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âERVEN 2010

SLAVNOSTI SVOBODY
A PLZENECKÁ
PADESÁTKA
V sobotu 1. kvûtna 2010 se v na‰em mûstû
konalo hned nûkolik zajímav˘ch akcí.
V místní sokolovnû se se‰li pﬁíznivci turistiky na jubilejním 10. roãníku turistického
pochodu Plzenecká padesátka. Stejnû jako
v minul˘ch letech si úãastníci pochodu
mohli vybrat z nûkolika rÛznû dlouh˘ch tras,
které pro nû peãlivû pﬁipravili ãlenové Asociace sportu pro v‰echny (ASPV) a cviãitelé
TJ Sokol. Novinkou byla tzv. Dráãkovská
2 km trasa pro rodiãe s mal˘mi dûtmi.
Leto‰ního roãníku Plzenecké padesátky se
zúãastnilo na 190 pû‰ích turistÛ a cyklistÛ.
Dûkujeme v‰em organizátorÛm za perfektní
zaji‰tûní této v˘znamné turistické akce.
V areálu místní sokolovny se u pﬁíleÏitosti Plzenecké padesátky a v rámci oslav 65.
v˘roãí osvobození Starého Plzence konalo
zábavné odpoledne s posezením a obãerstvením, pﬁi kterém hrála k poslechu country kapela Bábydou. Velk˘ dík patﬁí oddílu
plzeneck˘ch skautÛ, kteﬁí pro tuto pﬁíleÏitost
pﬁipravili pro dûti skvûlé zábavné hry a soutûÏe.

Pietní akt obûtem I. svûtové války (místostarosta dr. Václav Hák a ãestná stráÏ mlad˘ch ãlenÛ SDH Sedlec).

HISTORICK¯ VÍKEND NA RADYNI
Ve dnech 14.-15. kvûtna 2010 se pod hradem Radyní uskuteãnil první historick˘
víkend, jenÏ otevﬁel kalendáﬁ akcí, které
pro leto‰ní turistickou sezónu pﬁipravilo
K-Centrum, mûstská knihovna.
Pestr˘ program pro náv‰tûvníky pﬁipravil
volnoãasov˘ klub Avalon. Nejen dûtem se
líbily ukázky ‰ermíﬁsk˘ch vystoupení a stﬁedovûké irské balady v podání hudební skupiny Shapes on the Fairy Tale. Dospûláci se
hojnû úãastnili lukostﬁeleckého turnaje
o láhev vína Habánské sklepy.
(Pokraãování na str. 13)

Kordov˘ souboj pro dûti.

Foto Eva Vlachová

âil˘ ruch panuje v areálu sokolovny. Turisté vyráÏejí na pochod a na trhu s kvûtinami se obchoduje.
Foto Eva Vlachová

Bûhem odpoledne mûli zájemci moÏnost
nav‰tívit kostel sv. Jana Kﬁtitele na námûstí
s odborn˘m v˘kladem a také byla mimoﬁádnû zpﬁístupnûna rotunda sv. Petra a Pavla na
HÛrce, kterou nav‰tívilo 90 lidí.
U pﬁíleÏitosti 65. v˘roãí osvobození Starého Plzence byla ze soukromé sbírky p. Jaroslava Hrubého pﬁipravena v˘stava, na které
je moÏné vidût dobové fotografie, v˘stﬁiÏky
z novin z roku 1945 a dokonce i vojenskou
relikvii.
(pokraãování na str. 13)
Melodie stﬁedovûk˘ch irsk˘ch balad dotváﬁela správnou atmosféru prostﬁedí.

Foto Eva Vlachová
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Informace ze schÛzí Rady mûsta
Starého Plzence
9. schÛze – 29. dubna 2010
RM
schválila uzavﬁení pûti smluv se spoleãností âEZ Distribuce, a. s. o zﬁízení vûcn˘ch
bﬁemen na pozemcích mûsta parc. ã. 310/16
(KN), 541/30 (KN), 541/50 (KN), 551/109
(KN) a 1446/1 (PK) v k. ú. Star˘ Plzenec a
parc. ã. 73 (PK), 288/1 (PK) a 296 (PK)
v k. ú. Sedlec;
souhlasila s poﬁízením ãtyﬁ nov˘ch v˘hledov˘ch informaãních tabulí na vyhlídku
z vûÏe hradu Radynû;
vzala na vûdomí oficiální pozvání starosty mûsta Suchoj Log z Ruské federace k
náv‰tûvû oslav tﬁístého v˘roãí zaloÏení
jejich mûsta v srpnu 2010;
schválila zámûr opravy místní komunikace v Luãní ulici ve Starém Plzenci a uloÏila
MûÚ provést poptávku pﬁíslu‰n˘ch prací a
zjistit moÏné cenové nabídky;
souhlasila s konáním sportovní akce
„StaroplzeÀská dvanáctka“, tj. bûhu na trase
PlzeÀ âernice – Radynû a zpût dne
29.06.2010 poﬁádaného sdruÏením SPIM
Team PlzeÀ pro cca 50 závodníkÛ;
souhlasila s uzavﬁením M· Star˘ Plzenec
v dobû od 12. 07. do 13. 08. 2010, z dÛvodu
ãerpání ﬁádné dovolené zamûstnancÛ;
nesouhlasila s inzercí - prezentací mûsta
v mûsíãníku METRO XXL podle pﬁedloÏené nabídky.

10. schÛze – 13. kvûtna 2010
RM
schválila uzavﬁení nájemní smlouvy o pronájmu areálu víceúãelové poÏární nádrÏe
v Husovû ulici s Jaroslavem Matiaskou;
schválila uzavﬁení smlouvy o v˘pÛjãce
ãásti pozemku parc. ã. 16/1 v k. ú. Star˘ Plzenec pro zﬁízení venkovního dûtského koutku
s obãansk˘m sdruÏením Rodinné centrum
Dráãek;
vzala na vûdomí informace o souãasném
stavu v ﬁe‰ení schváleného zámûru prodeje
nebytové jednotky v domû ãp. 24 v Havlíãkovû ulici ve Starém Plzenci a uloÏila MûÚ
zveﬁejnit znovu zámûr prodeje této nebytové
jednotky vãetnû pﬁíslu‰ného spoluvlastnického podílu na spoleãn˘ch ãástech domu a
na zastavûném pozemku obálkovou metodou vãetnû v˘zvy zájemcÛm na pﬁedkládání
písemn˘ch nabídek;
souhlasila, na návrh spoleãnosti SIPA
s.r.o., s bezúplatn˘m pﬁevzetím jí vybudovaného vodovodního ﬁadu v ulici U ·imicÛ ve
Starém Plzenci do majetku mûsta;
souhlasila, na Ïádost vlastníka pozemku,
s umístûním podzemního vedení elektrické
pﬁípojky k pozemku parc. ã. 85/9 v k.ú. Sedlec v chatové lokalitû Na Podmy‰kách na

Mûsto Star˘ Plzenec

OZNÁMENÍ
Doprava autobusem na
místní hﬁbitov
Na základû rozhodnutí Rady mûsta
Starého Plzence zajistil mûstsk˘ úﬁad
v roce 2010 jiÏ tradiãní pravidelnou
pﬁepravu obãanÛ na místní hﬁbitov
autobusem spoleãnosti SERW Sedlec.
Autobus bude jezdit od 11. ãervna do
konce ﬁíjna 2010 vÏdy v pátek
v následujících termínech:

OBSAH
ÚVODNÍK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ZE ÎIVOTA MùSTA. . . . . . . . . . . . . . . . . 2–3
SERIÁL – HISTORIE . . . . . . . . . . . . . . . 4–5
PRÁVNÍK VÁM RADÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
KULTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
NA·E ·KOLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7–10
JUNÁK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
SPOLEâENSKÉ ORGANIZACE . . . . . . 11–12
STALO SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13–14
RÒZNÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
SPORT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
INZERCE . . . . . . . . . . . 4, 11, 12, 14, 15, 16

11. ãervna
9. ãervence
13. srpna
10. záﬁí
8. ﬁíjna

25. ãervna
23. ãervence
27. srpna
24. záﬁí
22. ﬁíjna

Jízdní ﬁád:
Sedlec - náves
- rozcestí

16.00 hod.
16.02 hod.

St. Plzenec - Kollárova
(toãna autobusÛ)

16.08 hod.

- RadyÀská (Máchova)

16.10 hod.

- námûstí (zast. MHD)

16.12 hod.

- Havlíãkova
(zast. MHD za mostem) 16.15 hod.
Odjezd zpût ze hﬁbitova v 17.00 hod.
Jednotné jízdné ãiní 6 Kã.

pozemku mûsta parc. ã. 86/19, kter˘ tvoﬁí
úãelovou komunikaci v místû;
schválila uzavﬁení smlouvy se spoleãností ASEKOL s.r.o. o v˘pÛjãce stacionárního
kontejneru na sbûr drobn˘ch elektrospotﬁebiãÛ a baterií a uzamykatelného pﬁístﬁe‰ku
na vyﬁazené elektrospotﬁebiãe ve sbûrném
dvoﬁe;
souhlasila, na Ïádost modeláﬁského klubu
Kolpingovy rodiny, s poﬁádáním závodÛ RC
truck-trialov˘ch modelÛ v prostoru b˘valého lomu v lese pod Radyní ve dnech 19.-20.
ãervna, 10.-11. ãervence, 21.-22. srpna a
11.-12. záﬁí 2010 za stanoven˘ch podmínek;
souhlasila, na Ïádost Rodinného centra
Dráãek Star˘ Plzenec s uspoﬁádáním akce
„Táta fest“ na hradu Radyni dne 12.06.2010;
souhlasila s uzavﬁením M· v Sedlci
v dobû dovolen˘ch, t.j. od 7. 07. do 13. 08.
2010;
vzala na vûdomí rozhodnutí ﬁeditelky M·
a Z· v Sedlci o udûlení ﬁeditelského volna
ve dnech 28. - 30.06.2010;
bere na vûdomí zápis ze schÛze komise
Ïivotního dne 29.04.2010 a uloÏila komisi
pﬁedloÏit RM na její schÛzi dne 27.05.2010
podkladov˘ materiál k ﬁe‰ení protipovodÀov˘ch opatﬁení u rybníka v Sedlci;
uloÏila starostovi a místostarostovi dr.
Hákovi projednat zámûr o umístûní sbûrného dvora s vlastníkem pozemku parc. ã.
195/6 – spoleãností BOHEMIA SEKT, a.s. a
v pﬁípadû jejího souhlasného stanoviska
zaﬁadit návrh na zmûnu vyuÏití tûchto
pozemkÛ do pﬁipravované ãtvrté zmûny
územního plánu mûsta.

SBùR VùCÍ
POT¤EBN¯CH K ÎIVOTU
se uskuteãní v Lidovém domû na
Malé Stranû
v ãervnu 2010 v tûchto dnech:
18. ãervna - (pátek)
od 14.00 do 16 hod.
19. ãervna - (sobota)
od 10.00 do 12.00 hod.
Za Kolpingovu rodinu
ZdeÀka Komínková

SBùRN¯ DVÒR

Star˘ Plzenec, Husova ul.
Otevírací doba:
PO a ST: 10.00 – 18.00 hod.
SO: 08.00 – 13.00 hod.

ZMùNA JÍZDNÍHO ¤ÁDU
K 13. 6. 2010
VáÏení spoluobãané,
dne 13. 6. 2010 vstupuje v platnost
2. zmûna J¤. PﬁibliÏnû t˘den pﬁed uvedením
zmûny v platnost bude ve spolupráci s
K-Centrem aktualizován jízdní ﬁád, kter˘
bude v prodeji na obvykl˘ch místech. Ve
vlastním zájmu se vãas informujte o pﬁipravovan˘ch zmûnách J¤.
Za dopravní komisi
Ing. Radek Jano‰ek, Ph.D.
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DÛm ã. p. 92 a domy
ã. p. 91, 95 a 214
Tyto domy tvoﬁily jak˘si hlouãek poblíÏ
bﬁehu ﬁeky. NíÏe k ﬁece byl jiÏ pouze ml˘n ã.
p. 90. ¤eka se v té dobû asi více rozlévala a
nebyly zde ulice mûstského typu, spí‰e
vy‰lapané a vyjeÏdûné cesty. Domy tedy
byly stavûny podél tûchto cest. Nad tímto
hlouãkem domÛ stál první dÛm z ãíslované
mûstské zástavby, a to bylo ã. p. 30.
DÛm ã. p. 92, stojící nyní v Kozinovû
ulici, byl postaven rozhodnû nejménû pﬁed
první polovinou osmnáctého století, takÏe
dostal své ãíslo pﬁi prvním ãíslování domÛ
v roce 1770. První znám˘ majitel byl Franti‰ek Novák, zapsan˘ do Robotního seznamu
v roce 1777 jako domkáﬁ na obci s povinností 13 dní pû‰í roboty mûsíãnû. Dal‰ího
majitele známe aÏ po více neÏ stu letech. Byl
jím v roce 1883 Josef Libe‰ aÏ minimálnû do
roku 1902.
Dal‰ím majitelem domu se stává v roce
1908 Vojtûch Fábera, mistr kominick˘, a
v roce 1924 pak Václav Kovaﬁík. V druhé
polovinû dvacátého století pak Václav Hettner.
DÛm ã. p. 214, stojící rovnûÏ v Kozinovû
ulici, je pﬁímo napojen na dÛm ã. p.92. Byl
postaven v roce 1883 panem Václavem Libe‰em pravdûpodobnû jako „v˘mûnek“ pro
hospodáﬁství v domû ã. p. 92.
DÛm ã. p. 91 stojí v Husovû ulici ponûkud

Domy ã.p. 92 a ã.p. 214 v Kozinovû ulici, o jejichÏ historii pojednává ãlánek.

stranou a není zmínûn v Ïádném starém
seznamu. Pﬁed ním stával dÛm ã. p. 95,
kter˘ jiÏ zde není, protoÏe byl zcela zniãen
povodní v r. 2002. Ten také nebyl zmínûn
v Ïádném starém seznamu. Je nanejv˘‰e
pravdûpodobné, Ïe tak jako sousední dÛm
zde stával i tento dÛm a dÛm ã. p. 95 jiÏ

Foto Eva Vlachová

nejménû v první polovinû osmnáctého století, takÏe byl také oãíslován v roce 1770.
Zﬁejmû zde bydlívali bezzemci, kteﬁí
b˘vali povinni pouze pû‰í robotou.Tolik tedy
ke známé historii tûchto domÛ.
Svatopluk Mare‰
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HISTORIE
S TA R O P L Z E N E â T Í M U Z I K A N T I –

pokraãování seriálu

„Co âech, to muzikant.“ Toto pﬁísloví
platí ve velké míﬁe i pro obãany ze Starého
Plzence. Mnozí pamûtníci nejstar‰ích generací muzikantÛ jiÏ nejsou mezi námi, a nám
pﬁipadá za vhodné tûm mlad‰ím (a budoucím) vzpomenout tuto hezkou tradici muzikantství ve Starém Plzenci.
Pﬁíspûvek je i v˘zvou k doplnûní historie, pﬁípadnû i k podnícení diskuse o krásné tradici v na‰em mûsteãku.
Zdrojem informací jsou osobní vzpomínky autora tohoto ãlánku, rozhovory s Ïijícími
nebo pozÛstal˘mi plzeneck˘ch muzikantÛ,
muzikologická literatura a nûkteré star‰í
fotografie.
LIDOVÍ MUZIKANTI
Jan Zikmund – staroplzeneck˘ dudák,
kter˘ se nauãil hrát na svÛj nástroj od svého
otce. Hrával na mnoha slavnostech po cel˘ch

JÛzÛv jazz orchestr.

Mezi dal‰í, v˘‰e nejmenované, by bylo
vhodné zaﬁadit takové muzikanty jako: Vûra
Metlická (roz. Salerová) – zpûv, Karel ·ika –
hráã na bicí, Jan ·ika – klarinet, Václav
KuchyÀka – harmonika, Robert Beran –
housle, Vlastimil Beran – housle, Franti‰ek
Babka – bicí, Miroslav La‰tovka – housle,
Ing. Josef Toman – harmonika a zajisté i
ﬁadu dal‰ích, kteﬁí hráli a mnozí je‰tû hrají
pﬁi rÛzn˘ch pﬁíleÏitostech (pﬁi svatbách, srazech spoluÏákÛ atd.)

JÛzova dechová kapela.

âechách a pustil se i do PaﬁíÏe, kde v roce
1937 pÛsobil ‰est mûsícÛ.
Jan Matas – samouk trombonista a trumpetista. Vypomáhal v ﬁadû kapel v Plzenci i
v okolí.

Dotazy zodpovídá JUDr. Petra Marková, advokátní kanceláﬁ Barrandova 19,
PlzeÀ, tel.: 377 455 401.
Otázka:
Rád bych vymûnil svÛj byt, kter˘ mám
v nájmu a jehoÏ vlastníkem je mûsto, se
svojí sestrou, která má byt v domû soukromníka. Její byt je vût‰í a já jej potﬁebuji pro svoji rozrÛstající se rodinu. Jak
to mám udûlat?
Odpovûì:
Obãansk˘ zákoník stanoví, Ïe v˘mûna
bytu je moÏná pouze se souhlasem pronají-

Václav ·teininger (zvan˘ Va‰ek ÏízeÀ) plzeneck˘m obãanÛm byl znám˘ obzvlá‰tû
na ·tûdr˘ veãer, kdy se svojí trubkou obe‰el
snad cel˘ Plzenec, aby u kaÏdé domácnosti
zahrál vánoãní fanfáru a popﬁál mnoho ‰tûstí.

matelÛ (vlastníkÛ) obou bytÛ. O v˘mûnû
bytÛ pak oba nájemci uzavírají dohodu.
Souhlas pronajímatelÛ i dohoda musí b˘t
písemné.
Pronajímatel mÛÏe odepﬁít svÛj souhlas
s v˘mûnou bytu pouze ze závaÏn˘ch dÛvodÛ. Takov˘mi závaÏn˘mi dÛvody mÛÏe b˘t
napﬁíklad to, Ïe osoba, která má pﬁijít do
jeho bytu bydlet, je mu známá jako neplatiã
ãi problematick˘ ãlovûk, je tﬁeba plánována
vût‰í rekonstrukce bytu ãi domu nebo
podobn˘ dÛvod.
Odepﬁe-li pronajímatel bez závaÏn˘ch
dÛvodÛ svÛj souhlas, mÛÏete se jako nájemci obrátit na soud s tím, Ïe by soud sv˘m

ORCHESTRY A KAPELY
JÛzÛv jazz orchestr
Bohumil JÛza zaloÏil svÛj orchestr poãátkem tﬁicát˘ch let v pÛvodním sloÏení: JÛza –
kapelník a hráã na housle, Josef Such˘ –
trubka, Franti‰ek Bystﬁick˘ – harmonika,
Václav Bene‰ – tenorsaxofon, Peãen˘ – altsaxofon, Jan Hahn – altsaxofon, Rudolf
Vávra – pozoun, Josef ·karvan –harmonika,
kontrabas a bicí.
Nejdﬁíve hráli k nûm˘m filmÛm, pﬁíleÏitostnû i dechovku. O nedûlích hrávali koncerty v lázních Letiny. V roce 1940 do‰lo
v orchestru ke sporu a nûkolik hráãÛ ode‰lo.
V roce 1947 se JÛzÛv orchestr rozpadl.
Ing. Josef Such˘
Foto archiv
rozhodnutím nahradil souhlas pronajímatelÛ. Doporuãuji Vám tedy pﬁedloÏit obûma
pronajímatelÛm dohodu o zmûnû bytÛ, kterou byste se sestrou uzavﬁeli, a Ïádat jejich
souhlas. Pokud souhlas neobdrÏíte a nebude
uveden Ïádn˘ relevantní a závaÏn˘ dÛvod,
máte moÏnost se obrátit na soud.
Je nutno konstatovat, Ïe realizací dohody
o v˘mûnû bytÛ vstupujete navzájem do
pÛvodního právního postavení druhého
nájemce. Není tedy nutné, aby kaÏd˘ z vás
uzavíral s nov˘m pronajímatelem nájemní
smlouvu, mÛÏe to ov‰em b˘t praktické. Znamená to tedy i to, Ïe pokud byly nájmy uzavﬁeny na dobu neurãitou, mûl by i nov˘
nájem mít stejné parametry. Stejné pravidlo
se t˘ká v˘‰e nájemného a ostatních podmínek nájmu bytu.
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KALENDÁ¤ âERVEN 2010
K-Centrum, mûstská knihovna a Staroplzenecká galerie
Smetanova 932, Star˘ Plzenec
tel.: 377 183 662, 377 183 659, 721 981 526
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz,
www.staryplzenec.cz
Otevﬁeno pro veﬁejnost:
Po, St
9.00-12.00 13.00-17.00 hod.
Út, ât
9.00-12.00 13.00-15.00 hod.
Pá
zavﬁeno
Mûstská knihovna - otevﬁena pro veﬁejnost:
Po, St
9.00-12.00 13.00-17.00 hod.
Út, ât
9.00-12.00 13.00-14.00 hod.
Pá
zavﬁeno
V dobû od 7. – do 10. 6. 2010 zavﬁeno
z dÛvodu dovolené.
Hrad RADYNù
Otevﬁeno pro veﬁejnost:
âerven
ÚT - NE
10.00 – 18.00 hod.
V hradní vûÏi je stálá pohádková expozice
s tajemn˘mi bytostmi z povûstí o hradu
Radyni a v˘stava skﬁítkÛ.
ROTUNDA sv. Petra a Pavla – zpﬁístupnûna pro veﬁejnost 5. ãervna 2010
od 13.00 – do 16.00 hod.
(Otevﬁeno pro veﬁejnost v uvedenou dobu
vÏdy první sobotu v mûsíci od kvûtna do
záﬁí 2010.) Skupinové prohlídky (min. 6
osob) mimo otevírací dobu po objednání na
tel.: 377 183 662, 377 183 659.
HASIâSKÉ MUZEUM - otevﬁeno pro
zájemce po telefonické domluvû v prÛbûhu
celého roku. Kontakt: p. Franti‰ek Chrastil –
ã. tel.: 606 608 187.
Probíhající v˘stava ve Staroplzenecké
galerii
Stanislav Poláãek – tisky
Vítûzslav Netrval – sochy
Poﬁadatel: mûsto St. Plzenec, K-Centrum,
mûstská knihovna
Kontakt: info.plzenec@staryplzenec.cz,
tel.: 377 183 662, 377 183 659,
www.staryplzenec.cz
Vstup voln˘
V˘stava potrvá do 24. ãervna 2010.
12. ãervna 2010 (sobota)
TÁTAFEST
- akce pro rodiny s dûtmi zamûﬁená pﬁedev‰ím na tatínky, která se koná v rámci celorepublikové kampanû Sítû mateﬁsk˘ch center
a Ligy otevﬁen˘ch muÏÛ s názvem Táta dneska frãí!
Místo: areál hradu Radynû
âas: 15.30 – 17.30 hod.
Poﬁadatel: Rodinné centrum Dráãek, o.s.
Vstup: dobrovoln˘
19. a 20. ãervna 2010 – víkend na Radyni
ST¤EDOVùKÉ DNY NA RADYNI aneb
Jak se Ïilo ve stﬁedovûku
Program: ukázky stﬁedovûk˘ch ﬁemesel, dobová kuchynû, stﬁedovûké odívání, hudba, tanec

Místo: areál hradu Radynû
âas: 11.00 – 18.00 hod.
Poﬁadatel: mûsto St. Plzenec, K-Centrum, mûstská
knihovna
Kontakt: info.plzenec@staryplzenec.cz, tel.: 377 183
662, 377 183 659,
www.staryplzenec.cz
26. ãervna 2010 (sobota)
STRA·IDLO
BUBLIFUK
- úsmûvná stra‰idlácká
pohádka pro dûti i dospûlé
Místo: hrad Radynû
âas: 15.00 hod.
Úãinkuje: Divadelní spolek
Jezírko
Poﬁadatel: mûsto St. Plzenec, K-Centrum, mûstská
knihovna
Kontakt: info.plzenec@staryplzenec.cz, tel.: 377 183
662, 377 183 659,
www.staryplzenec.cz
Vstup: dospûlí 50 Kã, dûti
30 Kã
30. ãervna 2010
(stﬁeda) – vernisáÏ
V˘stava v˘tvarn˘ch prací b˘val˘ch ÏákÛ
ZU· Star˘ Plzenec
Místo: Staroplzenecká galerie,
Smetanova 932
âas: 17.00 hod.
Poﬁadatel. Mûsto St.Plzenec, K-Centrum
a ZU· Star˘ Plzenec
V˘stava potrvá do 9. 9. 2010.

V˘stava v BOHEMIA SEKT Centru,
Star˘ Plzenec, Smetanova 220
O KRAJINù A VÍNU
aneb v˘tvarní umûlci PlzeÀska pﬁiná‰í svá
vyznání
V˘stava potrvá do 15. 7. 2010.
Otevírací dobu a dal‰í informace naleznete
na www.firma.bohemiasekt.cz nebo na telefonu 377 197 116.
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Z · S TA R¯ P L Z E N E C

M · S TA R¯ P L Z E N E C

MEDVùDÍ STEZKA

âARODùJNICKÁ ·KOLKA

Dûti ze sportovního krouÏku se opût po
roce pustily s velkou chutí do závodÛ poﬁádan˘ch ASPV (Asociace sportu pro v‰echny). O brännballe jsme jiÏ psali. Druh˘
v poﬁadí na nû ãekal závod „Medvûdí stezka“. Je to závod, kter˘ se bûÏí v pﬁírodû a na
dûti ãekají rÛzné úkoly. Napﬁ. hod na cíl,
lanové ukáÏky, orientace v terénu, zdravovûda, uzlování, znalosti pﬁírody, souãinnost
hlídky, dopravní ãi topografické znaãky, hod
bﬁemenem atd. SoutûÏí vÏdy dvouãlenná
hlídka, která spolupracuje. Leto‰ní okresní
kolo se konalo dne 24. 4. 2010 ve Starém
Plzenci. Celkem stanulo na startu 42 hlídek
v rÛzn˘ch kategoriích dvou okresÛ. Dûti se
snaÏily podat co nejlep‰í v˘kon a to nûkter˘m vyneslo umístûní na stupních vítûzÛ.
V˘sledky:
Îáci I.:
1. místo
2. místo
Îáci II.:
1. místo
2. místo
3. místo
Îáci III.:
1. místo
3. místo
Îákynû II.:
11. místo
Îákynû III.:
7. místo

T˘den od 26. do 30. dubna byl u nás ve
‰kolce samé pﬁekvapení. Nevaﬁily nám
kuchaﬁky, ale ãarodûjnice z Radynû. Mohli
jsme si pochutnat na do‰kách z perníkové
chaloupky, draãích drápcích, ble‰í omáãce a
jin˘ch exotick˘ch pochoutkách. My ze ãtvr-

té tﬁídy jsme sly‰eli spoustu podivn˘ch pﬁíbûhÛ, které nás utvrdily v tom, Ïe stra‰idla,
ãarodûjnice a vÛbec kouzla opravdu existují.
Dne 30. dubna, kdy k nám pﬁiletûl drak Eko,
jsme také uspoﬁádali velk˘ ãarodûjnick˘
pochod Star˘m Plzencem, kdy jsme se pﬁevlékli za ãarodûje a ãarodûjnice a za zpûvu
kouzelnick˘ch písní jsme vykouzlili radost a
smích na tváﬁích v‰ech, které jsme potkali. A
pak, Ïe neumíme ãarovat.
Simona Mare‰ová

Adam Landergot
Orfee De Corte
Matûj Vícha
Vít Matas
Petr Vlásek
Luká‰ Landauer
Dominik Hrabû
Kevin Moller
Tomá‰ Pruner
David Soukup
Daniel De Corte
Michael Kesl
Petr ·esták
Petr Pokora
Anna Smiãková
Eli‰ka Vavﬁiãková
Krist˘na MuÏíková
Pavlína Pirnerová

V‰em zúãastnûn˘m dûkuji za pûknou reprezentaci.
Jana Hermanová
Foto Roman Lindauer

Vítûzové kategorie Îáci II.

Foto Jiﬁí Vlach

Motivaãní scénka:
ZLOBIDLO BùTU·KA
V pondûlí dne 26. dubna se k nám do ‰kolky pﬁi‰la podívat babiãka se svou vnuãkou
Bûtu‰kou. JenÏe ta Bûtu‰ka byla nepoﬁádnice
a po tﬁídû rozházela v‰echny odpadky. Je‰tû Ïe
jí babiãka ﬁekla o drakovi Ekoeko, kter˘ se
stará o ãistotu na‰í pﬁírody. Tenhle drak má tﬁi
hlavy, první je zelená a jí sklo, druhá modrá jí
papír a tﬁetí Ïlutá jí plast. KdyÏ Bûtu‰ka zjistila, kolik má drak práce, rozhodla se mu pomoci a v‰e hned napravit tím, Ïe se nauãí odpad
tﬁídit. Moc jí to ne‰lo, ale my ze ‰kolky a
babiãka jsme jí pomohli. Babiãka k nám do
‰kolky draka Ekoeko pozvala, abychom mu ukázali, jak umíme pomáhat pﬁírodû tﬁídûním
odpadu a na oplátku jsme drakovi vyrobili draky pomocníky, aby Ekoeko na tu velkou práci
na zemi nebyl sám.
Simona Mare‰ová
Foto Jiﬁí Vlach

DRAK
EKOEKO
V pátek dne 30. dubna
k nám drak skuteãnû pﬁiletûl a
pﬁichystal nám mnoho soutûÏí. Na konec si nás ovûﬁil tím,
Ïe jsme ho museli správnû
nakrmit. Do kaÏdé tlamy
hodit správn˘ odpad. A
povedlo se, zvládli jsme jeho
zkou‰ku, dostali jsme medaile a stali jsme se spolu s ním
ochránci pﬁírody. Je‰tû teì si
pochutnáváme na dobrotách,
které nám pﬁinesl.
Simona Mare‰ová
Foto Jiﬁí Vlach
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Dne 12. kvûtna 2010 nav‰tívila na‰e ‰kolní druÏina hasiãskou zbrojnici ve Starém
Plzenci. Celé odpoledne nás provázel pan
Miroslav ·trér nejen praktickou ukázkou
hasiãské techniky, ale také odpovídal na
v‰echny dotazy dûtí. Bylo to velmi zajímavé. Zaujal v‰echny chlapce i dûvãata. Nadchla je prohlídka vozidel a záchranného
ãlunu, vût‰ina nechtûla opustit hasiãsk˘
areál.
Po návratu do druÏiny si o tom dûti je‰tû
dlouhou dobu povídaly a pak se pustily do
malování obrázkÛ, které jim budou pﬁipomínat zajímavû strávené odpoledne.
Jana Gregoriadesová

RadyÀské listy – ãerven 2010

M · S TA R¯ P L Z E N E C

PODùKOVÁNÍ

Podûkování posíláme ZO KSâM ve Starém Plzenci, zastoupené pﬁedsedkyní Jitkou Sutnarovou, za finanãní sponzorsk˘ dar v hodnotû 5 000 Kã, kter˘ organizace vûnovala
Mateﬁské ‰kole Star˘ Plzenec na zakoupení hraãek pro novû otevíranou 5. tﬁídu mateﬁské ‰koly. Velice si tohoto daru váÏíme a za v‰echny dûti dûkujeme. ZdeÀka StaÀková
ﬁeditelka ‰koly

M· SEDLEC

Z · S TA R¯ P L Z E N E C

V¯LET NA VODNÍ
HRAD ·VIHOV

DEN ZEMù

V pátek 14. kvûtna jsme s dûtmi nav‰tívili vodní hrad ·vihov. Byla pro nás pﬁipravena pohádka o Princi Bajajovi, kterou jsme
zhlédli v podhradí. V pohádce vystupovala
také Ïivá zvíﬁata. Po skonãení pﬁedstavení
probíhala ukázka ﬁemesel: lámání a proãesávání lnu, zpracování ovãího rouna, mletí
zrna na mouku, praní prádla na val‰e a práce
kováﬁe. Dûti si mohly v‰echna ﬁemesla
vyzkou‰et a poznat, jak se Ïilo ve stﬁedovûku.
Text a foto Kateﬁina PraÏáková

Ve ‰kole jsme slavili DEN ZEMù. Asi
mûsíc pﬁedem jsme zaãali sbírat rÛzné
kelímky, krabiãky, plata od vajec atd… Dne
22. dubna se v‰ichni Ïáci 1. stupnû se‰li
v tûlocviãnû a paní uãitelky nás rozdûlily do
skupin, ve kter˘ch jsme vyrábûli v˘robky
z nasbíraného materiálu (viz foto 1). Jedna
skupina postavila velkou a krásnou Radyni,
dal‰í zase roboty (viz foto 2 a 3). V‰em se to
moc povedlo.
Teì jsou v˘robky za okny ‰koly. VÏdy,
kdyÏ jdu kolem, vidím opravdu krásné vûci.
Karolína Svobodová
Ïákynû 5.A

Dûti byly nad‰ené prohlídkou hasiãsk˘ch vozidel.
Foto Luká‰ Páv

Z · S TA R¯ P L Z E N E C

ATLETICKÁ SOUTùÎ
POHÁR ROZHLASU
Ve ãtvrtek dne 13. 5. 2010 se Ïáci Z·
Star˘ Plzenec zúãastnili tradiãní atletické
soutûÏe základních ‰kol „Pohár rozhlasu“.
Vybraní Ïáci a Ïákynû celé dopoledne sportovali na hﬁi‰ti TJ Petﬁín v Plzni. SoutûÏilo
se ve skoku do dálky, do v˘‰ky, v bûhu na 60
m, ve ‰tafetách a ve vytrvalostním bûhu.
Základní ‰kolu Star˘ Plzenec reprezentovali
tito Ïáci: J. Protivová, M. ·tÛlová, K. Hedbávná, H. ·tûtková, H. Joná‰ová, K. ·vormová, N. ·pelinová, N. Kliková, Z. Kolaﬁíková, D. PﬁibáÀ, V. Brejcha, P. ·tûtka, R.
Vopátka, P. Prokopius, P. Kake‰, M. Korãák,
T. Korãák a J. Svoboda.
Michaela ·tÛlová, 9.A
Foto M. ·tekl

Na‰e reprezentantky
pod vedením
pánÛ uãitelÛ
M. Floriana
a J. Koti‰e.

V˘roba pﬁedmûtÛ z nasbíraného materiálu.

Jak se pralo prádlo…

Oblíben˘m v˘robkem dûtí byly nejroztodivnûj‰í roboti, a nebylo divu, Ïe sklidily zaslouÏen˘ obdiv.
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Z· SEDLEC

PÁLENÍ âARODùJNIC
Na Pálení ãarodûjnic se sedlecké dûti nejen
tû‰í, ale také se na nûj dÛkladnû pﬁipravují.
Ráno pﬁed pálením zaãaly chodby ‰koly zdobit rÛzné ãarodûjnice, které doma dûti zhotovily. UÏ dopoledne nûkteré dûti pﬁi‰ly v maskách, a také v prÛbûhu celého dopoledne
jsme si o ãarodûjnicích povídali. Vyvrcholením se stala odpolední akce poﬁádaná tradiãnû ve spolupráci s místními hasiãi.
Pro dûti byly pﬁipraveny rÛzné soutûÏe,
pokusy a dal‰í ãarodûjnické disciplíny, jako
urãování bylin nebo získávání ãarodûjnického ﬁidiãáku. Po skonãení soutûÏí do‰lo na
vyhodnocení v‰ech masek a ocenûní nejhezãích vyroben˘ch ãarodûjnic.
Závûr akce patﬁil stavûní májky a opékání
vuﬁtÛ.
Hana NEKOLOVÁ
Foto archiv ‰koly

Slet ãarodûjnic okamÏik pﬁed vyhodnocením.

Z U · S TA R¯ P L Z E N E C
Ve v‰ech oborech, které se vyuãují na
plzenecké Základní umûlecké ‰kole jsou
v˘sledky práce srovnatelné se ‰piãkovou
úrovní v celostátní konkurenci. Potvrdily to
dva vynikající v˘sledky ÏákÛ ze Starého
Plzence v leto‰ní soutûÏi ZU·.
Do ústﬁedního kola pﬁehlídky literárnûdramatick˘ch oborÛ se mezi 30 nejlep‰ích
literárních prací v republice probojoval
desetilet˘ Vojtûch Bajer se svou povídkou
„Îárovka a propiska“. Spolu se svou vyuãující Martinou Najbrtovou pojede prezentovat svoje dílo na celostátní pﬁehlídku LDO
ZU· v Uherském Hradi‰ti, kde se mlad˘m
autorÛm budou vûnovat v˘znaãní literáti.
Dal‰ího pronikavého úspûchu dosáhli Ïáci
hudebního oboru v soutûÏi komorních souborÛ smyãcov˘ch nástrojÛ. Soubor barokní
hudby pod vedením p.ﬁeditele M. Esterleho
získal v ústﬁedním kole soutûÏe ZU· v Jindﬁichovû Hradci v mimoﬁádnû tûÏké konkurenci 3.cenu v kategorii barokních souborÛ
nad 15 let. Komorní sdruÏení, hrající ve sloÏení Helena Esterlová, Magda Kuti‰ová,
Anna Kejvalová – housle, Jiﬁí BlaÏek –
basová flétna a Petr Vícha – cembalo se
tímto umístûním zaﬁadilo mezi ‰piãkové
soubory ZU· v rámci celé âeské republiky
– viz foto. Blahopﬁejeme.
Miloslav Esterle,
ﬁeditel ZU· St. Plzenec
Foto archiv ZU·

V¯LET DO PRAHY
Ve ãtvrtek 20. 5. se dûti ze sedlecké
základky spoleãnû se sv˘mi uãiteli vydaly
na v˘let do Prahy. VyuÏili jsme totiÏ zv˘hodnûné jízdné, které nyní ‰kolám poskytují âeské dráhy. Dûti si uÏívaly pro nû ne pﬁíli‰ ãasté del‰í jízdy vlakem. Na‰e praÏská
procházka zaãala prohlídkou Václavského
námûstí, pﬁipomnûli jsme si povûsti o svatém Václavu , a také nûco málo o historii
muzea. Po té jsme do‰li na Staromûstské
námûstí, kde jsme obdivovali Orloj a nezapomnûli jsme si prohlédnout Husovu sochu.
Pak jsme se vydali na KarlÛv most.
Ná‰ v˘let konãil prohlídkou Pra‰né brány,
kde je umístûna expozice o husitství. Uãivo,
které na‰e ãtvrÈáky a páÈáãky velice zajímá.

DOMÁCÍ MAZLÍâCI
Na 13. 5. se tû‰ily snad v‰echny dûti
sedlecké základky. Mohly si totiÏ do
‰koly donést své oblíbené zvíﬁátko.
Dûti nejprve v rámci v˘uky sestavovaly povídání o sv˘ch zvíﬁatech. Poté
jsme se v‰ichni se‰li na ‰kolní zahradû,
kde kaÏd˘ mohl pﬁedstavit své zvíﬁátko
a nûco o nûm povûdût. Velk˘m pomocníkem byl tentokrát mikrofon a zesilovaã, takÏe si mnohé dûti pﬁipadaly jako
opravdoví reportéﬁi. Kromû pejskÛ,
králíãkÛ, morãat a rÛzn˘ch druhÛ kﬁeãkÛ , jsme si mohli prohlédnout Agapornise ‰krabo‰kové, pﬁekrásné papou‰ky,
které chová jeden z na‰ich ÏákÛ.

Dûti sedlecké základky pﬁed Pra‰nou bránou, ve které na nû ãekala expozice o husitství.

ÚSPùCHY ÎÁKÒ ZÁKLADNÍ UMùLECKÉ ·KOLY
STAR¯ PLZENEC

Z · S TA R¯ P L Z E N E C

ATLETIKA

Vydaﬁené závody v atletice mûly dûti ze sportovního krouÏku pﬁi Z· Star˘ Plzenec. Dne 16.5.
2010 se zúãastnily závodÛ v lehké atletice konané v N˘ﬁanech, které byly poﬁádané ASPV.
Celkem se se‰lo okolo 100 závodníkÛ, v rÛzn˘ch kategoriích. Zmûﬁit svoje síly mohli v tûchto disciplínách: sprint, skok dalek˘, hod a vytrvalostní bûh. Na‰e v˘prava mûla celkem 26
soutûÏících, kteﬁí se do bojÛ pustili s vervou a snaÏili se o co nejlep‰í v˘kony. V˘sledky hovoﬁí za v‰e – celkem jsme pﬁivezli 13 medailí.
(Pokraãování na str. 10)
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ATLETIKA
(Dokonãení ze strany 9)
V˘sledky:
Îáci I.:
1. místo Adam Landergot
2. místo Kevin Moller
3. místo Petr Vlásek
Îákynû I.:
1. místo Orfee DeCorte
3. místo Eli‰ka Vavﬁiãková

Adam
Landergot
pﬁi skoku
do dálky.

Dûti je‰tû soutûÏily ve vloÏeném závodû ‰estiskoku, kde nûkteﬁí
nena‰ly pﬁemoÏitele a ve své kategorii vyhrály. Jsou to Adam Landergot, Petr Pokora, Dan DeCorte, Ala Biriuc.
V‰em zúãastnûn˘m dûkuji za vzornou reprezentaci, medailistÛm
blahopﬁeji a pﬁeji hodnû úspûchÛ v krajském kole.
Jana Hermanová
Foto Jana Doláková

Úspû‰ní atleti.

ZÁVODY VLâAT
A SVùTLU·EK
8. kvûtna nás reprezentovali na‰i nejmlad‰í ãlenové na Závodech vlãat a svûtlu‰ek u Seneckého rybníka v Plzni. Jejich
úkolem bylo absolvovat ·kolu ãar a kouzel. Cel˘ závod se tedy skládal z nûkolika
zkou‰ek. U babky koﬁenáﬁky byly dûti
provûﬁeny ze zdravovûdy pﬁi o‰etﬁování
zranûného. Na dal‰ím stanovi‰ti se pro
zmûnu ocitly v Zaãarovaném lese a musely pﬁekonávat nejrÛznûj‰í pﬁekáÏky. Jeden
z âarodûjÛ si je dokonce vyzkou‰el
z jejich kulináﬁsk˘ch dovedností. V‰ichni
jsme byli napnutí, jak to celé dopadne,
a proto jsme na‰e svûtlu‰ky a vlãata
nad‰enû vítali, kdyÏ dorazily do cíle jako
plnohodnotní kouzelníkové a kouzelnice!
Jaroslava Lencová,
Karolína Koskubová

JARNÍ V¯LET

Na‰i Tygﬁi pﬁed závodem.

Foto Olina Dankoviãová

âistíme les.

Foto Olina Dankoviãová

I pﬁesto, Ïe se nás na v˘let do pﬁírody
se‰la jen hrstka, na náladû nám to neubralo. Strávili jsme spolu dopoledne poznáváním rostlin, lu‰tûním ‰ifer nebo vyhledáváním indicií pomocí mapky na prostranství pod hradem Radynû. Dûti se také
uãily základním ekologick˘m návykÛm
jako je tﬁídûní odpadu. Spoleãn˘mi silami
jsme pak vysbírávali odpadky pﬁi cestû
vedoucí z lomu, pﬁes Bﬁezovou m˘È aÏ
k samotnému hradu. Na konci na‰eho snaÏení byly pytle z vût‰í ãásti plné, takÏe
jsme si mohli udûlat nepûkn˘ obrázek
o hostech v na‰em lese. Proslunûn˘ v˘let
jsme zakonãili opékáním buﬁtÛ v „Ot˘sáku“, pro ná‰ oddíl známém také jako „Sluneãní údolí“.
Jaroslava Lencová,
Karolína Koskubová
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SBOR DOBROVOLN¯CH HASIâÒ VE
STARÉM PLZENCI SLAVÍ 130 LET
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ ve Starém
Plzenci oslaví 26. ãervna 2010 v˘roãí trvání
130 let od svého zaloÏení. Máme za sebou
bohatou a pestrou ãinnost pﬁedávající se
z generace na generaci, která mûla vÏdy
jedin˘ hlavní cíl, a to pomoc v nouzi kterémukoliv obãanu Starého Plzence. KaÏdá
generace se snaÏila, jak nejlépe mohla,
pokraãovat v zapoãaté práci pﬁedkÛ hlavnû
pro uchránûní Ïivota a materiálních hodnot
obyvatel. Ne vÏdy to byla práce jednoduchá
a plná pochopení, ale pﬁesto jsme se dostali
aÏ k tomuto v˘znamnému v˘roãí.
Proto bychom rádi oslavili v˘znamné
v˘roãí pﬁedev‰ím za úãasti ‰iroké veﬁejnosti, a to 26. ãervna od 12.00 hod. na prostranství ve Smetanovû ulici, kde budou k vidûní
ukázky zpÛsobÛ ha‰ení rÛznou technikou
a hasivem. RovnûÏ bude k vidûní zásah
s vypro‰Èováním zaklínûné osoby v automobilu, a pokud budou dobré povûtrnostní podmínky i ukázky lezcÛ z v˘suvného automobilového Ïebﬁíku.
ZároveÀ bude probíhat soutûÏ muÏÛ a Ïen
v upraveném poÏárním útoku s vodou, takÏe
k vidûní toho bude opravdu dost.
Je‰tû bych rád upozornil v‰echny obãany
pﬁed blíÏícími se prázdninami a dobou
dovolen˘ch na dodrÏování zákazu rozdûlávání ohnû ve volné pﬁírodû, ale také hlavnû
na dbalost bezpeãnosti práce pﬁi grilování na
chatách a chalupách a jin˘mi s tímto spojen˘mi aktivitami, neboÈ za leto‰ních 5 mûsícÛ jsme zaznamenali nárÛst poÏárÛ v katastrálním území Starého Plzence zpÛsoben˘ch
neopatrností a nedbalostí oproti nûkolika
pﬁede‰l˘m rokÛm.
Lenc Lubo‰
velitel JSDH Star˘ Plzenec

RadyÀské listy – ãerven 2010

V¯BOR OSZP SVÉ SLIBY PLNÍ!
Ze znám˘ch dÛvodÛ s problémy v Lidovém domû ve St. Plzenci poﬁádalo OSZP
valnou hromadu ve Chválenicích, kde nám
slíbil starosta MILAN JAN zapÛjãení sálu,
otop a elektﬁinu o dvû tﬁetiny levnûji, neÏ
jsme mûli v Plzenci. Po úvodních referátech
v‰ech sloÏek OSZP o na‰í ãinnosti a po
vyhodnocení na‰í práce sponzory a hosty si
vzal slovo chválenick˘ starosta: „Jsem ohromen Va‰í bohatou ãinností a skutky, které
vykonáváte pro své ãleny. Senioﬁi je moje
parketa, a proto jsem se rozhodl, Ïe obec
Chválenice se stává Va‰ím sponzorem
a v‰echny Va‰e akce máte u nás zdarma,
vãetnû sálu, elektﬁiny a topení.“
Klobouk dolÛ, pane starosto.
DùKUJEME !!!
Co jsme slíbili, to jsme splnili. Kulturní
stolování s obsluhou. Pro ãleny a hosty ﬁízek

Valné hromady OSZP se zúãastnilo celkem 175 ãlenÛ.

a bramborov˘ salát, zákusek + káva. Na sále
teplota 23 stupÀÛ, krásné voÀavé toalety
ovládané senzory. Hudbou provázel Stanislav Kluzák ml. A nesmíme opomenout pestrou a kvalitní tombolu. Samozﬁejmû svoz
i rozvoz autobusy do sv˘ch domovÛ. A nakonec Vám sdûlím zprávu, o které se nám ani
nesnilo. Dﬁíve byla náv‰tûvnost na valné
hromadû kolem 120 ãlenÛ. Ve Chválenicích
nás bylo 175 ãlenÛ a to je absolutní rekord
v‰ech dob! Letos se pﬁihlásilo dal‰ích 28
ãlenÛ. To svûdãí o tom, Ïe na‰e práce má
smysl, a je to ten nejlep‰í dárek od na‰ich
ãlenÛ. Mile nás potû‰ila náv‰tûva plzeneckého faráﬁe Petra Franty a jeho moudrá slova.
Dûkuji celému v˘boru OSZP pod vedením
Josefa Korãáka za velmi zdaﬁilou akci.
Za OSZP – STAROPLZENECKO
Jan Skﬁivánek

Foto archiv
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POZVÁNÍ NA ZAJÍMAV¯
V¯LET S OSHR
Obãanské sdruÏení HÛrka a Radynû poﬁádá pro své ãleny a pﬁíznivce autobusov˘
zájezd na Pﬁe‰ticko, ·vihovsko a Chudenicko dne 26. ãervna 2010.
Nav‰tívíme zámky a expozice v LuÏanech, âerveném Poﬁíãí, Chudenicích
s povûstnou „Americkou zahradou“ a vodní
hrad ·vihov. Plánujeme zastávku v Pﬁe‰ticích a cestou zvládneme i obûd v nûkterém
zajímavém místû.
PrÛvodcem a zasvûcen˘m informátorem
o zajímavostech nav‰tíven˘ch míst bude
Václav Fi‰er.
Odjezd je plánován ze zastávky MHD
v NádraÏní ulici - „u závor“ v 08. 00 hod.,
návrat mezi 17.00 – 18.00 hod. BliÏ‰í informace o trase, ãasech prohlídek a dal‰ích
podrobnostech se dozvíte v K-Centru, Smetanova 932 u pí Vlachové v dobû od 7. do
11. 6. 2010, tel. 377 183 662, a poté v mûstské knihovnû, Smetanova 932 u pí Benediktové v dobû od 14.- 18. 6. 2010, tel.: 377 183
659, kde je moÏno se rovnûÏ pﬁihlásit, nejpozdûji do 20. 6. 2010. Pﬁihlásit se mÛÏete
i na mobil.tel. 728 259 220 (p. Hák) nebo
u pí Bene‰ové, tel. 608 304 008.
Cena zájezdu ãiní pro ãlena OSHR 100
Kã, dûti do 15 let a dÛchodci 80 Kã a neãlenové zaplatí 130 Kã. Vstupné na hrad
a zámky si hradí kaÏd˘ úãastník sám.
Zve Vás v˘bor OSHR

AKTIVNÍ DRÁâEK
I bûhem mûsíce kvûtna 2010 byl Dráãek aktivní a nedbaje na poãasí
se zúãastnil a podílel se na pﬁípravû dvou akcí urãen˘ch pro veﬁejnost.
Na 1. máje RCD pﬁipravilo v rámci Plzenecké „50“ trasu vhodnou pro
malé dûti a sjízdnou pro koãárky. Startovalo se od sokolovny a cílem
byly Andrej‰ky. Dorazilo 43 úãastníkÛ, kteﬁí cestou svûdomitû vyplnili
úkoly vycházející z pohádky O KoblíÏkovi. Podle ohlasÛ v cíli se v‰em
procházka líbila a zﬁejmû mÛÏeme opût mluvit o zahájení urãité tradice
a pﬁí‰tí rok se úspûch pokusíme zopakovat.
Dne 15. kvûtna se pak na Bolevecké návsi konaly Bolevecké slavnosti, a to v rámci Slavností rodiny a celorepublikové kampanû Sítû mateﬁsk˘ch center Pﬁijìte
pobejt ! Pﬁes tûÏkou nepﬁízeÀ poãasí pﬁi‰la spousta lidí, s nad‰ením zhlédli divadelní pﬁedstavení nûkolika souborÛ. Ve v˘tvarn˘ch dílnách, které pﬁipravovala mateﬁská centra z Plznû
a ná‰ Dráãek, si vyzkou‰eli své umûlecké sklony a pro‰li si neodmyslitelnou pohádkovou
stezku. Cel˘ den se skvûle vydaﬁil. Tyto slavnosti poﬁádá kaÏdoroãnû CeDR (Centrum dûtí
a rodiãÛ), letos právû za pﬁispûní ostatních mateﬁsk˘ch center.
Pﬁejeme v‰em hodnû sluníãka!
Lenka Herejková

SDH SEDLEC INFORMUJE...
V sobotu 24. dubna probûhl 5. roãník Sedlecké dÏberovky za úãasti 33 druÏstev okresu
PlzeÀ–jih a zástupcÛ hasiãského sboru z Modlan. V obou kategoriích (star‰í a mlad‰í Ïáci) se
sedlecká druÏstva umístila na velice pûkném
2. místû.

SoutûÏe dûtí.

Dne 14. kvûtna se konala v areálu SDH Sedlec slavnostní schÛze u pﬁíleÏitosti 120. v˘roãí
zaloÏení sboru. Na schÛzi byl zástupcem Krajského sdruÏení hasiãÛ p. Zby‰kem Zuberem
pﬁedán na‰emu sboru âestn˘ prapor SH âSM
s diplomem, coÏ je nejvy‰‰í moÏné ocenûní
práce dobrovoln˘ch hasiãÛ.

V soboru 15. kvûtna jsme pak v areálu HZ spoleãnû oslavili 120. v˘roãí zaloÏení HS Sedlec. Hasiãi v‰ech vûkov˘ch kategorií soutûÏili v poÏárních soutûÏích a vyvrcholením byla soutûÏ s konûspﬁeÏnou stﬁíkaãkou, pﬁi
které se soutûÏící i diváci vrátili trochu do historie. Trochu kontrastu
s tím pak pﬁinesla ukázka hasiãského záchranného sboru PlzeÀ, kter˘
pﬁedvedl práci s vysokozdiÏnou plo‰inou, která patﬁí k nejmodernûj‰í
hasiãské technice.
Veãer pak pﬁíjemnû
ubûhl pﬁi produkci
hudební
skupiny
Bábydou. I pﬁes
nepﬁízeÀ poãasí se
úãastníci pﬁíjemnû
bavili do pozdních
veãerních hodin.
Dûkujeme v‰em,
kteﬁí na‰e akce podpoﬁili svou úãastí.
Marie ·imková
a Milu‰e Chrastilová,
KonûspﬁeÏné stﬁíkaãky s obsluhou.
SDH Sedlec
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HISTORICK¯ VÍKEND NA RADYNI
(Dokonãení ze str. 1)
Dûti nejvíce ocenily moÏnost vyzkou‰et si na vlastní kÛÏi souboj
s kordem, zastﬁílet si z ku‰e, prohlédnout si zblízka stﬁedovûké zbranû a zbroj, zahrát si v kostky, nebo si provést ruãní raÏbu mincí. I
pﬁes nepﬁíznivé poãasí pﬁi‰lo na hrad Radyni o historickém víkendu
na tﬁi sta náv‰tûvníkÛ.
Pﬁijìte i Vy na dal‰í zajímavé akce, které se letos uskuteãní na
Radyni. Více informací najdete na www.staryplzenec.cz.
Text a foto Eva Vlachová

Stﬁelba z ku‰e pro dûti.

SLAVNOSTI SVOBODY
A PLZENECKÁ PADESÁTKA

(Dokonãení ze str. 1)

Na nûkter˘ch fotografiích se moÏná poznají plzeneãtí obãané nynûj‰í senioﬁi - v dûtském vûku.
Tato v˘stava bude pﬁesunuta z auly Základní ‰koly Star˘ Plzenec
do vstupních prostor Mûstského úﬁadu ve St. Plzenci, Smetanova
932, kde si ji budou moci v‰ichni zájemci po cel˘ mûsíc ãerven znovu
prohlédnout.
S radostí informuji o úspû‰ném prÛbûhu tradiãního kvûtinovém
trhu, kter˘ se uskuteãnil bûhem prvomájového dopoledne v areálu
sokolovny. Na trhu nakoupilo kvûtiny a sazenice 86 lidí a finanãní
zisk ãinil celkem 8.366 Kã. âást tohoto v˘tûÏku byla vûnována M·
Star˘ Plzenec na
nákup hraãek do novû
zﬁizované tﬁídy.
Ve stﬁedu 5. kvûtna
2010, kdy uplynulo
65 let od osvobození
na‰eho mûsta, byla
u pomníkÛ ve Starém
Plzenci a Sedlci uctûna památka obûtí svûtov˘ch válek. Podûkování patﬁí plzeneck˘m skautÛm a také
SDH v Sedlci za
zaji‰tûní vzorné ãestné stráÏe u pomníkÛ.
V˘stava k 65. v˘roãí osvobození na‰eho mûsta zaujaFoto Eva Vlachová
Eva Vlachová la nejen pamûtníky.

OD JADRNÉ ·VANDY K V¯·INÁM
(aneb Dvojv˘stava jako jednota protikladÛ)

KdyÏ se 3. kvûtna shromáÏdilo v na‰í minigalerii poãetné umûnímilovné náv‰tûvnictvo,
bylo pﬁekvapeno. JiÏ první pohled do prostoru dával tu‰it, Ïe tohle je nová situace. Je‰tû
nikdy se nestalo, aby zde vystavovali dva
zcela protikladní autoﬁi. Tím prvním je
v˘tvarník Stanislav Poláãek, kter˘ v poslední dobû experimentuje s digitálními médii
a vytváﬁí citlivû vyváÏené barevné kompozice digitálnû upraven˘ch fotografií. Jeho prav˘m opakem se stal sochaﬁ Vítûzslav Netrval, pracující s hlínou a dﬁevem: ten zabydlel
prostor galerie sv˘mi netradiãními (ãásteãnû
i vesele omalovan˘mi) sochami, s ironickou
nadsázkou na hranû umûní a k˘ãe zobrazujícími lidskou malost a neustálé se pachtûní na
ãímsi... Pﬁekvapila i zcela nová skladba pro
mandolínu Petra Vrobela „Reminiscence na
J. JeÏka“ , kterou autor pﬁednesl na úvod vernisáÏe. Poté se chopil slova pﬁítel obou
v˘tvarníkÛ Jan Souãek a sv˘m vysoce fundovan˘m úvodním slovem vzal vítr z plachet
tûm, kdo by se pokou‰eli napsat na tuto
v˘stavu nûjakou(je‰tû lep‰í) recenzi. Zcela
vystihl podstatu tvorby obou. O Vítûzslavu
Netrvalovi jsme se dozvûdûli, Ïe „pracuje
s ironickou nadsázkou, zdaﬁile paroduje lidské malosti“, Ïe jeho tvorba je o „stﬁetávání
a prolínání lidského a zvíﬁecího svûta a vzájemné provázanosti obou“. Náv‰tûvníci se
mohli ubezpeãit hned na místû, Ïe autor tu
skuteãnû vystavil „anekdotické skeãe i váÏnûj‰í témata“ a „laskav˘ i vstﬁícn˘ humor je
mu vlastní“. V‰ak co jiného jsou ty postavy
a postaviãky macat˘ch lidiãek, neustále se
pachtících nûkam k v˘‰inám a neustále konfrontovan˘ch s vlastním velice lidsk˘m omezením. V naráÏkách zde nacházíme odkazy
na na‰e nectnosti jako je chtivost urvat nûco,

na co nemáme, ãi
vyuÏít ty ostatní
k na‰emu prospûchu.
Sochaﬁ zde nádhernû
provokuje a pﬁipomíná mi tvorbu klasikÛ
sochaﬁského humoru
jako jsou sochaﬁi
Nepra‰ a Gebauer
(no ano, ten s tûmi
nûkolikametrov˘mi
trpaslíky)...i kdyÏ
autor sám tvrdí, Ïe
jeho inspirací je
v˘tvarník Jaroslav
Hladk˘. Nechybí ani
biblick˘ námût archy
Noemovy, kdy to
ov‰em praotci jaksi
poﬁád nûjak nevy- Umûlecké nitro autorÛ v˘stavy (na snímku zleva: Vítûzslava Netrvala a Stanislava
chází: tu mu palubu Poláãka) na vernisáÏi poodhalil Jan Souãek (vpravo). Petr Vrobel (uprostﬁed) slavzalehli dva ãuníci nostní atmosféru doladil svou mandolínou.
a na ostatní nezbylo,
onehdy mu zas loì pﬁistála na babylonské chodeb vesmírn˘ch lodí – i kdyÏ to takhle
vûÏi. Oblíben˘m autorov˘m objektem je autor nezam˘‰lel. Prav˘ opak zemit˘ch figur
i vyhynul˘ blboun nejapn˘, kter˘ ãile poﬁád svého kolegy.
nûco vyvádí – s archou ãi jinak. Autor, pro- Pﬁi pohledu na v˘stavu si moÏná nûkteﬁí
vokující sv˘mi námûty, nezvyklou barevnos- z vás pﬁipomenou nûkolik tisíc let starou ãíntí nûkter˘ch soch i dokonal˘m zpracováním, skou filosofii taoismu, která ﬁíká, Ïe svût je
je prav˘m opakem malíﬁe St. Poláãka. nepopsateln˘ celek pln˘ vzájemnû se ovlivO nûm se v úvodním slovû, pravilo, Ïe se Àujících protikladÛ. KaÏdá ãást je úplnû jiná,
zab˘vá „malbou, keramikou i sochaﬁstvím“, ale dohromady jsou krásné, neboÈ tvoﬁí
v poslední dobû v‰ak vytváﬁí malby„ uÏ digi- dokonalou nevystiÏitelnou jednotu. Jako
tálnû upraveného prostﬁedí“, jeÏ dále upravu- ãerná s bílou, jako vysoké s nízk˘m, jako
je pro digitální tisk .V jeho tiscích vidíme tahle v˘stava, o které se dá jen tûÏko mludynamické plochy s vyuÏitím osové soumûr- vit...Spí‰e ji musíte vidût - v protikladech je
nosti, tvoﬁivé znázornûní prostoru, netradiãní totiÏ síla a jak známo, pﬁitahují (se).
Mgr. Anna Velichová
rytmus jemnû vyváÏen˘ch barev. MilovníFoto Eva Vlachová
kÛm sci-fi to moÏná pﬁipomene konstrukce
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PLZENEâTÍ
MUZIKANTI
Dne 4. kvûtna 2010 se v obﬁadní síni radnice uskuteãnil závûreãn˘ koncert jubilejní
25. sezóny Kruhu pﬁátel hudby ve Starém
Plzenci. Na tomto koncertu úãinkovali pﬁeváÏnû uãitelé a profesoﬁi pÛsobící ve Starém
Plzenci.
Koncertem provázel ﬁeditel ZU· ve Starém Plzenci Miloslav Esterle, kter˘ si
v úvodu také zahrál na housle v souboru
barokní hudby spolu se sv˘mi kolegy:
Hanou Pumrovou (flétna), ZdeÀkou Zíkovou (violoncello) a Filipem Gregoriadesem
(cembalo). Filip Gregoriades pokraãoval
v programu koncertu klavírními skladbami
evropsk˘ch skladatelÛ 20. století. Hobojista
Jaroslav Kováﬁ s klavírním doprovodem
Evy Tupé naladil posluchaãe pﬁíjemn˘mi
skladbami do druhé poloviny koncertního
veãera. Vojtûch Esterle pﬁedvedl excelentní
sólové klavírní vystoupení a poté na klavír
doprovodil Martina ·a‰ka pﬁi jeho znamenité hﬁe na trombón. Závûr koncertu korunoval sv˘m vystoupením vynikající klavírní
virtuóz Maxim Averkiev.
Posluchaãi, jimiÏ byla do posledního
místa zaplnûná obﬁadní síÀ, dlouho aplaudovali v‰em úãinkujícím za jejich skvûl˘ umûleck˘ v˘kon. Upﬁímn˘ dík patﬁí v‰em uveden˘m hudebním umûlcÛm, kteﬁí na
tomto koncertu vystoupili bez nároku na
honoráﬁ.
Milí abonenti, váÏení hosté, tû‰íme se na
Vás v dal‰í koncertní sezónû Kruhu pﬁátel
hudby. Prosíme, pozvûte mezi nás i své blízké a známé!
Za Kruh pﬁátel hudby
Eva Vlachová

Soubor barokní hudby ZU· Star˘ Plzenec.
Foto Eva Vlachová

VE STARÉM PLZENCI CVIâILI ZÁCHRANÁ¤I

Ve stﬁedu 28. dubna zaÏili obyvatelé Starého Plzence a blízkého okolí doslova
záchranáﬁské manévry. V Ïelezniãním depu
ve Starém Plzenci se totiÏ uskuteãnilo nejvût‰í cviãení záchrann˘ch sloÏek v západních âechách.
Námûtem taktického cviãení byla sráÏka
ãtyﬁ vagónÛ mezinárodního rychlíku a tﬁí
vagónÛ nákladního vlaku. V osobním vlaku
cestovalo 265 osob, z nichÏ 152 utrpûlo pﬁi
nehodû zranûní. Ke sráÏce do‰lo podle plánu
cviãení pﬁesnû ve 13 hodin a v tuto chvíli
zaãalo operaãní stﬁedisko pﬁijímat první hlá‰ení o mimoﬁádné události. Na místo byli
okamÏitû vysláni hasiãi, zdravotníci i policisté. Bûhem nûkolika minut k nehodû dorazily první hasiãské vozy a v zápûtí za nimi
houkající sanitky. V tu dobu uÏ nad místem
nehody krouÏil vrtulník s leteck˘mi záchranáﬁi a hledal místo k pﬁistání. Pak uÏ se
v‰echno rozbûhlo jako na drátkách. Hasiãi
vypro‰Èovali zranûné z trosek havarovan˘ch
vagónÛ a zaji‰Èovali jejich
pﬁepravu ke tﬁídícímu stanovi‰ti, kde lékaﬁi podle
typu a rozsahu zranûní
osoby tﬁídili a sanitky je
postupnû odváÏely k o‰etﬁení do FN PlzeÀ. NejtûÏ‰í
pﬁípady transportoval k
o‰etﬁení vrtulník. Policisté
uzavﬁeli místo, kde k
nehodû do‰lo a pomáhali s
vyhledáváním zranûn˘ch
osob v blízkosti místa
ne‰tûstí. A to není zdaleka
cel˘ v˘ãet ãinností, které
museli záchranáﬁi na místû
zvládnout.
K události se stále dostavovaly nové speciální síly
a prostﬁedky, jako napﬁíklad psovodi, kriminalisté
nebo t˘my posttraumatické intervenãní péãe. Svou
ãinnost zahájil ‰táb velitele
zásahu, krizov˘ ‰táb kraje
a krizov˘ ‰táb ORP Rokycany. V 16.00 hodin byly
odvezeny poslední zranûné osoby, ale práce tím
neskonãila. UÏ v dobû, kdy
do FN PlzeÀ a dal‰ích
nemocnic zaãaly proudit
sanitky se zranûn˘mi,
zaãalo ve FN PlzeÀ pro
pﬁíbuzné obûtí a zranûn˘ch
fungovat Komunikaãní
centrum. Pﬁíbuzní se zde
dozvûdûli, kde jsou jejich

rodinní pﬁíslu‰níci hospitalizováni a jak získají dal‰í informace.
V místû mimoﬁádné události po vypro‰tûní a odvezení v‰ech zranûn˘ch zaãaly likvidaãní práce, ke slovu pﬁi‰la tûÏká vypro‰Èovací technika Záchranného útvaru v Hluãínû, ale i pyrotechnici nebo speciální skupina
pro termické ﬁezání z HZS Jihomoravského
a HSZ Olomouckého kraje. Taktické cviãení
bylo ukonãeno ve 20.00 hodin.
Tohoto cviãení se celkem zúãastnilo 881
osob, z toho 601 zasahujících a 280 figurantÛ.
V akci bylo zapojeno kromû 5 jednotek
PO HZS PlzeÀského kraje a jednotky Správy Ïelezniãní dopravní cesty také 12 jednotek SHD obcí, ZÚ Hluãín a Skupina pro
trhací práce a destrukce.
por. Mgr. Alena Mare‰ová
tisková mluvãí
HZS PlzeÀského kraje
Foto archiv HZS PK

dokumentRL06_10.qxd

31.5.2010

8:46

Str. 15

Strana 15

RadyÀské listy – ãerven 2010

SNAD JI NAJDE

âESK¯ POHÁR
V KANOISTICE
– SEDLâANY –
Dal‰ím závodem v rychlostní kanoistice
byl pohárov˘ závod v Sedlãanech. Po zku‰enostech z Prahy nebyly Ïádné ambice na
lep‰í umístûní, pﬁesto se nám podaﬁilo nevídané.
Mezinárodní kanoistická federace má od
leto‰ního roku zájem o atraktivnûj‰í disciplíny, a proto se i v âechách zaãíná závodit na
trati 200 m. A to nám vyhovuje.
·imon PetrÏelka se v loÀském roce rozhodl skonãit s vrcholovou kanoistikou a zaãal
se vûnovat silov˘m sportÛm. KdyÏ se
dozvûdûl o moÏnosti startovat na mezinárodních soutûÏích na dvoustovce, neváhal
a zaãal se pﬁipravovat na kvalifikaãní závod,
kter˘ se pojede v polovinû ãervna. Prvním
závodem na provûﬁení závodních schopností byly právû Sedlãany. V kategorii 500 m
v deblkajaku s Patrikem Kuãerou ze Sparty

V úvodu, dﬁíve neÏ se pozorn˘ ãtenáﬁ
zaãte do tohoto ãlánku , se mu musím omluvit a to hned ze dvou dÛvodÛ. Ten první je,
Ïe jsem jiÏ nechtûl obtûÏovat s odpovûìmi
na problematické ãlánky pana Hroudy, prezentované v RL, ve kter˘ch se snaÏí navodit
dojem, Ïe rozumí tomu, o ãem pí‰e. Musím
v‰ak reagovat.
Nebudu polemizovat s jeho závûry z ãlánku v kvûtnovém vydání na‰eho mûsíãníku,
ani s jeho obsahem.Jen podotknu,Ïe se mu
obãas pﬁi argumentaci povede „smíchat“
nûkolik vûcí dohromady a pak „umnû“, pro
ãtenáﬁe, kteﬁí se danou problematikou tolik
nezab˘vají ãi ji neznají, i „zajímavû“ popsat,
jím vygenerovan˘ problém.
Jak mu mám a i laskav˘ ãtenáﬁ vûﬁit, kdyÏ
ãást sv˘ch poznatkÛ ãerpá, jak sám pí‰e
z práce „ ve finanãní komisi mûsta“, která
neexistuje a ani nemÛÏe b˘t zﬁízena, protoÏe
zákon 128/2000 Sb. to neumoÏÀuje. Snad se
do konce volebního období sám dozví, se
zvídavostí sobû vlastní, kam byl vlastnû
Zastupitelstvem mûsta zvolen 20.prosince
2006, aby pomáhal ﬁe‰it problémy pﬁedev‰ím v hospodaﬁení mûsta.
Druh˘m dÛvodem je pozvánka uveﬁejnûná na jiném místû tohoto vydání, ve které
pan Hrouda zve obãany na pﬁedná‰ku „
Finance a V˘stavba Mûsta“, kde podle inzerovaného, chce pojednat o navrÏeném deficitu rozpoãtu mûsta pro rok 2010. ( ! rozpoãet byl schválen ZM 29.3.tr)
Ohromuje obãany informací o zadluÏení
v tomto roce a uvádí alarmující ãíslo. V‰ichni obãané mûsta by mûli zpozornût a ptát se
jak je to moÏné, jak nás mohli takhle uvést
do dluhÛ ?
VÏdyÈ i ¤ecko, jak dovozuje pan H.,ten
„finanãní problém“ Eurozóny, je na tom

lépe neÏ Mûsto Star˘ Plzenec. Co s ním?
Vylouãit na‰e mûsto z EÚ? Ne. Nebude to
náhodou s tím „ plzeneck˘m zadluÏením“ o
hodnû jinak? Je .Mûsto není ani v deficitu,
ani jak by si pﬁál p. H., není zadluÏeno. Snad
mu to jeho kolegové z Finanãního v˘boru
Zastupitelstva Mûsta vysvûtlí, uÏ i proto, Ïe
stanovisko FV na jednání tohoto orgánu
29.3. tr. bylo odli‰né od toho, jak ho jmenovan˘ prezentuje. V˘padek na stranû pﬁíjmÛ
byl vyrovnán z úspor na úãtech mûsta ( cca
18 – 20 milionÛ Kã z dobrého hospodaﬁení
v pﬁedchozích tﬁech létech.)
Bude ale, témûﬁ nemoÏné, pﬁi jeho schopnosti smíchat hru‰ky s jablky( deficit, zadluÏenost, finanãní propad a p.) pﬁesvûdãit
pﬁedná‰ejícího, za‰tiÈujícího se Západoãeskou univerzitou PlzeÀ, kde má téÏ pﬁedná‰et, o jeho nepodloÏen˘ch v˘vodech o v˘voji mûstsk˘ch financí. Omlouvám se ZâU
PlzeÀ a vûﬁím, Ïe je její úroveÀ jinak na
neporovnatelnû jiné v˘‰i, neÏ je nechvalnû
znám˘ jin˘ plzeÀsk˘ univerzitní ústav.
Ménû jiÏ vûﬁím, Ïe gró pﬁedná‰ky bude o
nûãem jiném, neÏ o ‰íﬁení bezmála popla‰n˘ch zpráv, ke kter˘m se rÛzní populistiãtí
uchazeãi pro podzimní volby, do ZM mûsta,
uÏ teì uchylují.
Ne jim a tûm, kteﬁí jsou jim ochotni asistovat, ale tûm, kteﬁí jsou schopni a ochotni
naslouchat a o vûcech diskutovat jsem kdykoliv, stojí –li o informace, k dispozici,
zrovna tak jako celé vedení mûsta. A Ti,
kteﬁí pﬁijdou s jin˘m ﬁe‰ením ãi názorem a
pomohou, budou velmi vítáni.
Omlouvám se ãtenáﬁi, ale byÈ jsem byl i
osobní, je tﬁeba aby znal informace.Ztrátu
víry pak ponechám na p. Hroudovi a zda ji
najde, uÏ bude jeho vûc.Já jen definitivnû
jemu i ãtenáﬁÛm slibuji ukonãení dopisování pﬁes RL.
Dr. Václav Hák

·imon s Patrikem.

Praha obsadili skvûlé a neoãekávané tﬁetí
místo. Na trati 200 m jim vítûzství uniklo
o pouh˘ch 0,17 sekundy. Neuvûﬁitelné.
Dal‰í sedleãtí úãastníci závodu jiÏ nebyli
tolik úspû‰ní. Nejlep‰í umístûní Mariky
Holubové bylo deváté místo ve druhém
finále jak na trati 200 m, tak i na 500 m.
Simona ·alomounová zajela nejlep‰í v˘sledek na deblu s Markétou Bare‰ovou ze Sedlãan a to 8. místo, také na obou tratích. Na
tﬁíkilometru byla Simona aÏ ãtrnáctá. Johanû
PetrÏelkové se nejvíce podaﬁil vytrvalostní
závod na tﬁi kilometry, kde obsadila 17.
místo. Bóìovi Bernardovi se na krátk˘ch

tratích bohuÏel nedaﬁilo. Nejobsazenûj‰í disciplínou byl jako pokaÏdé závod benjamínkÛ. Ze sedleck˘ch borcÛ se konkurence
nezalekl Va‰ík Vávra. Na pûtistovce byl
sedm˘ a na dvoukiláku 34 ze 48 závodníkÛ.
Na‰i závodníci si vyzkou‰eli, jak jsou na
tom v republikové konkurenci jak na krátk˘ch tratích, tak i ve vytrvalosti. Myslím, Ïe
dostali dal‰í chuÈ do trénování, tak jim
drÏme palce.
Fotky a v˘sledky z akcí naleznete na
www.spartaksedlec.cz.
Text a foto Marek Vávra

dokumentRL06_10.qxd

31.5.2010

8:46

Str. 16

Strana 16

RadyÀské listy – ãerven 2010

DROBNÁ INZERCE
● Prodám koleãkové brusle on line Brodway vel. 38
za 400 Kã a dûtskou autosedaãku (podsedák) Concord 15-36 kg za 400 Kã. Tel.: 728 308 792.
● Prodám plnû funkãní barevn˘ scanner Canon
D646U vã. pﬁíslu‰enství + instalaãní software CDROM+pﬁíruãka. Cena 500 Kã. Tel.: 728 308 792.
● Prodám byt v OV 2 + 1 + komora v Sedlci, cena
570.000 Kã. Pﬁi osobním jednání moÏná sleva. Tel.:
728 771 874.
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● Nabízím své sluÏby jako pracovnice v sociálních
sluÏbách o nemohoucí lidi. Mám
certifikát. Zájemci se mohou ozvat na telefon.724
167 488. Jano‰ková, Star˘ Plzenec.
● Prodám plastovou nádrÏ s kovovou v˘stuhou 1000
l, cena 700 Kã; kovov˘ dvoukolák vût‰í, cena 100
Kã; motorov˘ vozík s korbou, cena dohodou. Tel.:
728 165 056.
● Prodám nastavitelné koleãkové brusle na vel. 3, 4,
5. Tel.: 732 688 575.
● Prodám nepouÏitá kamna, typ 2UH4P (Petra) za
2.000 Kã, PC 4.000 Kã. Info na tel.: 737 803 517.

● SOU obchodu a ﬁemesel St.Plzenec pﬁijímá od záﬁí
2010 uchazeãe do jednoleté víkend. jazyk. ‰koly - Aj,
Nj (v˘uka vÏdy v SO 5 vyuã. hod). Studium zakonãeno certifikátem. Pﬁihl. na tel.: 603 473 442.
● Prodám dosud nepouÏit˘ plynov˘ ohﬁívaã vody
John Wood, zásobník 50 l. Malá spotﬁeba plynu,
v˘razná sleva. Tel.: 604 349 702.
● Daruji kotû (koãiãka), bílo-mourovaté. Dále prodám horské kolo pro dítû 6-12 let, tmavozelené,
zachovalé, funkãní a koleãkové brusle nastavitelné
vel. 3, 4, 5, jako nové. Tel.: 732 688 575.
● Daruji do dobr˘ch rukou ãernobílá koÈátka
(kocouﬁi). Tel.: 377 966 317.

