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ZDARMA

BLAHOPŘÁNÍ
Vážení spoluobčané,
nastala opět doba adventní, doba předvánoční, čas nadílení dárků. Pro většinu z
nás jsou Vánoce nejkrásnějším obdobím
v roce, kdy si vychutnáváme ono neopakovatelné kouzlo, rozdáváme radost a zapomínáme na staré křivdy. Najděte si proto
v tomto předvánočním shonu čas nejen na
pohádky, ale i jeden na druhého, na své
blízké a oslavte nejkrásnější svátky roku
v kruhu rodiny. Dovolte, abych Vám již
teď s předstihem popřála jménem zastupitelstva města opravdu klidné a radostné
vánoční svátky, do nového roku 2012 především pevné zdraví, hodně optimismu,
spokojenosti a úspěchů jak v pracovním,
tak i v osobním životě! A snad k tomu
alespoň malou měrou přispějeme i my, zastupitelé města.
Vlasta Doláková, starostka

Na Štědrý den bude opět
„Živý betlém“
„Zdá se mi to, nebo nezdá, na nebi
už vyšla hvězda,“ zpívá se v jedné písni
a všem malým hercům Živého betléma

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2012
Vám přeje redakce Radyňských listů a K-Centrum, městská knihovna.
ze Starého Plzence již teď svítí na cestu
tak, aby 24.12.2011 ve 14 hodin u kostela
sv. Jana Křtitele na náměstí byli opět připraveni představit příběh o narození Ježíše
Krista, zazpívat pár koled a přispět svým
malým dílem k tomu, aby i ve Starém Plzenci zavládla ta správná vánoční atmosfé-

ra. Již po devatenácté si Vás dovolujeme
pozvat na toto výjimečné setkání, ze kterého si můžete domů k Vašemu štědrovečernímu stolu odnést kromě příjemné vánoční
nálady i pravé Betlémské světlo.
Na setkání se těší všichni z Betléma.
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Informace ze schůzí Rady
města Starého Plzence
24. schůze – 20. října 2011
RM
◘ schválila uzavření tří smluv se společností ČEZ Distribuce, a. s. o uzavření budoucích smluv o zřízení věcných břemen
na pozemcích města parc. č. 343/2, parc.
č. 1438/17, 1438/18 a 1438/19 a parc.
č. 325/13 v k. ú. Starý Plzenec;
◘ souhlasila s pronájmem devíti pozemků
města - zahrádek v Luční ulici v k. ú. Starý
Plzenec za stávajících podmínek na dalších
10 let;
◘ uložila vedoucímu BH poptat firmu
na odstranění plísně ve sklepních prostorách Lidového domu a komisi stavební
a komisi kulturní, školské a sportovní zpracovat společně návrh na další využití Lidového domu;
◘ souhlasila s bezúplatným převodem
vymezeného majetku z projektu „Nákup
vybavení pro zásahové jednotky SDH obcí
Mikroregionu Radyně“ do vlastnictví města;
◘ schválila vypočtený podíl neinvestičních nákladů na jednoho žáka v ZŠ Starý
Plzenec za rok 2010 ve výši 11.010,33 Kč;
◘ souhlasila s dočasným připojením zahrádkářské osady Ostrá Hůrka na výtlačný
vodovodní řad přípojkami pro jednotlivé
osadníky a s uzavřením dohody o úpravě
vzájemných práv a povinností provozně
souvisejících vodovodů v obci podle zákona o vodovodech a kanalizacích. V případě
budování nového vodovodu se osadníci
připojí na vlastní náklady;
◘ vzala na vědomí výroční zprávu Zá-
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kladní školy Starý Plzenec za školní rok
2010/2011;
◘ souhlasila s poskytnutím příspěvku
3.000 Kč Diakonii ČCE, středisku Praha 5,
Stodůlky na péči poskytovanou občanům
města,
◘ vzala na vědomí vyúčtování 6. ročníku
Radoušových her pořádaných městem ve
spolupráci s Občanským sdružením Hůrka
a Radyně dne 17.09.2011 na hradu Radyni a souhlasila s poskytnutím 14.000 Kč
z výtěžku této akce OSHR na úhradu jeho
nákladů na příští 7. ročník Radoušových
her v roce 2012;
◘ vzala na vědomí vyjádření předsedy
Občanského sdružení Hůrka a Radyně
dr. Václava Háka k usnesení RM ze dne
24.08.2011, kterým RM vzala na vědomí projektový záměr OSHR a RC Dráček
na vybudování „Kupecké stezky“.
25. schůze – 24. října 2011
RM
◘ schválila záměr města prodat bytové domy čp. 23 a 495 v Havlíčkově ulici
v k. ú. Starý Plzenec včetně zastavěných
pozemků parc. č. st. 35/1 a st. 35/2 a souvisejícího pozemku parc. č. 46/2 a uložila
MěÚ zveřejnit oznámení tohoto záměru
na úřední desce MěÚ a na webových stránkách města;
◘ souhlasila s prominutím – odepsáním
pohledávek města za zemřelými Václavem
Steiningerem a Pavlem Komorousem, které nemohly být uspokojeny v dědickém
řízení z důvodu nepatrných hodnot dědictví, a uložila MěÚ předložit RM na její
příští schůzi aktuální seznam všech současných pohledávek města;
◘
souhlasila s pořízením technických
úprav zásahového vozidla JSDH Starý Plzenec Tatra 815-2 CAS 20 ve výrobním závodě THT, s. r. o. v Poličce při příležitosti
absolvování záruční prohlídky vozidla;
◘ vzala na vědomí opakovaný podnět
Jaroslava Lenka na znemožněný přístup
k pozemku města – polní cestě parc. č. 2086
v k. ú. Starý Plzenec z Podhradní ulice
přes soukromý pozemek parc. č. 1370/17
včetně vyžádaného stanoviska právničky
MěÚ k reálnosti zřízení věcného břemene
přístupu a příjezdu k uvedenému pozemku
města, souhlasila s nezbytností zajištění
přístupu na polní cestu z Podhradní ulice v
zájmu občanů města a uložila MěÚ projednat možnost zajištění přístupu a příjezdu se
spoluvlastníky pozemku parc. č. 1370/1
s nabídkou odkoupení nezbytné části jejich

pozemku městem;
◘ souhlasila s pořízením 13 ks repasovaných světelných dekoračních prvků pro
vánoční výzdobu Masarykova náměstí a
přilehlých ulic od společnosti ATELIÉR
MAUR , s. r. o.;
◘ schválila záměr rekonstrukce střechy
na Domě s pečovatelskou službou čp. 194
v Havlíčkově ulici a uložila vedoucímu BH
vyhlásit výběrové řízení na možné dodavatele;
◘ vzala na vědomí hospodářský výsledek
společnosti PRONAP, s. r. o. za měsíc září
2011;
◘
souhlasila s upraveným návrhem
plánovací smlouvy předložené žadatelem Janem Finkem a uložila stavebnímu
technikovi vyzvat žadatele k předložení
nezbytných příloh ke smlouvě podle vyhlášky č. 500/2006 Sb..
26. schůze – 3. listopadu 2011
RM
◘ jmenovala komisi pro posouzení nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce střechy DPS Havlíčkova
194 ve Starém Plzenci“;
◘ souhlasila s provedením generální opravy motoru přenosné požární stříkačky PPS
12 používané JSDH Sedlec, která bude
uhrazena z částky vyčleněné této složce
v rozpočtu města na rok 2011;
◘ souhlasila, na žádost OSHR, s otevřením hradu Radyně o vánočních svátcích
25. a 26.12.2011 v době od 14:00 do 16:00
hodin za předpokladu závazku dodržení
dohodnutých podmínek a stanovila pro
tyto dny jednotné vstupné pro dospělé
40,- Kč a pro děti a další osoby zařazené
v této skupině 30,- Kč;
◘ souhlasila, v souvislosti s prováděnou rekonstrukcí sítě NN společností ČEZ
Distribuce, a. s., s provedením vyvolané
nezbytné rekonstrukce veřejného osvětlení
v ulici K Jezu v Sedlci a se zadáním provedení rekonstrukce VO vybranému dodavateli rekonstrukce sítě NN společnosti SEG,
s. r. o.;
◘ souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy s Tamarou Aptishevovou o pronájmu
části pozemku města parc. č. 2136 na Masarykově náměstí za účelem provozování
stánku s občerstvením na dobu tří měsíců
podle předloženého návrhu;
◘
schválila vydání vnitřní směrnice
č. 2/2011 „Inventarizace majetku, závazků
a pohledávek města“;
pokračování na str. 3
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◘ stanovila termíny pro uzavírání občanských sňatků na MěÚ pro I. pololetí 2012
na dny: 21. ledna, 18. února, 17. března,
14. dubna, 19. května a 16. června;
◘ schválila uzavření nájemní smlouvy
s Pozemkovým fondem ČR o pronájmu
pozemku parc. č. st. 226 v k. ú. Starý
Plzenec pod hradem Radyní zastavěného

UPOZORNĚNÍ
na možnost podání návrhů
k novému územnímu plánu
Zastupitelstvo města Starý Plzenec dne
06.06.2011 rozhodlo o pořízení Územního plánu města Starý Plzenec s termínem
pro podávání návrhů do 31.01.2012.
Jednotlivé návrhy může podávat
z vlastního podnětu obec, orgány veřejné
správy, občan obce, fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo
obdobná práva k pozemku nebo stavbě
na území obce.

Honorární konzul
ve Starém Plzenci
Dne 12.11.2011 přivítala starostka Vlasta Doláková a místostarosta Václav Vajshajtl v našem městě honorárního konzula
pro Českou republiku pana Serge Mantovaniho, který zastupuje belgické město
Liege. Pohovořili o možnostech spolupráce obou měst a společně s Kateřinou
Michálkovou z oddělení protokolu kance-
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hájovnou ve vlastnictví města;
◘
vzala na vědomí vyžádaný soupis
všech pohledávek města s uplynulou lhůtou splatnosti a uložila MěÚ všechny pohledávky dále průběžně vymáhat za využití všech zákonných prostředků a aktuální
soupisy pohledávek předkládat vždy pololetně RM na vědomí;
◘ vzala na vědomí požadavek Jaroslava
Návrhy se podávají na Městský úřad
Starý Plzenec, odbor výstavby, Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec. Náležitosti podání návrhu jsou uvedeny na
příslušném formuláři, který je k dispozici
elektronicky na stránkách města na adrese http://www.staryplzenec.cz nebo na
odboru výstavby, v kanceláři č. 14. Zde
je také k nahlédnutí platný územní plán
města. Za podání jednotlivých návrhů
k novému územnímu plánu není požadovaná úhrada nákladů.
Josef Koželuh,
vedoucí odboru výstavby

Lenka o zjištění možnosti připojení krbových kamen na komín v lokále Lidového
domu ve Starém Plzenci z důvodu ekonomicky efektivnějšího způsobu vytápění
a uložila vedoucímu BH prověřit možnost
připojení kamen na stávající komín nebo
navrhnout jinou možnou variantu provozu
lokálního topení.

Důležitá informace
Město Starý Plzenec děkuje všem
občanům, kteří již předali vyplněný
dotazník pro majitele rodinných domů
ve Starém Plzenci a Sedlci zveřejněný
v listopadovém vydání Radyňských
listů.
Proto, aby uvedená akce přinesla
očekávaný výsledek, žádáme i ostatní
majitele nemovitostí o vyplnění dotazníku a jeho předání na MěÚ Starý
Plzenec.
Bc.Václav Vajshajtl, místostarosta

láře primátora města Plzně a Evou Vlachovou, vedoucí K-Centra Starého Plzence,
si prohlédli hrad Radyni. Pan konzul byl
nadšen z této historické památky a přislíbil
další návštěvu na jaro příštího roku.
Do kroniky města Starého Plzence učinil pan Mantovani tento zápis, který v českém překladu zní: „Jsem potěšen, že jsem
se mohl znovu vrátit do Starého Plzence.
Je to nádherné místo spojené s historií
a kulturním dědictvím.“		
red.

Na snímku (zleva): starostka Bc. Vlasta Doláková, místostarosta Bc. Václav Vajshajtl,
honorání konzul pan Serge Mantovani a Kateřina Michálková z odd. protokolu
kanceláře primátora města Plzně při návštěvě hradu Radyně. Foto: Eva Vlachová

Změna jízdního řádu
k 11.12.2011
Dne 11.12.2011 vstupuje v platnost
změna jízdního řádu 2011/2012.
Přibližně týden před uvedením změny v
platnost dojde k aktualizaci jízdního řádu,
který bude možné zakoupit v K-Centru a
městské knihovně, Smetanova 932 a také
v trafice naproti základní škole na Masarykově náměstí. Aktuální jízdní řád je vždy k
dispozici i ke stažení na www.staryplzenec.
cz. Ve vlastním zájmu se včas informujte o
připravovaných změnách JŘ.
Eva Vlachová

Změny v novém jízdním řádu
ČD platném od 11.12.2011
V jízdním řádu 2011/2012 na trati 190

České Budějovice – Plzeň nebudou jezdit
vlaky se současným odjezdem z Plzně ve
14:39 a 16:39, s příjezdem do Starého Plzence ve 14:51 a 16:51. Ze Starého Plzence nebude jezdit do Plzně vlak odjíždějící
v 18:39, s příjezdem do Plzně v 18:53. K
největší časové změně dochází u ranního
vlaku 8941, který bude odjíždět z Plzně
v 5:09, o 8 minut dříve. Vlak 8903, který
jezdil v pracovní dny z Plzně hl. n. v 6:56,
ve Starém Plzenci v 7:08, je zrušen. Nově
je v pracovní dny veden vlak 8905 s odjezdem z Plzně v 7:08, ve Starém Plzenci v
7:20, který jezdil pouze v sobotu a v neděli. Odjezd osobních vlaků v klasických
soupravách z Plzně hl. n. se posouvá o jednu minutu a vlaky odjíždí pravidelně v 08
minut místo současných 09 minut. Příjezd
do Starého Plzence je o dvě minuty dříve.
U vlaků ze Starého Plzence do Plzně
dochází k posunutí odjezdu ze Starého Plzence na minutu 40. Do Plzně přijíždí vla-

ky shodně v současném čase v minutu 53.
Vlak 8940 s odjezdem ze Starého Plzence
v 6:14 je veden až do cílové stanice Cheb.
Regionova - vlaková linka jezdící z Blovic přes centrum Plzně do Kozolup, odjíždí
v pracovní dny z Plzně počínaje osmou hodinou v sudou hodinu 28. minutu, do Starého Plzence přijíždí v minutu 40. Ze Starého
Plzence tyto vlaky jezdí každou lichou hodinu počínaje pátou hodinou ve 21. minutě,
vyjma sedmé hodiny, kdy v této trase jede
osobní vlak v klasické soupravě. Do Plzně
přijíždí v minutu 33. Ke změnám jízd vlaků
v sobotu a v neděli nedochází.
Mění se výprava vlaků. Od změny jízdního řádu již nebudou vlaky v ŽST Starý
Plzenec vypravovány výpravčím, ale odjezd vlaku bude dáván vlakvedoucím.
Josef Sutnar

Radyňské listy - prosinec 2011

Strana 4

O Hanušově zrození a mládí
Kdysi dávno žil jeden bohatý a mocný
polský kníže a ten měl jediného syna. Když
syn dospěl, přál si vydat se do světa na
zkušenou. Kníže dlouho váhal, protože se
obával nebezpečí, jež by tam synovi mohlo
hrozit, nakonec však souhlasil. Mladík se
tedy vydal do východních krajů. Vrátil se
po šesti letech jako zkušený muž a přivedl
s sebou mladého černošského sluhu Varona. Hned se ujal vlády po svém již zestárlém otci. Když později kníže zemřel,
rozhodl se najít si nevěstu, která by mu
porodila dědice a byla mu věrnou družkou
i poddaným dobrou matkou. Chtěl ženu
krásnou a zbožnou, na věno - sám velmi
bohatý - nehleděl. Kupodivu mu nakonec
poradil jeho oblíbený sluha Varon: našel mu krásnou pannu Albínu. Za šest let
manželství se však knížeti nenarodil žádný
potomek a on se tím velice rmoutil. Až ke
konci sedmého roku mu Albína oznámila,
že čeká knížecího potomka. Radostné očekávání se však nakonec změnilo v žal, když
Albína porodila černého chlapce. S pláčem
si manželovi stěžovala na Varona: prý na
něj v těhotenství pohlédla, on ji uhranul –
a tak má dítě jeho barvu.
Mladý kníže svou manželku upřímně
miloval a vše jí uvěřil. Najal proto pro
chlapečka kojnou a dal mu jméno Jan - Hanuš. Staral se pečlivě o Hanuše i Albínu

I na sídlišti jsou připraveni na zimu
a ptáčkové nebudou mít hlad. Za vztah
k přírodě děkujeme.
Za odbor ŽP MěÚ Helena Šašková

a celá rodina si spokojeně žila. Po roce Albína opět čekala dítě. Kníže okamžitě svému černému sluhovi nakázal, aby kněžně
nechodil na oči. Dokonce jej vystěhoval z
hradu: vykázal mu malý domek u brány.
Jednou však Varona přišel neočekávaně
navštívit – a přistihl tam s ním svou ženu
v milostném objetí. V zoufalství nad tím,
co spatřil, a raněn zradou těch, kterým tolik
věřil, Albínu zabil. Černého sluhu pak nechal oběsit v nedalekém lese.
Nyní však začal rozvažovat, co by měl
udělat s černým chlapečkem. Byl sice nevinný a za svůj původ nemohl, kníže však
nechtěl, aby utrpěla jeho dobrá pověst.
Také by mu pohled na něj pořád připomínal nevěru manželky. Dal tedy rozhlásit,
že daruje velké peníze tomu, kdo si dítě
vezme za vlastní a vychová jej. Nakonec
si Černého Hanuše vzal jeden moravský
kupec, který se svou ženou nemohl mít
děti, a řádně jej vychoval. Později se však
z původně pilného a mírného mladíka stal
nevypočitatelný vznětlivý muž, neštítící se
žádného násilí. (Po smrti byl Černý Hanuš
za své zločiny - vypráví o nich několik pověstí – zaklet a až do soudného dne musí
bloudit po Radyni jako strašidlo „Honza s
kolomazí“.)
(Počátek původní pověsti V. Kunce
„Radouš čili pamětihodné události hradu
Radyně“ převyprávěla a zkrátila Anna Velichová)

Poznámka: Příběh o původu Černého Hanuše je
vzat z dnes zcela
zapomenutého romantického románu „Radouš čili pamětihodné události
hradu Radyně, utěHanuš
šené a zábavné vyAutorka kresby:
pravování různých
Alena Hankerová
popisů a pověstí“,
napsáno Václavem Kuncem (či Kuntem)
a vydáno v Plzni někdy v 70.-80. létech
19. století. Dále pak příběh, který je velmi
rozsáhlý, pokračuje líčením, jak se tento
mírný, laskavý a pilný mladík postupně
mění na studiích v Uhrách v pomstychtivého vraha. Není odhalen jako pachatel
vraždy svých spolužáků, vrací se domů
a žije počestně. Po smrti rodičů však prohýří majetek a nakonec se se svými společníky usadí ve zřícenině Radyně. Je zajímavé,
že se u něj střídají období, kdy žije poctivě
a spořádaně (živí se prodejem kolomazi),
s dobou, kdy se chová násilnicky – zvláště
k ženám. Nakonec zasáhne duch Radouš:
Hanuše zbaví života, prokleje jej a udělá
z něj strašidlo. (Celý obsah díla poprvé
zveřejnil - ve zkrácené verzi - Vladimír
Havlic ve své knize Pověsti z kraje pod
Radyní, Plzeň 2003 na str. 75-77.)
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KALENDÁŘ
PROSINEC 2011
K-Centrum a Staroplzenecká galerie
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel.: 377 183 662, 377 183 659
e-mail:
info.plzenec@staryplzenec.cz,
www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
Po, St 9.00-12.00
13.00-17.00 hod.
Út, Čt 9.00-12.00
13.00-15.00 hod.
Pá
zavřeno
Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
27.12.-29.12. knihovna z provozních
důvodů uzavřena.
Po, St 9.00-12.00
13.00-17.00 hod.
Út, Čt 9.00-12.00
13.00-14.00 hod.
Pá
zavřeno
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2. prosince 2011 (pátek)
SIFON
Místo: MUSIC CLUB,
Starý Plzenec, Masarykovo nám. 52
Čas: 21.00 hod.
8. prosince 2011 (čtvrtek)
Adventní koncert žáků
ZUŠ Starý Plzenec
Místo: obřadní síň radnice St. Plzenec
Čas: 16.30 hod.
10. prosince 2011 (sobota)
B.A.M.
Místo: MUSIC CLUB,
Starý Plzenec, Masarykovo nám. 52
Čas: 21.00 hod.

HASIČSKÉ MUZEUM v Sedlci
Výstava historických šicích strojů
- otevřeno pro zájemce po telefonické
domluvě v průběhu celého roku.
Kontakt: p. František Chrastil
č. tel.: 606 608 187.

13. prosince 2011 (úterý)
PŘEDVÁNOČNÍ VEČER POEZIE
A HUDBY - ČESKÝ ROK
- setkání s hudbou Antonína Dvořáka,
Zdeňka Fibicha a s poezií českých klasiků
19. století.
Blanka Hejtmánková – recitace
Věra Müllerová - klavír
Místo: obřadní síň radnice St. Plzenec
Čas: 18.00 hod.
Pořadatel:
město
Starý
Plzenec,
K-Centrum, městská knihovna
Kontakt: info.plzenec@staryplzenec.cz,
tel.: 377 183 662, 377 183 659,
www.staryplzenec.cz
Vstupné: dospělí 80 Kč, děti od 6
do 15 let a studenti 50 Kč (prodej vstupenek
na místě před koncertem

Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
ADVENT A VÁNOCE
- tematická výstava ručních prací z místní
dámské dílny „šikovných rukou“
Vstup: zdarma. Pořadatel: město Starý
Plzenec, K-Centrum, městská knihovna
Výstava potrvá do 5. ledna 2012.

19. prosince 2011 (pondělí)
Vánoční vystoupení dětského lidového
souboru Úslaváček, dětského pěveckého
sboru a dětí z dramatického oboru ZUŠ
St. Plzenec
Místo:
Lidový
dům
St.Plzenec
Čas: 17.00 hod.

Hrad
RADYNĚ
–
mimořádně
zpřístupněn 25. a 26. prosince 2011 v
době od 14.00 do 16.00 hod.
ROTUNDA sv. Petra a Pavla – uzavřena.

Staroplzenecká galerie
zve na výstavu
Advent a Vánoce
Dne 23. listopadu 2011 byla ve Staroplzenecké galerii zahájena výstava ručních
prací z místní dámské dílny „šikovných rukou“ s názvem Advent a Vánoce.
Na výstavě jsou k vidění háčkované,
pletené i vyšívané ozdoby a další zajímavé
ruční práce s vánoční tematikou. Návštěvníky jistě také zaujme originální vánoční

stromek ozdobený ručně vytvořenými ozdobami.
Výstavu je možné zhlédnout
do 5. ledna 2012.
Eva Vlachová

Organizátorka výstavy paní Marie
Šimková s jednou ze svých kolegyň
Jindrou Ouhrabkovou připravují
vánoční výstavu. Foto: Eva Vlachová

20. prosince 2011 (úterý)
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
„Hej, mistře“
- benefiční koncert
Místo: kostel Narození Panny Marie na
Malé Straně
Čas: 18.00 hod.
Účinkují: pěvecký sbor Rezonance,
Gabriela Pechmannová – zpěv,
Zdeňka Ledvinová – varhanní doprovod
Doprovodný orchestr a pěvecký sbor řídí
Jitka Chaloupková.
Výtěžek bude věnován na dostavbu
staroplzeneckých varhan.
Pořadatel:
Římskokatolická
farnost
St. Plzenec a přípravný výbor o.p.s.
Staroplzenecké varhany
24. prosince 2011 (sobota)
ŽIVÝ BETLÉM
Místo: Masarykovo náměstí u kostela sv.
Jana Křtitele
Čas: 14.00 hod.
Pořadatel:
město
Starý
Plzenec,
K-Centrum, městská knihovna
Kontakt:
info.plzenec@plzenec.cz,
tel.: 377 183 662, 377 183 659, www.
staryplzenec.cz
24. prosince 2011 (sobota)
Tradiční setkání u rozsvíceného
vánočního stromu
Místo: areál hasičské zbrojnice Sedlec
Čas: 20.00 hod.
Pořadatel: SDH Sedlec
31. prosince 2011 (sobota)
TELEFON
Místo: MUSIC CLUB, Starý Plzenec,
Masarykovo nám. 52
Čas: 21.00 hod.
Vstupné: 150,- Kč (předprodej vstupenek v
prodejně potravin Na Růžku)
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Na Štědrý večer
do Sedlce!
Stalo už se to tradicí - setkáme se
24.12. ve 20.00 hod. u rozsvíceného vánočního stromu v hasičské zbrojnici.
Setkání zpestří živé představení betlémského příběhu, které uvede skupina místních nadšenců. Poté si všichni společně
zazpíváme vánoční koledy. Nemusíme se
bát ani nepřízně počasí – na zahřátí bude

připraveno svařené vínko.
Přijďte všichni, kdo slavnostní náladu večera chcete sdílet
společně se svými blízkými
a známými v přátelském prostředí naší zbrojnice – těšíme
se na vás.
Za SDH Sedlec
Marie Šimková
Loňské představení betlémského příběhu. Foto: T. Vyskočilová
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Dne 3. prosince
uplynul třetí smutný
rok, co nás navždy
opustila paní
Milena Čiperová.
Za tichou vzpomínku
děkují manžel
a děti s rodinami.

Místo bývalého kostela svatého Blažeje
má novou informační desku
Chtěla bych tímto velice poděkovat panu Janu
Císařovi za zcela nezištné zajištění transportu kamenné desky s nově instalovanou informační tabulkou na místo bývalého kostela svatého Blažeje.
Toto památné místo s tajuplnou atmosférou je častým cílem výletníků při návštěvě našeho města.
Teď jen několik slov k historii kostela svatého Blažeje.
Kostel sv. Blažeje vznikl v 11.–12. stol., byl několikrát pobořen a znovu obnoven. Poslední přestavba
byla provedena barokním plzeňským stavitelem Jakubem Augustonem ml. v 1. třetině 18. stol. V r. 1785
došlo k uzavření tohoto kostela a na konci 18. stol. byl
prodán a posléze rozbořen. Dnes je připomínán barokní plastikou sv. Blažeje, patrona pastevců a rolníků.
Eva Vlachová

Návštěvnost kulturních
památek ve Starém Plzenci
se zvyšuje
Hrad Radyni navštívilo v letošní turistické sezóně celkem 19.418

osob. Návštěvnost na hradě Radyni
se v roce 2011 v porovnání s loňskou
sezónou zvýšila o 1.321 osob.
Interiér rotundy sv. Petra a Pavla
zhlédlo letos celkem 684 lidí.
Návštěvnost rotundy sv. Petra

Místo bývalého kostela svatého Blažeje se nachází
v topolovém háji na okraji Starého Plzence jihozápadním směrem v blízkosti železniční trati.
Foto: Jiří Vlach

Pohled z Hůrky na Starý Plzenec
Foto: Jiří Vlach

a Pavla se v roce 2011 v porovnání s rokem 2010 zvýšila o 35 osob.
Věřím, že oběma významným kulturním památkám - dominantě Plzeňského kraje Radyni a neméně
významné národní kulturní památce rotundě sv. Petra
a Pavla - zachovají návštěvníci přízeň i v příštím roce.
Eva Vlachová
K-Centrum, městská knihovna
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MŠ Sedlec
Jak jsme uspávali broučky
„Dobré ráno, dobrý den, hrajeme si
s podzimem. Listí žloutne, padá dolů, bude
nám tu dobře spolu“.
S přicházejícím podzimem jsme se
rozhodli, že uložíme k zimnímu spánku
všechny broučky. Co všechno tomu předcházelo? Na vycházkách jsme posbírali,
co bylo třeba - kaštany, šípky, jeřabiny,
listy, žaludy… Pohráli jsme si s přírodninami a pak jsme všichni společně vytvořili navlékáním řetězy. Ale co by to bylo za
uspávání, kdybychom neměli koho uspat?

Každé z dětí si proto vyrobilo svého broučka z
ořechové skořápky. Na
zahradě MŠ jsme si pak
z vyrobených řetězů vytvořili strom „Podzimníček“, který nám bude
naše broučky opatrovat.
Broučkům jsme udělali mechovou postýlku
a popřáli jim sladké sny a
mírnou zimu.
Text: Lenka
Václavovičová
Děti z Mateřské školy v Sedlci u stromu Podzimníčku. Foto: Lenka Václavovičová

ZŠ Starý Plzenec
Plavání
Dne 12.11.2011 se děti ze sportovního
kroužku zúčastnily závodů v plavání. Akce
se konala v bazénu Sport Centra ZČU v
Plzni pod záštitou ASPV (asociace sportu
pro všechny). Sjelo se zde okolo 50 dětí ze
tří okresů PJ, PS a RO. Naši školu reprezentovalo 9 dětí. Úkolem všech závodníků
bylo uplavat trať dlouhou 50 m v co nejkratším čase. Styl byl libovolný, převládaly
kraul a prsa. Po doplavání posledního závodníka měly děti volnou zábavu v bazénu
a netrpělivě se čekalo na výsledky.
Výsledky:
Žáci I.
1. místo Tomáš Klepač
2. místo Šimon Suchý

čas: 00:44:18
čas: 01:00:16

Žáci II.
1. místo Aleš Tichý

čas: 00:50:00

Žáci IV.
1. místo Daniel Frančík

čas: 00:52:22

Žákyně IV.
1. místo Pavlína Pirnerová

čas: 00:43:16

Účastníci plaveckých závodů ze ZŠ Starý
Plzenec. Foto: Petr Páv

Závody v plavání vyhrál ve své kategorii
Aleš Tichý ze ZŠ Starý Plzenec.
Foto: Petr Páv

valy. Už dnes se děti těší na další zážitky
z naší zahrady.
Jana Gregoriadesová,
vychovatelka ŠD St. Plzenec

Při pouštění draků
si děti užily spoustu zábavy.
Foto: archiv

Všem závodníků děkuji za účast a pěkné
výkony.
Jana Hermanová

Drakiáda ve školní družině
Naše školní zahrada má velký prostor,
kde si děti hrají na jaře, v zimě a na podzim - baví je hry na pískovišti i hřišti. Cvičí
se švihadly, hrají hry s míčem. Nejvíce si
užijí prolézaček. Před několika dny měly
děti hezký zážitek z pouštění draků. Užily
si „Drakiády“. Šimonovi vylétl drak nejvýše. Bylo mnoho legrace i trochu slziček,
když drak nechtěl poslouchat. Odpoledne
se dětem líbilo, a proto druhý den pokračo-

Radyňské listy - prosinec 2011
MŠ Starý Plzenec
Podzim v MŠ Starý Plzenec
Podzim, pro mnohé pouze slovo a pro
jiné plný pytel různých asociací. Co by
mohlo lidi napadnout, se ptáte? No tak třeba zima a chlad, deštivo a pochmurno. Ale
pro nás ve školce podzim znamená spousty
zábavy, radosti, ale také starost o zvířátka,
která zimou přicházejí o možnosti přirozené potravy. V průběhu předchozích měsíců jsme se snažili nasbírat nějaké pamlsky

ZŠ Sedlec
Projekty na ZŠ Sedlec
V úterý 25. 10. navštívila celá naše škola plzeňskou ZOO. Počasí nám celkem přálo. Přes mlžný opar od rána svítilo sluníčko, a tak jsme nemrzli ani my, a viděli snad
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(žaludy, kaštany), které mají divoká lesní
zvířátka nejraději a ve sněhu se jim shánějí
velmi špatně. Abychom se dozvěděli ještě
mnohem více, pozvali jsme si do školky
pana myslivce, který nám o zvířecím světě
prozradil pár zajímavostí. Ale kdybychom
vám všechno měli povídat, nezbyl by čas
na vánoční přípravy, a to by byla škoda.
Přejeme vám zejména poklidné prožití adventního času a příjemně strávené vánoční
svátky.
Jana Sotonová

Junák
Údolím řeky Úslavy

V sobotu 22. 10. vedly naše kroky po
nově otevřené naučné stezce Údolím Úslavy. Spíše než kroky bych však měla říci
tempa, nebyli jsme totiž pouhými turisty,
nýbrž “řekoplavci“. K prvnímu zastavení NS, kterým je kostel sv. Jiří v Plzni
Doubravce, jsme se přiblížili vlakem, poté
už jsme se “plavili“ s různorodým vybavením (plavecké brýle, kruh atp.) přes
Lopatárnu, Letnou, Lobzy a Božkov až na
Koterovskou náves. Pro plavbu ranní mlhou jsme volili střídavě kraul, znak a prsa,

Děti zkoumají postup výroby piva.
Foto: Jaroslava Lencová

na Vánoční besídku žáků MŠ, která
se koná 13.12.2011 od 16.30 hodin v
tělocvičně školy, a na Vánoční trhy a
zpívání u stromečku žáků ZŠ, které se
konají 14.12.2011 od 16.00 hodin též
v tělocvičně školy.

všechna zvířátka, která jsme chtěli.
V tropickém pavilonu nás upoutalo především řádění šimpanzů, prošli jsme také
pavilonem s žirafami a především celý tok
České řeky.
Ve škole jsme všechny načerpané zážitky využili při zpracování třídních projektů.

Zavírání zahrady a lampiónový
průvod

Jede jede mašinka….
Foto: Hana Nekolová

ZŠ a MŠ Sedlec Vás zvou

Ve čtvrtek 10. 11. proběhl na sedlecké
základce lampiónový průvod spojený se
zavíráním školní zahrady.
Odpoledne se děti sešly na zahradě školy, kde jsme si pro ně připravili několik
zajímavých soutěží. Posledním úkolem byl
rébus, který navedl děti na cíl lampiónového průvodu, kde na nás čekalo překvapení
v podobě sv. Martina, který nám
okolo poledne jsme pak
konečně vystavili své promrzlé tváře námi dlouho
očekávaným slunečním
paprskům. Naše zážitky
z výletu podél řeky Úslavy umocňoval kouzelník
jménem podzim, proměnil totiž okolní
krajinu v pestrobarevné království lahodící
našim očím…
Karolína Koskubová

Výlet do Prahy

Co hledají Rychlé šípy? Kde se skrývají Vontové? A existují vůbec tajemná
Stínadla? Těmito otázkami byl opředen
celý záhadný výlet do Prahy. Po ubytování v jedné z pražských skautských kluboven byly děti rozděleny do dvou družstev:
Rychlé Šípy a Vontové. Navzájem mezi
sebou skupiny soutěžily o mapy pražských
čtvrtí. Ale ve které se ukrývají Stínadla?
Mezi soutěžemi jsme navštívili Václavské náměstí nebo orloj na Staroměstském
náměstí. Večer přišlo to hlavní. Když děti
rozluštily šifry, rázem zjistily, kde se tajně
scházeli Vontové - v kostele sv. Jakuba. Vydali jsme se tam, abychom zjistili více. A to

Viktorka ze sedlecké školky
při překonávání překážek
Foto: Hana Nekolová
předal symbolický klíč pro uzamknutí naší
zahrady.

Plavecký výcvik
Celý podzim jezdí žáci druhého a třetího
ročníku na plavecký výcvik do Rokycan.
Děti se na hodiny moc těší a každý pátek
jezdí odtamtud doslova nadšené.
Text: Hana Nekolová
se nám povedlo. Před kostelem děti našly
mapu s popisem Stínadel, která se ukrývala
na tajném místě. Osvětleni lampiony jsme
se vydali Stínadla najít.
V jedné tmavé uličce jsme ponechali
ježka v kleci na důkaz toho, že jsme zde
byli. Ježek tam přeci patří.
Druhý den ráno nás čekala prohlídka
„Vynálezci a vynálezy“ v Národním muzeu. Děti si mohly ozkoušet, jak funguje
elektřina, jak vypadají otisky prstů nebo se
podívat do mikroskopu.
Domů jsme se vrátili plni nových informací a zajímavých zážitků.
Text: Adéla Dankovičová

U zastávky naučné stezky s názvem Lopatárna. Foto: Jaroslava Lencová
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Staroplzenecká vařečka počtvrté
Dne 5. listopadu 2011 proběhl již čtvrtý
ročník „Staroplzenecké vařečky“, ve kterém se utkalo 17 kuchařů a kuchařek.
Tentokrát jsme se zaměřili na téma
„Slaná těsta a jeho variace“. Uvítali jsme
mezi sebou paní starostku Bc. Vlastu Dolákovou, která se velice ráda ujala funkce
vedoucí poroty spolu s naším předsedou
panem Korčákem a ostatními členy výboru OSZP. Jako vždy byl i tentokráte výběr
nejlepších pokrmů velice těžký a složitý,
neboť předložené výrobky byly jak vzhledově, tak i co se týká chutí vynikající.
Po pečlivém výběru se na 3. místě umístili hasiči Sedlec - paní Chrastilová a Korbelíková – škvarkové placičky, na 2. místě paní Milena Keslová – sýrové sušenky
a 1. místo vyhrála paní Marie Děkanovská
a její domácí rohlíčky. Vítězové si odnesli
krásné poháry a diplomy. Pohár diváků vybírali všichni přítomní a jako nejchutnější
vybrali opět domácí rohlíčky od paní Marie
Děkanovské, která si tímto domů odnášela
vítězné poháry dva.
Prožili jsme společně krásné odpoledne

Občanské sdružení
Hůrka a Radyně
Děkujeme panu dr. Václavu Hákovi za
jeho dlouhodobou práci v čele Občanského
sdružení Hůrka a Radyně. OSHR vedl od
roku 2003 do letošního září, kdy na vlastní
žádost odstoupil z funkce předsedy výboru. Během jeho dobrovolné činnosti pro
OSHR se povedlo zorganizovat mnoho
akcí. Dovolte nám připomenout některé z
nich: dobrovolné úklidové práce na hra-

Vánoce a Nový rok
s Občanským sdružením
Hůrka a Radyně
OSHR zahajuje letošní rok novou
tradici spojenou s otevřením hradu
Radyně o vánočních svátcích. Ve dnech
25. a 26. prosince 2011 vždy od 14.00
hod. do 16.00 hod. zveme všechny, kteří mají toto místo rádi, aby si přišli pro
malou vánoční koledu. Protáhnout tělo
cestou na hrad, pokochat se výhledem do
kraje, užít si originální atmosféru. Rada
města stanovila výši vstupného na 40 Kč
a 30 Kč. V ceně vstupného bude i teplý čaj a malá koleda. Občanské sdružení Hůrka a Radyně navrhne Radě města Starého Plzence, aby byl výtěžek

a na závěr všechny přinesené dobroty zkonzumovali. Chtěla bych tímto
poděkovat všem zúčastněným, kteří přinesli své
výtvory, všem divákům,
kteří je přišli podpořit,
a hlavně porotě v čele s
paní starostkou za účast
na námi pořádané akci.
Již nyní se těšíme na příští 5. ročník
„Staroplzenecké vařečky“, která se bude
konat 3. listopadu 2012, a doufáme, že
se opět najde dostatek šikovných kuchařů a kuchařek, kteří se budou chtít utkat v
této soutěži. Zveme všechny, nejen naše
členy. Již dnes můžete přemýšlet o tom,
jaký recept použijete na vítězný produkt.
Tímto chci vyhlásit téma příští vařečky –
„BÁBOVKY“. Hodnotit budeme opět
vzhled a chuť. I bábovek je nepřeberné
množství (třená, piškotová, mramorová,
olejová, tvarohová, maková, bramborová,
kynutá, masová……).
Z dalších akcí se konal zájezd na trhy do
Polska, který se velmi povedl. Počasí nám
přálo, nakoupili jsme spoustu dárků. Na
dišti Hůrka, obnovení mnoha studánek
v lesích pod Radyní,
pro členy OSHR i
pro širokou veřejnost
procházky do okolí a
autobusové zájezdy
za významnými památkami. Tradicí se již
stala vzpomínka na mistra Jana Husa a s ní
spojený koncert v kostele sv. Jana Křtitele.
Výbor a členové OSHR
ze vstupného věnován na obnovu varhan
v místním kostele.

Nový rok na Hůrce u rotundy
Setkání u rotundy se koná již tradičně několik let. Sejdeme se 1.1.2012
ve 14.00 hod., zazpíváme si, popřejeme si
do dalšího roku. Účastníci setkání obdrží
malý suvenýr pro štěstí.
Na obě akce zve výbor OSHR.

zpáteční cestě měl autobus
defekt v podobě píchlé zadní pneumatiky. Díky rychlému zásahu při výměně kola
jsme zanedlouho v pořádku
mohli pokračovat dál. Touto cestou chci za všechny
účastníky poděkovat našemu řidiči p. J. Krejčířovi,
který nás jako vždy bezpečně dopravil. Dále máme na 8. prosince ve
Chválenicích připravenou Mikulášskou
nadílku spojenou s hudbou pana Žákovce a
Aničky Volínové. Mikuláš s čertem budou
nadělovat Vámi přinesené dárky pro Vaše
přátele a kamarády. Hned po Mikuláši přichází období pečení vánočního cukroví
a úklidu před příchodem vánočních svátků.
Jménem výboru OSZP chci všem popřát, aby se vám žádné cukroví nespálilo,
s úklidem to moc nepřehánějte a společně
s rodinou a přáteli si užijte klidné, spokojené, šťastné a veselé Vánoce ve zdraví.
Za výbor OSZP Staroplzenecko
Jaroslava Patočková

KOLPINGOVA RODINA
STARÝ PLZENEC
srdečně zve děti a rodiče na tradiční

MAŠKARNÍ PLES
který se koná
dne 21.1.2012 od 15.00 hod.
v sokolovně ve Starém Plzenci
SOUTĚŽ
O NEJKRÁSNĚJŠÍ MASKY
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Vzpomínkové pásmo na
Roberta Straku (1901–1975)
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volání bylo posláním,
a žákům předával svůj
um jak ve škole, tak
mimo ni.
Na takového člověka se nezapomíná!

Fotografiemi a krátkým článkem si dovolujeme připomenout vzpomínkové pásmo na Roberta Straku z 12. listopadu 2011.
Ti, kteří jej nepoznali, se možná zamyslí,
kdo to byl Robert Straka. Člověk, na kterého po letech přišlo vzpomenout velké
množství spoluobčanů, že zcela zaplnili
obřadní síň městského úřadu.
Pro neznalé tedy stručné představení.
Robert Straka byl plzenecký rodák, jehož
celé srdce patřilo městu. Svou lásku dával najevo prací na poli školství a kultury.
Celý život vedl pěvecké sbory ve škole i ve
městě, hrál a režíroval ochotnické divadlo,
publikoval statě o městě, psal 35 let městskou kroniku. Byl učitelem, pro něhož po-

Příjemnou atmosféru navodil svým koncertem komorní soubor Základní umělecké
školy Starý Plzenec. Foto: František Ulč

Soutěž hasičů v Blovicích

Dráček zlepšuje podzimní náladu

Poslední soutěž hasičských mládežnických kolektivů v tomto roce se konala
22.10. v Blovicích, kam se sjelo 42 družstev
z okresu Plzeň-jih. Děti ze Sedlce v mladší
kategorii do 11 let vybojovaly 1. a 5. místo
z 24 kolektivů. Ve starší kategorii soutěžilo
18 družstev, z toho sedlečtí hasiči dosáhli
na bronzovou medaili. Naše děti dokázaly
svými dovednostmi, že právem patří mezi
nejlepší kolektivy v okrese Plzeň-jih. Krásné poháry a ostatní ceny jsou jejich chloubou v hasičské klubovně. Vedoucí mládeže
svým svěřencům za vzornou reprezentaci
objednal „BOWLING“, kam se všechny
velice těší a kde si také zdravě zasoutěží.
Příští schůzka již bude probíhat v tělocvičně ZŠ v Sedlci, kde máme již několik let
přes zimní období příjemné zázemí.

Že se z Dráčkovských akcí pro veřejnost
stává již tradice skvěle ukázal letošní Svatomartinský pochod se světýlky. Konal se,
jak jinak, 11.11.2011 a účastí dětí i rodičů
překonal dosavadní ročníky i očekávání
nás, organizátorů. Podle odhadu se u Lidového domu sešlo vpodvečer svátku svatého
Martina kolem stovky dětí s doprovodem.
Děti měly mimo jiné lampiónky, které si
samy vyrobily. Jako vždy
měl průvod ve tvaru hada
svoje nezaměnitelné kouzlo a kdo akci pozoroval
z protějšího kopce, musel mít také hezký zážitek.
Přes těžkou nepřízeň počasí
děti statečně vystoupaly až
k rotundě, kde na ně čekal
malý svatý Martin v brnění a s mečem. Odměnou za
výstup byly pro malé účastníky svatomartinské dukátky nebo malé dárečky, pro
větší pak přípitek Svatomartinským vínem. Bylo to
fajn, bylo to milé, těšíme se
na příští rok!
Adventní čas nastal,
stojí snad za to trochu se
zastavit a užít s ostatními
pěkné dopoledne. A proto
na 09.12.2011 od 9.30 hod.
Dráček ve svých prostorách
připravil pohádkové dopoledne s Vánoční pohádkou.
Srdečně zveme všechny,
kteří se chtějí trochu zasmát a trochu popřemýšlet,
děti si poslechnout pěknou
pohádku a trochu si zasoutěžit. Pohádku si zahrajeme
jako divadélko a určitě můžete vyhrát něja-

Za SDH Sedlec Miluše Chrastilová

Vítězné družstvo mladší kategorie.
Foto: Matěj Procházka

Několika písněmi oživily vzpomínky
na svého sbormistra Roberta Straku
bývalé členky školního pěveckého sboru.
Foto: František Ulč
Děkujeme všem, kteří se zasloužili o
pěkný průběh podvečera, zvláště pak ZUŠ
a bývalým členkám školního pěveckého
sboru.
Za výbor OSHR Jitka Sutnarová
ké ceny. Těšíme se na vás.
Dovolte na závěr, abychom vám popřáli
klidné Vánoce s rodinnou pohodou, zdravím, štěstím a do roku 2012 vstupte s optimismem a radostným očekáváním.
Za Rodinné centrum
Dráček Adéla Vorlíčková
a Lenka Herejková

Děti vyrábí lampiónky na Svatomartinský
pochod. Foto: S. Jiránková
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AFFLATUS QUINTET
se představil
v BOHEMIA SEKT Centru.
V úterý 8.11.2011 se uskutečnil v BOHEMIA SEKT Centru v pořadí 2. koncert
27. koncertní sezóny Kruhu přátel hudby
ve Starém Plzenci. V tomto hudebním podvečeru se představil komorní soubor Afflatus Quintet. V programu zazněly skladby
našich i světových skladatelů.

Soubor Afflatus Quintet se představil
v BOHEMIA SEKT Centru.
Foto: Eva Vlachová
Město Starý Plzenec děkuje společnosti
BOHEMIA SEKT za poskytnutí reprezentativních prostor BOHEMIA SEKT Centra
a za velkorysou podporu při realizaci tohoto koncertu.
Sejde-li se ke spolupráci pětice pozoruhodných muzikantů, nemůže vzniknout nic
jiného, než vynikající komorní soubor. Tak
je tomu i v případě Afflatus Quintetu, jehož

Vítání občánků
Dne 12.11.2011 proběhlo v obřadní
síni Městského úřadu Starý Plzenec vítání občánků města narozených v období od
1.1.2011 do 30.6.2011.
Dvacet devět narozených občánků, jejich rodiče i další přítomné přivítala předsedkyně komise pro občanské a sociální

Foto: z ateliéru Ivany Jánské

napůl studentské počátky spadají do roku
1995.
Umělecká dráha souboru dospěla velmi
záhy k metě nejvyšší: k vítězství v prestižní mezinárodní soutěži ARD v Mnichově
(září 1997).
Dnešní statistika vykazuje celou řadu
úspěšných koncertů u nás a v zahraničí (Berlín, Stuttgart, Mnichov, Hamburg,
Brusel, Paříž, Japonsko, mezinárodní festivaly ve Finsku, Švýcarsku a Německu).
Vyjímají se mezi nimi vystoupení na Pražském jaru, koncerty Českého spolku pro
komorní hudbu ve Dvořákově síni Rudolfina, jenž udělil Afflatus Quintetu Cenu roku
1998 za mimořádné interpretační mistrovství zejména v hudbě 20. století.
Mezi největší koncertní úspěchy souboru patří bezesporu několik vystoupení
v prestižní Suntory Hall v Tokyu (2002),
vysílaných japonskou televizí, při nichž se
hráči Afflatus Quintetu představili rovněž
jako sólisté v koncertech W. A. Mozarta
za doprovodu Pražského komorního orchestru a Yomiuri Symphony Orchestra.
V roce 2005 exceloval Afflatus Quintet
podruhé na festivalu Pražské jaro, tentokrát ve spolupráci s klavíristou Ivo Kahánkem. V roce 2006 soubor provedl v Tokyu
v rámci mozartovských oslav také jeho
Symfonii concertante s předními japonskými orchestry.
Současné období přináší ansámblu
(kromě trvalého návratu hornisty Radka
Baboráka od Berlínských filharmoniků)
mnoho dalších plánů a projektů. Mezi nejzáležitosti města paní
Jaromíra Zikmundová.
Starostka města
paní Bc. Vlasta Doláková popřála všem
novým občánkům i
jejich rodičům mimo
jiné i pevné zdraví
a život plný radosti
a štěstí. Maminkám
předala kytičku a dětem dárek věnovaný
městem Starý Plzenec.
O kulturní zážitek
se postaraly děti z
mateřské a základní
školy. Své nově narozené spoluobčánky
přivítaly básničkami a písničkami.
Po slavnostním obřadu se mohli rodiče
se svými dětmi nechat vyfotografovat pro-

O přestávce proběhla degustace perlivých vín, kterou pro návštěvníky koncertu
připravila společnost BOHEMIA SEKT.
Foto: Eva Vlachová
významnější patří spolupráce s klavíristou
Gerhardem Opitzem a společné vystoupení
ve Dvořákově síni Rudolfina, koncerty v
Paříži, na festivalech Janáčkův máj a Moravský podzim Brno, natáčení dalšího CD
disku a japonské turné v roce 2012.
Všichni členové Afflatus Quintetu - tedy
flétnista Roman Novotný (ČF), hobojistka
Jana Brožková (ČF), klarinetista Vojtěch
Nýdl (PKF), fagotista Ondřej Roskovec
(ČF) a hornista Radek Baborák jsou jednotní v názoru, že hra v kvintetu patří k
nejtěžším: „Náš zvuk je průsečíkem pěti
rozdílných nástrojů a barev, pěti různých
způsobů nasazení tónu a pěti hráčských individualit.“
Z umělecké autobiografie souboru vybrala
Eva Vlachová

Město Starý Plzenec přivítalo nové
občánky. Foto: z ateliéru Ivany Jánské
fesionálním fotografem.

V.H.
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Česko zná jména
nejlepších sommelierů
roku 2011
Domácí šampionát sommelierů znovu potvrdil, že kvalita českého stolování rok od roku roste. Do hotelu Dorint
Don Giovanni se sjeli nejlepší znalci vín,
kteří změřili svoje síly na 14. ročníku
TROPHÉE BOHEMIA SEKT, tedy oficiálním mistrovství České republiky sommelierů.
O prestižní titul MISTRA soutěžilo
celkem 22 sommelierů reprezentujících
restauranty, vinotéky, ale i specializované
prodejce, importéry, výrobce i vzdělávací
instituce. Letošní účastníky sice ozdobila
jen jedna dívka, ta se ale dostala až do samotného finále a vybojovala skvělou bronzovou medaili.
Také letos čekala na soutěžící řada nástrah. Sommelieři museli zvládnout nejen znalostní test (v češtině a angličtině),
ale také správně identifikovat vína při
anonymní degustaci, a nakonec prokázat
také praktické dovednosti při servisu vína
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a sektu. Hodnotilo se i vystupování
před hostem a komunikace s ním.
Vítězem 14. ročníku
TROPHÉE
BOHEMIA SEKTSOMMELIER
ČR se stal Tomáš
Brůha, hlavní sommelier
BOHEMIA SEKTU, druhé
místo obsadil Jakub
Král ze společnosti
Merlot Grands Vins
a na třetí příčce se
umístila Pavla Třasoňová z firmy PETIT
CRU wine bar&shop.
„Dnešní sommelierské klání opět ukázalo, jak narůstá profesionalita sommelierů
v České republice. Těší mě, že jejich nová
generace zvyšuje úroveň kultury stolování
a servisu vína. Tím totiž roste spokojenost
zákazníků,“ řekl během vyhlašování výsledků generální ředitel společnosti BOHEMIA SEKT Ing. Josef Vozdecký a dodal,

Nejlepší čeští somelieři roku 2011:
(zleva) Jakub Král, Tomáš Brůha
a Pavla Třasoňová.
že vítězové domácího šampionátu vytvořili
Prestižní klub MASTER SOMMELIER
České republiky. „Jsou tak oprávněni užívat klubový symbol „tastewin“, což je
šperk s českým granátem,“ doplňuje Ing.
Josef Vozdecký.
Z tiskové zprávy vybrala Eva Vlachová

RICOCHET,
čti „rykošet“, je hra i zábava pro volný čas, pro kondici a zdraví. Každý se ho snadno a rychle
naučí a nepotřebuje žádné nákladné vybavení. Pravidla, průběh hry a základní pohyby lze hravě
ovládnout. Ke hře je třeba jen raketa a míček.
Ricochet si zahraje každý, i ten, kdo drží raketu poprvé v ruce. Je podobný hře SQUASH - provozuje se na kurtu. Hlavní rozdíl obou sportů je v tom, že kurt pro ricochet je menší, má nízký
strop, o který se také hraje, má kratší a lehčí raketu a lehčí míček.
Díky hře míčem o strop má hra mnohem méně přerušení a rozšiřuje se škála možných úderů –
hra je pestřejší, rychlejší. Zavedením elektroniky odpadají navíc starosti s počítáním. Stačí, když
hráč po dobrém míčku zmáčkne buď červené nebo šedé tlačítko na stěně a na ukazateli skóre je
aktuální stav i označení, ze které strany hráč bude podávat. Čelní stěna je pod červenou čarou
vybavena infračerveným zařízením, zvukový signál hlásí úder pod hrací plochu - aut.
Ricochet je vhodný pro muže i ženy, mladé i starší, začátečníky i pokročilé. Lehká raketa umožňuje i dětem a začátečníkům zapojit se ihned do hry bez nadměrné zátěže rukou. Je také ideálním řešením pro všechny, kteří chtějí získat zdravotní a sportovní kondici a nemají příliš volného
času a chtějí ho efektivně využít. Pro profesionální hráče jiných sportů pak ricochet slouží jako
alternativa či doplněk.
Zaujalo Vás to?
Přijďte si zahrát na profesionální kurty
do NS Radyně, Nerudova 933, Starý Plzenec.
www.bowlingplzenec.cz,
objednávky na tel. 777 800 388 (i SMS)
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Účinky lymfodrenáže:
◙

Léčba celulitidy

◙

Hubnutí

◙

Zrychlení metabolismu

◙

Zpevnění podkoží

◙

Prevence otoků

◙

Drenáž otoků po úrazech

◙

Zmírnění únavy nohou

◙

Detoxikace organismu

◙

Zmírnění bolestí hlavy

Český rybářský svaz Šťáhlavy uskuteční

prodej vánočních kaprů

ve Starém Plzenci ve stánku u radnice na náměstí
21. 12. 2011 10.00 - 16.00 hod.
22. 12. 2011 10.00 - 16.00 hod.
23. 12. 2011 10.00 - do vyprodání
Cenu vánočního kapra
dodržíme jako v minulých letech 79 Kč/kg.
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DROBNÁ INZERCE
• Prodám nový lux House Shark, záruka 7
let, dvojitý cyklón, cena dohodou.
Tel.: 723 018 765.
• Prodám téměř nové juniorské horské
kolo GALAXY URAN 24. Perfektní stav.
PC 4.500 Kč. NC 2.900 Kč.
Tel.: 728 308 792.
• Prodám 2 černé prosklené skříňky 84 cm
x 82 cm x 8,5 cm (miniatury, alk., autíčka,
atd.). Cena 2.000 Kč. Tel.:731 130 853.
• Prodám stojany na textil: délka 3 m, výška 1,5 m 1 ks, délka 1,5 m, výška 1,3 m
2 ks. Tel.: 774 979 899.
• Hledám podnájem ve St. Plzenci – žena
s dětmi. Tel.: 723 305 786.
• Prodám palandy bez matrací, levně.
Tel.: 724 941 489.
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• Stříhání psů Starý Plzenec. Chcete
ostříhat svého pejska? Možnost objednání na tel. 603 378 810 nebo na e-mail:
studiojezevcik@seznam.cz.
Možno domluvit osobní návštěvu pejska.
• Zemní a stavební práce, zámkové dlažby, bytové doplňky – žaluzie, rolety, vrata, opravy střech. Tel.: 603 309 702.
• Likvidujeme prodejnu Elba – antény
a Arnika – nábytek, prodejní pulty, zůstatek zboží – levně, sleva 50 – 90 % původ.
ceny. Jiřina Babková, tel.: 605 540 691.
• Prodám nepoužité sněhové řetězy.
Zn.: 602 251 460.
Prosím obyvatele, aby věnovali pozornost knize, která vyšla pod názvem PŘÍPAD TŘETÍHO BRATRA, která se týká
rodáků ze Sedlce a Starého Plzence. Kniha
pojednává mj. o rodákovi Josefu Havlovi,
který se přestěhoval ze Sedlce do Prahy a
je biologickým otcem bývalého prezidenta
Václava Havla.
Jaromír Havel

Výzva místním spolkům
a sdružením
Informace o pořádaných kulturních,
sportovních a společenských akcích
je možné zveřejnit v kalendáři akcí Radyňských listů (uzávěrka 18. den v měsíci), příp. v Plzeňském kulturním přehledu
(uzávěrka 10. den v měsíci).
Zájemci zasílejte informace e-mailem,
příp. dodejte osobně na adresu:
K-Centrum, městská knihovna, Smetanova 932, tel.: 377 183 662, 377 183 659,
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz.

Výzva firmám a podnikatelům
v našem městě a okolí
Upozorňujeme na možnost zaregistrování vaší firmy do databáze firem a služeb
zdarma na webu města Starého Plzence,
více informací na www. staryplzenec.cz
nebo osobně v K-Centru, městské knihovně, Smetanova 932, tel.: 377 183 662,
377 183 659,
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz.
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Zdravotnické zařízení Starý Plzenec
Ordinační hodiny pro veřejnost
MUDr. Miroslav Hocký
(praktický lékař)
Po, St, Pá
07.00 - 12.00 hod.
Út		
07.00 - 12.00 hod.
		
14.00 - 18.00 hod.
Čt		
07.00 - 11.00 hod.
Tel.: 377 966 220
MUDr. Petr Novák
(praktický lékař)
Po		
07.00 - 12.00 hod.
		
14.00 - 18.00 hod.
Út – Pá
07.00 - 12.00 hod.
Tel.: 377 966 618
MUDr. Hana Václavová
(dětská poradna)
Po – Pá
07.45 - 11.00 hod.
		
(pro nemocné)
		
11.00 - 12.00 hod.
		
(pro zdravé)
Po		
15.00 - 17.00 hod.
Tel.: 377 965 047
MUDr. Zdeňka Dvořáková
(zubní ordinace)
Po – Út
07.30 - 12.00 hod.
		
13.00 - 17.00 hod.
St		
07.30 - 13.00 hod.
Čt		
07.30 - 14.30 hod.
Pá		
07.30 - 13.00 hod.
Tel.: 377 966 728
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