
Na začátku 
září jste se 
vrátil z šes-
t i t ý d e n n í 
mise Lékařů 
bez hranic 

z Jemenu. Proč jste tam 
byl tak krátce?

Jel jsem tam nouzově, jak 
se říká vylepovat díru. Přes 
zimu jsem tam strávil tři měsí-

ce a potom Lékaři bez hranic 
potřebovali někoho, kdo tam 
vyřídí objednávku materiá-
lu, převezme ji na letišti nebo 
v přístavu, proclí, převeze 
a uskladní.
Kde jste byl přesně?
V zimě jsem působil v trau-

macentru ve městě Mokka 
u Rudého moře. Je to asi hodi-
nu a půl jízdy autem (70 km) 
od bojové linie. V létě jsem byl 
v náhradním hlavním městě 

jižního Jemenu v Adenu. Záro-
veň jsem ale dohlížel i na trau-
macentrum v Mokka, tam to 
trvá autem asi pět hodin. Dozo-
roval jsem tam skladování léků 
a zároveň jsem v Adenu řídil 
i zásobování lékárny v Covido-
vé jednotce se třiceti lůžky.
Řeší někdo za války 

covid?
Je to problém, ale jen jeden 

z mnoha problémů.

Do školní jídelny vbíhá tlu-
pa dětí, učitelka na dozoru 
brzdí první běžce a směřuje 
je k umyvadlu. Před jídlem si 
děti musejí umýt ruce, jinak 
neprojdou. Nejrychlejší žák 
shrábne tác, ale příbor dosta-
ne do ruky od vedoucí jídelny 
Martiny Naxerové. „Nechce-
me dopustit, aby děti na pří-
bory sahaly. Každý dostane 
příbor ode mne. Stejně tak 
dostanou do ruky polévku, 
aby se zbytečně nedotýkaly 

nádobí.“ Jídelnu uklízečky 
pravidelně dezinfikují, stejně 
jako výdejnu jídla, kam chodí 
s kastrůlky rodiče nemocných 
žáků. „Všechno pečlivě čistí-
me. Místo parfémů se kuchař-
ky stříkají dezinfekcí,“ říká 
s lehkou nadsázkou Martina 
Naxerová.

Restaurace musejí zavírat ve 
22.00 hodin, což je omezení, 
které se v Přešticích dotýká 
zhruba poloviny podniků. „Na 

dodržování všech opatření 
i na otevírací dobu restaurací 
dohlíží městská policie,“ říká  
starosta Karel Naxera (TOP 
09). Od konce měsíce začíná 
město zajišťovat dezinfekci 
hojně navštěvovaných míst, 
jako je Česká pošta, Měst-
ský úřad nebo Lékařský dům. 
Praktičtí lékaři stále žádají 
pacienty, aby s podezřením na 
příznaky onemocnění zásadně 
nechodili do ordinací a svůj 
stav konzultovali pouze tele-
fonicky.

Pokračování na str. 3

Vážení čtenáři, 
ve svém 

červenco-
vém sloup-
ku jsem 
vyslovil na- 
ději, že je 
vše špat-
né již za 

námi a život se vrátil do nor-
málních kolejí. Zůstalo však 
bohužel jen u přání. Covid je 
tu s námi stále a vypadá to, 
že ještě ve větší síle než na 
jaře. Nevím, zda patříte do 
skupiny, která současnou epi-
demii považuje za zbytečně 
medializovanou, a nevěříte, že 
pomohou vyhlášená opatření 
(nošení roušek ve veřejných 
budovách včetně škol, omeze-
ní či zákaz hromadných kul-
turních a společenských akcí 
apod.). Osobně se řadím k těm, 
kteří si uvědomují vážnost 
situace (náš okres nyní patří 
mezi nejpostiženější) a přes-
tože jsem kritický k včasnosti 
zavedení těchto opatření, budu 
se řídit doporučeními odbor-
níků. Mnoho mých přátel na 
sociálních sítích dává jasně 
najevo, že už je to všechno 
kolem epidemie štve a chtěli 
by se opět chovat normálně. 
I přes nepřehlédnutelné riziko, 
že se nakazí, nebudou moci 
jít do práce nebo mezi přáte-
le, roušku si nevezmou. Vy to 
možná přežijete. I když jsem 
četl a slyšel přímo od nemoc-
ných o nepříjemných násled-
cích a ztrátě čichu a chuti. 
Myslete však na to, že můžete 
nakazit někoho ve svém oko-
lí či dokonce v rodině. Může 
to být váš tatínek po operaci 
nebo babička se sníženou imu-
nitou. Buďte prosím ohledu-
plní a nemyslete jen na své 
pohodlí. Děkuji vám za to. 
Měli bychom být stále opatr-
ní, proto opět nabízím pomoc 
města se zajištěním nákupů, 
dovozu jídla. Obraťte se na nás 
i v případě, že nebudete mít 
dostatek roušek.

V zářijovém sloupku jsem 
vás informoval o vývoji pří-
prav rekonstrukce Modrého 
domu. Soutěže o tuto veřej-
nou zakázku se zúčastnilo šest 
firem. Nyní se kontroluje nej-
levnější nabídka. Jsem velmi 
rád, že je o mnoho milionů 
nižší, než předpokládal pro-
jektantský rozpočet. Bude-li 
vše v pořádku a proběhnou vše- 
chny lhůty, budeme moci v polo-
vině října podepsat smlouvu 
a stavbu zahájit. Obdrželi jsme 
též informaci, že další z našich 
žádostí o dotaci na tuto stavbu 
byla schválena komisí. Čekáme 
tedy již jen na vyhodnocení naší 
poslední žádosti.

Pokračování na str. 4
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Stanislav Havlíček: Žádný Evropan 
si nemyje ruce tak důkladně jako Afričani
S farmaceutem a účastníkem mise Lékařů bez hranic o bombardovacích dronech, o bojovnících v sukních, o kávě 
z Mokky a o tom, jak se naučit jíst rýži rukama.

Doba covidová v Přešticích

Den pro rodinu  
aneb 

Křížem krážem
Přešticemi
3. 10. 2020 

od 11.00 hodin 
Masarykovo náměstí Přeštice

Přeštický
festival vína

4. ročník 

10. 10. 2020
od 13.00 hodin 

Masarykovo náměstí Přeštice

Už několik týdnů se objevují případy onemocnění i v Přešticích a některých přilehlých obcích. Okres Plzeň-jih se v polovině září 
dokonce vyšplhal na třetí místo v Česku v počtu nemocných na sto tisíc obyvatel. Stejně jako jinde, i v našem městě přijímají úřady, 
firmy a jednotlivci různá opatření proti šíření infekce. Epidemiologové předpokládají, že virus s námi bude ještě mnoho měsíců.

Letošní sezóna není bohatá jenom na viry, ale naštěstí i na houby. Rostlo jich tolik, že někteří houbaři naplnili na dvoře nafuko-
vací bazény a štěstí měl ten, kdo v lese nešlápl na hřib. Dokonce i na Masarykově náměstí v Přešticích vyrostly v čarovných kruzích 
nádherné žampiony, které mykologové pro Přeštické noviny určili jako pečárku ovčí (Agaricus arvensis). Houba je to jedlá, ale kdo 
by v té záplavě hub toužil po žampionu plném městských emisí. Takovou úrodu nepamatují dlouho ani hodně zdatní houbaři a očeká-
vejme přes zimu linoucí se vůni poctivé bramboračky se sušenými houbami z každého druhého okna. Ostatně neměly by to být jenom 
houby, které nás lákají do přírody. Během nouzového stavu je třeba na čerstvém povětří nabrat sílu a zocelit tělo i ducha. Přejme si 
pevné zdraví a nervy. I když to je i není na houby.                                                                                   Text (red), foto Milan Janoch

Diakonie ČCE
ve spolupráci
s KKC Přeštice

otevírá

od 6. 10. 2020
každé úterý

od 9.00 do 12.00 hodin

poradnu 
pro pečující

osoby
konferenční sál
 KKC Přeštice
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Jemen leží na Arab-

ském poloostrově, kte-
rý je plný ropy. Jaká je 
životní úroveň?

Mají ropu a možná ještě 
chvíli mít budou. Voda jim asi 
dojde dříve. S životní úrovní 
to záleží na vzdělání a na loka-
litě. Mnoho lidí neumí číst ani 
psát. Ovšem doktoři, sestry, 
lékárníci, které zaměstnáváme, 
mají vzdělání stejné jako my. 
Mají víc válečné praxe, roz-
šířeným oborem je chirurgie. 
Jejich vzdělání je mnohdy až 
nadbytečné, protože k tomu, 
co znají a dělají, nemají pří-
stroje a zařízení.
Vědí obyčejní Jemenci, 

proč se válčí?
Až se Saudská Arábie a Írán 

dohodnou, jak to Jemenci 
chtějí, tak to možná vědět 
budou. V Jemenu se s přestáv-
kami válčí posledních tři sta let 
pořád, byly to ale spíše kme-
nové války.
Jak válka vypadá?
Frontová linie není spojitá. 

Jemenci válečnou čáru běž-
ně a snadno překračují. Třeba 
polovina našich spolupracov-
níků, kteří pracují v Mokka, 
má rodiny na severu. Když 
jednou za půl roku jedou na 
dovolenou, bez problému pře-
kročí bojovou linii dvakrát.

Co všechno válka ovliv-
ňuje?

Jenom se do Jemenu dostat, 
je problém. Letový provoz nad 
Jemenem řídí saudskoarabská 
armáda, otevírá letové okno 
na několik hodin jen pro pět, 
šest civilních letadel. Zároveň 
nad Jemenem třeba létají velké 
drony, které shazují výbušni-
ny. Jeden takový po sestřelení 
dopadl kousek od naší nemoc-
nice a trefil muniční sklad. 
Následně jsme museli nemoc-
nici na tři týdny evakuovat.
Vy jste vybudovali 

nemocnici vedle munič-
ního skladu?

To jsme nevěděli. Muniční 
sklad byl, a i dnes je, na Goo-
gle mapách zapsán jako kul-
turní centrum. Výbuch nám na 
popel spálil novou lékárnu.
Bydlíte v objektu ne-

mocnice?
Mezi nemocnicí a domem, 

kde bydlíme, je to kilometr. 
Ale ten kilometr nemůžu jít 
pěšky, veze mě auto. Cestou 
mineme tak padesát vojen-
ských aut. Ve městě se běžně 
pohybují chlapi, ale i děti se 
samopaly a těžko rozeznat, kdo 
je voják a kdo civil. Ochranku 
nemáme, jen ostrahu budovy, 
ta ale není ozbrojená. Když 
nám vojáci přivezou pacienta, 
tak jsou ověšeni zbraněmi a na 
střeše auta mají kulomet. Při 
vstupu do nemocnice ale zbra-
ně musejí odevzdat a opravdu 
to dělají. Kdyby byli agresivní 
a zastřelili třeba doktora, tak je 
nikdo nevyléčí a oni to vědí.
Kdo jsou vaši pacienti?
Bojovníci i civilové s váleč-

nými zraněními, průstřely, 
výbuchy. Nejsmutnější jsou 
zranění u dětí. Měli jsme tam 
šest kluků, kteří hráli fotbal 
v minovém poli. Velkou část 
našich pacientů s úrazem jde 
na vrub dopravních nehod.
Utíkají Jemenci ně-

kam?

Nemyslím si. Naopak mě pře-
kvapilo, že do Jemenu utíkají 
Somálci. Mají to z Afriky na 
pašeráckých nebo rybářských 
lodích nejkratší cestou zhruba 
osmdesát kilometrů a každý 
den se jich vylodí několik set. 
Nedokážu si představit, jak 
hrozné to musí být v Somál-
sku, když utíkají do Jemenu. 
Nejvíc žebráků, zejména žeb-
raček jsou Somálky. Na prv-
ní pohled jsou odlišní, i když 
mají závoj a neumí arabsky. 
Myjí auta, něco prodávají, 
občas dostanou nějakou práci, 
prý si je najímají do Spojených 
arabských emirátů nebo do 
Saudské Arábie.

Členové Lékařů bez 
hranic jsou dobrovolníci. 
Kdo platí náklady?

Náklady na cestu, ubytování 
a podobné věci platí organiza-
ce. Zároveň dostávám nějakou 
náhradu za ušlou mzdu v Čes-
ku. Lékaři bez hranic získá-
vají příspěvky od jednotlivců, 
organizací a firem. Zásadně 
nebereme peníze od vlád a od 
„hříšných firem”, tedy od těch, 
které obchodují s alkoholem, 
zbraněmi, cigaretami a léky. 
Léky nejsou hříšné, ale šlo by 
o střet zájmů.
Co děláte po večerech, 

když nepracujete?
V nemocnici jsem obvykle 

od osmi do pěti, pak jsou do 
večera různé porady. Potom 
dělám, že spím, protože spát 
moc nejde. Ani ne snad kvůli 
horku, ale ta válka v hlavě ne-
jde vypnout. Máme posilovnu 
s činkami vyrobenými z beto-
nu a plechovek a třeba běžecký 
pás, který mě ale vůbec nebaví. 
Dvakrát jsme jeli k moři, je to 
jen patnáct kilometrů, ale trvá 
to přes písečné duny asi hodi-
nu. Navíc se jede naznačenými 
cestami přes odminované pole, 
to je adrenalin. Na pořádné 
koupání to taky není, hloubka 
je maximálně metr. Občas se 
podíváme na televizi, hraju na 
kytaru. Po večerech se snažím 
psát a z toho vznikají knížky.
Jak v Jemenu fotogra-

fujete?
Problematicky, venku se 

nedá. Všichni jsou ozbrojeni 

a focení se považuje za špio-
náž. Občas fotím v nemocnici. 
Používám jen telefon, foťák 
bych neuvezl. Jezdím s kyta-
rou a malým batohem, který 
má šest kilogramů. Tři trič-
ka, dvoje kalhoty, pár trenek. 
Obden nám perou. To je výho-
da Lékařů bez hranic. Tam 
každý dělá, co umí nejlépe. 
Já jsem lékárník, řeším léky. 
Takže mám vypráno, uklize-
no, navařeno a nemusím se 
o nic starat.

Co máte navařeno?
Na snídani, co si kdo v jídel-

ně uloví. Vločky, müsli, pečivo 
a nutella. Tu jíme pořád. Také 
nás neustále zvou místní kole-
gové na oběd. V podstatě se 
nedá odejít z nemocnice, aniž 
by nás někdo nepozval. Jídlo 
nevaří, objednávají z venku. Jí 
se z velkých hliníkových táců, 
na nich je kopec rýže, barevné, 
kořeněné, ozdobené zeleni-
nou. K tomu kuře nebo sko-
pové, prolijí to horkým lojem 
a jí se to rukama z toho tácu. 
Všichni najednou. To je nej-
lepší dovednost, kterou jsem 
se na misích naučil. Najíst se 
rukama.
Myjí si před tím důklad-

ně ruce?
To je nejsilnější poznatek 

z Afriky i Jemenu. Takhle 
si pečlivě umývat ruce, jsem 
Evropana nikdy neviděl. 
Jakmile se chystají k jídlu, 
důkladně se myjí. Někdy si 
myjí i nohy, protože se u toho 
sedí na boso. V Jemenu vez-
mou do „opičí dlaně“ rýží, 
palec si schovají do dlaně 
a pak palcem vytlačují rýži 
do pusy. Já se nenajím, aby-
ch nenadrobil. Pod nimi není 
zrnko rýže.
Znají sýr, pijí alkohol?
Sýr mají takový tvarohovitý. 

Alkohol vymysleli Arabové, 
ale nepijí ho. Do Jemenu se ani 
nevozí, jen na dezinfekci. Dá 
se koupit nealkoholické pivo. 
Pijí hlavně čaj, a to jsou pravi-
delné dýchánky kolem čtvrté. 
Všichni se připraví a nastává 
boj o silný černý čaj. S mlé-
kem a velmi sladký jako kara-
mel. Zpočátku jsem s tím měl 

velký problém, a musel jsem 
je přesvědčit, že chci menší 
dávku cukru.
Je něco, co vás na misi 

nebaví?
Nedá se říct, nebaví. Možná 

je moc porad. Otravuje mě ale 
zdržení, když nepřiletí letadlo 
s léky. Zvykl jsem si, že nic 
nejde podle plánu a čas nehra-
je roli. Je to neustálá impro-
vizace, a to mě docela baví. 
Když ale letadlo nepřiletí ani 
napočtvrté, už je to frustrující.
Podle čeho vás vybírají 

na misi?
Na závěr mise píšu krát-

ký report a nadřízený sepíše 
hodnocení. Podle toho šéfové 

usoudí, kam by se člověk hodil 
příště. Personalisti nás vybírají 
podle potřeby.
Kde byste chtěl ještě 

s Lékaři bez hranic pra-
covat?

Je mi to asi jedno. Ještě před 
válkou v Sýrii jsem dostal 
nabídku, ale kvůli invazi jsme 
tam projekty zrušili.

Jaké jste si přivezl su-
venýry z Jemenu?

Sám jsem si nic nekoupil, to 
zařizovali kolegové, jako turis-
ta se tam pohybovat nemůžu. 
Mám jemenskou sukni, to tam 
chlapi nosí. Vypadá to komic-
ky, když mají sukně a v ruce 
kalašnikov. Teď jsem si přivezl 
dva kilogramy kávy z Mokka. 
Kávu ale nepiju, je to dárek.
Tu sukni nosíte?
Jen doma. Mezi lidmi jsem ji 

měl jen jednou, když jsme měli 
novoroční večírek s Lékaři bez 
hranic.
Jak jste se dostal k psa-

ní knížek z misí?
Všichni se ptají, co se tam 

děje a když to mám opakovat 
několikrát za den, tak to už 
nebaví. Takže jsem začal pra-
videlně posílat e-mailem něco 
ve smyslu zápisků. Lidi to 
zajímalo, a chodily mi ohlasy, 
že by to bylo na knihu. Z něk-
terých věcí je třeba se vypsat, 
je to taková terapie. Z každé 
mise si odnesu zhruba třicet 
krátkých kapitol, a když si to 
doma seskládám, tak to vydá 
na knížku.

Dokončení na str. 5
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Muži v sukních

Seznámení občanů 
s činností městské policie za měsíce
ČERVENEC A SRPEN 2020 

Tel. 725 726 549

Žádný Evropan si nemyje ruce tak důkladně...

Akce čisté ruce

Přemístění přenosné 
zákazové značky z ulice 
Rybova 

Dne 7. 7. 2020 byla strážní-
ky zjištěna chybějící přenos-
ná zákazová dopravní značka 
v ul. Rybova v Přešticích. 
Pomocí kamerového zázna-
mu bylo zjištěno, že ji dne 5. 
7. 2020 v nočních hodinách 
odnesli čtyři mladíci. Dle míst-
ní znalosti byly zjištěny totož-
nosti místních mladíků a tito 
řešeni v příkazním řízení. Jeli-
kož jeden z mladíků značku 
odhodil v ul. Nepomucká a již 
nebyla nalezena, měla být po 
něm způsobená škoda místní 
firmou požadována. Doprav-
ní značka však byla nalezena 
asistenty prevence kriminality 
v řece Úhlavě u brodu. Tato 
byla následně předána místní 
firmě.
Podezření z týrání zví-

řat v ul. Husova
Dne 13. 7. 2020 byla hlídka 

MP vyslána operačním důstoj-
níkem policie do panelového 
domu v ul. Husova, kde by 
mělo docházet, dle sdělení 
oznamovatelky, k údajnému 
týrání psů, neboť se z bytu 
ozývají rány, křik osob, ště-
kot a kňučení psů. Strážníkům 
otevřela žena, která sdělila, že 
ji právě pokousal pes, a pro-
to na něj musela zvýšit hlas 
a uhodila ho pantoflem. Žena 
byla vyzvána k provedení veš-
kerých opatření k tomu, aby 
se  problém již neopakoval. 
Následující den byla strážníky 
společně s veterinárním léka-
řem krajské veterinární správy 
provedena kontrola psů, zda 
skutečně dochází k jejich týrá-
ní. Provedenou kontrolou bylo 
zjištěno, že se v bytě nachází 
4 psi. Z toho jeden nebyl oči-
povaný a tři měli nesrovnalost 
v očkování proti vzteklině. 
Podezření z přestupku  dle 
veterinárního zákona, ze kte-
rého je podezřelý majitel psů 
z obce Dolce, si na místě pře-
vzala k vyřízení krajská veteri-
nární správa. Podezření z týrá-
ní se kontrolou nepotvrdilo.  
Převoz agresivní ženy 

na záchytnou stanici
Dne 26. 7. 2020 v 01.03 hod. 

přijali strážníci telefonické 
oznámení od občana, že před 
vchodem panelového domu 
v ul. Husova se nachází žena, 
která zvoní na všechny zvon-
ky, hlasitě vykřikuje, ruší tak 
noční klid, a v domě se roz-
štěkali psi. Hlídka na místě 
nalezla třiadvacetiletou zjev-
ně podnapilou ženu z Merklí-
na, která nyní bydlí v tomto 
domě, a nemohla se dozvonit 
na přítele, což ji rozzuřilo. Při 
příchodu jejího přítele se její 
zuřivost ještě zvýšila, takže 
strážníci museli vůči ženě 
použít donucovací prostřed-
ky a pouta, neboť ohrožovala 
fyzicky strážníky i sebe. Pro-
vedenou dechovou zkouškou 
jí bylo naměřeno 2,47 promi-
le alkoholu v dechu. Jelikož 
byla ve stavu, kdy pod vlivem 
alkoholu nekontrolovala své 
chování, ohrožovala vlastní 
bezpečnost i bezpečnost stráž-
níků, dále veřejný pořádek 
a narušovala občanské soužití, 
byla převezena na záchytnou 
stanici do Plzně. Žena byla pro 

výše uvedené přestupky ozná-
mena k vyřízení na správní 
orgán města.
Pohyb psychicky ne-

mocného muže na úze-
mí Přeštic 

V měsíci červenci 2020 byl 
zaznamenán na území Přeštic 
pohyb muže, převážně cho-
dícího bos a svlečeného do 
půli těla. Muž byl opakovaně 
přistižen při vybírání popel-
nic. Jednalo se o třicetiletého 
muže z Dolní Lukavice, který 
neprocházel pátracími eviden-
cemi Policie ČR. Muž měl 
u sebe pouze občanský prů-
kaz, nikdo jej nehledal. Dne 
10. 7. byl nalezen po 22. hod. 
v ul. Revoluční, kde si lehl na 
břicho do vozovky a nechtěl 
se zvednout. Jelikož se stráž-
níky nekomunikoval a nešly 
vyloučit zdravotní potíže, byla 
na místo přivolána záchran-
ná služba a lékař. Muž byl 
naložen do sanitky, byla pro-
vedena kontrola na alkohol 
a test na drogy – vše negativní. 
Po vyšetření lékařem byl muž 
propuštěn pro snížený intelekt 
či simulaci. Dne 20. 7. před 
10. hod. byl tento muž nalezen 
na komunikaci ul. V Háječku, 
vedoucí do Dolní Lukavice, 
oblečen pouze do trika, jinak 
byl nahý, pokálený a v ruce 
měl rodný list. Na místo byla 
opět přivolána záchranná 
služba, která jej již převezla 
k vyšetření na psychiatrické 
oddělení do Plzně a následně 
k hospitalizaci do Dobřan.

Střípky měsíce 
července 2020 

 2. 7. po 10.00 hod. nahlá-
šena krádež v prodejně KIK 
v Přešticích, na místě zjištěny 
podrobnosti krádeže, zajištěn 
kamerový záznam, věc předá-
na k dalšímu šetření PČR. 
 6. 7. nahlášeno na MP – 
– pokus vloupání do baru v ul. 
Husova. Pomocí kamerového 
systému zjištěna doba pokusu 
a postava pachatele, který byl 
dle místní znalosti ztotožněn, 
vše předáno k dalšímu šetření 
na PČR pro podezření ze spá-
chání trestného činu krádeže.
 12. 7. po 18.00 h byla požádá-
na hlídka o pomoc mužem 
z Chlumu u Třeboně, který se 
nemohl celý den dovolat své 
matce, která bydlí v ul. Rybova 
v Přešticích. Na uvedené adre-
se byla žena nalezena v pořád-
ku, měla vybitý telefon. Syn 
zpětně vyrozuměn. Po 19.00 
hod. zjištěno kamerovým 
systémem v prostoru autobu-
sových zastávek Masarykova 
nám. – vyhazování ozdobných 
kamínků z mobilních květiná-
čů na vozovku parkoviště a na 
chodník dětmi. Matka dětí na 
toto upozorněna – kamínky 
vráceny zpět do květináčů.  
 24. 7. po 15.00 h telefonicky 
oznámeno občanem, že zapo-
mněl na autobusové zastávce 
na Masarykově nám. balíček 
vyšší hodnoty a odjel autobu-
sem. Požádal hlídku o zajiště-
ní balíčku. Následně byl balí-
ček oznamovateli vrácen. 
 27. 7. po 14.00 hod. přijato 
oznámení z ul. Luční, kde by 
mělo polehávat na dětském 
hřišti několik osob, které budí 
veřejné pohoršení. 

Pokračování na str. 9

Ani kilometr pěšky

Život na misi



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
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BLAHOPŘÁNÍ 
k 80. narozeninám

80. narozeniny oslavili

paní Marie SIKYTOVÁ
paní Vlasta KALČÍKOVÁ

paní Jana MARKOVÁ
pan Ing. Miloslav LUCÁK

ÚMRTÍ (srpen)

Zdeněk FÖRSTER
Jaroslav MAREK
Jan VÁŇA 
František ANDRLÍK

(1949) 
(1942) 
(2000)
(1929)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

www.kzprestice.cz
www.facebook.com/kzprestice 

SLEDUJTE

VZPOMÍNKA

ZLATÁ SVATBA manželů TYKALOVÝCH

BLAHOPŘÁNÍ 
k 92. narozeninám

92. narozeniny oslavily
paní Věra MAŇHOVÁ

paní Marie KOWALSKÁ

BLAHOPŘÁNÍ 
k 85. narozeninám

85. narozeniny oslavili

paní

Anna STUMPFOVÁ
paní Marie HERÝKOVÁ

paní 

Marie BREJCHOVÁ
pan Bohumil PUNDA

(Zastávka)

BLAHOPŘÁNÍ 
k 98. narozeninám

98. narozeniny oslavil

pan Miloslav HRUBÝ

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice

2. polovina srpna a 1. polovina září

BLAHOPŘÁNÍ 
k 90. narozeninám

90. narozeniny oslavila

paní

Marie AUŘADOVÁ

Čas plyne opravdu jako voda, ale stálá vzpomínka na moje 
rodiče neuplyne nikdy. Dne 12. října 2020 tomu bude 5 let, co 

navždy za nebeskou bránu ode-
šla moje maminka – paní 

Marie Levorová,
a bylo tomu již 18 let, co tam 

odešel můj tatínek – pan

Josef Levora
z Přeštic, Pobřežní ulice.

I kdybych napsala nekonečné množství řádek o tom, jací byli, 
nestačily by pro vyjádření jejich dobrých vlastností. A tak, moje 
drahá maminko a můj drahý tatínku, prostým slovem děkuji 
Vám za vše, vždy budu na Vás vzpomínat s velkou láskou a úc-
tou a vážit si toho, že jsem takové rodiče měla.

Marie Dvořáková – dcera s rodinou

Dne 21. srpna tomu bylo 50 let, kdy si 
v Přešticích řekli své ANO manželé

Jiří a Marie Tykalovi.
Při příležitosti tohoto krásného výročí 

uzavření Vašeho sňatku Vám, vážení 
manželé Tykalovi, přejeme, abyste 
společně užívali krásy života v kruhu 
svých nejbližších. Všechny příští dny 
a roky prožijte ve zdraví, štěstí, klidu 
a spokojenosti.

Pečujete doma o své blízké? 
Můžete se obrátit na poradnu 
Pečuj doma
Pečuj doma Diakonie ČCE nabízí ve spolupráci 

s Kulturním a komunitním centrem Přeštice služby 
poradny pro pečující v Přešticích, která bude probí-
hat v prostorách KKC na adrese Masarykovo náměs-
tí 311 každé úterý od 6. října od 9 do 12 hodin.

Poradna je 
určena všem, 
kteří se doma 
starají o své 
blízké. Na 
pečující zde 

čeká poradkyně týmu Pečuj 
doma Jitka Kallistová, od které 
se můžete dozvědět například 
to, na jaké příspěvky a dávky 
máte nárok, jak o ně požádat, 
jak si uzpůsobit domácnost, 
jaké kompenzační pomůcky 
používat nebo jaké podpůrné 
služby můžete využít ve své 
životní situaci.

Zdarma se můžete též zúčast-
nit akreditovaných kurzů pro 
pečující jako například Ošet-

řovatelský kurz, Péče o člo-
věka s demencí a další, kde 
můžete prohloubit své doved-
nosti v domácí péči. 

Více informací a podrobné 
programy najdete na www.pe-
cujdoma.cz, na těchto strán-
kách také naleznete interak-
tivní mapu pomoci, která vám 
pomůže najít pečovatelské, 
ošetřovatelské a další služby 
ve vašem okolí.

Mimo uvedené hodiny porad-
ny můžete Jitku Kallistovou 
kontaktovat také na e-mailu: 
plzensky@pecujdoma .cz 
a mobilu 704 607 825.

Dokončení ze str. 1

Město stále obsluhují auto-
busy přeštické ČSAD, nama-
lované v barvách Plzeňského 
kraje. „Všechny vozy pravi-
delně dezinfikujeme, na kli-
matizaci používáme ionizační 
přístroj, řidiči sice nemusejí 
jezdit s rouškou, já jim ji ale 
doporučuji,“ uklidňuje veřej-
nost ředitel Václav Königs-
mark. „Když si děti zapome-
nou roušku, tak je do autobusu 
vezmeme. Prvotní je pro nás 
dopravit je do školy. Je to stej-

né, jako když si zapomenou 
průkazku.“

Protiepidemiologická opatře-
ní ovlivnila i přípravu voleb do 
krajských zastupitelstev. Kro-
mě dezinfekce jsou ve voleb-
ních místnostech připravené 
i roušky. „Dostali jsme zhruba 
dva tisíce roušek pro voliče 
(v Přešticích je 5369 voličů –  
pozn. red.), kteří nebudou mít 
svoji,“ říká tajemnice Měst-
ského úřadu Zdenka Alblová. 
„Volby jsou připravené.“

(red)

Doba covidová...

Bezpečně v autobusech
Volby bez problémů

Jste samoživitelky 
a cítíte se být samy a bezradné?

Vše jde vyřešit – připravujeme cyklus seminářů, 
kde se dozvíte vše od praktických rad i příkladů z praxe 

až po konkrétní pomoc přímo s vaší situací.

Začínáme již 19. října základním tématem 
– na co máte nárok od státu, finanční i materiální pomoc, 

návaznost na Covid a další. 

Nemáte hlídání dětí? Vůbec nevadí, zajistíme tak, 
abyste se mohly věnovat po celou dobu přednášce. 

Vše je zdarma, pouze je nutné přihlásit se předem. 

Přijďte se seznámit, poradit a diskutovat 19. října 2020 
od 14.00 hodin do konferenčního sálu KKC Přeštice.

Projekt je finančně podporován z Operačního programu Zaměstnanost 
v rámci Evropského sociálního fondu.

ZLATÁ SVATBA manželů KUŽELÍKOVÝCH

Dne 8. srpna 2020 oslavili 50. výročí 
svatby manželé

Miluška a Stanislav Kuželíkovi 
z Přeštic. 

Kdysi jste si prstýnky dali a už je to 
pár let. Věčnou lásku jste si slibovali 
a ten slib nikdy nevzali jste zpět. Tak 
jako kdysi, tak i dnes Vám v srdci zvo-
ny znějí. A spolu s námi štěstí, lásku 
k vašemu 50. výročí vám přejí.

Vaše rodina.
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KINO – ŘÍJEN
  3. 10. 2020 od 17.00 hodin
MÁŠA A MEDVĚD: 
MÁŠINY PÍSNIČKY
Animovaný/rodinný
Rusko, 2020, 88 minut
Okouzlující animované příběhy nerozlučné 
dvojice, která si získala srdce dětí i dospělých 
na celém světě. A tentokrát s pořádnou porcí 
písniček! Máša je zvědavé, chytré a neposedné 
děvčátko, které žije ve staré železniční stanici 
v lese. Její nejlepší kamarád je dobrosrdečný 
medvěd, který dříve býval cirkusovým artistou. Máša miluje 
dobrodružství a objevování světa a je doslova magnet na potíže.

  3. 10. 2020 od 19.00 hodin
AFTER: PŘIZNÁNÍ
Drama/Romantický
USA, 2020, 106 minut
Hodná dívka Tessa a tajemný Hardin se 
propadli do vzájemné osudové lásky. Na ničem 
jiném nezáleží a ani jeden z nich nemá co 
ztratit. Až na to, že mohou ztratit jeden 
druhého, tedy vlastně úplně všechno. A právě 
takové nebezpečí hrozí ve chvíli, kdy se Tessa 
dozví o sázce, která jejich vášni předcházela, 
a jedno Hardinovo ošklivé tajemství z minulosti.

  4. 10. a 17. 10. 2020 
  od 17.00 hodin
PRINCEZNA ZAKLETÁ 
V ČASE
Pohádka/Fantasy/Komedie
Česko, 2020, 115 minut
Princeznu Ellenu od narození provází příslib 
mocné kletby, kterou na ni uvrhla čarodějnice 
Murien. Kletba se má naplnit v den Elleniných 
dvacátých narozenin, jakmile zapadne slunce. 
Avšak ve chvíli, kdy zajde poslední sluneční 
paprsek a vše se zdá ztraceno, princezna zjišťuje, že zůstala uvězněná 
v čase. Pokaždé, když se kletba naplní, Ellena procitne do dne svých 
dvacátých narozenin a je nucena ho prožít celý znovu.

  4. 10. a 31. 10. 2020 
  od 19.00 hodin
ŽENSKÁ POMSTA
Komedie
Česko, 2020, 88 minut
Na skupinové psychoterapii se setkají tři ženy 
zralého věku. Liší se sice profesí i povahově, 
ale mají stejný problém, který se snaží řešit v 
rámci psychoterapie. Jejich deprese a trápení 
mají společného jmenovatele: nevěru manželů, 
kterým obětovaly desítky, často i nelehkých, let 
společného života. Spontánně je to sblíží a rozhodnou se, že lepší než 
drahé sezení u psychoterapeuta, bude pomsta.

  11. 10. a 25. 10. 2020 
  od 17.00 hodin
PINOCHIO
Fantasy / Dobrodružný / Rodinný
Itálie / Velká Británie / Francie,
2019, 125 min
Řezbář Geppetto vychovává oživlou loutku 
Pinocchia jako vlastního syna. Pinocchio však 
není zrovna nejvzornější klučina a nechá se 
lehce svést k rošťárnám, díky nimž prožívá 
nespočet napínavých dobrodružsví. Jednoho dne je podveden, unesen 
a honí ho bandité tajemným světem plným neuvěřitelných nestvůr 
– z břicha obří ryby se přes zemi hraček dostane až na pole zázraků. 
Podaří se Pinocchiovi uniknout a splnit si svůj sen stát se opravdickým 
klukem?

  11. 10. a 18. 10. 2020 
  od 19.00 hodin
BÁBOVKY
Romantický / Drama / Komedie
Česko / Slovensko, 2020, 97 minut
Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že některá 
setkání dokáží navěky změnit život. Všichni 
jsme totiž propojeni. Vztahy, prací, náhodami, 
nenávistí nebo láskou. Všichni jsme součástí té 
nejsložitější sítě, která je utkána z emocí, mezi 
nimiž nechybí humor, ironie, bolest, napětí a 
pochopitelně i láska a vášeň. Bábovky mapují současné partnerské 
i rodinné vztahy, ukazují zábavné a trefné situace z každodenního 
života, které zná každý z nás.

  17. 10. a 25. 10. 2020 
  od 19.00 hodin
KAREL
Dokumentární
Česko, 2020, 127 minut

Celovečerní dokumentární film Karel přináší 
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 veřejnosti, ani jeho 
skalním příznivcům, nenaskytl. Zároveň v něm nechybí Gottův 
nadhled a humor.

LEV
Zdraví nemáte 
nejlepší a stres 
by se na vás 

mohl nepěkně podepsat. Udě-
lejte si pořádek ve svých život-
ních hodnotách a ve vztazích. 
Uvidíte, že přijdete na spoustu 
změn, které byste chtěli udělat. 
Udělejte je...

BERAN
Říjen pro vás 
bude měsícem 
z l o m o v ý m . 
První polovina 

měsíce bude hodně o vztazích. 
A to jak soukromých, tak i pra-
covních. Bude potřeba si spous-
tu věcí ujasnit a naplánovat jak 
dál. Pomůže vám buď intuice, 
nebo se dozvíte nějakou novou 
důležitou informaci. Mějte oči 
dokořán a nic nepodceňujte.

ŠTÍR
Asi vás někdo 
považuje za ne- 
spolehlivé je-

dince, tak se zamyslete, proč 
tomu tak je. Kreativita je dob-
rá věc, ale trochu řádu taky 
prospěje. Milujete změny 
a nejraději byste pořád zavá-
děli nějaké novoty, a to i v pří-
padě, že to nemáte zrovna 
dvakrát promyšlené. V říjnu si 
to zakažte, nadělalo by to víc 
škody než užitku.

PANNA
Je možné, že jste 
v září prošli dras-
tickými finanč-
ními změnami, 

zažili jste výšky i pády. Tento 
měsíc si s finančními problémy 
poradíte hravě. Karty doporu-
čují změnu image, zajděte si 
ke kadeřníkovi, kupte si něco 
pěkného na sebe. Udělá vám to 
dobře po těle i na duchu.

RAK
V říjnu pro vás 
bude důležité si 
uvědomit, že je 

lepší se přizpůsobit dané situ-
aci než se ji snažit změnit. Stá-
lo by vás to totiž neuvěřitelné 
množství energie a nestalo by 
se vůbec, ale opravdu vůbec 
nic. S tímhle balvanem prostě 
nepohnete...

Horoskopy
PODLE IvanY ReginY SádlovÉ

ŘÍJEN

BÝK
Snažte se vždy 
vidět svět v lep- 
ším světle, ne- 
nechte se zasko-

čit minulostí, která může 
v říjnu bolestivě vyplavat na 
povrch. Nepodléhejte příliš-
né malichernosti a pokuste se 
ve všech těžkostech najít per-
spektivu. S každým dalším 
dnem vám bude líp.

BLÍŽENCI
V říjnu to ve 
vašich vztazích 
docela ožije. 

Jestli ještě nemáte partnera, je 
vysoká šance, že se to změní. 
Jen si uvědomte, že „Sedávej 
panenko v koutě, najdou tě“ už 
dávno neplatí. Takže vyražte do 
společnosti, užívejte si života!

VÁHY
Tento měsíc 
přijdou k řešení 
peníze a vaše 

staré finanční nesrovnalosti se 
začnou hlásit o slovo. Pokud 
si důvěřujete, opravdu se vám 
podaří splatit dluhy, které 
máte, pokud však ne, potíže na 
sebe nenechají dlouho čekat.

STŘELEC
Vaše zdraví 
a energie jsou 
mnohem lep-

ší, než tomu bylo v několi-
ka posledních měsících. Ale 
i přesto se začněte více věno-
vat sami sobě. Obětavost je 
hezká vlastnost, ale nepřehá-
nějte to s ní. Obětavost není to 
samé co otroctví!

KOZOROH
Podle karet 
to vypadá, že 
budete mít 
extrémně vybu-

zenou mysl. Vaše schopnosti 
až šokují okolí. Klidně jděte 
a řekněte si o zodpovědnější 
pozici, o povýšení, přihlaste 
se na konkurz. Klidně zkus-
te i nějakou soutěž, kde jde 
o peníze.

VODNÁŘ
Vyhrňte si ruká-
vy a vrhněte se do 
práce s co největ-
ší energií. Bude 

mít smysl dělat i trochu přesčas 
nebo práci navíc, protože vše, co 
v říjnu uděláte, výrazně ovlivní 
následující tři měsíce. Takže se 
opravdu vyplatí v říjnu trochu 
zatnout zuby.

RYBY
V říjnu budete 
mít trochu kom-
plikované vzta-

hy v rodině. Na přetřes přijdou 
hlavně vztahy s potomky. 
Nedávejte jim za vinu, že se 
brání vašemu tvrdému vedení. 
Tak to prostě je a berte to jako 
fakt. Vaše děti jsou vlastně tu, 
ale i všechno ostatní ve vašem 
světě, aby vás nějak změnily.

SLOVO STAROSTY

Dokončení ze str. 1 
Dne 24. 9. 2020 se konalo 

zasedání zastupitelstva měs-
ta, které mimo jiné rozhod-
lo o uzavření smlouvy s TJ 
Přeštice na zajištění finanční 
spoluúčasti ve výši více než 
5 mil. Kč při výstavbě hřiště 
s umělou trávou. TJ Přeštice 
již uzavřela smlouvu se zho-
tovitelem, který stavbu v sou-
sedství fotbalového stadionu 
již začátkem října zahájil. 
Dosud byla sejmuta ornice 
a odvezena na deponii. Stav-
ba je dobře viditelná z hlavní 
silnice na Plzeň a mnozí pro-
jíždějící určitě nevědí, co se 
tam staví. Nebylo by určitě na 
škodu osadit panel se základ-
ními informacemi. Ať se nešíří 
nepravdivé informace, že tam 
roste obchodní dům.

Sloupek připravuji týden před 
konáním voleb do krajských 
zastupitelstev. Příležitost ovliv-
nit budoucí složení plzeňské-
ho zastupitelstva si nenechte 
ujít. Plzeňský kraj hraje vel-
mi důležitou roli i pro občany 
našeho města a přidružených 

obcí. Zajišťuje veřejnou auto-
busovou a vlakovou přepravu, 
ve svých krajských nemocni-
cích kvalitní zdravotní péči. 
Je zřizovatelem většiny střed-
ních škol a provozovatelem 
sociálních zařízení. Podporuje 
i naši pečovatelskou službu. 
Stará se též o všechny silnice 
II. a III. třídy, po kterých nej-
častěji jezdíte. Přeštice jsou 
dlouhodobě úspěšným žada-
telem o krajské dotace, díky 
nimž bylo vybudováno mnoho 
užitečných staveb, opraveny 
stovky metrů chodníků, zbudo-
váno několik sportovišť apod. 
Mělo by nám všem záležet 
na tom, aby byl Plzeňský kraj 
silným a solidním partnerem. 
Udělejte si 2. nebo 3. 10. čas 
a jděte k volbám. Ať vás může 
těšit pocit, že jste svému městu 
pomohli.
Přeji vám šťastnou ruku 

u voleb, trpělivost se 
zvládáním všech minis-
terských nařízení a hlav-
ně stálé ZDRAVÍ!

Mgr. Karel Naxera
starosta města

  18. 10. a 31. 10. 2020 
   od 17.00 hodin
ČERVENÝ STŘEVÍČEK  
A SEDM STATEČNÝCH
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný
Jižní Korea, 2019, 83 minut
Baculka Sněhurka najde pár kouzelných 
červených střevíčků, které ji promění 
na hubeňoučkou krasotinku. Má to ale jeden 
háček! Střevíce patří zlé čarodějnici a ta, 
když zjistí, že zmizely, použije veškerá kouzla a čáry, aby je dostala 
nazpět. Jakoby nestačilo, že má Sněhurka plné ruce práce s ježibabou, 
do cesty se jí musí ještě připlést sedm neodbytných trpaslíků, 
kteří od ní chtějí pusu.

  27. 10. 2020 od 17.00 hodin
DĚDA, POSTRACH RODINY
Komedie / Rodinný / Drama
USA, 2020, 94 minut
Peter toho se svým dědou prožil hodně, 
vždycky k sobě měli blízko a oba byli 
pochopitelně nadšení z toho, že se má děde-
ček nastěhovat k nim domů. Ale chyba lávky. 
Dědečkovi má totiž připadnou Peterův pokoj, 
jeho území, jeho výsostné království. 
Stará přátelství jsou rázem zapomenuta, pouta 
zpřetrhána. Z dědečka se stal nepřítel číslo jedna a musí pryč z domu.

  27. 10. 2020 od 19.00 hodin
LÉTO PATŘÍ REBELŮM
Rodinný / Dobrodružný
Slovensko / Německo, 2020, 90 minut
Film Léto patří rebelům vypráví příběh 
pohodového jedenáctiletého kluka Jonáše. 
Jízdy v dodávce s dědečkem, sjíždění 
průzračných horských řek, dobrodružství, 
zábava. Asi tak by chtěl prožít letní 
prázdniny. Jonášova rodina se ale po smrti 
tatínka odcizila a jeho matka Beata se rozhodla, že místo aby strávil 
léto na Slovensku s dědou Bernardem, jako to dělali s tátou, 
pojedou k tetě vychutnat si zdravé přímořské podnebí.

3. 10. SO: PO SIGMON-
DOVĚ STEZCE
TRASA: Sigmondova stez-
ka kolem rybníků Seneckého, 
Košináře a Boleveckého
(12 km)
10. 10. SO: VLČÍ HORA
TRASA: Černošín – hrad Volf- 
štejn – Vlčí hora – Třebel 
– Zámecký mlýn – Pod Třebelí 
– osada Kosí potok – Ošelín
(15 km)
17. 10. SO: VŠERUBY – 
CHRANČOVICE
TRASA: Všeruby – Chrančo-
vice rozcestí – Líšno – Lipno 
– Hracholusky hráz – hrad 

Buben – Plešnice
(15 km)
24. 10. SO: DOMAŽLICE 
– VAVŘINEČEK – BABY-
LON
TRASA: Domažlice – Vavři-
neček – Dmout – Broučkova 
skála – Zelenovské rybníky 
– Babylon – Pila – Trhanov
(14 km)
31. 10. SO: SRNÍ
TRASA: Srní – Staré Srní 
– plavební kanál – Sedelský 
vrch – NS Vchynickotetovský 
kanál/vodopád – Klosterman-
nova vyhlídka – Klosterman-
nova chalupa – Srní
(12 km)
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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/ 

Adaptační kurzy
Také letošní nový školní rok 

zahájili všichni žáci šestého 
ročníku adaptačním kurzem. 
Tento název se na naší škole 
vžil pro celodenní program 
pro jednu šestou třídu a její-
ho třídního učitele, kteří pod 
vedením metodika preven-
ce absolvují pestrý program 
s cílem seznámit se jak navzá-
jem, tak s prostředím nové 
školní budovy. Tento projekt 
má v naší škole již několikale-
tou tradici a velmi se osvědčil 
při práci s novými kolektivy 
šestých tříd, které přicházejí 
na druhý stupeň.

Oblasti vztahů mezi žáky je 
v naší škole věnována velká 
pozornost. Jednak proto, že 
žáci stráví ve škole význam-
nou část svého života a naší 

snahou je, aby se zde cítili 
dobře; ale i proto, že proces 
učení probíhá v přátelském 
a spolupracujícím prostředí 
výrazně efektivněji. Proto se 
při adaptačních kurzech pro-
střednictvím technik sociál-
ně-psychologického výcviku 
snažíme o co možná nejrych-
lejší nastartování efektivní 
komunikace a rozvoje pozitiv-
ních vztahů ve třídě, k čemuž 
společné zážitky z těchto kur-
zů bezesporu přispívají.

Všem žákům šestého ročníku 
přejeme úspěšný a pohodový 
vstup na druhý stupeň naší 
školy!

Mgr. Ing. Olga Volfová 
Naxerová

Metodik prevence ZŠ Josefa 
Hlávky Přeštice

Kultura na Dolnolukavicku
Léto bylo v obcích Dolno-

lukavicka opravdu kulturní. 
Dne 4. 7. v hospůdce Chova-
telna v Dolní Lukavici zahrál 
Harlet. V sobotu 18. 7. se na 
zahradě konal již druhý roč-
ník Mexického večera. Akci 
v 18.00 hodin zahájil Slávek 
Honzík cestovatelskou před-
náškou o Mexiku. Po přednáš-
ce se začaly prodávat speciali-
ty mexické kuchyně. Strávníky 
doprovázely tóny mexických 
melodií. Následovaly volná 
zábava, tanec. Velké díky patří 
pořadatelům-manželům Divi-
šovským. Dne 22. srpna zde 
zahrála Caravela Rock.

Kulturou žil i kulturní dům 
ve Snopoušovech. Konalo se 
zde několik cestovatelských 
přednášek Slávka Honzíka. 
V srpnu zde proběhl Gabrétský 
letní sraz. V Horní Lukavici se 
mnoho lidí zúčastnilo Dožínek 

(22. 8.). K tanci i poslechu 
zahrál Plzeňský MLS a Sek-
vence. Parket na koupališti 
byl plný i navzdory špatnému 
počasí a navyšujícímu se počtu 
nemocných koronavirem.

Dne 12. září se ve Snopou-
šovech konal motosraz, který 
pořádal Milan Kučera. Letos 
bylo pro diváky připraveno 
překvapení – dřevorubecká 
show. Večer zahrála kape-
la Žužlan z Lužan. Ve stejný 
den v Dolní Lukavici proběh-
la na fotbalovém hřišti soutěž 
O pohár starosty. V sobotu 
v požárním sportu soutěžili 
dospělí a v neděli 13. 9. dětské 
týmy. A ve stejný den se v Dol-
ní Lukavici také konal koncert 
v kostele v rámci 28. Haydno-
vých hudebních slavností. Fes-
tival letos začal v Nebílovech 
a trval do 1. října.

Mgr. Eva Horová

Oprava kostelní báně
Někteří z vás, milí čtenáři, 

byli jistě přítomni při sejmutí 
staré kostelní báně 14. čer-
vna 2019 v Dolní Lukavici. 
V červenci 2019 byla prove-
dena nosná konstrukce věže, 
pozlacen kříž a makovice. 
Konstrukce byla na konci 
srpna napuštěna fungicidním 
nátěrem. Letos v červnu a čer-
venci se s pracemi opět pokro-
čilo. Byly dokončeny práce na 
lucerně, osazena římsa a pro-
vedeno bednění věžičky. Hor-
ní část věže byla oplechována, 
zhotoveny ramenáty a pro-
vedeno bednění. Tím letošní 
etapa končí. Před zabedněním 
báně byla konstrukce znovu 
ošetřena fungicidním nátě-
rem. V další už poslední etapě 
bude provedeno oplechování 
báně, osazení kříže s mako-
vicí a následné osazení báně 
na věž, na což se všichni moc 
těšíme. Kostel bude v novém 

kabátu a místní i přespolní se 
budou těšit z pohledu na novou 
krásnou báň.

Mgr. Eva Horová
(zpracováno z podkladů 

stavebního technika p. Krejčího)

Žádný Evropan si nemyje ruce tak důkladně...
Dokončení ze str. 2
S chirurgem Tomášem 

Šebkem, který také píše 
knihy z misí, se znáte?

Ano, byli jsme spolu v Jižním 
Súdánu. Chirurgové to mají tro-
chu jednodušší. Čtenáře zajímá 
drama, akce, krev, amputace. Je to 
něco, co si doma neuděláte. Pře-
rovnat lékárničku dokáže asi kaž-
dý, kulku si doma nevyříznete.

Netrápí vás to trochu?
Já se na to snažím dívat niko-

liv z lékařského nebo farma-
ceutického, ale z lidského hle-
diska. Dělám něco, bez čeho 
se chirurg neobejde. Zajišťuju 
nástroje, sterilní roušky, řadu 
přístrojů. Na mě si vzpome-
nou ve chvíli, když něco udě-
lám špatně a něco jim chybí. 
Když dělám svoji práci dobře 

a všechno běží hladce, tak je 
to vlastně nuda. Zase mám pak 
ale čas na vizity, můžu mluvit 
s pacienty.
Co jste se třeba napo-

sledy dozvěděl?
Měli jsme tam tři postře-

lené družičky ze svatebního 
obřadu. Jedna měla slavnost-
ní ornamenty namalované na 
kůži henou. Chtěl jsem si je 

vyfotografovat, ale musel jsem 
se dovolit matky. Zdůvodnil 
jsem to tak, že je to moc krás-
né a chci, aby si to namalovala 
moje dcera na svatbě. To se 
jí líbilo. Takže díky tomu, že 
dělám svoji práci dobře, mám 
čas, dívat se kolem sebe.

Ľubomír Smatana
reportér Českého rozhlasu

(neprošlo korekturou)

26
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A opět padal zlatý déšť (medailový)
Dvě zlaté během deseti dnů

placená inzerce

V oblasti byly naprosto bez 
konkurence, tím se prvním 
místem ve zkrácené covidové 
sezoně starší žačky nomino-
valy na Mistrovství republiky 
národní házené v Dobrušce. 
Jako vítězkám oblasti jim sou-
peřkami byly nejlepší celky 
těch ostatních: Litvínov, Vra-
cov, domácí Dobruška, Stará 
Huť a Studénka.

Na finále odjížděly jako jed-
ny z favoritek, což samozřejmě 
přinášelo i psychické břímě. 
Své putování turnajem zača-
ly střetnutím s Litvínovem. 
Začaly nervózně, nepřesnou 
střelbou. Ale brzy daly naje-
vo svou sílu a výsledkem bylo 
vítězství 26:11. Podobně začal 
i druhý zápas se Starou Hutí. 
Po počátečních nepřesnostech 
přišlo zlepšení a s ním výhra 
23:14. V hodnocení dalších 
zápasů pokračuje trenér Karel 
Tušek: „Podobně jsme začali 
se Studénkou, ale zápas také 
skončil naší výhrou (25:9). 
Bylo pro nás i trochu štěstím, 
že na rozehrání jsme měli leh-
čí soupeřky. Že naše počáteční 
váhání soupeřky netrestaly. Po 
těchto třech zápasech již zača-
lo jít do tuhého. Velké ambi-
ce měla zvláště v domácím 
prostředí hrající Dobruška. 
To nebyl vůbec hezký zápas. 
Dobruška se ani nesnažila 
hrát házenou, všemi možnými 
způsoby se pokoušela naru-
šovat naši kombinační hru, 
zvláště rychlé protiútoky. Ale 
tady děvčata poprvé ukázala 
svoji sílu, semkla se, dokáza-

la vývoj obrátit, z poločaso-
vé prohry 6:7 bylo vítězství 
22:19. Nedělní zápas s Vraco-
vem byl pravým finálem, zápa-
sem o všechno. Bitvou o zla-
to. Vracovská děvčata hrála 
takovou nenápadnou házenou, 
ale velice účinnou. Celý prvý 
poločas jsme na ně nemohli 
najít ten správný recept, dělalo 
nám problémy překonat jejich 
obranu. Ale i tento zápas měl 
šťastný konec, po opět prohra-
ném prvém poločase vítězství 
15:11, což znamenalo zisk titu-
lu Mistryň republiky.”

Při svém hodnocení se vrátil 
ještě o týden zpět: „Z dívek 
nebudu vyzdvihovat žádnou. 
Hrály jako výborná parta, 
fandily si, radily, pomáhaly, 
hecovaly. Pro většinu z nich 
to byla poslední žákovská 
akce, přecházejí do doroste-
nek. Vlastně si tuto soutěž již 
vyzkoušely, a hned na nej-
vyšší úrovni. Minulý víkend 
tvořil tento kolektiv, doplně-
ný několika dorostenkami, 
základ úspěšného družstva, 
které minulý víkend bojovalo 
o kategorii výše, na Poháru 
ČR dorostenek v Tymákově. 
A také odtud si odvezl první 
místo, zlaté medaile a získal 
Pohár.”

Specificky uzavřel trenér své 
hodnocení: „Spíše bych chtěl 
vyzdvihnout partu rodičů, kte-
ří za námi i přes těch 250 km 
přijeli, byli s námi celou dobu 
a mohutně fandili. Mám oba-
vy, zda někteří byli v pondělí 
v práci schopni promluvit.”

Mistryně republiky pro rok 2020 – starší žačky TJ Přeštice
Klečící zleva: Petra Kováříková, Olga Strejcová, Stela Peklo-

vá, Adéla Buberlová, Petra Hronová.
Stojící zleva: Wendy Burlová, Elen Vrbová, Kateřina Havlíč-

ková, Karolína Johnová, Lenka Sýkorová, Kateřina Kováříková, 
Michaela Živná.

Vzadu zleva trenéři: Petr Živný, Karel Tušek, Jan Zbořil, ve-
doucí družstva Václava Živná.

Návrat s bronzem
Do finále Poháru ČR se 

díky druhému místu v oblas-
ti kvalifikovaly i mladší žač-
ky. Poslední srpnový víkend 
jim soupeřkami byla družstva 
Olbramovic, Krčína, Tymá-
kova, Mostu a Chropyně. Pro 
prvé tři zápasy jim los určil 
lehčí soupeřky, což zname-
nalo tři vítězství (Krčín 14:5, 
Olbramovice 13:8, Most 
18:8). „Super bylo, že v těch-
to zápasech si zahrála úplně 
všechna děvčata. Výkon celé-
ho družstva tak vypadal velmi 
kompaktně,” byla s úvodem 
spokojena trenérka Pavlína 
Stehlíková.

Sobotní podvečerní utkání 
bylo bojem o zlato, Chro-
pyně také neztratila ani bod. 
„Obrovské problémy nám 
dělala jejich levačka. Děvčata 
bojovala ze všech sil a zača-
la náskok soupeřek stahovat. 
Bohužel nám ale nezbýval čas, 
a tak se skóre zastavilo na 
dvou brankách v náš nepro-
spěch,” byla nucena konstato-
vat. Nedělní zápas byl bojem 
o 2. místo s místním rivalem 
z Tymákova, který nastoupil 
z pozice určeného náhradní-
ka. „Do zápasu jsme vstou-
pily dobře herně, ale s hodně 
špatnou střelbou. V prvním 

Pohár ČR mladších žaček – bronzové medaile – žačky 
TJ Přeštice

Horní řada zleva: vedoucí družstva Renata Slámečková, asis-
tentka trenérky Vendula Dražková, Klára Sýkorová, Tereza Tali-
ánová, Nela Holcová, Denisa Kriegerová, Veronika Lecjaksová, 
Eliška Nechutná, trenérka Pavlína Stehlíková.

Dolní řada zleva: Aneta Knopfová, Aneta Rymusová, Gabriela 
Slámečková, Nikola Živná, Laura Králová, Alexandra Beštová, 
Klára Brožová.

Ležící: Michaela Morgenšteinová, Edita Otýsová.

Do třetice všeho... zlatého
Mistrovství republiky doros-

tenek národní házené se letos 
konalo v Přešticích, vzhle-
dem k jarní pandemii covidu 
nezvykle v téměř podzimním 
termínu. Mezi účastnicemi 
byly i domácí dorostenky, 
mezi nejlepšími družstvy z šes-
ti oblastí patřily mezi favorit-
ky. V posledních dvou letech, 
2018 v Krčíně a v roce 2019 
v Bakově, si odvážely jako 
Mistryně zlaté medaile a nyní 
chtěly dokonat zlatý hattrick. 
Od prvého zápasu svoji roli 
potvrzovaly a jednotlivými 
výhrami se blížily k triumfu. 
V pátek odešla poražena litví-
novská děvčata 13:4, v sobo-
tu úspěšná jízda pokračovala 
výhrami nad Bakovem 24:12, 
Chropyní 13:6, Drakenem 
Brno 27:23, aby zlatý konec 
znamenalo vítězství nad Krčí-
nem 15:9. Zlaté medaile a titul 
Mistryň republiky tak potřetí 
za sebou putoval do Přeštic.

Dobře se tak hodnotil cel-
kový průběh trenérce m. n. h. 
Romaně Jabbourové: „Pro 
všechny bylo velmi těžké se 
dostat do formy, jelikož byly 
prázdniny, tři měsíce předtím 
se netrénovalo, děvčata měla 
brigády apod. Nicméně pro 
některé hráčky to byl poslední 
turnaj v kategorii dorostenek, 
tak chtěla dokázat svoji převa-
hu.

První zápas jsou holky vždy 
nervózní, než se rozehra-
jí. Soupeř z Litvínova byl na 
začátek těžký, i když výsledek 
tomu neodpovídá. Výborně se 
předvedla obrana s Jelínkovou 
v brance. Výhra 13:4. Druhé 
utkání bylo jedno z nejtěžších, 

s Drakenem to byla branková 
přestřelka, ale útočná řada Trá-
vová–Schejbalová–Ausber- 
gerová v 2. poločase předved-
la vynikající výkon (27:23). 
Třetí utkání s Bakovem jsme 
nakonec zvládli s přehledem 
24:12. Chropyně se jevila 
jako nejslabší soupeř, který 
ale všechna družstva potrápil. 
Naše útočnice se střelecky trá-
pily, naštěstí opět zahrála celá 
obrana v čele s brankářkami. 
Velmi dobře v utkání hrála 
Martina Havlíčková v obraně 
a Danča Lehrová v brance.

Poslední utkání, v neděli 
s Krčínem, bylo o zlato, jako 
již po několikáté. Utkání skon-
čilo 15:9. Vynikající výkon 
předvedla opět celá obrana: 
Veronika Dobrá, Kamila Tuš-
ková a především Šárka Kal-
číková. K tomu zachytaly obě 
brankářky, takže jsme se moh-
ly radovat ze zlatých medailí 
a rozloučit se s dorosteneckou 
kategorií.“
Co hlavně napomohlo 

k úspěchu?
„Stručně řečeno parta, 

a zase parta. I přes nepříznivé 
počasí, kdy nám pršelo skoro 
každé utkání, holky předvedly 
vynikající výkon a všechny si 
zaslouží pochvalu. V každém 
utkání exceloval někdo jiný 
a všechny se doplňovaly jako 
správný tým, možná i proto 
jsme nezískaly žádné individu-
ální ocenění.“
Trochu divné, vítězo-

vé...???
„Na to jsme si již zvykly, 

holky jsou spolu od mladších 
žaček, mají již sedmý titul 
z Mistrovství republiky a indi-

Dorostenky TJ Přeštice – Mistryně republiky pro rok 2020
Stojící zleva: asistentka trenéra m. n. h. Soňa Zadražilová, 

vedoucí družstva m. n. h. Zdeňka Kriegerová, Klára Ausberge-
rová, Šárka Kalčíková, Martina Havlíčková, Adéla Schejbalová, 
Michaela Trávová, trenérka m. n. h. Romana Jabbourová, asis-
tent trenéra Štěpán Hampl.

Uprostřed: Simona Voráčková, Karolína Bezděková, Kamila 
Tušková, Veronika Dobrá, Nikola Peclová, Nela Krsová, vpředu 
Michaela Jelínková, Dana Lehrová.

Všechny ceny zůstaly doma
Přeštický oddíl národní háze-

né převzal jako náhradní pořa-
datel na poslední chvíli i další 
vrcholnou mládežnickou akci, 
tentokráte finále Poháru ČR 
pro starší žáky. Mimo domá-
cího družstva přijely do Přeštic 
celky Žatce, Drakenu Brno, 
Dobrušky, Oseku n. B., a Čako-
vic. Mezi favority patřil právě 
domácí celek, a jak se s tíhou 
zodpovědnosti vyrovnal popsal 
asistent trenéra Pavel Dobiš, 
doplňovala jej vedoucí družstva 
Mirka Kalčíková: „Patřili jsme 
mezi favority, ale nikdo nevě-
děl, jak se jednotlivá družstva 
vyrovnala s abnormální situa-
cí vzhledem ke koronaviru. Na 
jaře vlastně nikdo netrénoval. 
Ihned po rozhodnutí o konání 
akce jsme začali s ´ostrými´ 
tré-ninky o prázdninách. Měli 
jsme třídenní soustředění plné 
tvrdé házenkářské práce, spo-
jené s cyklovýletem na odrea-
gování.”

Největší obavy měli domácí 
před zahájením z kluků z Ose-
ka, po prvých zápasech se 
naopak jako velmi silný sou-
peř vyprofiloval Draken Brno. 
Domácí začínali s Čakovice-
mi, po prvém poločase bylo 
rozhodnuto (22:13). V sobotu 
dopoledne hráli s Dobruškou 
(18:9), po obědě se Žatcem 
(15:3). „To byly dva jasné 

zápasy, brzy jsme si utvořili 
dostatečný náskok, nakonec 
otázkou byla jen výše skóre,” 
popisoval průběh. „To bylo 
dobré k tomu, že se v každém 
zápase na hřiště dostali vši-
chni hráči,” doplnila Mirka. 
„Paradoxně, i přes vysoké 
skóre, hodně těžký a nepříjem-
ný, byl zápas se Žatcem, kte-
rý hrál takovou ´nečitelnou´ 
házenou,” pokračovala.

Díky ostatním výsledkům 
bylo jasné, že vše rozhodne 
podvečerní zápas s Drakenem. 
Výhra 21:10 znamenala pro 
přeštické kluky již v předstihu 
zisk poháru a zlatých medailí. 
Nedělní vítězství, za mohut-
ného povzbuzování fanoušků, 
nad Osekem 24:12 bylo jen 
potvrzením a oslavou dalšího 
úspěchu přeštické mládežnic-
ké národní házené.

„Pro tuto sestavu to byl 
vrchol, část kluků přechází do 
dorostu,” již přemýšlel nad dal-
ší sezonou Pavel Dobiš. „Pro 
všechny je zisk zlata povzbu-
zením do další hry. Když budu 
mluvit za starší žáky, tým má 
budoucnost, je tady základ, na 
kterém chceme a budeme sta-
vět. A nesmíme zapomenout na 
fantastické obecenstvo – bouř-
livá atmosféra, kterou rodiče 
vytvořili, to byl, jak se říká – 
hráč navíc,” uzavřel povídání.

Vítězové Poháru ČR pro rok 2020 – Starší žáci TJ Přeštice
Horní řada zleva: trenér Luboš Brada, Jan Hranáč, Radim 

Stehlík, Jan Wiesner, Pavel Beneš, Jan Pogadl, Jakub Brada, 
Václav Hrdonka, Daniel Voříšek, vedoucí družstva Mirka Kalčí-
ková, asistent Pavel Dobiš.

Spodní řada: Karel Duchek, David Havlíček, Adam Brýna, Jan 
Treml, Lukáš Šalom, Dominik Hanzar.

Ležící: Petr Štádler.

poločase jsme vstřelily jedi-
nou branku, ale dostaly jich 
šest. Děvčata se nenechala 
zlomit, do druhého poloča-
su nastoupila se zdviženými 
hlavami. Výbornou hru před-
vedla celá obrana ve složení: 
Beštová, Nechutná a Lecjak-
sová, s výborným výkonem 
brankářky Otýsové. Tymákov 
nedal jedinou branku. Pokra-
čovala však naše nepřesná 
střelba, tymákovskou obranu 
jsme přehrávaly, ale nepromě-
ňovaly. Daly jsme jen tři bran-
ky. Závěr turnaje měl pro nás 
hořkou příchuť, z boje o zlato 

na nás zbyl nakonec bronz. 
Ale i tak tato medaile je pro 
nás velmi cenná. My, trenérky, 
jsme na děvčata hrdé, víme, že 
na hřišti nechala všechny své 
síly a náš oddíl reprezentova-
la se ctí. Vlastně to bylo finále 
s minimem přípravy, na jaře se 
kvůli covidu netrénovalo, měly 
jsme jen krátké několikaden-
ní soustředění doma na hřišti 
a několik přípravných zápa-
sů.“ Celkovým vítězem se sta-
ly mladší žačky z Chropyně, 
druhý skončil Tymákov, třetí 
Přeštice, čtvrtý Krčín, páté 
Olbramovice a šestý Most.

viduální ocenění skoro žádné. 
Je to jasné, jiná družstva hrají 
na jednu či dvě výborné hráč-
ky, my máme silný kolektiv, 
takže se trenérům hodně špat-
ně vybírá, u nás žádná hráčka 
´nevyčnívá´, všechny hrají na 
vysoké úrovni.”
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Výsledky ankety Zdravého města 
Přeštice a MA 21 2020

Na základě vyhodnocení veřejné ankety Zdravého města Přeštic a MA 21, do které se zapojili jak 
účastníci březnového Veřejného fóra ZMP a MA 21, tak následně i přeštická veřejnost, bylo sesta-
veno aktuální pořadí „10P“ – 10 problémů města Přeštice tak, jak je vnímají občané a návštěvníci 
města Přeštice.

Na dalších místech se umístilo např.: Žerovice – vybudování a oprava chodníků – 15 nebo vybu-
dování venkovního koupaliště – 10. Do ankety se zapojilo 681 respondentů. 

Ing. Zdeňka Alblová, koordinátorka ZMP a MA 21

Úspěchy jednotlivců
Úspěchy kolektivů byly ještě 

doplněny úspěchy jednotlivců. 
Na Mistrovství starších žaček 
byla mezi brankářkami jako 
třetí nejlepší vyhodnocena 
Lenka Sýkorová, mezi obrán-
kyněmi vyhrála Olga Strejco-
vá, třetí skončila Kateřina Hav-
líčková, dvě ocenění si odvezla 
Adéla Buberlová, byla vyhlá-
šena nejlepší útočnicí a stala se 
nejlepší střelkyní (52 branek). 
Při Poháru ČR starších žáků 

získali všechna ocenění Přeš-
tičtí. Nejlepším brankářem byl 
vyhlášen Petr Štádler, obrán-
cem Jan Hranáč a útočníkem 
Jakub Brada. Na Poháru ČR 
dorostenek v Tymákově byla 
nejlepší brankářkou vyhodno-
cena Lenka Sýkorová, nejlepší 
střelkyní se stala Adéla Buber-
lová (44 branek). Mladší žačky 
nezískaly žádné první místo, 
ale druhou nejlepší brankářkou 
turnaje se stala Michaela Mor-

genšteinová, druhou nejlepší 
obránkyní Eliška Nechutná, 
třetí nejlepší útočnicí Denisa 
Kriegerová. Podobné to bylo 
i na Mistrovství dorostenek. 
Třetí brankářkou byla vyhlá-
šena Michaela Jelínková, stej-
né umístění získala obránkyně 
Veronika Dobrá, mezi útočni-
cemi byla Michaela Trávová 
vyhlášena na děleném druhém 
místě, zároveň byla třetí nejlep-
ší střelkyní.

Úspěšné ve vyšší kategorii
Starší žačky bojovaly v loň-

ské sezoně na dvou frontách. 
Hrály soutěž své věkové kate-
gorie, k tomu ještě o kategorii 
výše, dorosteneckou. A v obou 
uspěly. Svoji soutěž vyhrály, 
mezi dorostenkami skončily 
druhé, tím získaly právo účas-
ti na finále Poháru ČR. To se 
konalo v blízkém Tymákově.

Prvý zápas byl se Studén-
kou. Byl naprosto jednoznač-
ný, na konci bylo na ukazateli 
31:11; druhý páteční, i kvů-
li únavě z krátké přestávky, 
skončil vítězstvím nad Vra-
covem 16:11. V sobotu dopo-
ledne výbornou formu Přeštic 
„odnesly” Modřany, když 
odešly poraženy 26:12.

„Děvčata od začátku uka-
zovala, že budou patřit mezi 
aspiranty na medaili. V sobo-
tu v poledne již bylo jasné, že 
odpoledne se hraje předčasné 
finále. Tymákovský celek si 
věřil, hrál sice takovou taha-
nou házenou, ale bohužel na 

naše děvčata platila.” V polo-
čase prohrávaly Přeštice 6:7. 
„Ale opět se ukázala síla 
družstva. Děvčata nic nevzdá-
vala, bojovala, opět se zača-
la prosazovat svojí rychlou 
kombinační hrou a podařilo 
se nám zápas dovést do remí-
zy 14:14,” popisoval vlast-
ně rozhodující zápas trenér 
Karel Tušek. Oba celky měly 
v neděli slabší soupeřky, tak 
bylo jasné, že budou obrov-
ské brankové dostihy. „Tady 
jsme byli ve výhodě, měli jsme 
v sobotu večer oproti soupeř-
kám skore +23.” Jeho slova se 
v neděli potvrdila, ač domácí 
dělali, co mohli, na přeštická 
děvčata to nestačilo. „Na hři-
šti se vystřídaly všechny hráč-
ky a zápas jsme vedli jasně 
k vítězství (Žatec 34:7), a tím 
bylo jasné pořadí.”

Přeštické starší žačky tak 
vyhrály druhou nejvyšší 
dorosteneckou soutěž (druhý 
Tymákov, třetí Vracov).

Snadno se tak hodnotil 
Karlu Tuškovi celý turnaj: 
„Pokud se akce vydaří, je 
hodnocení logicky pozitivní. 
Děvčata, až na útočnou fázi 
s Tymákovem, předváděla 
velmi pěknou hru, s rych-
lým přechodem do útoku 
a poměrně častou a úspěšnou 
střelbou. Dobré bylo, že se 
na hřiště dostávaly i hráčky  
z lavičky, a vůbec celý kolek-
tiv působil na svůj poměrně 
nízký věk v této kategorii vel-
mi kompaktně. Dokazovala 
to i naše střídačka, ta prostě 
žila, ať tam seděl kdokoliv. 
Holky si fandily, povzbuzo-
valy se, hecovaly, fandily 
těm na hřišti.“ Na závěr při-
dal: „Velké poděkování patří 
všem rodičům a příznivcům, 
kteří po všechny tři dny sem 
za námi jezdili; ať svítilo slu-
níčko nebo pršelo, stále fan-
dili a podporovali nás. Vypa-
dalo to, jako bychom hráli 
v domácím prostředí.”

Vítězky Poháru ČR pro rok 2020 v kategorii dorostenky – TJ Přeštice “B”
Horní řada zleva – Karolína Johnová, Petra Hronová, Kateřina Havlíčková, Michaela Živná, 

Kateřina Kováříková, Adéla Buberlová, Lenka Sýkorová, Adéla Novotná.
Spodní řada – Petra Kováříková, Michaela Chocová, Markéta Táflíková, Olga Strejcová.
Trenéři vzadu – Jan Zbořil, Petr Živný, Karel Tušek.

(šat)

placená inzerce
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Listování
dejinami PŘEŠTIC

Michal Tejček, Dům historie Přešticka

Nová stará škola
Školní budovu, která stála pod kostelem mezi lety 1822 a 1894, můžeme nazvat i „starou školou“, pokud ji srovnáváme s nověj-

ší školní budovou v Rebcově ulici; i „novou školou“ při srovnání s nejstarší školou, jež stála pod kostelem nejméně od 16. století 
do 1. čtvrtiny století devatenáctého. Stará škola na původním místě pod kostelem, nová škola na novém místě pod nádražím. 
Proto v pořadí druhou školu pod kostelem nazýváme s nadsázkou „nová stará škola“. V letošním roce byla její existence a polo-
ha potvrzena i archeologicky.

1) Mapa stabilního katastru z roku 1837. 

Uprostřed s číslem jedna budova nové sta-

ré školy. Kolem ještě původní roztrouše-

ná zástavba Hlávkovy a Třebízského ulice. 

Oranžová linie značí hranici Přeštic a Pohoř-

ka. Škola patřila (na rozdíl od kostela) vždy 

pod přeštickou jurisdikci. Jak vypadala sta-

rá, údajně dřevěná škola, kterou tato budova 

nahradila, nevíme. Zdá se, že se nacházela 

zhruba na místě nové staré školy. Ta zasaho-

vala mnohem hlouběji do Třebízského ulice, 

kterou zužovala. Pozůstatky nejstarší školy 

se nacházejí pod dlažbou této ulice při jejím 

ústí do Hlávkovy ulice.
Zdroj: ČÚZK

2) Nová školní budova byla vystavě-
na v souvislosti s budováním císařské 
silnice z Klatov do Plzně, probíhající 
Hlávkovou (tehdy Horní císařskou) 
ulicí. Škola byla slavnostně otevřena  
1. září 1822. Po dokončení školy 
v Rebcově ulici (1887) byla budova 
pod kostelem v roce 1894 zbořena 
a na jejím místě byl postupně vybudo-
ván parčík, od roku 1935 s Rybovým 
pomníkem. Na katastrální mapě z roku 
1897 vidíme naši školu už jen jako sta-
vební parcelu mezi kostelem a č. p. 23. 
U schodů ke kostelu vyznačeny novější 
přístavky školního areálu. Kolem již 
novější zástavba, odpovídající zhruba 
té dnešní. 

Zdroj: 
stavební archiv města Přeštice

3) Školní budova pod kostelem (1822–1894) na kresbě Václava Sedláčka. Dvoupatrová 
kamenná budova z pohledu od západu, z Hlávkovy ulice. V popředí zeď, oddělující areál školy 
od ulice zhruba na místě dnešního chodníku. Vpravo v pozadí jeden z přístavků školy u kostel-
ního schodiště.

4) Rytina H. Šíbla podle kresby K. Pražáka z 60. let 19. století, pohled od jihozápadu na 
Hlávkovu ulici. Vysoká budova školy je vidět za kostelem. Stavební parcela školy ve své jižní 
části se nejspíše částečně kryje s parcelou starého gotického kostela Panny Marie, zbořeného 
asi kolem roku 1783.

5) Snímek z 1. září letoš-

ního roku. Vyhloubení rýhy 

pro elektrické vedení k nové-

mu veřejnému osvětlení dalo 

příležitost k rychlému arche-

ologickému průzkumu. Byť 

byla rýha poměrně mělká, 

podařilo se zhruba v místech, 

kde na snímku stojí arche-

olog plzeňského ZIPu, najít 

východní zeď naší kamenné 

školy. Hlubší výkopy na dru-

hé straně schodiště potvrdily 

přítomnost hřbitova kolem 

starého kostela, fungujícího 

od 13. do 18. století. 

Foto: Radka Süssová

6) Katolická farní kronika popisuje školu pod 

kostelem v zápise o jejím zboření v létě 1894 tak-

to: „Stará škola bylo stavení dvoupatrové, veliké, 

stavba pevná, solidní, avšak s tou kardinální chy-

bou, že zdivo záleželo částečně z divokého kame-

ne, jakož v tehdejší době vůbec se stavělo. Vnitřní 

rozdělení a celé zařízení bylo pro moderní školu 

zcela nepraktické. Světnice učební byly nesmírně 

veliké, schody pak a chodby nesmírně uzounké, 

a přitom byty pro tři učitele...“ Archeologicky 

byla skutečně objevena široká kamenná zeď školy 

s cihlovým žlabem na skalním podloží.

Foto: Michal Tejček



Moje vzpomínka na loň-
ský 10. duben a jak je to asi 
s paní dnes? Loňského 10. 
dubna se manželka vracela od 
dcery z Anglie, kde má dcera 
rodinu a žije tam 15 let. Žena 
odjížděla z Londýna auto-
busem v 11.00 hodin jejich 
času do Doveru, kde se najíž-
dí na vlak a tunelem jedou do 
francou-zského Calais. Jenže 
v Doveru byl nějaký problém 
a museli najíždět na jiný vlak 
a vše se zdrželo, tak mi vola-
la, že přijedou do Plzně déle. 
Já jsem jí řekl, ať dá zprávu, až 
budou ve francouzském Calais. 
Za nějakou dobu pak přišla 
zpráva, že jsou ve Francii. No, 
a jak mám ten mobil u sebe, 
a myslím, že už se stmívalo, 
najednou mobil zvoní – nezná-
mé číslo – tak si říkám: snad 
se zase něco nestalo... Nic-
méně mobil zvednu, a teď to 
začalo. Volám haló, haló a nic. 
A po chvilce se ozývá pro mě 
úplně cizí paní, hrozně naříká 
a pořád volá: Honzíku, Honzí-
ku, já jsem upadla. Přijeď sem, 
já nevstanu, Honzíku, já tu 
umřu. A pak: Ivane, to jsi ty? 
Přijeď, já jsem upadla a nevsta-
nu, já tu umřu. No, a to bylo 
několikrát, a já pořád: odkud 
voláte, kde bydlíte, řekněte mi, 
kde bydlíte. Ale paní pořád: 
Honzíku, Ivane, přijeďte, já 
nevstanu, já tu umřu. Bylo mi 
jasné, že paní utrpěla nějaké 
zranění, protože naříkala, a asi 
měla i nějaký šok, a také z její-
ho vzlykání a naříkání jsem 
vycítil, že ta naříkající žena je 
podle dialektu odněkud mimo 
Plzeňsko. V hlavě se mi honi-
ly myšlenky, jak dál, rozhovor 
jsem ukončil, za chvilku jsem 
na to číslo volal znovu a to už 
se nikdo neozval. Další volání 
jsem nezkoušel, protože jsem 
nevěděl, v jaké kondici má ta 
paní baterku v mobilu – nabi-
tí. Její číslo jsem si napsal na 
papír a volám záchranku, a už 
nevím, jestli to bylo 112 a nebo 
155. Tam se mi ozvala dis-
pečerka, tak jí vše říkám (jak 
popisuji výše), a ona mi poví-
dá, že nemají přístup na mobily 
a jejich lokalizaci, a že to má 
jen policie. Tak jsem dispečer-
ce poděkoval a tím to pro mě 
skončilo. Mezitím mi manželka 
posílá zprávy z autobusu: jsme 
v Bruselu, jsme v Lucemburku, 
jsme v Německu; já jsem vůbec 
nespal. Jednak zprávy od ženy 
mě budily, a pak ta neznámá 
paní – jestli jsem nemohl jednat 
jinak, jestli ji někdo našel, jestli 
žije, no hrozné. Ráno 11. dub-
na manželka přijela na CAN do 
Plzně něco po 6. hodině s hodi-
novým zpožděním,   oba nevy-

spalí jsme přijeli  domů a šli 
jsme spát. Já vstal o trochu dří-
ve, připravil jsem něco k obě-
du, a říkám jí, co se mi přiho-
dilo, jak nějaká cizí paní volala 
a chtěla pomoc, a já byl bezrad-
ný. Manželka mi povídá: tak na 
to číslo zavolej a uvidíš. Volám 
na ten mobil se strachem a za 
chvíli jej zvedla nějaká paní. Já 
se jí představím, že včera vola-
la: Honzíku, Ivane, zachraňte 
mě, já upadla, a já povídám: 
jste to Vy? A ona: jsem to já, 
já Vám moc a moc děkuji. Paní 
a kde jste? Jsem v Olomouci 
v nemocnici. Z hlasu byla sly-
šet jakási radost. Zeptal jsem se 
jí, odkud je a kolik je jí roků. 
Roků jí bylo 76, a i mi řekla, 
odkud pochází. Byla to nějaká 
malá vesnice, ale bohužel už nic 
z toho nevím, ani ten telefon, 
což mě mrzí, mohl jsem ji kon-
taktovat. No vidíte, já z Horní 
Lukavice, a zraněná paní až 
z Olomoucka. Nemůžu tomu 
ani věřit, jak to funguje, a koli-
krát volá cizí číslo a jsou lidé, 
kteří to nezvednou, a ani neví, 
co volající chce. A teď k nad-
pisu: vůbec jsme se neznali 
a doteď neznáme. Já neznám tu 
paní, dispečerku, a ani ty lidi od 
policie, a myslím – i když jsou 
v anonymitě – odvedli výtečně 
svou práci a zachránili lidský 
život. Proto těm neznámým 
děkuji; možná, že si vzpome-
nou ti, kteří byli z 10. 4. na 11. 
4. 2019 v pracovním procesu.

Karel Prach
Horní Lukavice
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Vůbec jsme se neznali 
a neznáme se doteď Dokončení ze str. 2

Na místě zjištěny 4 cizinky 
a jeden místní muž. Jednalo 
se o pracovníky komunálních 
služeb, kteří v horkém dni ve 
stínu odpočívali. Tito byli pře-
místěni k odpočinku na lavičky. 
 30. 7. strážníky provedena 
beseda na dětském táboře v ul. 
Rebcova – bezpečnost dětí na 
prázdninách; ve 23,31 h pro-
věření oznámení na ČS Ben-
zina, kde probíhá její rekon-
strukce, dělníci zde opakovaně 
ruší noční klid. Pracovníci zde 
pracovali s rozbrušovací pilou. 
Po upozornění se přemístili do 
vnitřních prostor, k porušová-
ní nočního klidu již následně 
nedocházelo. 
 Doručeno písemností na 
žádost MěÚ, soudů – 4, prove-
deno 10 kontrol jízdy cyklistů 
po chodníku v ul. Hlávkova, 
kontrolováno 141 cyklistů, 
z toho 34 bylo řešeno v pří-
kazním řízení, provedeno 7 
výjezdů na narušení objektů 
– 1x prodejna Billa, ostatní 
budovy města. Provedeno šest 
kontrol týkajících se čipování 
psů pohybujících se na území 
města, vše bez závad.

V červenci provedeno zajiš-
tění veřejného pořádku a bez-
pečnosti silničního provozu: 
1) asistenty prevence krimina-
lity kontrola pískovišť detekto-
rem kovu na území města
2) strážníci jako nezúčastněná 
osoba při ohledání místa činu 
policisty nálezu mobilního 
telefonu v souvislosti s trest-
nou činností na území města
3) zajištění pořádku při taneční 
zábavě na KČT a na Masary-
kově nám. – Dechparáda
4) rušení nočního klidu před 
barem v ul. Jungmannova. 

Pomocí kamerového systému 
zajištěny pro Policii ČR/správ-
ní orgán důkazní prostředky 
následujících činů:
1) ul. Kollárova a Masarykovo 
nám. – dopravní nehoda při 
couvání
2) průjezd vozidla Přešticemi, 
které způsobilo dopr. nehodu 
u obce Lužany
3) krádež koloběžky v Měst-
ském parku
4) poškození vozidla v ulici 
Husova
5) nález utopeného těla v řece
6) průjezd vozidla Přešticemi, 
jehož posádka páchala krádeže 
v okolních obcích
7) loupežné přepadení v okolí 
čerpací stanice v ul. Dukelská.

Provedeny výjezdy na 3 vol-
ně pobíhající psy: Masaryko-
vo nám., Máchova a Pohorská 
– majitelé řešeni pro poruše-
ní obecně závazné vyhlášky 
města a dle zákona na ochra-
nu zvířat proti týrání. Dále ve 
spolupráci se životním pro-
středím MěÚ proveden odchyt 
15 ks koček, které žily v nedů-
stojném prostředí v rodinném 
domě v Chlumčanech – předá-
ny do útulku v Lišicích. Nález 
kotěte v ul. Husova – předáno 
do útulku v Lišicích. Nález 
kadáveru nutrie v řece u KČT 
– ekologicky zlikvidován Asa-
vet Biřkov.

Na území města nalezeno: 
Masarykovo nám – klíče, 
finanční hotovost v bankoma-
tu, dioptrické brýle, v Měst-
ském parku – pilka na železo 
– předáno na MěÚ – ztráty 
a nálezy, injekční stříkačka 
v ul. Veleslavínova – ekolo-
gicky zlikvidována, v ulici 
Mlýnská pouzdro s klíči a fin. 
hotovostí, na Havlíčkově 
nám. – peněženka s doklady, 
na Masarykově nám. mobilní 
telefon, ul. Hlávkova – svazek 
klíčů – předáno majitelům, 
kteří již věc na MP nahlásili. 

Nejvyšší naměřená rychlost 
při provádění preventivního 
měření v obci: Přeštice ul. 
Nepomucká – 73 km/h, ul. 
Husova – 86 km/h a v ul. Na 
Borech, kde je dovolená rych-
lost 30 km/h – 61 km/h. 

Pomoc policistům 
s agresivním cizincem

Dne 4. 8. 2020 ve večer-
ních hodinách byli strážníci 
požádáni policisty o asistenci 
u zadrženého cizince a překlad 
z německého jazyka, neboť 
tento se k policistům choval 
agresivně a odmítal komuni-
kovat v anglickém jazyce. Muž 
policistům nadával a pokoušel 
se je napadnout. Spacifikova-
ný muž byl následně převezen 
do cely předběžného zadržení.
Poškození obecně 

prospěšného zařízení-
dopravní značky v ul. 
Husova

Dne 15. 8. 2020 po 2.00 hod. 
přijala hlídka MP oznámení, 
že v ul. Rebcova v Přešticích 
je o budovu opřená dopravní 
značka, která by mohla spad-
nout na zde zaparkovaná vozi-
dla. Hlídka na místě společně 
s policisty, kde byl zadržen 
podezřelý třiadvacetiletý muž 
ze Soběkur. Ten dopravní 
značku upravující přednost 
a zákaz vylomil v ul. Husova. 
Při tomto došlo k poškození 
zde zaparkovaného vozidla. 
Následně ji muž přenesl do ul 
Rebcova, kde ji opřel o dům. 
Věc podezření ze spáchání 
trestného činu – Poškození 
a ohrožení obecně prospěšné-
ho zařízení si na místě převza-
li policisté k dalšímu šetření. 
Následně byl stažen kamero-
vý záznam, který bude sloužit 
jako důkazní prostředek.
Maření výkonu úřední-

ho rozhodnutí a vykázá-
ní řidičkou v ul. Hlávkova

Dne 19. 8. 2020 po 22.00 h 
měla sedmatřicetiletá řidič-
ka ze Sušice poruchu vozi-
dla seat v Přešticích v ul. 
Hlávkova, které zůstalo na 
komunikaci. Následně bylo 
zjištěno, že má vydán zákaz 
řízení všech motorových vozi-
del. Nepojízdné vozidlo bylo 
odtaženo na parkoviště a věc 
šetří Policie ČR pro podezření 
ze spáchání trestného činu – 
Maření výkonu úředního roz-
hodnutí a vykázání. Následně 
byl stažen kamerový záznam, 
který bude sloužit jako důkaz-
ní prostředek.

Střípky měsíce 
srpna 2020

 5. 8. po 9.00 hod. asisten-
ce hasičům při otevírání bytu 
v ul. Palackého, kdy si žena při 
vaření oběda zabouchla dveře.
 6. 8. v dopoledních hodinách 
zjištěna APK u panelové cesty 
v zahrádkách u řeky vysypaná 
suť, zjištěn a kontaktován muž 

z Přeštic, který ji zde vysypal. 
Tento strážníkům sdělil, že 
chtěl půdu pouze zhutnit. Muž 
byl řešen v příkazním řízení. 
Suť byla odstraněna a naveze-
na zemina.
 8. 8. před 22.00 h výjezd na 
vlakové nádraží v Přešticích, 
kam má přijet vlak od Plzně, 
ve kterém byl agresivní ces-
tující, který rozbil skleněnou 
výplň od nouzového odjištění 
dveří. Po příjezdu průvodčí 
sdělil, že muž vystoupil na sta-
nici Přeštice-Zastávka a sdělil 
jeho popis. Na místo společně 
s hlídkou PČR. Muž zde zajiš-
těn, jednalo se o dvaapadesá-
tiletého cizince, kterého si na 
místě převzali policisté k dal-
šímu opatření.

 9. 8. před 17.00 h oznámeno 
občanem, že v řece pod jezem 
se nachází velké železné kolo, 
ze kterého kouká drát a on 
má obavu, aby se nejednalo 
o nášlapnou minu. Naštěstí 
se jednalo o disk od vozidla, 
předáno na úřad k odstranění 
z řeky.
 15. 8. před 21.00 hod. přijato 
oznámení z Městského parku, 
kde si pouští nahlas dva mladí-
ci hudbu a popíjejí zde pivo – 
hudba byla ozvěnou z koncer-
tu na KČT a požívání alkoholu 
v parku bylo řešeno pro poru-
šení obecně závazné vyhlášky 
města v příkazovém řízení. Po 
22.00 h výjezd na rušení noč-
ního klidu hlasitou hudbou do 
ul. Vrchlického, noční klid 
porušovali zde nastěhovaní 
cizinci, věc si na místě pře-
vzala hlídka PČR, před 23.00 
hod. opět rušení nočního klidu 
hlasitou hudbou z restaurace 
Spolkový dům, hudba ztiše-
na, řešeno v příkazním řízení. 
Stejně jako rušení nočního kli-
du křikem mladíka před 5.00 h 
v Městském parku.
 17. 8. oznámen v ul. Palacké-
ho velký průtok vody v kaná-
lové vpusti, předáno firmě 
Čevak, která zajistila opravu.
 25. 8. po 15.00 h zjištěno na 
parkovišti Masarykova nám. 
vozidlo se staženými okny, 
kontaktována majitelka – vozi-
dlo zabezpečeno. Po 21.00 h 
výjezd na ubytovnu do Spol-
kového domu, kde se chovají 
hlučně dvě osoby a boucha-
jí oznamovateli na zeď – věc 
řešena na místě v příkazním 
řízení.
 Doručeno písemností na 
žádost MěÚ, soudů – 4, prove-
deny 3 kontroly jízdy cyklistů 
po chodníku v ul. Hlávkova, 
kontrolováno 30 cyklistů, 
z toho 2 řešeni v příkazním 
řízení, provedeno 5 výjezdů na 
narušení objektů budov města. 
Provedeny 3 kontroly týkají-
cí se čipování psů pohybují-

cích se na území města – bez 
závad.

V srpnu provedeno zajištění 
veřejného pořádku a bezpeč-
nosti silničního provozu:
1) asistenty prevence krimina-
lity kontrola pískovišť detekto-
rem kovu na území města
2) strážníci usměrňovali 
dopravu při havárii plynu v ul. 
Hlávkova
3) zajištění pořádku při taneč-
ní zábavě na KČT a při letním 
kině v Městském parku
4) zajištění pořádku při voleb-
ních mítincích na Masarykově 
nám.
5) rušení nočního klidu křikem 
v Městkém parku místním 
mužem – řešeno v příkazním 
řízení.

Pomocí kamerového systému 
zajištěny pro Policii ČR/správ-
ní orgán důkazní prostředky 
následujících činů:
1) krádež motocyklu ve Sko-
čicích
2) ul. Mlýnská – poražení 
dopravní značky před ČSOB 
dodávkovým automobilem, 
řidič z místa ujel
3) ujetí vozidla mazda po natan-
kování u ČS na Tř. 1. máje
4) údajné poškození vozidla 
v ul. Husova a Rybova – v uda-
né době na uvedených místech 
k poškození vozidel nedošlo
5) krádež peněženky seniorce 
v ul. Rybova dvěma muži
6) dopravní nehoda na parko-
višti Masarykova nám.
7) krádež jízdního kola v ul. 
Palackého
8) ponechání finanční hotovos-
ti v bankomatu ČSOB – předán 
záznam muže, který peníze 
nalezl a vyběhl za poškoze-
ným, ale již jej nedohnal
9) poškození skleněné výplně 
autobusové zastávky na Masa-
rykově nám.
Provedeny výjezdy na 4 vol-

ně pobíhající psy: Na Jordá-
ně, 2x v Žerovicích, Husova 
– majitelé řešeni pro poruše-
ní obecně závazné vyhlášky 
města a dle zákona na ochranu 
zvířat proti týrání. Nález hadů 
(užovek) u dětského hřiště na 
fotbalovém hřišti a dále ve 
sklepě domu v ul. Vrchlického 
– vypuštěni do přírody. Nález 
kadáveru srny na silnici smě-
rem na Kucíny – předán mysli-
veckému hospodáři a kadáver 
kočky v ul. Nepomucká – eko-
logicky zlikvidován.

Na území města nalezeno: 
v prodejně KIK – občanský 
průkaz, klíč v zámku prodejny 
optiky na Masarykově nám. 
– přivolán majitel, 2x klíče na 
Masarykově nám. – předáno 
na MěÚ – ztráty a nálezy.

Nejvyšší naměřená rychlost 
při provádění preventivního 
měření v obci: Přeštice ul. 
Nepomucká – 78 km/h, Přešti-
ce-Zastávka – 80 km/h a v ul. 
Na Borech, kde je dovolená 
rychlost 30 km/h – 60 km/h.

Bc. Pavel Hošťálek
vedoucí strážník

Seznámení občanů s činností městské policie...

Poškozená skleněná výplň 
nouzového odjištění dveří 
vagonu.

Hadi (užovky) v Přešticích.
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Společné foto.                                                                                                                                                          Foto Michal Švihla

Středisko volného času
Slunečnice Přeštice
informuje

Jubilejní SCHODOBĚH aneb 10. ročník závodu 
v běhu do kostelních schodů

Jubilejní 10. roč- 
ník SCHODO-
BĚHU zahájil 
starosta přeštic-

kého Sokola, bratr František 
Švihla, poděkováním našemu 
členovi, bratru Bohuslavu Pri-
masovi. Byl to totiž právě on, 
který před 10 lety přišel s myš-
lenkou uspořádat závod v běhu 
do kostelních schodů.

Slunečné počasí provázející 
poslední letní sobotu, 19. září 
2020, vylákalo na startovní 
čáru 43 závodníků. 

V kategorii rodičů s dětmi 
startovaly pouhé dva páry. 
Pohár za lepší čas si domů 
odnesly Lilien Březinová 
s maminkou; Danielka For-
nouzová v doprovodu tatínka 
odcházela s medailí za 2. mís-
to. V kategorii nejmladšího 
žactva (předškoláci a 1. a 2. tří-
da ZŠ) se k běhu přihlásili čtyři 
děvčata a čtyři chlapci. Z děv-
čat schody nejrychleji zdolala 
Terezka Dobenová s časem 
14,47 s. Nejlepšího času mezi 
chlapci – 11,91 s – dosáhl 
Štěpán Roháč. Na pomyslný 
stupeň vítězů se postavil již 
třetím rokem a oproti loňské-
mu závodu svůj čas o sekundu 
zlepšil. Stejně jako vloni měla 
nejpočetnější zastoupení kate-
gorie mladšího žactva (3. až 
5. třída ZŠ). O závod projevi-
lo zájem třináct dětí, a tak byl 
rozdělen na běh šesti chlapců 
a sedmi děvčat. Loňské vítěze 
této věkové kategorie, Martina 
Skálu a Viktorii Boudovou, 
letos odsunuli na druhá místa 
Vojtěch Slouka s časem 8,78 
sekundy a jen o dvě sekun-
dy pomalejší – čas 10,78 s – 
Andulka Bryndová. Poslední 
dětská kategorie, starší žactvo 

(6. až 9. třída ZŠ), byla smí-
šená, svoji rychlost poměřilo 
sedm závodníků – dvě dívky 
a pět hochů – a pro pohár si 
doběhl Ondřej Veselý s časem 
8,88 s. Mezi pěti soutěžící-
mi ženami obhájila loňské 
prvenství Jana Korcová, jejíž 
čas 13,32 s byl o nějaké seti-
ny sekundy lepší než loňský. 
Mužů se k závodu zaregis-
trovalo osm, letos ovšem jen 
v kategorii 15 až 45 let. Ruka 
nejrychlejšího z nich, Tomáše 
Regnera, se dotkla kostelních 
dveří 10,09 s po odstartování.

Všichni závodníci při regis-
traci obdrželi diplom za účast, 
soutěžící obsadivší první tři 
místa si odnesli medaile a vítěz 
každé kategorie získal pohár. 

Děkujeme za účast všem 
závodníkům i těm, kteří jim 
přišli fandit. V příštím roce 
vyběhneme do druhé desítky! 
Za 10letou spolupráci děkuje-
me Domu historie Přešticka.

Dnes bohužel nikdo z nás 
neví, jak se bude epidemio-
logická situace nadále vyví-
jet a jaká nás případně čekají 
omezení. Na sobotu 17. října 
2020 máme naplánovanou naši 
tradiční veřejnou podzimní 
akci – DRAKIÁDU. Konat by 
se měla od 14 hodin na louce 
za loděnicí.

Nové zájemce o pravidelné 
sportování rádi přijmeme do 
svých řad, přihlásit se mohou 
u cvičitelů přímo ve cvičeb-
ních hodinách, jejichž rozvrh 
je zveřejněn v informační 
skříňce naší tělocvičné jednoty 
u vstupu do areálu sokolovny. 
Přijďte mezi nás!

sestra Jarmila Žáčková
Tělocvičná jednota

Sokol Přeštice

Běh nejmladší žactvo.                                  Foto Michal Švihla

Ocenění nejmladší žactvo.                        Foto Josef Hrabě ml.

Běh starší žactvo.                                     Foto Josef Hrabě ml.

Běh muži.                                                  Foto Josef Hrabě ml.Běh nejmladší žactvo.                               Foto Josef Hrabě ml.

Příspěvek do Přeštických 
novin bych chtěla trochu netra-
dičně věnovat rozloučení. Po 
desítky let vedl pan lektor 
Bohuslav Janka modelářský 
kroužek. Během doby vycho-
val několik generací nadšených 
modelářů. Probouzel v nich 
lásku k leteckému modelářství 
a vedl je k trpělivosti a přes-
nosti při práci. Rádi bychom 
tímto panu Jankovi poděko-
vali za jeho mnohaletou práci 
s mladými modeláři a popřáli 
mu pevné zdraví. Věříme, že 
se budeme společně potkávat 
na různých akcích ve Sluneč-
nici.

Během léta ukončila v našem 
SVČ pracovní poměr paní 
Zuzana Kroupová. Děkujeme 
Zuzce za spolupráci a přejeme 

mnoho úspěchů v dalším pro-
fesním životě.

Od srpna pak naše řady posí-
lila paní Václava Koukolíko-
vá. Děti se s ní budou potkávat 
na chovatelských kroužcích, 
Výtvarce 3, Kreativmánii 
a Rukodělkách pro holky 
a kluky. Naši nejmenší se s ní 
sejdou na Minikutílkovi. Pře-
jeme jí i dětem, aby si společně 
strávený čas hezky užily.

Všichni si ve Slunečnici pře-
jeme, aby současná epidemio-
logická situace dovolila provoz 
našeho zařízení bez výrazných 
omezení. Všem dětem i jejich 
rodičům přejeme pevné zdraví 
a moc se na ně v SVČ Sluneč-
nice těšíme.

Hana Hasáková
pedagog volného času

Autobusový svoz tam i zpět zdarma:
Přeštice náměstí 18.00 hod., Krasavce 18.10 hod., Dolní Lukavice 18.15 hod., 

Horní Lukavice 18.20 hod., Lišice 18.30 hod.



PŘEŠTICKÉ NOVINY | ŘÍJEN  | 11

Šipkaři o prázdninách 
nezaháleli

S menším zpožděním bych 
Vás chtěl informovat o akcích 
našeho Spolku ŠK BSOD  
334 01 Přeštice.

Dne 18. června jsme ve 
Spoláku uspořádali turnaj 
v elektronických šipkách 
501DO. Zahrát si přijelo 71 
hráčů (56 mužů a 15 žen), 
nejen z našeho okolí, ale 
dokonce až z Německa.

Muži i ženy hráli vyřazovací 
metodou play-off. Po odehrání 
jednotlivců byl vyhlášen tur-
naj smíšených dvojic, který 
si zahrálo 23 párů. Vzhledem 
k tomu, že jsme měli dostatek 
automatů a času, mohli jsme 
letos odehrát i turnaj odpadlí-
ků.

Během turnaje se mezi nás 
přišel podívat pan Vladimír 
Ježek – člen Komise pro spol-
kovou činnost. Turnaj se mu 
velice líbil a popřál nám mno-
ho zdaru do naší další práce.

Jednotlivci muži: 
1. místo: Kopa Pavel,
ŠK Sušice
2. místo: Ertl Reinhard,
Kirchdorf im Wald 
3. místo: Šmrha Jan,
ŠK OKO Plzeň 

Jednotlivci ženy:
1. místo: Feklová Denisa,
ŠK Zahrádkáři Stod
2. místo: Špačková Tereza,
ŠK Sušice
3. místo: Blažková Šárka,
OKO Plzeň

Smíšené páry: 
1. místo: Kluch Petr, ŠK Suši-
ce, Kopa Pavel, ŠK Sušice
2. místo: Přibyl Václav, Darts 
Club Holoubkov, Hamrozi 
Tomáš, ŠK OKO Plzeň
3. místo: Šmrha Jan, ŠK OKO 
Plzeň, Fišer Vítězslav, ŠK 
OKO Plzeň

Odpadlíci:
1. místo: Krieglstein Radim, 
BSOD ,,Z“ Přeštice
2. místo: Krieglstein Josef, 
BSOD ,,Z“ Přeštice
3. místo: Pluhař Václav, Oplot

V srpnu jsme měli naplá-
novaný velký turnaj v Plzni 
– republikový Grad Prix, ale 
,,díky“ covidové epidemii byl 
zrušen. Po delším váhání jsme 
se rozhodli uspořádat steelový 
turnaj. Nebylo to pro nás vůbec 
jednoduché, protože se nehraje 
na elektronické automaty, ale 
na steelové terče, které jsou 
zavěšené na zdi. Potřebovali 
jsme najít nějaké hrací místo, 
kde bychom mohli připevnit 
podkladní desky pod terče, 
udělat k nim elektrické rozvo-
dy (každý terč má své světelné 
okruží) a hlavně terče nakou-
pit. Ve spolupráci s p. Markem 
Kriegelsteinem (Restaurace 
Spolák), Jaroslavem Kašparem 
a Josefem Krieglsteinem (RJR 
Truhlářství) se vše povedlo.

Dne 15. srpna jsme s napětím 
čekali, zda k nám nějací hráči 

přijedou. Na to, že jsme tento 
turnaj pořádali poprvé, se nás 
sešlo 21 (18 mužů a 3 ženy). 
Jako první jsme odehráli páry, 
kterých bylo 8, pak následova-
li jednotlivci. Ti hráli nejprve 
skupiny a pak KO pavouka. 
Vzhledem k tomu, že ženy 
byly jen 3, musely tentokrát 
,,bojovat“ proti mužům, a věř-
te mi, že to neměly vůbec 
jednoduché. Nejdále se z nich 
probojovala Z. Krieglsteinová 
a stala se nejlepší ženou tur-
naje.

Páry: 
1. místo: Hamrozi Tomáš, ŠK 
OKO Plzeň, Koňařík Petr, ŠK 
OKO Plzeň
2. místo: Kulišan Jan, ŠK 
OKO Plzeň, Jandík Vladimír, 
ŠK OKO Plzeň 
3. místo: Krýsl Martin, BSOD 
334 01 ,,Y“ Přeštice, Hřebec 
Vladimír, BSOD 334 01 ,,Y“ 
Přeštice

Jednotlivci: 
1. místo: Jandík Vladimír, ŠK 
OKO Plzeň
2. místo: Koňařík Petr, ŠK 
OKO Plzeň
3. místo: Hřebec Vladimír, 
BSOD 334 01 ,,Y“ Přeštice

Chtěli bychom poděkovat 
všem, kteří si k nám přišli 
zahrát, a nebo se jen pobavit 
a fandit.

Děkujeme manželům Lence 
a Markovi Kriegelsteinovým 
za ,,zapůjčení“ hracího místa 
a za trpělivost, kterou s námi 
při turnajích mají, a p. Šmrhovi 
za půjčení hracích automatů.

Samozřejmě velký dík pat-
ří našim sponzorům: město 
Přeštice, Tools Zerosystems, 
Restaurace Spolák, Cukrárna 
V Háječku, Topenářství R-V 
s.r.o., Pilsen Urquell, Hostinec 
U Zlaté husy, RJR Truhlářství 
s. r. o., pan Radek Havlíček, 
pan Josef Falout, Řeznictví 
Gruszka. Moc děkujeme panu 
V. Ježkovi, který nám věnoval 
chybějící světelné okruží k ter-
čům.

A teď už opravdu jen ve 
zkratce. Dne 5. září se usku-
tečnilo v Plzni vyhlášení sezó-
ny 2018/2019 a zároveň první, 
pro šipkaře, velký turnaj nad-
cházející sezóny – Regionální 
master.

Za loňskou sezónu si za tým 
BSOD 334 01 ,,X“ kapitán 
Rudolf Fuchs přebral pohár za 
1. místo a kapitán týmu BSOD 
334 01 ,,Z“ Radim Krieglstein 
pohár za 3. místo. S radostí 
Vám musím oznámit, že tým 
BSOD 334 01 ,,Y“ se udržel 
ve své ligové skupině B.

A turnaj? Díky Z. Kriegl-
steinové jsme si do Přeštic při-
vezli 2 zlaté poháry, v ženské 
kategorii vyhrála jednotlivce 
i páry.

Za BSOD 334 01 Přeštice
Radim Krieglstein

Dostupná Šumava 
autobusem
V Plzeňském kraji vyhrála veřejnou soutěž na 

dopravní obslužnost společnost Arriva Střední 
Čechy. V Přešticích a na jižním Plzeňsku ale jezdí 
modrými autobusy stále stejní řidiči. Místní ČSAD 
totiž funguje jako subdodavatel Arrivy. Kromě pra-
videlných linek zajišťuje přeštická ČSAD i mimo-
řádné spoje ve spolupráci s Národním parkem 
Šumava.

„Přestože tendr vyhrála Arri-
va, tak naše ´modré´ autobusy 
jezdí v území od Nepomuku po 
Stod,“ říká ředitel společnos-
ti ČSAD autobusy Plzeň a. s. 
Václav Königsmark. Od 1. zá-
ří do konce října také znovu 
zprovoznil linku z Přeštic na 
Šumavu. Autobusy vyjíždějí 
z přeštického náměstí každé 
úterý a čtvrtek v 6.40 a jedou 
po trase Přeštice – Klatovy 
– Kolinec – Sušice na Dobrou 
Vodu, k jezeru Laka a až na 
vrchol Pancíře.

„Autobusy jsou určené pro 
tělesně postižené občany 
a seniory 55 plus, abychom 

jim umožnili snadno se dostat 
na Šumavu,“ doplňuje ředitel 
Václav Königsmark. „Auto-
busem jede i zkušená průvod-
kyně, aby měli zájemci solidní 
zážitek.“ Linka je v provozu už 
22 let a zájem je podle Königs-
marka velký, i přes epide-
mii koronaviru. „Dezinfek-
ce, roušky, to všechno máme 
připravené. Pro cestující na 
invalidním vozíku má autobus 
i výsuvnou plošinu.“ Jízdenka 
z Přeštic je za 450 korun a lze ji 
rezervovat na telefonním čísle  
602 533 691. Další nástupní 
místa jsou Klatovy, Kolinec, 
Sušice.                             (red)

Každá darovaná koruna 
má smysl

Dne 10. 9. se konal seminář Kineziologie, tématem zajímavě 
provedla Miloslava Rutová. Vybrané dobrovolné příspěvky pře-
vzala pro denní stacionář Kristián Michaela Cimická.

Oznámení 
o nalezených pejscích
Psi jsou umístěni v záchytné stanici v Přešticích,
ulice V Háječku.

Fena, kříženec, krémové bar-
vy, stáří 6 let.

Fena, jagteriér, černo-hnědé 
barvy, stáří 5 let.

Pes, ohař, hnědo-bílé barvy, 
stáří 10 let.

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

Pes, hrubosrstý jezevčík, 
hnědo-černé barvy, stáří 7 let.

Pes, kříženec labradora, čer-
né barvy s bílou náprsenkou, 
stáří 7 let.

Anonymní příspěvky 
do Přeštických 

novin nelze otisknout!

ZO ČZS Přeštice zahajuje moštování 
od 12. 9. 2020 do 5. 11. 2020,

každou sobotu od 8.00 do 10.00 hodin 
v moštárně Stachova 209, Přeštice. 

Ovoce musí být omyté. Mošt se nalévá do vlastních 
obalů, vylisovanou drť si každý odváží s sebou. 

Cena 3 Kč za kg ovoce.
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Házenkářské klany
Pokračujeme v našem miniseriálu národněházen-

kářských rodin v Přešticích.

A další přeštický sportovní 
klan několika generací v Přeš-
ticích. Při vyslovení „národní 
házená“ i velký sportovní přeš-
tický analfabet si připomene 
jméno – Karel Tušek. Několik 
jejich generací se věnuje tomu-
to sportu. Nyní nejstarším, sice 
věkem, ale nikoliv házenkář-
ským zaujetím, je Karel. Jako 
aktivní hráč patřil do „přeštické 
zlaté pětiletky“, kdy se podílel 
na třech titulech. Brzy ho ale 
více začalo zajímat trenérství, 
ve kterém dosáhl nebývalých 
úspěchů. Začal s družstvem 
žen, postoupil s ním do I. ligy 
a získal s ním první ligovou 
medaili pro Přeštice (celkem 
dvě stříbrné a tři bronzové, 
k tomu dvakrát druhé místo 
v Českém poháru). Kvalitní 
trenérskou prací si „vysloužil“ 
i post reprezentačního trenéra 
žen celku Čech, vedl jej devět 
let a vybojoval s ním šest výher 
nad Moravou (+ dvě remí-
zy a jediná prohra). S muži 
postoupil zpět do I. ligy. Poz-
ději se začal věnovat mládeži 
a zde slavil a stále slaví nej-
větší úspěchy. Téměř čtyřicet-
krát postoupil s družstvem na 
Mistrovství republiky nebo do 
finále Poháru ČR, jeho ruko-
pis nese dvacet devět medailí, 
z toho jedenáct mistrovských 
zlatých.

Velice úspěšná byla i jeho 
žena Eva, deset let hrála I. li-

gu, byla u první ligové přeš-
tické medaile, reprezentovala 
Čechy. Následně se věnovala 
i trenérskému řemeslu, mimo 
dalších medailí mladší a star-
ší žačky v letech 2004-2007 
dovedla ke třem titulům Mis-
tryň republiky.

Synové Kamil a Michal byli 
a jsou úspěšnými hráči. Kamil 
byl u postupu Přeštic zpět do  
I. ligy, Michal byl ještě úspěš-
nější, při hostování v Nýřanech 
se podílel na zisku titulu mistra 
ligy. Oba jsou stále aktivními 
hráči. V rodových šlépějích 
nyní kráčejí i obě Karlovy 
vnučky, Kamila a Nikola. Ty 
již od žaček sbírají medaile 
jak „na běžícím pásu“. Starší 
Nikola má ve sbírce pět zlatých 
medailí, ať již z Mistrovství 
nebo Poháru ČR. Ještě úspěš-
nější je Kamila. Ta má celkem 
dvanáct medailí z vrcholných 
republikových soutěží, z toho 
šest zlatých z Mistrovství 
republiky.

Do rodu patří ještě bratr Evy, 
Pepík Hrádek. Ten hrál třináct 
let oblastní soutěž, a přeštický 
celek byl vždy mezi nejlepšími.

Správné a nutné je připome-
nout ještě jednu generaci, tu již 
odešlou. Josef Hrádek st. dělal 
deset let vedoucího prvoligo-
vého družstva mužů a Karel 
Tušek st. pracoval ve výboru 
oddílu, deset let dělal poklad-
níka.

Rodina Tuškova – zleva Eva, Nikola, Kamil, Kamila, Michal, 
Karel.

Taneční 2020 
ve fotografiích

SLEDUJTE 

www.kzprestice.cz
www.facebook.com/kzprestice


