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ÚNOR 2011

H I S T O R I E S TA R É H O P L Z E N C E N Á Z O R N ù
Leto‰ní rok zahájila Staroplzenecká
galerie zajímavou v˘stavou o historii Starého Plzence. Od 10. ledna do 24. února
jsou v galerii umístûny plastové panely
s texty, fotografiemi a kresbami, mapujícími v˘voj na‰eho mûsteãka od mlad‰í doby
kamenné aÏ do 1. svûtové války. ZároveÀ
si mohou náv‰tûvníci v˘stavy ve vitrínách
prohlédnout kopie nejv˘znamnûj‰ích nálezÛ z pravûku a stﬁedovûku, nalezen˘ch
nejen na HÛrce a Radyni, ale i poblíÏ Sta-

rého Plzence. Obojí – panely i kopie nálezÛ (v galerii mÛÏe b˘t z kapacitních dÛvodÛ vystavena pouze ãást archeologick˘ch
nálezÛ) - bude pak natrvalo umístûno
v prvním patﬁe vûÏe hradu Radynû jako
stálá expozice.
Pﬁíprava v‰ech pûti panelÛ trvala pﬁes
rok. Základem byla série ãlánkÛ pana
Karla Kilbergra o historii mûsta: musely
b˘t krátké a v˘stiÏné, aby na panelech
bylo dostatek místa na obrazovou ãást

s fotografiemi (vãetnû historick˘ch), plánky, kresbami. ShromáÏdit v‰echny potﬁebné podklady bylo dost nároãné, protoÏe se
dal jen zãásti vyuÏít obrazov˘ materiál
z knihy Staroplzenecké kostely. Vût‰inu
obrazové dokumentace bylo tﬁeba novû
nafotografovat, pﬁípadnû vyuÏít archiv KCentra. Také jsme navázali spolupráci
s Okresním archivem Blovice, ale hlavnû
s oddûlením prehistorie Západoãeského
muzea v Plzni, kde se nám dostalo neoce-

V˘stavu o historii Starého Plzence je moÏné ve Staroplzenecké galerii
zhlédnout do 24. února 2011.
Foto Eva Vlachová

nitelné pomoci. Pracovníci muzea nám totiÏ jednak dali
podle na‰ich poÏadavkÛ zhotovit kopie nejv˘znamnûj‰ích nálezÛ, jednak museli pﬁepracovat první panel
s nejstar‰ími pravûk˘mi dûjinami – pÛvodní text totiÏ
neodpovídal nejnovûj‰ímu stavu bádání.
A tak se mÛÏete procházet Staroplzeneckou galerií
a objevovat informace, které jste o svém bydli‰ti ani
netu‰ili. Nad kopiemi nejstar‰ích památek z období pravûku a stﬁedovûku si moÏná ﬁeknete - ti na‰i prapﬁedci
ale byli ‰ikovní ... to jsem netu‰il(a), co zajímavého
vykopal F. X. Franc na HÛrce ãi daleko pozdûji archeologové ve 20. a 21. století na Radyni a pﬁi zachraÀujícím
v˘zkumu u Masarykova námûstí nebo pﬁi stavbû dálniãního mostu u Koterova.
Pro zájemce je v galerii k dispozici také ti‰tûn˘ informaãní materiál z této historické expozice.
Anna Velichová
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Opakované hlasování ve volbách do
zastupitelstev obcí konané dne 8. 1. 2011

JAK SE HLASOVALO
PODRUHÉ?
V sobotu 8. ledna 2011 se uskuteãnilo opakované hlasování ve volbách do
zastupitelstva na‰eho mûsta. O pﬁízeÀ
voliãÛ se ucházelo stejn˘ch 7 politick˘ch stran jako na podzim, také kandidátky byly podle zákona ã. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
stejné.
SvÛj hlas odevzdalo 1.640 voliãÛ, coÏ
pﬁedstavuje 42,05 %. Nejvût‰í poãet
hlasÛ získali Nestraníci (5.798 – 23,5
%) pﬁed TOP 09 (4.257 – 17,26 %) a
Volbou pro Star˘ Plzenec a Sedlce
(3.939 – 15,97).
Dal‰í poﬁadí stran a jak se hlasovalo
v jednotliv˘ch okrscích naleznete
v uveden˘ch pﬁehledech.
Milena Benediktová

OBSAH
ÚVODNÍK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ZE ÎIVOTA MùSTA . . . . . . . . . . . . . 2–3
EKOLOGIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
KULTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4–6
NA·E ·KOLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7–8
JUNÁK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8–9
PION¯R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
SPOLEâENSKÉ ORGANIZACE . . 11–12
STALO SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13–14
âTENÁ¤I PÍ·Í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
SPORT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14–15
POLICIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
INZERCE . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 12, 16

Opakované hlasování ve volbách do
zastupitelstev obcí konané dne 8. 1. 2011

Opakované hlasování ve volbách do
zastupitelstev obcí konané dne 8. 1. 2011

dokumentRL02_11.qxd

26.1.2011

13:27

Str. 3

Strana 3

RadyÀské listy – únor 2011

INFORMACE ZE SCHÒZÍ RADY
MùSTA STARÉHO PLZENCE
25. schÛze – 16. prosince 2010
RM
vzala na vûdomí rozbor hospodaﬁení
mûsta k 30.11.2010;
schválila rozpoãtové opatﬁení ã. 6/2010,
kter˘m dochází v rozpoãtu mûsta na rok
2010 ke zv˘‰ení pﬁíjmÛ o 149,59 tisíc Kã
a ke sníÏení v˘dajÛ o 148,00 tisíc Kã;
stanovila pravidla rozpoãtového provizoria, kter˘mi se bude ﬁídit hospodaﬁení
mûsta v dobû od 01.01.2011 do okamÏiku
schválení rozpoãtu mûsta na rok 2011;
schválila vypovûzení nájemní smlouvy
s p. Matiaskou o pronájmu areálu víceúãelové poÏární nádrÏe v Husovû ulici kvÛli
neplnûní smluvních podmínek nájemcem;
souhlasila, na návrh K- Centra, se zmûnou
poplatkÛ vybíran˘ch za sluÏby v mûstské
knihovnû s úãinností od 01.01.2011;
souhlasila, na Ïádost ﬁeditelky M· Star˘
Plzenec s uzavﬁením mateﬁské ‰koly
v dobû vánoãních prázdnin od 27.12. do
31.12. 2010;
vzala na vûdomí plán kulturních, spoleãensk˘ch a sportovních akcí mûsta na rok
2011 pﬁedloÏen˘ vedoucí K – Centra;
souhlasila s pﬁidûlením bytu v Domû
s peãovatelskou sluÏbou v Havlíãkovû
ulici Marii ·imkové;
zru‰ila své usnesení ã. 499 ze dne
18.11.2010. Otázka, zda zﬁizovat ãi nezﬁizovat novou pracovní pozici „správce
hﬁbitova“, bude pﬁedloÏena k rozhodnutí
nové radû mûsta po jejím zvolení v roce
2011;
souhlasila s organizaãním a finanãním
zaji‰tûním plesu mûsta a Základní ‰koly
Star˘ Plzenec dne 5. bﬁezna 2011 podle
návrhu pﬁedloÏeného vedoucí K – Centra.
26. schÛze – 30. prosince 2010
RM
souhlasila s poﬁízením kombinovaného
sypaãe K 51 RAUCH pro vyuÏití Útvarem
údrÏby mûsta k provádûní zimní údrÏby
místních komunikací;
souhlasí, na návrh vedoucího FM-odboru
MûÚ, s poskytováním mûsíãních záloh na
pﬁíspûvek pﬁíspûvkov˘m organizacím
mûsta na zaji‰tûní jejich provozu v dobû
rozpoãtového provizoria v roce 2011 ve
v˘‰i 1/12 ãástky pﬁíspûvku schváleného
v rozpoãtu roku 2010 a s mimoﬁádn˘m
poskytnutím dvojnásobku této mûsíãní
zálohy Základní ‰kole Star˘ Plzenec
v lednu 2010;
vzala na vûdomí ceník spoleãnosti Marius
Pedersen a.s. za ukládání odpadÛ na skládce Vysoká u Dobﬁan s úãinností od
01.01.2011;
souhlasila, na návrh K-Centra, se zv˘‰ením poÏadované úhrady za pouÏití prostor
hradu Radynû a rotundy sv. Petra a Pavla
pﬁi svatebních obﬁadech na ãástku 2.000,Kã s úãinností od 01.01.2011;
schválila vydání novelizovaného Organizaãního a provozního ﬁádu organizaãní
sloÏky Peãovatelská sluÏba, novelizovan˘ch Pravidel pro poskytování peãovatel-

Zimní romantika Starého Plzence.

ské sluÏby a pro podávání a vyﬁizování
stíÏností na kvalitu nebo zpÛsob jejího
poskytování a novelizovaného Sazebníku
úhrad úkonÛ peãovatelské sluÏby úãinného od 01.01.2011;
schválila uzavﬁení pojistné smlouvy
o poji‰tûní odpovûdnosti a majetku mûsta
na období od 01.01.2011 do 31.12.2013 se
spoleãností âSOB, Poji‰Èovna, a. s., ãlen
holdingu âSOB;
schválila uzavﬁení smlouvy o uÏití, implementaci a provozní podpoﬁe informaãního
systému eOBEC (elektronická spisová
sluÏba) se spoleãností Asseco Solutions,
a. s.;
schválila uzavﬁení smlouvy se spoleãností
ATELIER MAUR, s. r. o. o pronájmu
vánoãní svûtelné v˘zdoby Masarykova
námûstí;
vzala na vûdomí informaci o prÛbûhu
valné hromady Mikroregionu Radynû dne
14.12.2010;
schválila uzavﬁení darovací smlouvy se
spoleãností BOHEMIA SEKT, a. s., jejímÏ
pﬁedmûtem je poskytnutí finanãního pﬁíspûvku 16.000,- Kã mûstu na uspoﬁádání
VI. koncertu Kruhu pﬁátel hudby dne 8.
bﬁezna 2011 v prostorách BOHEMIA
SEKT Centra ve Starém Plzenci.
1. schÛze – 13. ledna 2011
RM
schválila poskytnutí penûÏitého daru
3.000,- Kã Diakonii âCE – stﬁedisko
Radost Merklín jako pﬁíspûvek mûsta na
denní dopravu invalidní obãanky mûsta;
vzala na vûdomí podnût Ing. Jana Ma‰ka
k zam˘‰lené náhradní v˘sadbû stromÛ
v parku v Sedlci;
stanovila ceny za v˘voz odpadÛ pro práv-

Ilustraãní foto Jiﬁí Vlach

nické osoby a fyzické osoby oprávnûné
k podnikání, které budou pﬁi nakládání
s odpady v roce 2011 vyuÏívat systém
mûsta, ve v˘‰i 2.500,- Kã vãetnû DPH pﬁi
t˘denním v˘vozu a 1600,- Kã vãetnû DPH
pﬁi ãtrnáctidenním v˘vozu jedné nádoby
o objemu 110 ãi 120 litrÛ a souhlasila se
zplnomocnûním referentky odboru ÎP
MûÚ Heleny ·a‰kové k uzavírání smluv
s pﬁíslu‰n˘mi podnikateli pro rok 2011;
souhlasila s pﬁistoupením mûsta ke spoleãnému projektu Mikroregionu Radynû
roce 2011 na nákup vybavení pro hasiãské
sbory z prostﬁedkÛ mikroregionu pﬁi 40%
spoluúãasti obcí;
schválila uzavﬁení smlouvy se zpracovatelem územního plánu mûsta Ing. arch. Oldﬁichem Fárou o provádûní poradenské
a konzultaãní ãinnosti pro mûsto v roce
2011;
vzala na vûdomí nesouhlasné stanovisko
Policie âR k zam˘‰lenému umístûní
dopravních znaãek „Zákaz vjezdu“ na
dvou lesních cestách a dvou dopravních
zrcadel na styku ulic Raisovy a Komenského;
vzala na vûdomí informaci starosty o pﬁípravû a zámûrech v investiãní ãinnosti
mûsta v roce 2011;
souhlasila, na Ïádost místní organizace
KSâM, s bezúplatn˘m poskytnutím prostor Lidového domu pro uspoﬁádání oslavy
MDÎ pro obãany mûsta v bﬁeznu 2011;
vzala na vûdomí zprávu âeské ‰kolní
inspekce o provedené kontrole v Z· a M·
Sedlec,
uloÏila ﬁeditelce ‰koly pﬁijmout opatﬁení
k nápravû zji‰tûn˘ch nedostatkÛ a informovat o tom radu mûsta do 15.02.2011
a doporuãila novû zvolen˘m orgánÛm
mûsta po ustavujícím zasedání ZM zab˘vat se zji‰tûn˘mi nedostatky a pﬁijmout
odpovídající opatﬁení.
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ÎIJEME MEZI LIDMI, TAK SE PODLE TOHO CHOVEJME…
Po del‰í dobû roztál sníh a celé mûsto je
doslova zaneﬁádûné psími exkrementy.
Pﬁijde mi samozﬁejmé, kdyÏ jdu se psem
ven a pes vykoná svou potﬁebu, Ïe já, jeho
pán, v˘mû‰ek seberu a hodím do ko‰e ãi
do popelnice. Niko mu z nás by se nelíbilo, kdyby pﬁed na‰ím domem zÛstávaly
nevonící hromádky od kolemjdoucích
venãen˘ch psÛ.
KdyÏ si neuklidíte po svém psu, jak se
asi cítí sousedé, kteﬁí musí uklízet po
úplnû cizích psech, tﬁeba tûch va‰ich?
JiÏ na‰i pﬁedkové mûli úsloví: „Co se ti
nelíbí, neãiÀ druhému.“. Má to svou logiku, a
kdyby se tím v‰ichni, nejen „pejskaﬁi“, ﬁídili,
Ïilo by se nám v na‰em mûsteãku lépe.
Pokud nûkdo bude namítat, Ïe za psa
platí poplatek a mûsto pro nûj nic nedûlá,
dovoluji si oponovat.
Po celém mûstû jsou rozmístûny ko‰e,
nûkde i kontejnery na smûsn˘ odpad, takÏe
není problém na vycházce sebran˘ exkrement vyhodit. Zakoupili jsme na zkou‰ku
jeden ko‰ na psí exkrementy a umístili ho
na námûstí. Zavû‰ené sáãky na psí exkrementy se okamÏitû ztratily, v ko‰i v‰ak
nebyl ani jeden pouÏit˘ sáãek. Ko‰ tedy
slouÏil jako kaÏd˘ odpadkov˘ ko‰ na
papírky, obaly od
nanukÛ… ale jen do té
doby, neÏ ho nûkdo
vylomil a odcizil.
Mûsto se stará o
zatoulané psy z na‰í

obce a náklady na péãi a krmení pﬁesahují
vybrané poplatky ze psÛ. Zajímavé je, Ïe
nikdo nalezené psy neshání a málokdy se
podaﬁí identifikovat jejich majitele. Pracnû
jim sháníme nové páníãky, aby se pejskové mûli dobﬁe.
Kdyby nebyli lidé sobeãtí a neohleduplní, po sv˘ch psech si v˘kaly odklízeli,
nemuseli bychom problémy tohoto rázu
ﬁe‰it. Na Malé Stranû se vyskytl dokonce
jeden zﬁejmû vy‰inut˘ jedinec, kter˘ sice

exkrementy sbírá do igelitov˘ch pytlíkÛ,
ale popojde a hodí sáãek do koruny stromu, kde se váãek i s obsahem zaklíní ãi
zavûsí a dûlá na‰í obci „parádu“. Nad takov˘m poãínáním zÛstává rozum stát….
Proto v‰echny „pejskaﬁe“ vyz˘vám,
uklízejte v˘kaly po sv˘ch miláãcích!
Budete-li toto respektovat v‰ichni, nebudete muset mít v na‰em mûstû obavu, kam
‰lápnete...
Helena ·a‰ková,
odbor ÎP MûÚ

ČRS Šťáhlavy Vás srdečně zve na tradiční

RYBÁŘSKÝ BÁL
19. 2. 2011 od 20.00 hod. v KD Losiná.
K tanci a poslechu hraje skupina AMETYST.
Doprava zajištěna (vyznačena na plakátech).
Předprodej vstupenek:
5.2.2011 9.00-11.00 hod. a 16.2.2011 17.30-18.00 hod. - klubovna MO ČRS Šťáhlavy,
16.2.2011 18.30-19.00 hod. - KD Losiná nebo na tel.775 377 397 p. Jaroslav Holeček.

dokumentRL02_11.qxd

26.1.2011

13:27

Str. 5

Strana 5

RadyÀské listy – únor 2011

KALENDÁ¤ ÚNOR 2011
K-Centrum a Staroplzenecká galerie
Smetanova 932, Star˘ Plzenec
tel.: 377 183 662, 377 183 659
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, Smetanova 932,
Star˘ Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
Otevﬁeno pro veﬁejnost:
Po, St 9.00-12.00 13.00-17.00 hod.
Út, ât 9.00-12.00 13.00-14.00 hod.
Pá
zavﬁeno
Hrad RADYNù - uzavﬁen
ROTUNDA sv. Petra a Pavla
– uzavﬁena.
HASIâSKÉ MUZEUM - otevﬁeno pro
zájemce po telefonické domluvû v prÛbûhu celého roku. Kontakt: p. Franti‰ek
Chrastil – ã. tel.: 606 608 187.
HISTORIE STARÉHO PLZENCE
- expozice o historii Starého Plzence
z doby pravûké aÏ do 20.století.
Místo: Staroplzenecká galerie,
Smetanova 932
Vstup voln˘.
Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec,
K-Centrum, mûstská knihovna
V˘stava potrvá do 24. února 2011.
8. února 2011 (úter˘)
Mimoﬁádn˘ koncert 26. sezóny Kruhu
pﬁátel hudby
MAXIM AVERKIEV - klavír
Koncert se uskuteãní u pﬁíleÏitosti
nového uvedení zrekonstruovaného
klavíru zn. Blüthner firmou PPH Collegium.
Místo: obﬁadní síÀ radnice Star˘ Plzenec
âas: 18.00 hod.
Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec,
K-Centrum, mûstská knihovna
Kontakt: info.plzenec@staryplzenec.cz,
tel.: 377 183 662, 377 183 659,
www.staryplzenec.cz
Vstupné: dospûlí 80 Kã, dûti od 6 do 15 let
a studenti 50 Kã (prodej vstupenek na
místû pﬁed koncertem
12. února 2011 (sobota)
GEORGE & BEATOVENS
(K. Kahovec a V. Sodoma)

Místo: MUSIC CLUB, Star˘ Plzenec,
Masarykovo nám. 52
âas: 21.00 hod.
15. února 2011 (úter˘)
V. koncert 26. sezóny Kruhu pﬁátel
hudby
·KAMPOVO KVARTETO
Úãinkují: Helena Jiﬁíkovská – housle,
Daniela Souãková – housle, Radim
Sedmidubsk˘ – viola a Luká‰ Polák –
cello. Spoluúãinkuje Veronika Böhmová – klavír.
Místo: obﬁadní síÀ radnice Star˘ Plzenec
âas: 18.00 hod.
Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec,

K-Centrum, mûstská knihovna
Kontakt: info.plzenec@staryplzenec.cz,
tel.: 377 183 662, 377 183 659, www.staryplzenec.cz
Vstupné: dospûlí 80 Kã, dûti od 6 do 15 let
a studenti 50 Kã (prodej vstupenek na
místû pﬁed koncertem).
Koncert se uskuteãní za podpory Nadace Leo‰e Janáãka a Nadace âesk˘
hudební fond.
26. února 2011 (sobota)
MICHAL ·INDELÁ¤ TRIO
Místo: MUSIC CLUB, Star˘ Plzenec,
Masarykovo nám. 52
âas: 21.00 hod.
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Z · S TA R¯ P L Z E N E C

ZÁPIS PRV≈ÁâKÒ NA
Z· STAR¯ PLZENEC
V pondûlí 17.1. probûhl na na‰í základní ‰kole zápis dûtí do první tﬁídy. Budoucí
‰koláãci se pochlubili v‰ím, co uÏ umí,
a nebylo toho málo.Zpívali, pﬁedná‰eli
básniãky, malovali, vyprávûli pohádky
a poznávali geometrické tvary i zvíﬁátka.
Celkem bylo zapsáno 25 dûtí.
Alena Morgensternová
Foto archiv ‰koly

Haniãka Îitníková s paní uãitelkou
Alenou Morgensternovou.

NUDU V MATE¤SKÉ ·KOLE NEZNÁME
Tak uÏ jsme tu zase. Vánoce a vánoãní
prázdniny jsou za námi a my si opût hrajeme v na‰í krásné ‰kolce. Máme ale napilno. Jen co jsme pﬁi‰li do ‰kolky, vyrazili
jsme do Plznû na divadelní pﬁedstavení
podle známé televizní pohádky „Princové
jsou na draka“. A moc se nám líbilo,
dokonce jsme si u pohádky i zatancovali.

A protoÏe nás v lednu ãekalo povánoãní
posezení s rodiãi a my jsme jim chtûli ukázat, jak jsme ‰ikovní, nacviãili jsme
mnoho krásn˘ch zimních básniãek, písniãek a taneãkÛ.
Abychom byli zdraví a netrápili nás v‰elijaké ‰karedé nemoci, jezdíme s kamarády ze ‰kolky kaÏd˘ t˘den do solné jesky-

Dûti 1. a 5. tﬁídy M· St.Plzenec si uÏívají v solné jeskyni.

M · S TA R¯ P L Z E N E C
nû. A tady si to opravdu uÏíváme. Hrajeme
si na solném písku se spousty hraãek,
klouÏeme se na skluzavce a vÏdy zhlédneme nûjakou pûknou pohádku.
Ale teì uÏ musíme opravdu jít, ãeká nás
zase nûjaká pohádka. U nás ve ‰kolce se
poﬁád nûco dûje.
Jana Sotonová

Foto archiv
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M· SEDLEC

Bíl˘ den – vítání zimy v M· Sedlec
V lednu jsme proÏili ve ‰kolce „bíl˘ den“. Vyrobili jsme snûhové vloãky, rampouchy, snûhuláky a uÏ tu bylo „Ledové království“. Dûti
si vyzkou‰ely cestu zmrzl˘m krajem, zahrály si na‰i oblíbenou hru „Kdo je ukryt˘ v závûji?“ a pﬁivítaly zimu. Venku nám ten den znovu
nasnûÏilo, tak jsme si pﬁi vycházce pohráli se snûhem. V‰ichni jsme si ná‰ „bíl˘ den“ uÏili.
Text a foto Lenka Václavoviãová

NOVOROâNÍ
POCHOD
ProtaÏení chtiví skauti a
skautky se se‰li jiÏ tradiãnû
v první leto‰ní den na Novoroãním pochodu. Ze ‰Èáhlavského nádraÏí jsme se vydali
za Ïivého hovoru kozelsk˘m
polesím zpût do Starého
Plzence. Po silvestrovském
hodování nám takov˘to zpÛsob zahájení roku jistû pﬁi‰el
vhod.
Radim Dankoviã

Novoroãní pochod.
Foto Radim Dankoviã
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V Domû pohádek.

P O H Á D K O VÁ V ¯ P R AVA
V sobotu 15.1. jsme se vydali do Plznû do novû otevﬁeného
Domu pohádek. Hned jak jsme dorazili, rozprchly se dûti po rÛzn˘ch atrakcích. âekala na nû paﬁezová chaloupka, klobouk kouzelníka Pokustóna, v˘tvarná dílna, divadelní ateliér i tﬁída Macha

a ·ebestové. Nejvût‰í úspûch v‰ak zﬁejmû sklidila Veãerníãkova
cukrárna. KdyÏ jsme se dost nabaÏili dovádûní na klouzaãkách a
kolotoãi, naplnili si bﬁí‰ka dobrotami a potﬁásli si rukou s Ïiv˘m
Veãerníãkem, vydali jsme se je‰tû do bazénu. Není divu, Ïe jsme
domÛ dorazili pﬁíjemnû unavení a plni záÏitkÛ.
Foto a text Olina Dankoviãová
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KULTURNÍ AKCE A ZÁJEZDY OBâANSKÉHO SDRUÎENÍ ZDRAVOTNù POSTIÎEN¯CH
STAROPLZENECKO V ROCE 2011
LEDEN - ãlenská schÛze - Chválenice 18.1. v 16.00 hod.
ÚNOR - Biskoupky - dechovka
B¤EZEN - Divadlo Na Fidlovaãce - Praha
DUBEN - zábava ·tûnovice 28.4. v 16.00 hod., hudba V. Îákovec
KVùTEN - zájezd - Pivovar Chodová Planá - zámek BezdruÏice
âERVEN - Sedleck˘ drb 2 - zábava formou vlastní reÏie
âERVENEC - zájezd - zámek Zbiroh se zahradou
SRPEN - v˘stava kvûtin - âimelice
ZÁ¤Í - ma‰karní v Losiné - 22.9. v 16.00 hod., hudba V. Îákovec
¤ÍJEN - Biskoupky - dechovka
LISTOPAD - Staroplzenecká vaﬁeãka - 4.12. ve 14.00 hod.
- vánoãní nákupy Polsko
PROSINEC - Mikulá‰ská zábava - Chválenice, 8.12 v 16.00 hod., hudba V. Îákovec
Informace: tel: 732 247 938, email: skrivanek.jan@email.cz

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V SEDLCI
Hasiãi Sedlec dûkují za podporu v‰em úãastníkÛm tradiãního ‰tûdroveãerního setkání pod vánoãním stromem v areálu hasiãské zbrojnice Sedlec, které se poprvé konalo s nov˘m programem. Náv‰tûvníci, kteﬁí si
pﬁi‰li jiÏ po‰esté zazpívat spoleãnû vánoãní koledy, zhlédli nejprve Ïivé
pﬁedstavení betlémského pﬁíbûhu. Pﬁedstavení pod vedením ing. Jana
Meduny nastudovala skupinka místních nad‰encÛ a ãlenÛ organizace
hasiãÛ.
Podûkování si zaslouÏí pﬁedev‰ím také pí Libu‰ka, která u‰ila úãinkujícím krásné kost˘my, dále pak Markéta KÛsová, Karel Chrastil a Eva
Míchalová, kteﬁí pomohli podtrhnout autentiãnost pﬁíbûhu zapÛjãením
Ïiv˘ch zvíﬁat.
Pﬁíprava areálu a technické zabezpeãení celé akce si vyÏádalo mnoho
hodin práce, a tak v‰em, kteﬁí se na pﬁípravû a prÛbûhu akce podíleli,
patﬁí ná‰ dík.
Po skonãení pﬁedstavení jsme si v‰ichni zazpívali vánoãní koledy a spokojenû jsme se rozcházeli do sv˘ch domovÛ.
Za poﬁadatele Marie ·imková a Milu‰e Chrastilová
POZVÁNKA NA MASOPUSTNÍ
VESELÍ
Po nûkolik desítek let trvající pauze
pÛjde dne 5. 3. 2011 Sedlcem opût
masopustní prÛvod. Zveme proto
v‰echny, kteﬁí se rádi baví, aby se
masopustního prÛvodu zúãastnili, nejlépe v maskách. Akce bude zakonãena
v areálu hasiãské zbrojnice, kde
budou pﬁipraveny k ochutnání zabijaãkové pochoutky. Tam také probûhne
vyhodnocení nejlep‰ích masek v kategorii dospûl˘ch a dûtí.
Srdeãnû zvou organizátoﬁi!
Za SDH Sedlec Milu‰e Chrastilová
a Marie ·imková

Pﬁedstavení betlémského pﬁíbûhu se letos poprvé odehrálo také v Sedlci.
Foto Jaroslav Kubánek

PODùKOVÁNÍ
Dûkujeme v‰em voliãÛm, kteﬁí dali
na‰im kandidátÛm pﬁi opakovaném
hlasování ve volbách do zastupitelstev
obcí hlas a dopomohli nám k získání
tﬁetího mandátu.
Za ZO KSâM Jitka Sutnarová

RODINNÉ CENTRUM
DRÁâEK INFORMUJE
I v tûchto zimních mûsících jede Dráãek
na plné obrátky. Pﬁipravujeme pro vás na
sezónu jaro/léto 2011 nové kluby a pokraãování tûch stávajících. MÛÏete se stále
hlásit na herejkova@rcdracek.cz . Jsou
volná poslední místeãka, tak neváhejte a
pﬁijìte se k nám podívat. Nová sezóna
zaãíná uÏ v únoru! VyuÏít mÛÏete ukázkov˘ch hodin zdarma vÏdy v den konání
klubu, o kter˘ máte zájem.
Ve stﬁedu 19. ledna 2011 úspû‰nû probûhla
ukázková hodina unikátního projektu Ostrov objevÛ. Malí náv‰tûvníci byli spokojení, na ostrovû Ovoce se jim moc líbilo a
domÛ si odná‰eli obrázky, balónek, med-

vídka na tváﬁi a nûkteﬁí Kry‰tÛfkovo razítko na ruãiãce. Více o tomto projektu
naleznete na www.ostrovobjevu.cz.
Na konec února pro vás pﬁipravujeme
stále více populárnûj‰í Ma‰karní rej pro
nejmen‰í. Bude se konat opût v tûlocviãnû
Základní ‰koly ve Starém Plzenci. MÛÏete se tû‰it na pestr˘ program – letos si
zaﬁádí i rodiãe!, bohatou tombolu a soutûÏe o hodnotné ceny! Podrobnûj‰í informace naleznete na www.rcdracek.cz.
Tû‰íme se s vámi na vidûnou!
Lenka KuÏmová

Ukázková hodina Ostrova objevÛ.
Foto Svûtlana Jiránková
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SBOR DOBROVOLN¯CH HASIâÒ VE STARÉM PLZENCI HODNOTIL
âINNOST ZA UPLYNUL¯ ROK 2010
V˘roãní valná hromada SDH Star˘ Plzenec se uskuteãnila
21. ledna 2011 za úãasti vût‰iny ãlenÛ organizace, starosty
mûsta p. Z. Matase, V. S˘kory - námûstka OSH PlzeÀ-jih,
V. Hulce - ãlena VV SH âMS za PlzeÀsk˘ kraj, zástupce
OSHR dr. V Háka a zástupcÛ jednotliv˘ch SDH, aby se zhodnotila ãinnost za uplynul˘ rok 2010. Jednání ﬁídil starosta
sboru p. Petr Steiner, kter˘ shrnul ve svém pﬁíspûvku ãinnost
celé základní organizace, ukázkové akce pro veﬁejnost, ale
hlavnû 130. v v˘roãí zaloÏení sboru. Podrobnû byl rozebrán
plán ãinnosti, kter˘ byl stanoven pﬁed rokem. Velitel sboru ve
zprávû vyzdvihl pﬁínos nového zásahového vozidla pro mûsto
a rozebral podrobnû celou zásahovou jednotku po stránce ‰kolení, v˘cviku a uskuteãnûn˘ch zásahÛ. V uplynulém roce jednotka zasahovala u 36 událostí, z toho bylo 16 poÏárÛ, 13krát
se jednalo o technick˘ zásah, 5krát probûhla likvidace bodavého hmyzu, 1krát dopravní nehoda a taktické cviãení a 2krát
se nevyjelo z dÛvodu technické závady starého vozidla. Dále
jednotka provádûla spoleãnû s HZS PlzeÀ ãi‰tûní okapÛ na
‰kole na námûstí, které byly ucpány a tekoucí voda po‰kozovala fasádu. Celkem bylo odpracováno pﬁi ãinnosti v souvislosti s v˘jezdovou jednotkou pro obec 3648 hodin. TaktéÏ
zaznûlo, Ïe se nám nedaﬁí zvednout poãetní stav v˘jezdové
jednotky, protoÏe poﬁád naráÏíme na stejn˘ problém, a to
hlavnû ãas, neboÈ kaÏd˘ musí roãnû absolvovat velké mnoÏství hodin na ‰kolení. SDH byl vyznamenám ke 130. v˘roãí
zaloÏení Stuhou III. stupnû k âestnému praporu SH âMS,
kterou pﬁipnul p. Hulec jako ocenûní za dlouhotrvající úspû‰nou práci pro naplÀování dobrovolné hasiãské my‰lenky.

SDH Star˘ Plzenec byl ke svému 130. v˘roãí zaloÏení vyznamenám Stuhou III. stupnû
k âestnému praporu SdruÏení hasiãÛ âech, Moravy a Slezska.
Foto Roman Kesl

Závûrem byly pﬁedneseny pﬁíspûvky pﬁítomn˘ch zástupcÛ sloÏek
a organizací.
VáÏení obãané, pokud potﬁebujete pomoc ve svízelné situaci, kdykoliv se mÛÏete na nás obrátit na telefon: 725 042 547.
Lubo‰ Lenc – velitel jednotky SDH Star˘ Plzenec

CENTRUM MODERNÍ DIAGNOSTIKY
Hledání a zji‰tûní pﬁíãin Va‰ich zdravotních problémÛ. Prevence rakoviny tlustého stﬁeva.
Kurzy zdravého vaﬁení. Detoxikace organismu.V˘Ïivové poradenství.
Dnes se zamûﬁím na detoxikaci maminek pﬁed poãetím.
Detoxikace je jednou z úãinn˘ch cest ke zdraví celé rodiny. Zdraví a láska jsou ty nejvût‰í dary,
které si pﬁejeme dát zejména sv˘m dûtem. Vãasnou detoxikací pﬁed poãetím nebo v dobû tûhotenství lze docílit toho, aby se ãlovíãek narodil zdrav˘. Budoucí maminky by se mûly zbavit pﬁedev‰ím kvasinky kandidy, která je roz‰íﬁena díky naduÏívání antibiotik, antikoncepce a díky nevhodné stravû. V pohlavních ústrojích se mohou nacházet streptokokové, chlamydiové infekce.
Není tak zcela známé, Ïe jednou z ãast˘ch pﬁíãin, proã nemohou Ïeny otûhotnût je i parazitick˘
prvok toxoplazma. Zvolíme-li detoxikaci vãas, pak mÛÏeme ovlivnit cel˘ prÛbûh tûhotenství,
narození zdravého dítûte s dobr˘m imunitním systémem, s dobﬁe vyvinutou nervovou soustavou a orgány.
Detoxikace je cenná, napﬁ. jako prevence proti rakovinû dûloÏního ãípku, zánûtÛm moãového
mûch˘ﬁe, v˘tokÛm, hormonálním poruchám, ale i dal‰ím nemocem. Pomocí informaãní medicíny, se mÛÏete zbavit mnoha zdravotních problémÛ.
V mûsíci bﬁeznu Centrum moderní diagnostiky nabízí zdarma:
- zji‰tûní pﬁíãiny Va‰ich zdravotních problémÛ (pouze pro prvních sedm zájemcÛ.).
Marcela Kalabzová
http://zdravi-alternativni medicina.webnode.cz
e-mail: M.Kalabzová@seznam.cz, tel.: 773 486 600
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VÁÎENÍ DÁRCI,
chtûla bych Vás seznámit s v˘sledkem Tﬁíkrálové sbírky ve Starém
Plzenci. Do ‰esti pokladniãek bylo
vybráno celkem 25.545 Kã.
MÛÏe se zdát, Ïe proti loÀsk˘m bezmála 43 tisícÛm, se letos vybralo málo.
Je to zpÛsobeno hlavnû tím, Ïe onemocnûli nûkteﬁí vedoucí skupinek a
tûm zdrav˘m koledníkÛm poãasí
opravdu nepﬁálo.
Jen pﬁipomínám, Ïe polovinou v˘tûÏku pﬁispûjeme na nové vstupní dveﬁe
seniorÛm ve Starém Plzenci na Malé
Stranû a polovinou mentálnû postiÏen˘m na domov v Meclovû u DomaÏlic.
Za v‰echny dary srdeãnû dûkujeme.
Ing. Marie Laiblová, koordinátorka

DIALOGY S HARFOU
V úter˘ 18. ledna 2011 se konal v reprezentaãních prostorách BOHEMIA SEKT
Centra IV. koncert 26. sezóny Kruhu pﬁátel hudby ve Starém Plzenci.
Bûhem hudebního veãera mezi sebou
vedly dialog dva hudební nástroje: harfa
a viola.
Úãinkující dvojice hudebních umûlcÛ
harfistka Ivana Pokorná a violista Petr Pﬁibyl pﬁipravili posluchaãÛm mimoﬁádn˘
hudební záÏitek.V první ãásti programu
zaznûly mj. skladby star˘ch mistrÛ G. Ph.
Telemanna, A. Vivaldiho, J. L. Dusíka. Po
pﬁestávce s moÏností ochutnávky perlivého
sektu spoleãnosti BOHEMIA SEKT pokraãoval program „ménû váÏn˘mi, v‰ak neménû líbiv˘mi“ skladbami hudebních autorÛ
pﬁelomu 19. a 20. století, mj. G. Gershwina
aÏ po souãasníky, jak˘mi jsou populární
Simon & Garfunkel, Monika Stadler aÏ po
závûreãné Blues od D. H. Conanta.
Ivana Pokorná- Horngacher
Vystudovala Konzervatoﬁ v Praze v harfové tﬁídû prof. Libu‰e Váchalové. Pod
jejím vedením v r. 1983 absolvovala
a v témÏe roce byla pﬁijata do orchestru
Národního divadla v Praze. Kromû
orchestrální ãinnosti se vÏdy vûnovala
komorní hﬁe a interpretaci soudobé ãeské
hudby, napﬁ. autorÛ Petra Ebena a ZdeÀka
Luká‰e. Koncertnû vystupovala s houslistou Bohuslavem Matou‰kem, s violistou
Janem Pûru‰kou a s flétnistou Liborem
Mikulem.
Byla ãlenkou souboru Musica Bohemica a na historické nástroje hrála v RoÏmberské kapele.
Ráda spolupracuje i s muzikanty
jin˘ch ÏánrÛ (flétnista Jiﬁí Stivín, skupina
Nerez, RadÛza, âechomor). Od roku
1989 koncertuje s violistou Petrem Pﬁi-
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REKONSTRUKCE KONCERTNÍHO KLAVÍRU V OB¤ADNÍ SÍNI RADNICE
V roce 1985 byl pro koncerty novû
ce koncertního kﬁídla je ov‰em finanãnû
zaloÏeného Kruhu pﬁátel hudby ve Stavelmi nároãná záleÏitost (cca 150.000
rém Plzenci zakoupen klavír, kter˘ byl
Kã). Mûstské finanãní zdroje takovou
pÛvodnû umístûn v prostorách b˘valého
investici nedovolovaly, a tak po zváÏení
kina, pozdûji se pﬁestûhoval do obﬁadní
v‰ech okolností bylo nabídnuto vedením
sínû staroplzenecké radnice. Pﬁedchozí
ZU· Star˘ Plzenec krytí finanãních
majitelkou byla paní Jitka NavrátilovánákladÛ ze zdrojÛ ‰koly z tzv. fondu
Smetanová, v˘borná klavíristka a cembareprodukce majetku. Kﬁídlo ov‰em bylo
listka, která dnes pÛsobí v Praze. Konnutno pﬁevést do majetku ‰koly, aby
certní kﬁídlo zn. Blüthner slouÏilo svou
bylo moÏno ‰kolní finance pro tento
zvukovou kvalitou po 25 sezón klavírisúãel pouÏít.
tÛm pﬁi koncertech KPH a také ÏákÛm
V‰e bylo projednáno s pﬁedstaviteli
a uãitelÛm ZU·, kteﬁí na radnici pravimûsta a pﬁed prázdninami v ãervnu 2010
delnû konají svá vystoupení.
bylo kﬁídlo odvezeno do Hradce KráloPÛvod a vznik tohoto klavíru, postavevé ke kompletní rekonstrukci. Na radniní ve známé nûmecké firmû Blüthner
ci ve Starém Plzenci firma PPH Collegiv Lipsku, spadá jiÏ do roku 1926. Tento
um zapÛjãila po dobu prací náhradní
pokroãil˘ vûk se v poslední dobû zaãal
nástroj. PÛl roku trvající zásadní obnova
projevovat na ztrátû zvukové v˘raznosti
na‰eho klavíru se dotkla kaÏdé souãásti
a také na vnûj‰í estetické stránce nástroje.
nástroje, od mechanick˘ch ãástí, strun
V ZU· Star˘ Plzenec vznikl proto zámûr
a ozvuãné desky aÏ po vnûj‰í podobu
rekonstrukce nástroje. Vedení staroplzelaku s vysok˘m leskem. Pﬁed Vánocemi
necké umûlecké ‰koly má dlouhodobû
se klavír vrátil do obﬁadní sínû a v˘slevynikající zku‰enosti s firmou PPH Coldek pﬁedãil v‰echna oãekávání. Esteticlegium z Hradce Králové, pro potﬁeby
ké i zvukové vlastnosti nástroje jsou
v˘uky byly jiÏ rekonstruovány touto firdokonale obnoveny, málokdo by na
mou 4 klavíry s velmi dobr˘m v˘sledprvní pohled rozeznal, Ïe pﬁed sebou
kem. Obrátili jsme se proto na odborníky
nemá zcela nov˘ nástroj.
firmy PPH Collegium, aby zhodnotili
Úspû‰né dokonãení celého zámûru
stav nástroje a perspektivnost jeho pﬁípadbychom chtûli slavnostnû prezentovat
né generální obnovy. Závûr dÛkladné proveﬁejnosti pﬁi mimoﬁádném klavírním
hlídky a kontroly v‰ech souãástí klavíru
recitálu pana Maxima Averkieva
vyznûl v tom smyslu, Ïe se jedná o velmi
v úter˘ 8. 2. 2011. Chceme pozvat
kvalitní nástroj, na dobu svého vzniku
v‰echny milovníky krásné hudby a krásvelmi pokrokovû konstruovan˘, a navíc
n˘ch nástrojÛ. Ná‰ „staronov˘ Blüthzachovan˘ v pÛvodní podobû bez jak˘chner“ a umûní vynikajícího klavíristy,
koli nevhodn˘ch zásahÛ a úprav.
kter˘ je na‰ím staroplzeneck˘m spoluFinanãní krytí komplexní rekonstrukobãanem, jistû bude stát za to.
bylem (CD Dialog harfy s violou).
ãase se Petr Pﬁibyl vûnuje komponování
S harfistkou ND Barborou Váchalovou
rockové hudby a hﬁe na klávesové nástroje.
zaloÏila neobvykl˘ soubor ARPADUA.
I zde spolupracuje s pﬁedními textaﬁi (Pavel
Její druh˘ domov je v bavorském Starn·rut, Jaroslav Jakoubek, Jaroslav Vanãa,
bergu, kde se v rodinné firmû jejího manPavel Vrba) a interprety (Petr Novák, VácÏela vyrábûjí nové koncertní harfy.
lav Neckáﬁ, Petra JanÛ, Petr Janda a OlymPetr Pﬁibyl
pic, RadimHladík a Blue Effect). PíseÀ
Patﬁí mezi nejv˘znamnûj‰í reprezentanty
Nûjak se vytrácí‰ má lásko z jeho autorskéstﬁední generace ãesk˘ch violistÛ. Je absolho projektu Kulhaví poutníci se dlouhodoventem praÏské konzervatoﬁe (obor housle)
bû drÏela na 1. místû hitparády âeského
a AMU v Praze (obor viola). V roce 1982
rozhlasu.
se stal laureátem mezinárodní violové souZ autobiografie umûlcÛ vybrala
tûÏe v Bûlehradû. Od té doby se vûnuje praEva Vlachová
videlné koncertní ãinnosti doma i v zahraniãí.
Spolupracuje s pﬁedními
komorními
soubory
(kvarteto
Apollon),
orchestry (Virtuosi Pragenses), pûvci (Jiﬁí SulÏenko, Zdena Kloubová)
a instrumentalisty (Ivana
Pokorná- harfa, Franti‰ek KÛda-klavír, AlÏbûta
Vlãková-violoncello,
Zuzana
Nûmeãková
a Jaroslav TÛma-varhany). Od roku 1990 pÛsobí Petr Pﬁibyl jako koncertní mistr viol orchestru Národního divadla
v Praze. Od roku 2005 se
datuje i spolupráce
s houslistou Václavem Hudební umûlci Petr Pﬁibyl a Ivana Pokorná zazáﬁili v koncertním podveHudeãkem. Ve volném ãeru s názvem Dialogy s harfou.
Foto Hana Karnoldová
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KATE¤INA PAVLÍKOVÁ ZÍSKALA
KADE¤NICKÉHO OSKARA
V sobotu 22. ledna 2011 se v Praze
v Sasazu Prague konal 11. roãník soutûÏe
Kadeﬁník roku. SoutûÏilo se v mnoha
kategoriích – napﬁ. dámsk˘ komerãní
úães, avantgardní úães, objev roku, kolorista roku aj. - a v kaÏdé z nich se objevily jiné tváﬁe. Kategorii Dámsk˘ komerãní
úães âechy a Morava reprezentovala sleãna Kateﬁina Pavlíková, Portrait by Michal
Zapomûl, PlzeÀ, která se narodila a Ïije ve
Starém Plzenci. Pro své nominované
úãesy se nechala Katka inspirovat divo-

kou zvûﬁí a barevností a mezinárodní
porotu zaujaly natolik, Ïe se stala vítûzkou
kategorie WOMEN BOHEMIA and
MORAVA. SoutûÏ Czech and Slovak
Hairdrsing Awards je vnímána jako pomyslné udûlování „kadeﬁnick˘ch oskarÛ“.
Iveta Holubová
Jménem redakãní rady RadyÀsk˘ch
listÛ vítûzce srdeãnû blahopﬁejeme!
Eva Vlachová a Milena Benediktová

P O D ù K O VÁ N Í S E D L E C K ¯ M Z A
J E J I C H VÁ N O â N Í P ¤ E D S TAV E N Í
VáÏení, dovolte, abych je‰tû zpûtnû
podûkovala za krásn˘ ‰tûdroveãerní záÏitek z va‰eho kraje. JiÏ druhé Vánoce jsme
trávili s rodinou na‰í dcery v Sedlci. Tentokrát v‰ak nás mladí vzali na ‰tûdroveãerní zpívání k místní hasiãárnû. Letos
v‰ak ne‰lo jen o zpívání koled, ale skupina sedleck˘ch obãanÛ, zﬁejmû z ﬁad dobrovoln˘ch hasiãÛ a jejich pﬁíznivcÛ, nastudovala vánoãní pﬁíbûh o narození JeÏí‰e.
Nutno podotknout, Ïe v‰e bylo pûknû pﬁipraveno od kost˘mÛ, které ‰ila jedna

z úãinkujících, pﬁes Ïivá zvíﬁata aÏ po
nasvícení scény a hudbu. Byl to moc
pûkn˘ a mil˘ veãer. Proto bych ráda podûkovala v‰em, kteﬁí se na tomto pﬁedstavení na úkor svého pohodlí podíleli.
Vykouzlili, jak doufám, v‰em pﬁítomn˘m
tu pravou vánoãní pohodu. Díky za to, Ïe
takoví lidé je‰tû Ïijí mezi námi. Takov˘
poãin vám mohou závidût i daleko vût‰í
mûsta.
Marie a Jiﬁí Ha‰kovi z Kladna

Kateﬁina Pavlíková - vítûzka kategorie Dámsk˘ komerãní úães âechy a Morava.
Foto I. Pavlíková

Chci podûkovat v‰em z OSZP Staroplzenecko, kteﬁí pro nás pﬁipravují
kulturní akce na rok 2011. Pﬁejme si
pﬁíjemnou zábavu, hezké poãasí a
‰Èastné návraty.
âlenka Ludmila Matasová

FILIP JÍCHA NEJLEP·ÍM
H Á Z E N K Á ¤ E M S V ù TA
âesk˘ reprezentant Filip Jícha byl zvolen nejlep‰ím házenkáﬁem svûta za rok
2010. Podle agentury APF získal 31 procent hlasÛ v anketû expertÛ, novináﬁÛ
a fanou‰kÛ, jejíÏ v˘sledky byly vyhlá‰eny
13. ledna 2011.
Osmadvacetiletá házenkáﬁská hvûzda
Kielu má za sebou nejúspû‰nûj‰í rok. Díky
Jíchov˘m gólÛm slavil nûmeck˘ klub triumf v Lize mistrÛ i v bundeslize. Filip
Jícha byl také vyhlá‰en nejuÏiteãnûj‰ím
hráãem lednového mistrovství Evropy
v Rakousku i nûmecké ligy, která je spoleãnû se ‰panûlskou povaÏována za dvû
nejkvalitnûj‰í soutûÏe svûta. V ãeské anketû Sportovec roku se umístil ‰est˘.
Vítûzství v anketû si nad‰en˘ Jícha velice váÏí, jelikoÏ házená je t˘mov˘ sport
a úspûchy tûchto sportovcÛ jsou vût‰inou
t˘movou záleÏitostí. SvÛj triumf bere jako
velk˘ závazek do budoucna s pﬁedsevzetím
na sobû je‰tû více pracovat.
Filip Jícha uÏ ve sv˘ch osmadvaceti
letech dosáhl nejvy‰‰ího moÏného ocenûní
ve své sportovní házenkáﬁské profesi.
Dobyl svût házené na Zemi, a tak mu teì
pravdûpodobnû schází uÏ jen dob˘t vesmír?…..
(Pokraãování na str. 15)

Nejlep‰í házenkáﬁ svûta staroplzeneck˘ rodák Filip Jícha.

Foto archiv
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Jménem plzeneck˘ch fanou‰kÛ srdeãnû
blahopﬁejeme Filipovi ke v‰em dosaÏen˘m
úspûchÛm.
Struãná profesní autobiografie
Filipa Jíchy
Klub: THW Kiel (Nûm.)
Post: levá spojka
Kariéra: Star˘ Plzenec (1988-95); Slavia
(Kovopetrol) PlzeÀ (1995-2000); Dukla
Praha (2000-03); TSV St. Otmar St. Gallen/·v˘c. (2003-05); TBV Lemgo/Nûm.
(2005-07); THW Kiel/Nûm. (od 2007)
Nejvût‰í úspûchy: vítûz Ligy mistrÛ
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(2010); 2x finalista Ligy mistrÛ (2008
a 2009); vítûz Poháru EHF (2006); 3x vítûz
nûmecké ligy (2008, 2009, 2010); 3x vítûz
Nûmeckého poháru (2008, 2009 a 2010);
2x vítûz Nûmeckého superpoháru (2007
a 2008)
Ocenûní: nejlep‰í házenkáﬁ svûta (2010),
2x vítûz ankety Házenkáﬁ roku âR (2007
a 2008); nejuÏiteãnûj‰í hráã, nejlep‰í stﬁelec a ãlen All Star t˘mu ME 2010; nejlep‰í
stﬁelec Ligy mistrÛ (2009 a 2010); 2x vítûz
ankety t˘deníku Handballwoche o nejlep‰ího hráãe bundesligy (2009 a 2010)
Ostatní: elitní stﬁelec, povaÏovan˘ za

jednoho z nejlep‰ích svûtov˘ch házenkáﬁÛ;
s házenou zaãínal v ‰esti letech ve Starém
Plzenci; v 18 letech jako hráã Plznû podepsal s Duklou Praha první profesionální
smlouvu; v zahraniãí si nejprve krátce
zahrál v saúdskoarabském t˘mu Al Ahlí
Jeddah a katarském Al Ahlí Sport, poté se
zviditelnil ve ‰v˘carském St. Gallenu
a pﬁestoupil do bundesligy; hned ve své
první sezónû vyhrál s Lemgem Pohár EHF
a po 22 letech získal jako první âech
nûkterou z evropsk˘ch trofejí; v Kielu má
smlouvu do ãervna 2014; v reprezentaci
debutoval v záﬁí 2000 proti Slovensku.

1 5 . R O â N Í K M E M O R I Á L U J O S E FA S U T N A R A
15. roãník Memoriálu Josefa Sutnara probûhl 22.1.2011 v hale HK Rokycany.
Tento turnaj, kter˘ je poﬁádán SK Star˘
Plzenec pro muÏstva star˘ch gard (letos
poprvé to bylo pro kategorii nad 45 let),
byl obsazen 7 muÏstvy. Z tohoto poãtu
vze‰el i systém turnaje, hrál kaÏd˘ s kaÏd˘m. Nejlep‰ím muÏstvem se stala garda
SK Star˘ Plzenec, která po v˘sledcích 5 :
0 s Kozolupy, 2 : 1 s SK Smíchov, 3 : 0
s Druztovou, 1 : 0 s Blovicemi, 3 : 1
s Rakovou a 0 : 0 s Horní Bﬁízou turnaj
pﬁesvûdãivû vyhrála. Druhé místo obsadila
Raková, kdyÏ vyhrála nad Druztovou 3 :
0, nad Kozolupy 1 : 0, nad H.Bﬁízou 3 : 1
a remizovala s SK Smíchov 1 : 1 a s Blovicemi 0 : 0. Tﬁetí skonãila Horní Bﬁíza,
kdyÏ porazila Druztovou 1 : 0, SK Smíchov 2 : 0, Blovice 3 : 1 a prohrála s Kozolupy 1 : 2. Vzájemn˘ zápas mezi H. Bﬁízou
a Blovicemi (3 : 1) urãil poﬁadí na 3. a 4.
místû, ãtvrté Blovice mûly totiÏ stejnû
bodÛ jako tﬁetí Horní Bﬁíza. O bod ménû
neÏ Blovice získaly Kozolupy, a tak skonãily na 5. místû. ·esté místo obsadil SK
Smíchov PlzeÀ za jednu v˘hru (5 : 0
s Druztovou) a remízu 1 : 1 s Rakovou.
Poslední 7. místo obsadila Druztová, kdyÏ
za cel˘ turnaj nezískala ani bod. V‰ech 21
zápasÛ s pﬁehledem odpískala dvojice roz-

hodãích Jiﬁí Opaleck˘ a Franti‰ek Vodiãka.
Pﬁedávání velkého mnoÏství hodnotn˘ch
cen jiÏ tradiãnû probûhlo za úãasti Josefa
Sutnara mlad‰ího.
Dne 6.2.2011 se uskuteãní druh˘ halov˘
turnaj, tentokrát urãen˘ pro star‰í pﬁíprav-

ku (hráãi do 10 let). Turnaj se hraje jako
Memoriál Václava Rej‰ka a je pﬁipraven
pro 8 muÏstev. Posledním vítûzem se loni
stalo muÏstva SK Smíchov PlzeÀ. Tento
memoriál má letos malé v˘roãí, hraje se jiÏ
podesáté.
Text a foto Petr Li‰ka

SK Star˘ Plzenec jako vítûz Memoriálu J. Sutnara v roce 2009.

STATISTIKA DOPRAVNÍCH NEHOD NA ÚZEMÍ PLZE≈–JIH ZA ROK 2010
Statistika, kterou vám pﬁedkládáme, se
t˘ká Plznû–jihu. Do statistiky je poãítán i
nûkolikakilometrov˘ dálniãní úsek, kter˘
okres protíná. Poskytovaná data jsou za
období od 1.1.2010 do 31.12.2010.
V okrese PlzeÀ–jih policisté bûhem
roku 2010 zaevidovali celkem 352
dopravních nehod, díky kter˘m na‰lo
smrt 12 lidí. Celkem bylo zranûno 200
úãastníkÛ silniãního provozu, z toho 2
byli zranûni tûÏce. Celková hmotná ‰koda
pﬁesáhla ãástku 23 miliónÛ korun. V obci
se havarovalo celkem 178krát. Mimo
obec 174krát. Na Ïelezniãních pﬁejezdech
do‰lo k celkem 8 dopravním nehodám,
pﬁi kter˘ch zahynuli 4 lidé. Alkohol byl
prokázán u 35 viníkÛ dopravních nehod.

Nejãastûj‰í pﬁíãinou dopravní nehody
byl v 162 pﬁípadech (46% ze v‰ech nehod)
NESPRÁVN¯ ZPÒSOB JÍZDY. Do tohoto pojmu se ﬁadí: nedodrÏení bezpeãné
vzdálenosti, jízda v protismûru, couvání,
nevûnování se ﬁízení atd. Silnice I. tﬁídy
mají na svûdomí celkem 115 nehodov˘ch
událostí (32,67% ze v‰ech nehod), 2
mrtvé a 92 zranûn˘ch.
Podle statistiky byly nejhor‰í mûsíce
srpen a záﬁí. Bûhem tohoto období ‰etﬁili
policisté celkem 85 dopravních nehod, pﬁi
kter˘ch zemﬁely 3 osoby a dal‰ích 46 jich
bylo zranûno. Nejbezpeãnûj‰ími mûsíci na
jihoplzeÀsk˘ch silnicích byly únor a
duben, kdy se bouralo v souãtu 38krát.
Pokud se na nehodovost podíváme z hle-

diska jednotliv˘ch dnÛ, pak zji‰Èujeme, Ïe
nejvíce ﬁidiãi havarovali v pondûlí. Oproti
tomu nejmen‰í nehodovost zaznamenali
policisté v úter˘. V noãní dobû nejãastûji
postihly dopravní nehody ﬁidiãe, kteﬁí vyjeli se sv˘m vozidlem z pátku na sobotu.
Pro porovnání, v roce 2009 se na území
Plznû-jihu stalo celkem 370 dopravních
nehod. Na silnicích zahynulo v dÛsledku
dopravních nehod 12 lidí a dal‰ích 227
jich bylo zranûno, z toho 3 tûÏce. Celková
hmotná ‰koda pﬁesáhla ãástku 25 miliónÛ
korun. V obci se havarovalo celkem
148krát. Mimo obec 222krát. Alkohol byl
prokázán u 46 viníkÛ dopravních nehod.
Ve 3 pﬁípadech se ﬁidiãi stﬁetli se zvûﬁí.
por. Bc. Libor Pilaﬁ
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DROBNÁ INZERCE
● Prodám deku z ovãí vlny, 198 cm x 150
cm za 2.200 Kã, PC 3.800 Kã. Tel.:736
271 962.
● Pronajmu byt ve St. Plzenci, vhodn˘
pro 1-2 osoby. Tel.: 605 019 624.
●

Prodám pianino Petrof r.v. 1964 s kovovou mechanikou a stoliãku. Cena 30.000
Kã. Tel.: 737 813 918.
●

Prodám ob˘vací stûnu (bahenní dub),
v 220 cm, ‰ 320 cm – moÏno rozloÏit,
velmi levnû. Tel.: 604 116 747.
●

Prodám noty pro klavír, zpûv, kytaru,
skoro nové: M. Carey – z 500 Kã na 300
Kã, B. Streisand + CD z 665 Kã na 400
Kã, C. Dion z 825 Kã na 500 Kã. Dále CD
soundtrack (film. hudba) Robin Hood (K.
Costner) originál, z 499 Kã na 300 Kã –
rovnûÏ jako nové. Tel.: 721 871 250.
●

Pronajmu byt 3+1 ve St. Plzenci, tel.:
721 118 902 (po 16 hod.).
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