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  ČÍSLO 15                      ÚNOR 2016                    INFORMACE, KTERÉ MOŽNÁ NEZNÁTE 

 Vážení návštěvníci jubilejního XXV.  Třešničkového plesu. Držíte v ruce exkluzívní 15. číslo našeho občasní-
ku PRAVDA ZLEVA. Exkluzívní je nejen proto, že je celé věnováno našemu Třešničkovému plesu, ale zejména 
proto, že je určeno výhradně Vám, našim přátelům a příznivcům, kteří svojí účastí a dobrou náladou přispíváte ke 
zdárnému průběhu Třešničkových plesů, takže i díky Vám se takto setkáváme již po pětadvacáté. Zkuste se, spolu 
s námi, alespoň na chvíli vrátit tokem času zpět a podívat se na to, jak se náš ples vyvíjel.  

 Přejeme Vám příjemnou zábavu, stále dobrou náladu, hezké zážitky při tanci i zpěvu s našimi hudbami 
a  zdravé nohy, které Vás i po dlouhodobém a bujarém tanci donesou zítra nad ránem spokojeně do Vašich domo-
vů.                          Vaši pořadatelé 

K historii t řešničkových plesů 
 Dnes už se těžko vzpomíná na počátek konání třešničkových plesů. Už je to 25 let. Nápad vznikl spontánně koncem 
roku 1990. U jeho zrodu stál dnes již zesnulý Václav Bureš, tajemník OV, a vlastně celé předsednictvo OV KSČ ho podpořilo. 

 Poprvé se ples konal v roce 1991 a v tehdejší atmosféře nebylo možné sehnat ani místnost ani hudbu. Proto byl uspořá-
dán v sále tehdejšího OV KSČ. Hudbou, která u nás vystoupila poprvé veřejně, byl STBand Oldřicha Kareše. Čtyři chlapci, 
propuštění ze služby, začali provozovat country hudbu. Dvě kytary, housle a harmonika. Vytvořili, samozřejmě s plným sálem 
účastníků, fantastickou atmosféru, vzpomíná se i na tombolu, jejímž zlatým hřebem byla dražba perníkové chaloupky. Jirka 
Koutník tehdy mlátil kladívkem do řečnického pultu, který do té doby nic podobného nezažil. Chlapci, kteří nám hráli, pak 
vystupovali na různých akcích pod názvem Formani. 

 Ano, bylo to období bezhlavého rozebírání majetku lidu, různých 
veřejných dražeb, a nás pomohl ples vrátit do normálního života, uvolnil 
stres, který v nás byl. Viděli jsme, že jsme, je nás hodně a máme k sobě 
blízko. Úspěch nás naladil ke konání dalších plesů. Podařilo se zajistit sál 
MKS v Domažlicích a Honza Pangrác, který se znal s Helenou Suchou, 
zpěvačkou a moderátorkou orchestru Václava Nohy z Plzně, zajistil na teh-
dejší dobu špičkový orchestr. A s orchestrem začala do Domažlic jezdit 
i skupina jeho příznivců z Plzně a okolí. Iniciátorem byl Josef Barčuk 
z Kyšic. 

 Postupně se ples programově měnil. Vzpomínáme na velmi zajíma-
vé předtančení skupiny mladých vedené ředitelem ČČK panem Novým. 
Po předtančení se děvčata rozešla a vyzvala k tanci přítomné pány a chlapci 
přítomné dámy. Zajímavé bylo i to, že děvčata byla ve stejnokroji ošetřova-
telek. V dalších létech pak začala vystupovat s předtančením skupina 

AVANTI pod vedení paní učitelky Marie Glötzerové. Jejich vystoupení jsou každým rokem nová, zcela zvláštní a nádherná. 
Však také tato skupina v roce 2014 získala na Mistrovství ČR v Chrudimi titul mistra ČR v plesových formacích. 

 Také hudba se postupně obměňovala, od roku 2008 začala provázet plesové hosty Domažličanka vedená Janem Mlezi-
vou a v létech 2014 a 2015 taneční a dechová hudba Vega z Holýšova. Žádná hudba účastníky nikdy nezklamala a každá po-
mohla vytvořit nádhernou atmosféru. Naše plesy patřily mezi nejhezčí v okre-
se. 

 Plesy již pravidelně vyhlašují dámskou volenku s perníkovými srdíčky 
od soudružek Navrátilové, Popelkové a Bambasové. Soudružka Navrátilová 
také každoročně zhotovuje do tomboly desítky nádherných dortíků a koláčů. 
Ostatní sponzoři se za uplynulá léta měnili, celá řada jich vlastně dnes ani 
neexistuje, a tak se také naše plesy potýkají s pořádáním tombol, klesá i počet 
účastníků a je stále těžší plesy pořádat. Ale přesto nás navštěvuje kromě stá-
lých přátel z Plzeňska i řada osobností - senátor, poslanci, předsedové OV 
KSČM, byli mezi námi i hosté ze SRN. Všichni se vždy dobře bavili. Za to je 
třeba poděkovat mnoha členům naší okresní organizace. Všechny nelze vy-
jmenovat, ale poděkování z poslední doby zaslouží soudruzi Bartoníček, No-
vák, Jansová, Navrátilová, Bambasová, Popelková, Červený, Žáček, Pangrác 
a další a další.  
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Jaký by to byl ples bez tomboly 
 Tombola byla vždy očekávanou součástí našich plesů. Kdybychom vše, co naši členové, sympatizanti a sponzoři za dva-
cet pět let do tomboly přinesli, dali na jednu hromadu, určitě by se tento sál naplnil až po strop. 

 Při prvních plesech byly mimo jednotlivců sponzory i místní závody – Desta, Chodovia, Nábytkář, ZDZ, Šumavan, mlé-
kárna i pivovar a také začínající podnikatelé. Podle dokladů bývalo v tombole i 800 cen. S tím, jak závody ve městě zanikaly, 
sponzorů ubývalo. V současné době se na přípravě tomboly podílejí členové našich ZO a sympatizanti z celého okresu. Přináše-
jí ceny nebo finanční prostředky, aby tombola byla bohatá a pestrá. 

 Největší zájem vždy vzbuzovaly hlavně „dobrůtky“, ať to byly koláče, dorty, dortíky a perníky od Marušky Navrátilové 
nebo chaloupky, kolíbky, pantoflíčky a drobné pečivo z perníku od Libušky Popelkové. Hlavně hosté z Plzně a okolí, vedení 
Josefem Barčukem, se na výhru něčeho sladkého vždy těšili. A mívali opravdu štěstí! Velké dorty a jiné výhry z půlnoční tom-
boly se často stěhovaly na jejich stoly. Přáli jsme jim to, vždyť to byli vzácní 
hosté a také se leckdy podíleli na bohatosti tomboly. Velký úspěch mívaly 
také produkty z vlastní zabijačky a radost měli i ti, kdo vyhráli malé selátko. 

Připomeňme si partu obětavců, kteří vždy tři dny před plesem balili, číslovali 
a skládali ceny a připravovali k odvozu. Byli to soudruzi Sýkora, Mlnářík, 
Lehanka, Poláček, Böhm, manželé Bambasovi a Kardinálovi. V současné 
době se na přípravě tomboly hlavně podílejí soudruzi Bartoníček, Novák, 
Pangrác a ženy z LKŽ – soudružky Bambasová, Bílková, Břízová, Pitterová, 
Forstová. 

 Jak nám všem přibývají léta, ubývají i síly. Přesto jsme dokázali vydr-
žet a zajistit i letošní jubilejní dvacátý pátý Třešničkový ples. To díky vám 
všem, kteří se dnes plesu účastníte, ale i díky těm, kteří se z různých důvodů 
dnes účastnit nemohou. I letošní tombola je zajímavá. Těšte se!  

Perníková babička 
 Na předcházejících řádcích jste se již dočetli o ženách, vyrábějících pro naše tomboly každoročně nádherné výtvory, 
které je snad i škoda sníst. Ale nebojte se, tyto dobroty nepřijdou nazmar. Koneckonců, komu by se při pohledu na tu krásu, 
která je na zveřejněných fotografiích, nesbíhaly sliny. A kdo někdy vzal do ruky vařečku a postavil se k troubě, tak dobře ví, 
kolik práce se za těmito skvosty skrývá. Dejme proto slovo i jedné z autorek této parády, „perníkové babičce“ Libušce Popelko-
vé z Horšovského Týna. 

 Ano, říkají mi tak pravnoučata i děti z ulice, protože když se zeptají: „Perníková ba-
bičko, máš perníky?“ vždycky nějaké dostanu. Začala jsem je vyrábět, když k mé radosti při-
bývala pravnoučátka do rodiny. Ovšem rozšířením rodiny se zvedl také počet dárků. 

 Požádala jsem tedy svou neteř Libušku Blažíkovou, která se věnuje úspěšně výrobě 
zdobených perníků, aby mě to také naučila. Tak začal můj koníček, který časem přerostl 
ve velkého koně. Mému nejstaršímu pravnoučeti je 24 rok, tak už zdobím přes 20 let. 

 A jsem opět u dárků. Chaloupky, pantofle a mnoho 
dalších výrobků udělají vždy radost malým i velkým. Ovšem 
někdy taková zábava začíná také – jak se říká – přerůstat 
přes hlavu. Ony nejsou jen Vánoce a Velikonoce, ale také 
všelijaká výročí, narození dětí, svatby, soutěže, tomboly, 
výstavy a tak dále. Jsem tedy zdobením perníků zaměstnaná 
po celý rok. K tomu ještě ve svých 88 letech dělám předsed-
kyni Klubu českého pohraničí v Horšovském Týně – už 16 
let. Při tom množství akcí, které klub organizuje, je čas urče-
ný pro tuto lidovou tvořivost opravdu vzácný a využívám 

pro ni každou volnou chvíli. Je pravda, že nejsem žádný ani lidový umělec, ani profesionál, ale 
perníky zdobím ráda, protože tím dělám radost všem, komu se zdobený perník líbí a hlavně 
komu chutná. 

 Musím však přiznat, že když jsem dostala návrh napsat o perníkách článek, tak jsem 
nakonec přemýšlela, jsem-li k tomu opravdu ta pravá. Vždyť máme mezi sebou vyhlášenou 
odbornici, soudružku Marii Navrátilovou z Domažlic, která je skutečná lidová umělkyně. Také ženy z Levicového klubu žen 
nezahálejí a dokáží nás svými výrobky z perníkového těsta potěšit. Třeba Milena Bambasová svými pečlivě vypracovanými a 
zdobenými srdíčky. 

 A tak i já, přesto, že mně chybí hodně do dokonalosti, se snažím udělat radost druhým. Třeba na dětský den medailemi, 
např. i do Jinců pionýrům na šachový turnaj vyrábím medaile a perníkové šachovnice, komunistům něco do tomboly na ples. 
Pro Ochránce státní hranice na setkání v Poběžovicích vyrábím perníkové výrobky pro vyznamenané, a je-li potřeba, i k jiným 
akcím.  


