylo před 
dvaceti pěti lety.
O tolik byly hypotéky 

dražší?
Tehdy hypotéky nabízela 

jedna banka. Neznala jsem 
nikoho, kdo si hypotéku bral. 
Nebyla to samozřejmost. Sou-
časná společnost si zvykla, 
že nic není problém stylem 
„pokud na něco nemám, tak si 
na to půjčím“. Opravdu není 
automatické, že musíte mít 
vlastní dům nebo byt. Pokud 
se pro to rozhodnete, musíte 
ukrojit z jiných zálib, což lidé 
vůbec nechtějí slyšet. Jsme 
zvyklí jezdit na dovolené v zi-
mě i v létě, cokoliv si koupit. 
Jenže bydlení je zásadní věc. 
Nemusí být vždy rovnítko 
mezi bydlením a vlastněním 
nemovitosti. Vždy je však 
zásadní vytvořit domov sobě 
a svým dětem. Je důležité si 
na počátku říci, co si skutečně 
mohu dovolit a zda neúměrně 
vysoké splátky neohrozí běžný 
chod domácnosti. Často i veli-
kost pořízené nemovitost může 
být „nad naše poměry“.
Kdyby vám bylo 23 let, 

skončila jste školu, jak 
byste řešila svoje bydlení?

Peníze z hypotéky a velkou 
část vydělaných peněz z pod-
nikání jsem investovala do 

rekonstrukce rodinné nemovi-
tosti. Je to vilka, ke které mám 
vztah, narodila jsem se v ní. 
Jenže když jsme dům koneč-
ně dodělali, dcera dostudovala 
a odešla bydlet jinam. Manžel 
celoživotně dojíždí do Prahy, 
kvůli cestovní kanceláři jsme 
oba hodně cestovali. Mamin-
ka bydlí v patře, ale dneska 

vím, že tenhle dům pro mě do 
budoucna není udržitelný. Je 
zbytečně velký a já bych niko-
mu nedoporučovala stavět více 
než 4 + KK.
Myslíte, že vícegene-

rační bydlení nemá bu-
doucnost?

Možná, že na vesnicích. Pokud 
bych se ale měla vrátit k otázce, 
co bych dělala ve tři a dvaceti 
letech, tak bych se snažila poří-
dit si co nejdřív vlastní 1+1. 
Z toho by jednou mohl být 
investiční byt, který bych moh-
la vyměnit za jiný větší, když už 
bych věděla, jak a s kým chci 
žít. Největší chybou mladých 
lidí je, že vyhazují peníze za 
nájmy, tudíž nebudou mít na 
hypotéku. Ale ani nájemní byd-
lení není nic špatného, pokud se 
pro něj rozhodnou.
Myslíte, že současná 

situace povede k tomu, 
že lidé přestanou splá-
cet hypotéky a ceny 
klesnou?

Novostavby, byty i domy 
v lukrativních oblastech roz-
hodně nezlevní, spíš půjdou 
ještě nahoru. Zlevní pře-
dražené nemovitosti na vesni-
cích, chalupy a statky, které 
vyžadují rekonstrukci. Obvyk-
le k nim patří velké pozemky. 
Celková investice je obrovská. 
Dneska nikdo nechce chovat 

zvířata a něco pěstovat, tak 
hledá pozemek do 1000 metrů 
čtverečních.

Než jste se vrhla na 
reality, provozovala jste 
27 let cestovní kance-
lář. Opravdu už nemělo 
smysl pokračovat?

V podstatě ne a covidu vděčím 
za finální rozhodnutí. Byla jsem 
v oboru od začátku a začína-
li jsme od nuly. Lidé za mnou 
chodili a ptali se, kam mají jet 
na dovolenou a osobní přístup 
skutečně ocenili. Jenže doba se 
změnila, na trh vstoupil internet, 
vše se zrychlilo, stalo se dostup-
ným s minimální námahou. 
Změnilo se i to, co od dovolené 
chceme. Lidem je dneska jed-
no, kde jsou. Byli všude, a jestli 
jsou v Turecku, Tunisku nebo 
v Egyptě, je jim jedno.
Rozumíte tomu?
Moc ne. Jsem z generace, pro 

kterou byla možnost cestování 
hodně omezená, a proto jakmile 
to šlo, už jsme někam vyrazili. 
Porevoluční generace si zvyk-
ly, že je to standard. Na dovo-
lenou se jezdí ideálně vícekrát 
do roka, cestování se bere jako 
součást života. Otázkou je, jaký 
je motiv pro cestování. Zda fot-
ky na Facebooku nebo zájem 
o destinaci, sport, kulturu, stu-
dium jazyka. Je to odraz spo-
lečnosti. Dalším důvodem čas-
tého cestování byla jeho cena.
Už není?
Není. Ceny jdou nahoru, letů 

je méně, poskytovatelů služeb 
také. Také nevíme, jestli nám 
v budoucnu zbyde na cestová-
ní, když zaplatíme náklady na 
bydlení.

Přijde mi, že letenky 
jsou pořád levné.

Jak kdy a kam. Z cestov-
ního ruchu vypadla „zajetá“ 
logika věci. Před osmi lety 
jsem mohla přibližně říct, 
kolik bude stát v létě Bulhar-
sko nebo Řecko letecky, kolik 
Chorvatsko vlastní dopravou 
či autobusem. Dnes to odhad-
nout nedokážu. Ceny se něko-
likrát za den mění, internet vše 
zrychlil.

Proč letíte do Tuniska?
Neletím do pevninské části 

Tuniska, ale na Djerbu. Mám 
obecně ráda ostrovy, je tam krás-
né počasí, prodloužím si léto.
Co tam budete dělat?
Do deseti dopoledne je tam 

relativně chladněji a v pět 
odpoledne sluníčko zajde. 
Mezitím je ale často 24 až 28 
stupňů. Je tam málo lidí, žád-
né animační programy a moře 
má krásných 18 stupňů. Prostě 
paráda.
A berete si tam hůlky?
Pochopitelně. Letos to bude 

asi složitější. Pláže jsou hlída-
né a oficiálně není dovoleno 
z důvodu Covidu hotel opouštět.
Budete chodit ode zdi 

ke zdi?
Od pláže k pláži, a budu 

hodně plavat. Fascinuje mě, 
kam se to všechno posunulo. 
Přibližuje se to situaci před 
rokem 1989, kdy jsme ni-
kam nemohli pořádně jezdit. 
Teď můžeme, ale zase někdo 
rozhoduje o tom, jestli mohu 
opustit hotel. Chápu, že je to 
kvůli bezpečnosti turistů. Kaž-
dý se sám musí rozhodnout, 
zda i za těchto podmínek bude 
cestovat nebo sedět doma.
Kdybyste nejela k moři, 

kam půjdete s hůlkami?
Nordic walking mě trochu 

vrací k cestovnímu ruchu. Už 
jsem myslela, že nikdy, ale 
díky chůzi s hůlkami a díky 
otužování začínáme dělat pro 
firmy outdoorové akce. Příští 
rok snad v tuto dobu půjdeme 
pochod přes Mallorku. Plánuji 
to dělat spíše pro malý okruh 
lidí. Kromě zajištění celé akce 
chci být i instruktorkou a jít 
s lidmi. Plánuju projít Sicílii 
a Sardinii.
Proč na chůzi s hůl-

kami potřebuje člověk 
instruktora?

Lidi obvykle používají trek-
kingové hole, zapichují je do 
země před sebou a používají 
je jako oporu při chůzi. Sever-
ská chůze je ale druh sportovní 
chůze se speciálními holemi, 
s jejichž pomocí se klasická 
procházka mění v efektní cvi-
čení. Pokud zvládnete techni-
ku, chodíte výrazně rychleji 
s holemi než bez nich a pra-
cuje skutečně celé tělo. Po půl 
hodině jste zpocení stejně jako 
při jakékoliv aerobní činnosti. 
Navíc jste v přírodě.

Když se zbavím před-
sudků proti nordic wal-
kingu, za jak dlouho mě 
naučíte s hůlkami chodit?

Záleží, jak jste pohybově 
nadaný. Naučit se správně 
technicky chodit s holemi trvá 
zhruba jeden až dva roky, je to 
ale individuální. Každý pohyb 
se počítá a všechno je lepší, 
než sedět na kanapi.  

Takže je jednodušší 
otužovat se, než chodit 
s hůlkami?

Podle mě ano. Pokud srovnám 
hůlky a otužování, tak otužovat 
se zvládne skoro každý. Při 
otužování jde jen o to srovnat si 
v hlavě obavu a strach ze zimy 
a prostě se potopit a plavat. Já 
se chci teď věnovat otužilecké-
mu plavání. To je jiná úroveň. 
Letos už chci na závody. Když 
chcete něco uplavat, musíte už 
trochu umět techniku. 
Vy máte na mysli vytr-

valostní plavání ve stu-
dené vodě?

Letos bych chtěla uplavat 
350 m a zařadit se tak mezi 
skutečné otužilce. Musím zlep-
šit techniku a tím zkrátit dobu 
plavání ve vodě studené pod  
4 °C. Tentokráte budu potřebo-
vat instruktora na plavání já.

Mám pocit, že ve vás je 
pořád učitelka?

Do letních prázdnin jsem učila 
cestovní ruch na hotelové ško-
le, a to na praktických příkla-
dech. Jezdili jsme se studenty 
na exkurze do hotelů, na letiš-
tě, měli praxi u mě v cestovce. 
Covid zasáhl školství stejně 
jako cestovní ruch. Se studenty 
nám chyběla osobní komuni-
kace i možnost cestování. Byla 
to zkušenost se po dvaceti pěti 
letech do školy vrátit. Je prav-
dou, že mi chybí, protože mám 
ráda lidi a jsem i „předváděcí 
typ“. Proto jsem ráda, že se 
mohu vyřádit jako instruktor 
severské chůze a otužování. 
Přála bych každému, ať si to 
vyzkouší denně aspoň patnáct 
minut.
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Lidem chybí skromnost, chtějí mít všechno... 

Učitelka v záloze 

Ceny hypoték porostou 

S hůlkami do celého
světa

Ľubomír Smatana
redaktor Českého rozhlasu 

(neprošlo korekturou)

Od cestovky k realitám

Fotogalerie z Přeštického festivalu vína a Dne pro rodinu...




  ZBOŽŇOVANÝ

14. 11. 2021 od 17.00 hod.  
Komedie / Drama
Česko, 2021, 99 min.
Uznávaný a všemi oblíbený pediatr Zdeněk (Jiří Bartoška) 
jde do důchodu. Celý život byl vyhlášeným lékařem nemoc-
nice a nyní se těší na zasloužený odpočinek. Ještě víc se však 
těší jeho rodina – manželka Olga, která se už nemůže dočkat, 
až o něj bude pečovat, stejně tak jako jeho dcera Zuzana, jejíž 
manželství s Karlem se nedávno rozpadlo. Nejvíc nadšená je 
však Zdeňkova vnučka Aneta, která dědu vždy považovala za 
svůj velký vzor a píše o něm seminárku do školy.


  DUNA

14. 11. 2021 od 19.00 hodin  
Dobrodružný / Sci-fi
USA, 2021, 155 min.
Kultovní sci-fi dílo vypráví o mocen-
ských bojích uvnitř galaktického Impéria, 
v nichž jde o ovládnutí planety Arrakis: 
zdroje vzácného koření – melanže, jež 
poskytuje zvláštní psychické schopnosti, které umožňují cesto-
vání vesmírem. Padišáh imperátor svěří správu nad Arrakisem 
a s ní i komplikovanou těžbu neobyčejné látky vévodovi rodu 
Atreidů. Celá anabáze je ale součástí spiknutí, z něhož se poda-
ří vyváznout jen vévodovu synovi Paulovi a jeho matce, kteří 
uprchnou do pouště.


  ROZBITÝ ROBOT RON

19. 11. 2021 od 17.00 hodin  
Animovaný
USA / Velká Británie, 2021
Animovaný snímek Rozbitý robot Ron 
vypráví příběh trochu osamělého dvanác-
tiletého sedmáka Barneyho a Rona, jeho 
nového chodícího, mluvícího a zcela digi-
tálního přítele, který má být, alespoň podle reklamy, „nejlepší 
kamarád robot“. Avšak roztomilý robot Ron není úplně v pořád-
ku a zdá se, že je rozbitý. 


  SEAL TEAM: PÁR 

  SPRÁVNÝCH TULEŇŮ
21. 11. 2021 od 17.00 hodin  
Animovaný
Jihoafrická republika, 2021, 98 min.
Statečný mladý tuleň Quinn už má plné 
zuby žraločích nájezdů na svou vesnici. 
Rozhodne se proto sestavit speciální tulení 
jednotku, která tyto žraločí teroristy vyžene z jejich území nadob-
ro! Má to však jeden háček: tahle „speciální jednotka” se skládá 
z veselých tuleňů, kteří nikdy nebojovali, a do formy je nedokáže 
dostat ani zkušený velitel Claggart. 
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On-line rezervace termínu na občanské průkazy a cestovní doklady: http://www.prestice-mesto.cz/mestsky-urad/
/obcanske-prukazy-a-cestovni-doklady/rezervacni-system/ 

16. 11. 2021 - 9. 1. 2022
Krojované Vánoce – Lidová píseň a kroje v ilustracích Marie 
Fischerové Kvěchové


  KAREL

6. a 28. 11. 2021 od 19.00 hod.  
Dokumentární
Česko, 2020, 133 min.
Celovečerní dokumentární film Karel při-
náší ojedinělý pohled do soukromí a do 
duše Karla Gotta. Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová 
natáčela s Karlem Gottem po dobu celého jednoho roku a díky 
jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní 
pohled na život slavného zpěváka, jaký se doposud široké veřej-
nosti ani jeho skalním příznivcům nenaskytl. Zároveň v něm 
nechybí Gottův nadhled a humor.


  ETERNALS

7. 11. a 19. 11. 2021 od 19.00 hodin  
Akční / Drama / Fantasy / Sci-fi
USA, 2021, 157 min. 
Snímek Eternals představí zcela nový tým superhrdinů filmové-
ho vesmíru Studií Marvel. Epický příběh se odehrává tisíce let 
a sleduje skupinu nesmrtelných hrdinů, kteří jsou nuceni vystou-
pit ze stínů, aby se opětovně spojili proti nejstaršímu nepříteli 
lidstva, Deviantům. Film má vynikající herecké obsazení.


  PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI

13. 11. a 26. 11. 2021 od 17.00 hodin  
Romantický / Komedie
Česko, 2021, 109 min.
Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás 
trápí, co hledáme a nenalézáme, jsou 
vyprávěny s nadhledem a okořeněné trefnou situační komikou. 
Samozřejmě nechybí i ta správná dávka nefalšované romantiky 
a sentimentu. Ve filmu Přání Ježíškovi se ukázkově rozkmotře-
ná rodina znovu a znovu snaží usmířit. Nezodpovědný floutek, 
jehož životní náplní je obšťastňování žen, zjišťuje, že existuje 
i otcovská a partnerská odpovědnost. Spokojenému manželské-
mu páru, kterému zdánlivě nic nechybí, postaví osud do cesty 
malou uprchlici z dětského domova.


  KURZ MANŽELSKÉ 

  TOUHY
13. 11. 2021 od 19.00 hodin  
Komedie / Drama – Česko, 2021, 90 min.
Páry, toužící po návratu vášně a touhy do 
svého partnerství, přijedou na kurz ambi-
ciózního párového terapeuta Mazla (Vojta 
Kotek), který razí teorii, že partnerské štěstí stojí na maximální 
blízkosti obou partnerů, duševní i tělesné. Jenže velmi pevné obje-
tí se může snadno proměnit ve škrcení, škrcení v udušení, terapie 
v touhu po vraždě. Zvlášť když se napětí hromadí celé roky. Hele-
na (Lenka Vlasáková) tak dlouho čelí výčitkám svého manžela 
(Stanislav Majer), že jej tiskne málo, až ho jednou obejme příliš 
pevně. Udělala to schválně? Nebo jen podvědomě?

Podzimní 
balada
Eva Horová
Duhové lány vřesů teď září,
stíny se prochází na polštáři.
V uších kapky deště mi zvoní,
zlatý šat už je pod jabloní.
 
Červené listí má mnoho krás,
v korunách podzim
maluje zas.
Ohřej si dlaně
z teplého podšálku,
utrhni z jeřabin
pár rudých korálků.
 
Na mnohé na podzim
sedá už splín,
ves obchází smutný harlekýn.
Nikdo ho nikde neslyší,
plíží se krokem nejtišším.

6. 11. SO: ROMANTICKÝ 
HRAD GUTŠTEJN
TRASA: Strahov ČD – údolí 
potoka Hadovka – zřícenina 
hradu Gutštejn – údolí Úter-
ského potoka – Dudákov-
ský mlýn – Marasův mlýn 
– Hlaváčkův mlýn – Kozí vrch 
– Panna Marie Lurdská – Kon-
stantinovy Lázně
(15 km)
13. 11. SO: VŠERUBY – 
PLEŠNICE
TRASA: Všeruby – Chrančovi-
ce rozcestí – Hracholusky – zří-

cenina hradu Buben – Plešnice
(15 km)
20. 11. SO: KOLEM TŘÍ 
RYBNÍKŮ DO ČIŽIC
TRASA: Přeštice náměstí 
– Dolní Lukavice – Snopou-
šovy – Předenice – u Hakara 
– kolem 3 rybníků – chatová 
oblast Nebílovy – Čižice
(14 km)
27. 11. SO: NEZVĚSTICE 
– ZDEMYSLICE
TRASA: Nezvěstice – Žákava 
– Babiny – Štítov – Zdemyslice
(13 km)


  ZTRACENI V RÁJI

21. 11. 2021 od 19.00 hod.  
Komedie, Road movie
Česko, Švýcarsko, 2021, 75 min.
Evžen (Dominique Jann) se sice narodil a vyrostl ve Švýcarsku, 
ale protože byl vždy tak trochu bohém, rozhodl se opustit tamější 
buržoazní svět, kam příliš nezapadal. Po třicítce se přestěhoval 
do Prahy, odkud jeho otec naopak v roce 1968 emigroval a už 
se tam pak nikdy nevrátil. Evžen se i přes dospělý věk stále není 
zcela schopen postavit svému dominantnímu otci (Ivan Pokor-
ný), pro kterého je Česko a Praha dávno zapomenutá minulost. 
Jediné, na čem mu záleží, je dobrá pověst a slušně vydělávající 
soukromá zubařská praxe ve švýcarském Bernu.


  VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

26. 11. 2021 od 19.00 hodin  
Komedie
Česko, 2021, 105 min.
Originální snímek plný nečekaných situ-
ací, emocí, dojemných chvil, ale i zábavy 
odkrývá rodinné vztahy u Skálů, kde „vládne“ známá herečka 
Skálová v podání Jiřiny Bohdalové. Její syn ztvárněný Karlem 
Rodenem řeší svoji prostořekost a přítelkyni. U Pazderků se 
zase probírají nezvaní hosté a vzájemné vztahy, ale u sváteč-
ního stolu se nakonec sejdou Jiří Lábus i Oldřich Kaiser, Jitka 
Sedláčková, Pavla Beretová, Máša Málková, Albert Čuba nebo 
Anna Fialová.


  O ČERTOVI A JINÉ 

  VÁNOČNÍ POHÁDKY
28. 11. 2021 od 17.00 hodin  
Animovaný, pohádka
Česko, 2021, 63 min. 
Animované pásmo vánočních pohádek, 
které přináší to nejlepší z české animace 
a tradičních příběhů a tradic. Hlavní sou-
částí pásma je pak nejnovější pohádka 
O čertovi natočená na námět stejnojmenné knihy výtvarníka Pav-
la Čecha. Santa Klaus je sice milý strejda a leccos dovede, ale 
do české zimy patří Mikuláš, Ježíšek, koledy, vánoční ozdoby 
a samozřejmě, že i čerti a kominíci!

 Dokončení ze str. 1
Data mohou lidé už ale sle-

dovat i dnes na webu města. 
„Jedno čidlo je u Spolkového 
domu na křižovatce silnice 
první třídy, druhé je u měst-
ské knihovny. Občané tak 
uvidí, jak rozdílná je kvalita 
ovzduší v určité vzdálenosti 
od silnice,“ vysvětluje mís-
tostarosta Krivda. „V Žero-

vicích a Skočicích budou mít 
zase lidé zpětnou vazbu hlavně 
v zimě, kdy uvidí, co se stane, 
když v pět hodin večer všichni 
zatopí uhlím nebo něčím, co 
má ještě horší vliv na kvalitu 
ovzduší. Možná si uvědomí, 
jak moc jejich chování ovliv-
ňuje jejich zdraví. Není jediný 
důvod, proč tyto údaje tajit.“

(red)

Čtyři meteostanice měří...



Jak ten čas letí… 
Své ANO si před 50 lety dne 8. 10. řekli 

naši rodiče 

Ivana, roz. Brabcová, 
a Jaroslav Kohoutovi.

Chtěli bychom jim poděkovat za to, že 
nás vychovali, podporovali a dali vše, 
co jsme potřebovali. Poděkovat za jejich 
lásku, péči a porozumění v našem dětstvi 
i dospělosti. Poděkovat za klidný a útul-

ný domov, kde vychovali nejen nás, ale i čtyři vnoučata. Oba 
jsou celý život sportovci tělem i duší. Dodnes věnují mnoho úsilí 
a času výchově mladých sportovců a formování jejich osobnos-
ti jako trenéři TJ Přeštice. Přejeme jim pevné zdraví, dostatek 
lásky, životní pohody a elánu do dalších společných let. Dcera 
Radka a syn Dušan s rodinami.
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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 oslavil

pan 

Karel ROČEK

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

2. polovina září a 1. polovina října
ÚMRTÍ (září)

Bernard ČIČÁK
Marie HAVLÍKOVÁ
Marie BENEŠOVÁ 

(1949)
(1945) 
(1940)

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

ZLATÁ SVATBA manželů KOHOUTOVÝCH

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavily

paní  Květuše FUXOVÁ 
paní 

Květoslava FIALOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 91. narozeninám

91. narozeniny oslavili

paní Vlasta MÍFKOVÁ
pan Vladimír VOZKA

BLAHOPŘÁNÍ 
k 92. narozeninám

92. narozeniny oslavily

paní Marie VLČKOVÁ
(Žerovice)

paní Helena BEŠKOVÁ

Dne 19. listopadu 2021 uplyne smutný rok, 
co nám odešel náš milovaný člověk, pan 

Josef Taišl
z Přeštic.

S láskou vzpomínají rodiny Taišlova a Pe-
líškova.

VZPOMÍNKA

VZPOMÍNKA

Dobytí jižního hvězdnatého ráje
Petr Horálek je český 

fotograf, kreslíř, spisovatel, 
cestovatel, astronom, český 
delegát Mezinárodní asociace 
pro temné nebe a první český 
fotovyslanec Evropské jižní 
observatoře. Jeho snímky byly 
několikrát vybrány jako pres-
tižní Astronomický snímek 
týdne ESO nebo Česká astro-
fotografie měsíce. Je po něm 
pojmenována planetka 6822 
Horálek. A nám se podařilo 
jej přivítat u nás v knihovně 
ve středu 6. října na besedě 
„Dobytí jižního hvězdnatého 
ráje“.

V roce 2014 odcestoval na 
půl roku na Nový Zéland, kde 
si přivydělával v sadech s ovo-
cem, aby za našetřené peníze 
mohl znovu navštívit Cookovy 
ostrovy. Na populárním ostrově 

Aitutaki pořídil pravděpodob-
ně historicky úplně první sní-
mek noční oblohy a celý příběh 
popsal v knize Dobytí jižního 
hvězdnatého ráje. Všem poslu-
chačům se velmi líbilo zajíma-
vé, příjemné a vtipné vyprávění 
doplněné nádhernými snímky. 
Doufáme, že jsme se s Petrem 
Horálkem nesetkali naposled... 
           Mgr. Jindřiška Červená

ZLATÉ SVATBY

Zlatá svatba je bezpochyby nejznámějším výročím svatby, které 
slaví manželé po 50 letech společného soužití. Za půl století, kte-
ré spolu manželé strávili, jim život do cesty přinesl nejen idylické 
chvíle bezstarostného štěstí a pohody, ale i chvíle smutné, chvíle 
strachu či obav, které dostatečně vyzkoušely pevnost jejich manžel-
ských pout lásky. Strávit padesát let s jednou milovanou osobou, to 
je nádherný dar manželského života, který si žádá být po zásluze 
oslavován! Dvojicím, které spolu „v dobrém i zlém“ prožily padesát 
let, patří náš skutečný obdiv. 

Dne 24. září uplynulo 50 let ode dne, kdy si v Přešticích dali 
manželský slib manželé

Václav a Zdeňka Tomanovi 
z Přeštic.

Dne 1. října uplynulo 50 let ode dne, kdy si v Přešticích dali 
manželský slib manželé

Jiří a Jaroslava Sýkorovi
ze Žerovic.

Dne 2. října uplynulo 50 let ode dne, kdy si v Přešticích dali 
manželský slib manželé

Jan a Zdeňka Sedlářovi
z Přeštic

a

Jaroslav a Ivana Kohoutovi 
z Přeštic.

50. výročí Vaší svatby je důkazem toho, že
láska, důvěra, úcta, tolerance, porozumění, 

upřímnost, přátelství
Vás provázely celým Vaším společným životem.

Vážení manželé Tomanovi, Sýkorovi, Sedlářovi a Kohoutovi, 
u příležitosti výročí uzavření Vašeho sňatku Vám přejeme hodně 
krásných společně prožitých chvil ve zdraví, štěstí, klidu a spo-
kojenosti v kruhu Vašich nejbližších.

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.

DIAMANTOVÁ SVATBA manželů 
ŠVAJCROVÝCH

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

Václav a Alžběta Švajcrovi 
z Přeštic.

Vážení manželé Švajcrovi, patří Vám srdečná gratulace, srdeč-
né díky za to, co jste společně dokázali. Přejeme Vám především 
pevné zdraví, spoustu krásných chvil s Vaší rodinou a hlavně ješ-
tě dlouhou životní pouť, prožitou jeden druhému po boku.

Koncert spojený s křtem
Součástí koncertu „Od klasi-

ky k muzikálu“ Andrey Tögel 
Kalivodové, který se konal 
v rámci výročí 795 let města 
Přeštice, byl i křest sebraných 
spisů Přeštických novin „Lis-
tování dějinami Přeštic“. „Jde 
o soubor článků mapujících 
historii přeštických organiza-
cí, spolků, životních událostí 
či slavných budov, které byly 
v průběhu let nazpět vydává-
ny v Přeštických novinách,“ 
začala vlastní křest ředitelka 
KKC Martina Míšková, které 
„Listování“ vydalo. „Na jejich 
vydání se samozřejmě podílelo 
město a vydání dotačním titu-
lem finančně podpořil i Plzeň-
ský kraj.“

Soubor článků vybral a sesta-
vil Michal Tejček. Ten pří-
tomným v sále krátce přiblížil 
vznik tiskoviny, připomněl 
autory. V krátkém projevu 
poděkoval i starosta města 
Karel Naxera, když ve vzpo-
mínkách se vrátil ještě více 
do historie města, až k jeho 
vzniku. Následně si potlesk 

vysloužila opět Martina Míš-
ková: „Budeme se snažit získat 
další finance a vydat další sou-
bor.“

Symbolickým ťuknutím nad 
nově vydanou tiskovinou dvě-
ma hlavními gratulanty, staros-
tou města a pěvkyní Andreou 
Tögel Kalivodovou za přispění 
ostatních autorů skončila ofici-
ální část, dále sálem jen zněly 
melodie, od klasiky po muzi-
kály. Řadu skladeb předneslo 
Moravské klavírní trio (Jiří 
Jahoda – housle, Jana Ryšán-
ková – klavír, Miroslav Zícha 
– violoncello), při dalších, tře-
ba při Bachově „Ave Maria“, 
Webberově „Memory“ z muzi-
kálu Cats či při árii Ježibaby 
„Čury mury fuk“ z Dvořákovy 
Rusalky a dalších doprováze-
lo trio hlavní hvězdu večera 
Andreu Tögel Kalivodovou.

Ta postupně přecházela prá-
vě od klasiky k muzikálům, až 
celý večer zakončila Schönber-
govou „Knížkou snů“ z muzi-
kálu Bídníci. 

(šat)

Po vystoupení při závěrečném snímku všichni vystupující: 
housle – Jiří Jahoda, klavír – Jana Ryšánková, zpěv – mezzosopra-
nistka Andrea Tögel Kalivodová, a Miroslav Zícha – violoncello. 
                                                                             Foto Petr Šatra

„Nezemřel, kdo v srdcích blízkých žije.“

Dne 28. listopadu 2021 uplyne již 25 let, kdy odešel tam, odkud 
není návratu pan

Josef PĚCHOUČEK st.
vojín slavného plzeňského pluku 35 Foligno.

Dne 14. listopadu 2021 tomu bude dlouhých 39 let, co mezi 
námi není paní

Marie PĚCHOUČKOVÁ 
z Příchovic.

Babičku si pamatuji sice jen z útlého dětství, kdy již byla vážně 
nemocná, ale dědečkovi jsem moc vděčný za vše, že mě dovedl 
od počátku základní školy až na práh dospělosti. Děkuji, nikdy 
na vás nezapomenu. Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

                                  vnuk Radek s rodinou



V letech 2020–2022 realizuje 
Centrum pro komunitní prá-
ci západní Čechy v partner-
ství s městem Přeštice pláno-
vání sociálních služeb. Cílem 
je pomoci rozvoji potřebných 
sociálních služeb na Přeštic-
ku. Do projektu jsou zapo-
jeni zástupci obcí a sociální 
pracovníci Městského úřadu 
Přeštice, poskytovatelé soci-
álních, zdravotních a jiných 
služeb, spolky, pečující osoby, 
senioři, osoby se zdravotním 
postižením, rodiče s dětmi 
a další širší veřejnost.

V rámci projektu se také 
představují jednotliví poskyto-
vatelé se svou nabídkou, kterou 
může v případě potřeby kdo-
koliv využít. Informace o pro-
jektu a možnostech jak se také 
do plánování služeb zapojit 
můžete nalézt na webu Sociál-
ní služby Přešticka – www.ka- 
posos.wordpress.com nebo lze 
kontaktovat Lenku Červenko-
vou z Centra pro komunitní 
práci západní Čechy (telefon-
ní číslo 722 466 185, e-mail: 
lenka.cervenkova@cpkp.cz).

Jedním z poskytovatelů, kte-
rý nabízí své služby na Přeš-
ticku, je organizace Raná péče 
Kuk, z. ú. Organizace posky- 

tuje zdarma služby rodinám 
s dětmi se zrakovým nebo 
kombinovaným postižením 
nebo ohrožením vývoje od 
narození do 7 let věku.

Sociální terénní služba Raná 
péče je jedinečná a má nezastu-
pitelné místo při podpoře rodi-
čů v péči o dítě s postižením 
v raném věku. Žádná dostupná 
sociální služba nenabízí takto 
komplexní a plnohodnotnou 
pomoc rodinám pečujícím 
o dítě se zrakovým nebo kom-
binovaným postižením.

Organizace působí v celém 
Plzeňském a Karlovarském 
kraji. Poradci poskytují kon-
zultace přímo v rodině, v je-
jím přirozeném prostředí, a to 
v rozsahu 1x za 1–3 měsíce 
dle potřeb rodiny. Rodina má 
možnost se na svého poradce 
kdykoliv obracet telefonic-
ky nebo e-mailem. Rodiny 
nejčastěji využívají sdílení 
náročné životní situace, jakou 
péče o dítě s kombinovaným 
postižením je. Sdílení pomá-
há se v situaci zorientovat 
a hledat možnosti řešení. Pří-
nosem pro rodiny jsou odbor-
né rady týkající se vývoje 
dítěte s postižením, zapůjče-
ní a instruktáž k pomůckám, 

zkušenosti z jiných rodin, 
kontakty na odborníky, infor-
mace o vzdělávání, využi-
tí sociálních dávek a jiných 
možností získávání financí. 
Přístup k rodinám je vždy indi-
viduální a partnerský. Poradci 
nehodnotí, neodsuzují, ale radí 
a doporučují.

Práce organizace navazu-
je a doplňuje práci lékařů 
a dalších odborníků. Poradci 
mají čas vysvětlit si a probrat 
s rodinou, co potřebuje, umož-
nit jí se zastavit a zamyslet 
se nad svou situací, zároveň 
nabízí pohled zvenčí a třeba 
i jiné možnosti řešení jejich 
situace. Cílem je, aby rodina 
službu nepotřebovala, byla ve 
svém fungování a rozhodová-
ní samostatná a mohla žít běž-
ným způsobem života ve své 
komunitě.

Kontakty:
Raná péče Kuk, z. ú.
Tomanova 5, 301 00 Plzeň
tel. 377 420 035, 724 400 815
e-mail: plzen@ranapece.eu
www.ranapecekuk.eu
www.facebook.com/
/ranapecekuk

Děkujeme za spolupráci 
všem, kteří rozvoj služeb na 
Přešticku podporují!
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Milostivé léto běží 
od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022
Návrh na tzv. milostivé léto byl schválen letos v červenci. Tato jedinečná pří-

ležitost, která umožní desítkám tisíc lidí vymanit se z dluhové pasti, probíhá po 
dobu tří měsíců, a to od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022.

Principy
Zaplatí-li povinný mezi 28.  

říjnem 2021 a 28. lednem 2022 
z pohledávky, kde je oprávně-
ným veřejnoprávní subjekt, 
a dluh je vymáhán soudním 
exekutorem, jistinu dluhu 
a 908 Kč (poplatek + DPH), 
odpustí se mu zbytek dlu-
hu (veškeré úroky, poplatky 
advokátům či penále).

Kterých věřitelů 
se to týká?

Veřejnoprávním subjektem 
se pro účely tohoto zákona 
rozumí:
 Česká republika
 územní samosprávný celek, 
včetně městské části nebo 
městského obvodu nebo měst-
ské části hlavního města Prahy

 státní příspěvková orga-
nizace, státní fond, veřej-
ná výzkumná instituce nebo 
veřejná vysoká škola
 dobrovolný svazek obcí, 
regionální rada regionu soudrž-
nosti
 příspěvková organizace 
územního samosprávného celku
 ústav založený státem nebo 
územním samosprávným cel-
kem
 obecně prospěšná společnost 
založená státem nebo územním 
samosprávným celkem
 státní podnik nebo národní 
podnik
 zdravotní pojišťovna, Český 
rozhlas nebo Česká televize 
nebo
 právnická osoba, v níž má 
stát nebo územní samospráv-
ný celek sám nebo s jinými 
územními samosprávnými 
celky většinovou majetkovou 
účast, a to i prostřednictvím 
jiné právnické osoby (dále jen 
„veřejnoprávní oprávnění“).

Pozn.: Jsou to např. obce, 
zdravotní pojišťovny, nemoc-
nice, dopravní podniky, tech-
nické služby obcí a měst, ČEZ.

Na co si dát pozor?
 Odpouštění příslušenství 
se týká pouze exekucí vymá-
haných soudním exekutorem. 
Na daňové a správní exekuce 
se milostivé léto nevztahuje! 
Dlužník nesmí být v insolven-
ci.
 Dlužník musí při plat-
bě výslovně uvést, že chce 
využít institut milostivého léta 
a vyzývá exekutora, aby postu-
poval dle zákona č. 286/2021 
Sb., část 2, čl. IV, bodu 25.

Milostivé léto představuje 
šanci pro lidi vymanit se ze 
svých dluhů a začít znovu nor-
mální život: „Milostivé léto je 
unikátní příležitost. Za posled-
ní roky si nepamatuji podob-
nou příležitost pro lidi, kteří 
se rozhodnou a chtějí vyřešit 
svůj dluh,“ říká dluhový ana-
lytik organizace Člověk v tísni 
Daniel Hůle.

Pro více informací můžete 
volat na helplinku organiza-
ce Člověk v tísni 770 600 800, 
a to každý pracovní den od  
9 do 17 hodin.

Koťátka k adopci – Fousky, z. s.
K adopci jsou Tymiánek 

a Badyánek. Kocourci jsou 
velmi kontaktní a mazliví. 
Domov hledají ke kočičímu 
kamarádovi. 

Domů půjdou vakcinovaní, 
odčervení, testovaní na smrtel-
né choroby FELv+FIV, čipo-
vaní s registrací.  

Domů půjdou na adopční 
smlouvu s podmínkou kastra-
ce. Kocourci jsou v žerovic-
kém depozitu.

Jejich profily na:
www.fousky.cz

Kontakt:
Vlastimila Suchá, telefonní 
č. 777 010 578, Žerovice 82.

www.fousky.cz
www.facebook.com/fouskyzs

  Černobílý Tymiánek.                    Bílomourek Badyánek.
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Obrazy
z dějin PŘEŠTIC

1. Na Wernerově vedutě Přeštic z roku 1752 vidíme nejstarší vyobrazení přeštické radnice 
(budova uprostřed s věžičkou). Nejstarší písemnou zmínkou o radnici je zpráva o velkém požá-
ru města v červenci 1590, při němž lehlo popelem prakticky celé město. Jako oběť požáru je 
zmíněna i radnice s hodinovou věží. Vybavení radniční budovy hodinovou věží patří mezi další 
známky toho, že Přeštice byly relativně bohaté a prosperující městečko.

4. Pohled z věže kostela, detail nároží Hlávkovy ul. a náměstí 
z Hlávkovy ulice, 1. republika. Zatímco v č. p. 11(a) byl hosti-
nec, v č. p. 11(b) bydleli podnájemníci a v přízemí byl kupec-
ký krám. Karel Schwarz ve svých Pomněnkách vzpomíná, že 
se zde na konci 19. století říkalo U Terezáků podle hokynáře 
Hlávky a jeho ženy Terezie.                                     Foto DHP 

2. Pohled na jihovýchodní 
roh náměstí na pohlednici  
J. Taišla, vydané v roce 1904 
(výřez). Č. p. 11(a), tedy hos-
tinec U Fingrů, tehdy vlastnil 
Michal Tobermann. Mimo-
chodem, ani jeden z těchto 
tří označených domů již dnes 
nestojí...

 
  Foto DHP

5. Snímek údajně z roku 1939 zachycuje budovu č. p. 11(b) 
v pohledu z náměstí po demolici předního domu č. p. 11(a) 
v roce 1937. V roce 1939 podlehlo asanaci i č. p. 11(b), a tím 
zmizela celá tzv. „zatáčka smrti“. V bývalém dvorním traktu 
této budovy, v jedné rovině se sousedním č. p. 12 (restaurace 
U Legionáře), postavil v letech 1940–1941 advokát Franti-
šek Šetek elegantní a moderní dvoupatrovou budovu (dnes mj. 
sídlo ČSOB).                                                            Foto DHP  

3. Výřez z mapy Stabilního katastru z roku 1837, roh náměstí, Mlýnské a Hlávkovy ulice. Pod 
č. p. 2 vidíme budovu stojící na místě nejstarší radnice. Součástí této radnice byl hospodář-
ský dvůr zvaný Rathaus s městským pivovarem, doloženým již ve 2. polovině 17. století. Pod  
č. p. 1 vidíme na mapě budovu tehdy nové radnice, která stojí na místě bývalých chlebných 
krámů. Nejstarší radnice i chlebné krámy vyhořely při požáru města v roce 1810 a obě 
budovy prakticky zanikly. Na místě chlebných krámů byla v letech 1831–1832 postavena 
nová budova radnice (č. p. 1), na místě nejstarší radnice vyrostl časem hostinec U Fingrů 
(č. p. 2).                                  

6. Snímek údajně z roku 1939 zachycuje pohled ze dvora na 
pavlač domu č. p. 11(b) před demolicí.                   Foto DHP

Michal Tejček
Dům historie Přešticka

Ztracené město 7. díl 
– Stará radnice II

V loňském prvním čísle PN vyšel první obrázkový díl tehdejšího Listo-
vání dějinami Přeštic, věnovaný staré radnici. Díky novému výzkumu 
staré přeštické topografie víme nyní mnohem více o staré radnici, jejíž 
historie byla mnohem dramatičtější, než se nám původně zdálo. Nej-
starší radnice totiž nestála na rohu náměstí a Mlýnské ulice, jak jsme se 
původně domnívali. Zde stály až do roku 1810 chlebné krámy. Nejstarší 
radnice, poprvé zmíněná v roce 1590, ležela na protějším rohu Mlýnské 
a Hlávkovy ulice, v místě tzv. „zatáčky smrti“. V letech 1771–1805 měla 
č. p. 101, v letech 1805–1810 č. p. 1. V roce 1810 vypukl v sousedství 
chlebných krámů veliký požár, kterému padly za oběť jak krámy, tak 
nejstarší radnice. Chlebné krámy zanikly úplně, na jejich místě byla 
postavena nová radnice, které zůstalo č. p. 1. Na místě nejstarší radnice 
vyrostla nová budova či „dvojbudova“, nesoucí nejprve č. p. 2, po roce 
1850 č. p. 11. V č. p. 11(a) do náměstí byl hostinec U Fingrů, v č. p. 11(b) 
do Hlávkovy ulice hokynářský krám U Terezáků.
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Carmina na Moravě
Vážení příznivci Carminy,
o posledním zářijovém 

víkendu se vydal náš pěvec-
ký sbor na Moravu, konkrét-
ně do Moravské Nové Vsi, 
která byla v červnu postižena 
ničivým tornádem. Poničenou 
Moravskou Novou Ves jsme 
se v červnu rozhodli podpořit 
finančním darem, neboť jsme 
právě toto místo již od loň-
ského roku měli v plánu na-
vštívit a v rámci Moravy zde 
uspořádat koncert. Darované 
peníze od členek sboru a ně-
kterých rodinných příslušníků 
byly poslány jednak na účet 
městysu a jednak do tří vyti-
povaných rodin. Dle děkov-
né zprávy jsme místní tímto 
krokem psychicky podpořili 
v nelehkých chvílích. V neděli 
jsme podnikli výlet na výstavu 
Slovanská epopej do Morav-

ského Krumlova a v neděli 
vystoupila Carmina v Lázních 
Slatinice na společném kon-
certu s kytaristou a zpěvákem 
Karlem Macálkou, moderáto-
rem a zpěvákem Erikem Bez-
díčkem a Jaroslavem Kopej-
tkem z plzeňského Českého 
rozhlasu, který nás doprovodil 
na fagot. Dle našich dojmů 
a potlesku se koncert, který 
se nesl v duchu písní skupiny 
Rangers-Plavci, ale i lidových 
a folkových písní v podání 
samotné Carminy, vydařil. Na 
příští rok jsme byli manažer-
kou pana Macálky a skupiny 
Rangers požádáni o spolu-
účast na turné, které se mimo 
jiné bude konat i na Moravě. 
Nabídky si velice vážíme a už 
teď se na tuto spolupráci velmi 
těšíme.

Za sbor Hana Volfová

Carmina v Lázních Slatinice.

Spolek pro záchranu 
historických památek 
Přešticka

Náš spolek ve spolupráci 
s městem Přeštice pokračuje 
v obnově drobných památek. 
Na náš návrh nechalo město 
Přeštice vyčistit sochy kosmo-
nautů v městském parku. Práce 
se ujal kameník Josef Měsíček 
a stejně jako v případě soch 
Úrody v Rybově ulici či Karla 
Hynka Máchy v Máchově uli-
ci k naší plné spokojenosti.

Před rokem byl na Víco-
vě u kostela sv. Ambrože 
vztyčen nový dřevěný kříž 
od tesaře Jakuba Kostura. 
Nyní se na kříž vrátila i ple-
chová postava Ukřižované-
ho Krista. Ta původní byla 
již značně poškozená. Město 
Přeštice tedy zajistilo výrobu 
nové u přeštického klempíře 
Miroslava Komana. Výtvarné 
výzdoby postavy se zhosti-
la MgA. Hana Süssová. Kříž 
na Vícově je tak díky práci 
výše uvedených a díky nasa-
zení pracovníků Domu histo-
rie Přešticka a města Přeštice 
kompletní. Původní plechový 
Kristus byl uložen v DHP.

Michal Tejček
www.spolek-prestice.cz

Vyčištěné sochy kosmonautů v parku u Tř. 1. máje. 
Foto Radka Süssová

Instalace plechové postavy 
Krista na vícovský kříž. 

Foto Ing. Jiří Běl

Nový kříž s Ukřižovaným 
u kostela sv. Ambrože na Víco-
vě.                Foto Ing. Jiří Běl

Se Sokolem na kopečky
a s draky na luka

V rámci pro-
jektu „SE SO-
KOLEM NA 
KOPEČKY“ se 

v letošním roce uskutečnil 
další z turistických pochodů. 
V sobotu 2. října 2021 ho pro 
členy Sokola, jejich rodinné 
příslušníky, i zájemce z řad 
veřejnosti uspořádala Tělo-
cvičná jednota Sokol Sušice. 
Organizátor pro účastníky 
pochodu vybral čtyři různé 
turistické trasy – v délce 4,8 
km, 5,9 km, 11,7 km a 13,9 
km – v okolí Hartmanic, Dob-
ré Vody a Březníku, všechny 
trasy částečně vedly po Vintí-
řově stezce. Zahájení pocho-
du proběhlo v 9.00 hodin na 
parkovišti u restaurace Vintíř 
v Hartmanicích a pak už se 
sokolští turisté vydali po jimi 
zvolených trasách. Zakončení 
a předání pamětních listů se 
uskutečnilo na odpočívadle 
u restaurace Rovina, kde jsme 
se rovněž občerstvili. Přeštičtí 
se letos zúčastnili v počtu 49 
osob. Nebyli to však jen čle-
nové naší Tělocvičné jednoty 
Sokol Přeštice, ale též někteří 
rodinní příslušníci a přátelé. 
Akce se díky krásnému počasí 
opravdu vydařila a všichni pří-
tomní z řad sokolů i veřejnosti 
si užili prima den s přátelskou 
atmosférou.

V sobotu 16. října 2021 se 
konala tradiční a oblíbená pod-
zimní akce přeštického Sokola 
– DRAKIÁDA. Loňský ročník 
nám překazila koronavirová 
opatření, a proto se na letošní 

létání všichni moc těšili. O tom 
svědčil i hojný počet návštěv-
níků, kteří za pěkného počasí 
dorazili na louku za Loděnicí. 
V doprovodu jednoho či obou 
rodičů nebo prarodičů přišlo 
předvést své dráčky 54 dětí. 
Při registraci obdržel každý 
dětský majitel draka startovní 
číslo ve formě pásky na ruku. 
Ta sloužila zároveň jako sle-
vový kupón poskytnutý maji-
telem pizzerie na náměstí na 
nákup pizzy. Dalším sponzo-
rem byla – již tradičně – Cuk-
rárna V Háječku, cukrářky pro 
všechny dětské účastníky opět 
napekly malé perníkové dráč-
ky. Stejně jako před dvěma 
lety bylo počasí slunečné, vítr 
odpočíval kdesi v dáli a jen 
občas slabě zafoukal. Drakům 
se proto do výšin moc nechtělo, 
ale přesto se některým dětem 
– nebo spíš jejich dospělému 
doprovodu – nějaké podařilo 
vzhůru k nebi dostat. Šest dětí, 
které si přišly zalétat s dra-
ky vyrobenými doma, bylo 
odměněno látkovým vakem 
na záda a malými pastelkami. 
Dva draci ze všech nejlétavější 
a další čtyři hodně aktivní draci 
vysloužili svým dětským maji-
telům sladkou odměnu – čoko-
ládovou figurku. Domů vše-
chny děti odcházely s pěkným 
pocitem příjemně stráveného 

sobotního odpoledne a s drob-
nou odměnou – balónkem či 
pryžovým náramkem.

sestra Jarmila Žáčková
Tělocvičná jednota

Sokol Přeštice

Knihu „Život je sladký“ návštěvníkům představila autorka Jitka 
Janečková, spolu s ní další spoluautorky Jana Horáková a Mirka 
Kuntzmanová.                                                       Foto Petr Šatra

Představení „sladké“ knihy
Co je to ježek? Kytr? Klou-

zek? Pumprnikle? Šorna? 
Mandolety? Jen upřesním, že 
vše má něco společného s cuk-
rařinou. Stejně nevíte? Já také 
ne. Vysvětlení se mi dostalo 
při listování v nově vydané 
knize „Život je sladký“.

Její představení začalo 
v Domě historie Přešticka pří-
pitkem, samozřejmě sladkým. 
Bylo to spíše povídání o nově 
vydané knize, která mapuje 
historii cukrářského řemesla 
a rodů cukrářů na Přešticku 
a v dalších regionech.

„Původně to měla být kniha 
o cukrářství v Plzni, posléze 
přibylo nejbližší okolí. A jak je 
provázanost a známosti mezi 
pracovníky muzeí či archivů, 
tak se nabalovala další měs-
ta a vesnice,“ začala popiso-
vat vznik knihy autorka Jitka 
Janečková. Asi se sluší napsat 
hlavní autorka, když měla 
k ruce dvě další, Janu Horáko-

vou a Mirku Kuntzmanovou. 
„Svůj podíl mají dále asi dvě 
desítky dalších. Musíme při-
znat, že je to hodně rozsáhlé 
dílo, ale stejně neobsahuje vše. 
To by byla hodně ´tlustá kro-
nika´ a stejně bychom vždy na 
někoho či něco zapomněli.“

Kniha je vlastně složena ze 
dvou částí. Ta první – „Cukroví, 
cukrárny, cukráři na Plzeňsku“ 
– je hodně historická, od prvých 
perníků přes řemeslnou „páso-
vou“ výrobu až po současnost. 
„U druhé části – ´Cukrářské 
rody Plzeňska ve vzpomínkách 
pamětníků´ – vlastně vše udává 
název,“ pokračuje autorka.

Povídání o knize pokračo-
valo, doplňované o „příběhy 
z natáčení“, pardon, ze psaní. 
A jaké by to bylo povídání 
o cukrářích, cukroví, kdyby 
chyběla nějaká ochutnávka.

Samozřejmě, že byla. Různé 
druhy cukroví napekl Vladimír 
Milt.                                 (šat)



Na sobotu 6. listopadu 2021 
od 9.00 do 12.00 hod. jsme 
ve Slunečnici II. v Rebcově 
ul. 499 v Přešticích připravili 
„Veřejné krmení zvířátek“. 
U zvířátek v naší malé ZOO 
vás provede paní Hana Hasá-
ková.

Od 14.00 do 18.00 hod. se ve 
Slunečnici II. v sobotu 6. listo-
padu setkají hráči deskových 
her na akci „Deskohraní pro 
dospělé“. Akce probíhá pod 
vedením paní Marcely Hoško-
vé. Na „Deskohraní“ je potře-
ba se přihlásit v našem on-line 
systému – https://svcprestice. 
.iddm.cz/prihlaseni. Účastnit 
se mohou i děti starší 12 let.

V listopadu nás, kromě běžné-
ho provozu v kroužcích, čekají 
také vzdělávací programy pro 
mateřské školy a základní ško-
ly v Přešticích a okolí. Děti 
a žáci se zúčastní vzdělávacích 

programů „Domácí mazlíček 
a péče o něj“, „Jednodu-
ché tvoření se dřevem v díl-
ně“ a „Jednoduché pokusy 
v laboratoři“.

V sobotu 16. října 2021 jste 
spolu s námi mohli oslavit 
Den stromů. Akci, kterou jsme 
při této příležitosti pořádali 
v městském parku pod Benzi-
nou v Přešticích (nad kosmo-
nauty), navštívily děti všech 
věkových kategorií. Měli jsme 
pro ně připravený přírodověd-
ný kvíz, prolézání pavučiny 
a házení šišek a ořechů do 
dutiny stromu. Každý z účast-
níků si odnesl sladkou odmě-
nu. Děkuji vám všem, kteří 
jste za námi dorazili. Díky 
také všem spolupracovníkům, 
včetně těch nejmladších, Ter-
ky a Jendy.

Bližší informace o našich 
aktivitách se dozvíte na webo-

vých stránkách: https://slu-
necniceprestice.cz/ na FB: 
Středisko volného času Sluneč-
nice Přeštice, p. o., anebo na 
Instagramu: svc_slunecnice. 

Těšíme se na setkání při 
některé z našich dalších ak-
cích.

Mgr. Jana Prokešová
ředitelka SVČ Slunečnice
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SVČ Slunečnice Přeštice informuje XII. Kovářský den se koná 
v Oselcích!!!

XII. Kovářský den se usku-
teční v sobotu 13. 11. 2021 od 
9 do 15 hodin v prostorách 
Střední školy v Oselcích spo-
lečně se Dnem otevřených 
dveří. Stejně jako v předcho-
zích letech přijedou nejlepší 
mistři kovářského řemesla, 
aby předvedli svoji zručnost 
a prezentovali tradiční řemes-
lo. Součástí této akce bude 
bohatý doprovodný program 
s občerstvením.

Na kovárně, v mechanic-
kých dílnách a v prostoru dvora 
bude k vidění kovářská práce 
uměleckých kovářů, výstava 
kovářských výrobků, prodej 
kovářského nářadí, a podko-
vání koní, velmi atraktivní pro 
všechny návštěvníky. S prací 
našich oborů vzdělávání souvisí 
i další doprovodný program: 
výstava závodních historických 
aut a traktorů a předváděcí akce 
firem Peugeot, zemědělská 
technika New Holland a prezen-
tace dalších firem (např. Pfeifer 
Holz s.r.o., Prominent system 
atd.). Součástí Kovářského dne 
bude i ukázka drátenictví, palič-
kování, tvoření mandal z barev-
ných písků a prodej včelařských 
výrobků. V truhlárně bude 
k vidění práce na CNC strojích, 

soustružení dřeva, inkrustace 
(na modelu komody) i řezba, 
kterou si návštěvníci budou 
moci vyzkoušet.

Vzhledem k tomu, že Kovář-
ský den je spojen se Dnem 
otevřených dveří, budou se 
návštěvníkům a případným 
zájemcům o studium maturit-
ních oborů (Uměleckořeme-
slné zpracování kovů – práce 
kovářské a zámečnické, Umě-
leckořemeslné zpracování dře-
va) a učebních oborů (Truhlář, 
Umělecký kovář a zámečník, 
Mechanik opravář motoro-
vých vozidel /automechanik/, 
Opravář zemědělských stro-
jů) věnovat pracovníci školy. 
Současně budou prezentovány 
obory vzdělávání vyučova-
né na pracovišti v Blovicích: 
Pečovatelské služby, Opra-
vářské práce, Potravinářská 
výroba, Stravovací a ubytova-
cí služby.

Přihlášky na čtyřleté matu-
ritní umělecké obory, u kte-
rých se nekoná povinná při-
jímací zkouška z českého 
jazyka a matematiky, ale 
talentová zkouška, je třeba 
podat do 30. listopadu. Vše- 
chny důležité informace 
mohou zájemci získat přímo 
na místě – 13. listopadu 2021. 
Další informace na www. 
.stredniskolaoselce.cz

Ing. Miroslav Lávička
Střední škola

a Základní škola, Oselce
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SPORTOVNÍ ZLATÁ SVATBA
MANŽELŮ KOHOUTOVÝCH 
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Zlatá sportovní, to lze bez 
všech nadsázek snadno připojit 
k oficiálnímu „zlatá svatba 
manželů Kohoutových“, 
kterou oslavili v nedávných 
dnech. Jak Jarda, tak Ivana 
neprožili bez sportu doslova ani 
den.
Ivana je dlouholetou členkou 

Tělovýchovné jednoty Přeštice 
v oddíle „Sport pro všechny“, nyní oddílu „Sportuj s námi“. Celý 
svůj profesní život spojila se sportem, především s dětmi. Je stále 
cvičitelkou prvňáčků a druháků, pravidelně pořádá akci „Cvičí 
celá rodina“. Jejím největším sportovním koníčkem je však gym-
nastika. Základy tohoto sportu dala stovkám dívek, ale i chlapců. 
S trénováním jí pomáhal a dodnes pomáhá manžel Jarda. Přeš-
tičtí sportovní gymnasté zaznamenali řadu úspěchů na závodech 
nejen krajské, ale i celostátní úrovně.
Jarda má ještě jednu velkou sportovní zálibu, a tou je národní 

házená. Začal ji hrát jako žáček pod trenérem Burianem, přes 
dorostenecké roky postoupil do mužů a hrál v Přešticích I. ligu. 
Pomáhal získat pět titulů Mistra ligy, národní házenou aktivně 
hrál přes třicet let, končil až v zápasech staré gardy a dodnes jen 
málokdy chybí na domácím zápase ligových mužů nebo žen.

Do dalších společných let jim ještě hodně štěstí v životě i v tom 
sportovním přejí přeštičtí národní házenkáři a samozřejmě i pří-
slušníci oddílu „Sportuj s námi“ a také ostatní známí. 

O střelbu byl velký zájem
„Pořádáme tuto akci, ´Den 

otevřených dveří´, již popáté,“ 
v duchu si přepočítává Milan 
Šilhavý, předseda KVZ Přeš-
tice.

„Pro širokou veřejnost jde 
o možnost si pod vedením 
vyškolených instruktorů zastří-
let z různých zbraní, i pro ty, 
kteří nemají ´zbroják´. Jen ná-
boje si musí koupit. Co a kolik, 
tak dlouho střílí. Děti střílí 
zdarma ze vzduchovky nebo 
malorážky. A samozřejmě pro-
hlédnout si celý areál.“

Přeštický KVZ spadá pod 
republikový Svaz vojáků 
v záloze. „Navazujeme his-
toricky na původní střelecké 
svazarmovské oddíly, počtem 
členů jsme druzí největší 
v republice.“ A také mají na 
střelnici určitě dobrou partu, 
což dokazuje počet členů, kteří 
se na zajištění akce podílejí.

„Jinak každoročně u pří-
ležitosti oslav osvobození 
města pořádáme v květnu 
pro veřejnost závod ´Přeštic-
ká mířená´. A každý rok jsme 
spoluorganizátory s dalšími 
složkami IZS akce pro školu, 
pro sedmáky, ´Den s IZS´, kde 
si děti také mohou zastřílet,“ 
vypočítává hlavní akce předse-
da. Po dohodě s městem KVZ 

organizuje střelecký výcvik 
příslušníků městské policie, 
zajišťuje zkoušky na zbrojní 
průkaz. „Tady děláme tech-
nické zázemí, vlastní zkoušky 
samozřejmě jsou ´v rukou´ 
zkušebního komisaře. Také po 
domluvě si může přijít zastřílet 
veřejnost. Dá se dohromady 
parta, střílí si, my připravíme 
technické zázemí, hlídáme bez-
pečnost,“ pokračuje.

Nezapomene připomenout 
i rekonstrukci areálu: „Nedáv-
no novou krytinu ´dostala´ 
střecha klubovny, předtím 
vlastní střelnice, nyní bychom 
chtěli obnovit a modernizovat 
vlastní terčové zařízení. To 
už záleží na tom, jaké finance 
se nám podaří zajistit,“ končí 
Milan rychle hodnocení, když 
je odvolán pomoci řešit drob-
nou „potíž“.                      (šat)

O střelbu pod vedením instruktorů byl při „Dnu otevřených 
dveří“ velký zájem.                                              Foto Petr Šatra

Nejvýznamnější hasičské 
vyznamenání

Dne 27. října se pan Fran-
tišek Cibulka zúčastnil spo-
lečně s doprovodem z řad 
členů SDH Přeštice slavnost-
ního předání titulu Zasloužilý 
hasič na zámku v Přibyslavi. 
Toto nejvýznamnější hasič-
ské vyznamenání SHČMS 
si právem převzal za svoji 
dlouholetou činnost nejen 
pro Okresní sdružení hasičů, 
Okrsek č. 7, ale především 
za dlouholeté členství a čin-

nost ve Sboru dobrovolných 
hasičů. U Okresního sdružení 
hasičů byl členem represe 
velitelů, váženým rozhodčím 
soutěží v požárním sportu 
a klasických soutěží. Nadá-
le působil dlouhé roky jako 
velitel Okrsku č. 7. Ve Sboru 
dobrovolných hasičů v Přeš-
ticích vykonává funkci řidič/ 
/strojník a v minulých letech 
vykonával funkci velitele sbo-
ru a velitel zásahové jednotky. 
Doposud je František vážený 
a respektovaný mezi profe-
sionálními hasiči, se kterými 
sloužil u Hasičského záchran-
ného sboru ČR, ale především 
u Sboru dobrovolných hasičů. 
Za jeho dosavadní činnost, 
všechny cenné rady, předávání 
zkušeností i smysl pro humor 
mu z celého srdce děkujeme.

Za Sbor dobrovolných 
hasičů Přeštice

Jaroslav Cibulka ml.


