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ZÁ¤Í 2010

NA KUPECKÉ STEZCE
ANEB JAK STARÁ PLZE≈ OBCHODNÍM CENTREM NA POâÁTKU 11. STOLETÍ BYLA
JiÏ od pravûku západní âechy protínala
slavná kupecká stezka, známá jako solná
(v 16. století pﬁejmenována na zlatou),
protoÏe se sem dováÏela sÛl z rakouské
Solné komory, z Halstattu. Kromû toho byl
Ïádán i jantar z Baltu a také luxusní pﬁedmûty pro vládnoucí vrstvu. Kupci to v‰ak
v nejstar‰ích dobách mûli velmi tûÏké.
Celé na‰e území totiÏ pokr˘valy neprostupné lesy a pÛvodnû se dalo cestovat
pouze podél ﬁek nebo na nich. Dodnes
nedokáÏeme prÛbûh kupecké solné stezky
zrekonstruovat, pﬁedpokládáme v‰ak, Ïe

kopírovala tok ﬁeky MÏe. Pﬁecházelo se
pouze pﬁes brody (a v Plzenci dodnes takov˘ je), mosty z hatí byly velmi vzácné. Na
kupce také ãíhalo nebezpeãí v podobû
lupiãÛ: tûmi byly kmeny a rody, pﬁes
jejichÏ území cestovali. Chování kmenÛ
nelze pomûﬁovat kﬁesÈanskou morálkou:
pro kmen bylo hrdinstvím získat koﬁist 1).
Proto kaÏdá kupecká v˘prava byla velmi
poãetná a doprovázela ji velká ozbrojená
druÏina. Nejprve vedla stezka jen z jihu
z Balkánu na sever a to po Dunaji – kdyÏ
v‰ak byla r. 906 Velká Morava vyvrácena

Maìary, pro kupce bylo velmi nebezpeãné
procházet územím dne‰ního Maìarska,
a tak se posunula severnûji. Teprve kdyÏ
v rámci Francké ﬁí‰e nabylo v˘znamu
¤ezno (Regensburg) jako politické centrum 2), pokraãovala stezka je‰tû dále do
Bavorska. Kupci na své cestû museli platit
jednak m˘tné (za pﬁechod nûkter˘ch
brodÛ), jednak poplatek tomu kterému
kníÏeti, pﬁes jehoÏ území putovali. Za to
byli pak na tom úseku pod jejich ochranou
- a kníÏe byl povinen udrÏovat kupeckou
stezku prÛchodnou. (Pokraãování na str. 5)

dokumentRL09_10.qxd

30.8.2010

11:34

Str. 2

Strana 2

INFORMACE ZE SCHÒZÍ RADY
MùSTA STARÉHO PLZENCE
15. schÛze – 29. ãervence 2010
RM
schválila uzavﬁení smlouvy s âEZ
Distribuce, a. s. o zﬁízení vûcného bﬁemene na pozemcích mûsta parc. ã. 151/3,
151/32, 160/6 a 160/41 v k. ú. Sedlec;
schválila uzavﬁení smlouvy se Sportovním klubem Star˘ Plzenec o v˘pÛjãce
ãástí pozemkÛ mûsta v lokalitû Pod Hﬁi‰tûm za úãelem umístûní stánkÛ a pouÈov˘ch atrakcí na dobu urãitou od 3. do 17.
záﬁí 2010;
schválila uzavﬁení dvou veﬁejnoprávních smluv s MûÚ Star˘ Plzenec, odborem v˘stavby o umístûní a provedení stavby veﬁejného osvûtlení v Sedlci v ulici tzv.
K Jezu;
schválila uzavﬁení smlouvy o dílo se
spoleãností DYBS PlzeÀ s. r. o. realizaci
úpravy stávajícího chodníku, podéln˘ch
parkovacích stání a zálivu pro autobusovou zastávku ve Smetanovû ulici;
jmenovala Jiﬁího Koppa vedoucím
organizaãní sloÏky Útvaru údrÏby mûsta
s úãinností od 10.08.2010 na dobu urãitou
do 30.06.2011;
stanovila podle ustanovení Provozního
ﬁádu víceúãelové poÏární nádrÏe ve Starém Plzenci vedoucího organizaãní sloÏky Útvaru údrÏby mûsta Jiﬁího Koppa

RadyÀské listy – záﬁí 2010

odpovûdnou osobou za provozuschopnost
poÏární nádrÏe v Husovû ulici s úãinností
od 10.08.2010;
souhlasila se znûním deklarace na podporu Ïádosti mûsta Plznû o titul Evropské
hlavní mûsto kultury 2015;
souhlasila s pﬁedloÏen˘m rozpoãtem
vedoucího Bytového hospodáﬁství na odizolování základÛ severní strany budovy
Sokolovny a uloÏila mu zrealizovat navrÏené opatﬁení do 30.08.2010;
vzala na vûdomí Ïádost SK Star˘ Plzenec o poskytnutí finanãního pﬁíspûvku na
úpravu a rekonstrukci areálu fotbalového
hﬁi‰tû.
16. schÛze – 12. srpna 2010
RM
schválila uzavﬁení smlouvy se spoleãností âEZ Distribuce, a. s. o zﬁízení vûcného bﬁemene na pozemcích mûsta parc.
ã. 277/1, 277/4, 320 a 321/4 v k. ú. Sedlec;
souhlasila s vydáním nového prohlá‰ení mûsta o souhlasu s vydáním územního
a stavebního rozhodnutí pro stavbu „ZKT
SEDLEC“ ﬁe‰ící z kapacitnûní koryta
Tymákovského potoka a protipovodÀovou
ochranu v Sedlci a s trval˘m a doãasn˘m
záborem stavbou dotãen˘ch pozemkÛ
mûsta v k. ú. Sedlec, Tymákov a LhÛta
z dÛvodu zmûn ve v˘mûrách a parcelních
ãíslech dotãen˘ch pozemkÛ vypl˘vajících
z provedené digitalizace katastrální mapy
v k. ú. Sedlec k 01.07.2010;vzala na
vûdomí do‰lé nabídky zájemcÛ o koupi

VáÏení spoluobãané,
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na‰emu mûstu se podaﬁilo získat finanãní dotaci od Ministerstva vnitra a PlzeÀského
kraje na poﬁízení nové automobilové cisternové stﬁíkaãky
pro sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ
na‰eho mûsta. A tak koneãnû
po mnoha letech bude na‰e
v˘jezdová jednotka vybavena
moderní technikou, s kterou
urãitû bude nám v‰em schopna
poskytnout tu nejlep‰í ochranu
a pomoc pﬁi poÏáru i Ïiveln˘ch
pohromách, které v souãasné
dobû hrozí stále ãastûji. Automobil je jiÏ na montáÏní lince,
ze které by mûl sjet koncem
mûsíce srpna tohoto roku.
Nové vozidlo si budete moci
prohlédnout na slavnostním
pﬁedání na‰im hasiãÛm v prÛbûhu mûsíce záﬁí 2010. Pﬁesn˘
datum bude zveﬁejnûn.
Na pﬁiloÏené fotografii je
„na‰e stﬁíkaãka“ je‰tû pﬁed
zahájením montáÏe.
Zdenûk Matas
starosta

pozemkÛ parc. ã. 343/179, 343/180,
345/87, 345/88 a 345/89 v k. ú. Star˘
Plzenec v lokalitû Pod Hﬁi‰tûm, stanovila
s ohledem na nabízenou v˘‰i a splatnost
kupní ceny poﬁadí úspû‰nosti zájemcÛ u
jednotliv˘ch pozemkÛ a uloÏila MûÚ
dojednat se zájemci ve stanoveném poﬁadí
moÏné uzavﬁení pﬁíslu‰n˘ch kupních
smluv a pﬁedloÏit ke schválení ZM a stavebnímu technikovi mûsta provûﬁit moÏnost rekonstrukce ãásti stávající komunikace v ulici Ke Hﬁi‰ti a vybudování ãásti
nové místní komunikace na louce v dotãené lokalitû z dÛvodu zaji‰tûní ﬁádného pﬁístupu a pﬁíjezdu k prodávan˘m pozemkÛm;
souhlasila s poskytnutím ãástky Kã
100.000,— z rozpoãtu mûsta na opravu
povrchu místních komunikací v ulicích
Dobrovského, Eli‰ky Krásnohorské a
ãásti ulice 28. ﬁíjna sjednanou s Miroslavem Tome‰em, PlzeÀ z iniciativy místních
obãanÛ;
souhlasila s uspoﬁádáním benefiãního
pﬁedstavení „Balada o Radou‰ovi“ 3. záﬁí
2010 od 20.20 hod. na hradu Radyni Pﬁemyslem Kubi‰tou - ORFEUS umûlecká
agentura a darováním v˘tûÏku z dobrovolného vstupného obecnû prospû‰né spoleãnosti Tyfloservis zaji‰Èující sociální rehabilitaci nevidom˘ch a slabozrak˘ch osob;
souhlasila s vydáním doporuãení mûsta
pro Biskupství plzeÀské Ïádající státní
pﬁíspûvek z Programu záchrany architektonického dûdictví pro kostel Narození
Panny Marie ve Starém Plzenci na rok
2011.
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SBùR VùCÍ POT¤EBN¯CH
K ÎIVOTU
se uskuteãní v Lidovém domû
na Malé Stranû
v záﬁí 2010 v tûchto dnech:
17. záﬁí
od 14.00 do 16.00 hod. (pátek)
18. záﬁí
od 10.00 do 12.00 hod. (sobota)

VOLÁNÍ O POMOC...
Prosíme dobré lidi, kteﬁí by nám mohli pomoci umístnit do dobr˘ch rukou fenku psa
bernard˘na. Nevíme, odkud se k nám zatoulala, ale urãitû by jí bylo lépe nûkde na
horách, nebo nûkde na samotû, kde by mûla klid a moÏnost se probûhnout.
âern˘ pejsek se jmenuje Tomík, je to uÏ star‰í, klidnûj‰í pes a byl by vdûãn˘ za vlídné zacházení u hodn˘ch lidí.
Kontakt: odbor ÎP MûÚ Star˘ Plzenec, Smetanova 932, tel.: 377 183 651, pí Helena
·a‰ková.

Za Kolpingovu rodinu
ZdeÀka Komínková

ZMùNA JÍZDNÍHO
¤ÁDU K 28. SRPNU 2010
VáÏení spoluobãané,
dne 28. srpna 2010 vstoupila v platnost
mimoﬁádná zmûna J¤. Zmûna se t˘ká
linky 32 a 51 MHD a pouze víkendov˘ch
spojÛ. Zmûna byla ohlá‰ena aÏ po uzávûrce srpnov˘ch RadyÀsk˘ch listÛ, takÏe toto
oznamujeme dodateãnû. Aktuální jízdní
ﬁády jsou k dispozici na obvykl˘ch místech a na webov˘ch stránkách mûsta.
Za dopravní komisi
Ing. Radek Jano‰ek, Ph.D.
Fenka bernard˘na.

Jezdûte co nejlevnûji
NEJLEVNùJ·Í POJISTKY
NA VA·E AUTO!!!
Pﬁední ãeské poji‰Èovny!

Volejte…
Tel.: 774 172 520
E-mail: levne.autopojisteni@seznam.cz

PﬁedbûÏná kalkulace na Vá‰ vÛz:
Bez bonusu:

S pln˘m bonusem:

do 1000 ccm
3.258,- Kã

1.072,- Kã

1000–1350 ccm
4.026,- Kã

1.325,- Kã

1350–1850 ccm
5.911,- Kã

1.944,- Kã

1850–2500 ccm
8.935,- Kã

2.939,- Kã

nad 2500 ccm
12.372,- Kã

4.070,- Kã

Pejsek Tomík.
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Domy ã. p. 78, 79 a 225
DÛm ã. p. 78 stojí v ulici Svatopluka
âecha. Nejstar‰ím znám˘m majitelem je
Magdalena Petrová, zapsaná v Robotním
seznamu v roce 1777. Mûla zde stanovenu
robotní povinnost 13 dní pû‰í roboty
v roce.
Vlastnictví se asi udrÏelo v rodû, protoÏe v r. 1875 byl majitelem Vojtûch Petr
a v r. 1883 to byl rovnûÏ Vojtûch Petr. AÏ
v roce 1973 to byla Marie ·indeláﬁová.
DÛm ã. p. 79 stojí v Palackého ulici. Ve
star˘ch seznamech je bez záznamu. Majitele známe aÏ v roce 1881, kdy jím byl
Josef Fábera. V roce 1933 byl majitelem
Vojtûch Ulã, stejnû tak i v roce 1944.
DÛm ã. p. 225 stojí v Ha‰kanovû ulici
pﬁibliÏnû od roku 1928, kdy zde byla
povolena stavba domu pro Franti‰ka Trokara. O mnoho zajímavûj‰í je historie
pﬁedchÛdce tohoto domu.
PÛvodním domem v tomto místû byl
ml˘n. Jeho existenci máme ovûﬁenu uÏ
rokem 1599 a pravdûpodobnû je‰tû dﬁíve,
jako Mozolinovsk˘ ml˘n, mlynáﬁem zde
byl Petr Mozolin. To nám dokládá zápis ze
Smolné knihy mûsta Rokycan z tohoto
roku.
Celá rodina MozolinÛ byli asi pûkní vejlupkové. Dle zápisu ve zmínûné smolné
knize se vyznali z mnoha krádeÏí, nûkdy
i s pouÏitím násilí. Proto nakonec byli Petr
Mozolin, jeho syn Jan Mozolin i jeho manÏelka Barbora v roce 1599 popraveni

DÛm ãp. 225 v Ha‰kanovû ulici, o jehoÏ historii pojednává ãlánek.

a jejich dcera byla vyhnána daleko od panství.
Ml˘n nûkdy asi v druhé polovinû devatenáctého století vyhoﬁel. Pﬁi poãátcích
budování plzeneckého pivovaru bylo uvaÏováno o pﬁebudování ml˘na na vodní
elektrárnu. V roce 1894 Ïádá Staroplzeneck˘ pivovar o zﬁízení bytu pro hlídaãe

HISTORIE
PLZENEâTÍ MUZIKANTI – 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

TRANZIT
Bigbeatová skupina vznikla v r. 1970 pﬁi Osvûtové besedû
v Plzenci. Je spojena se jménem Jana âerného z Plznû. Zde zaãínal hrát na basu i Karel Vágner, pianista Vítûslav Vacík, bubeník
Jiﬁí Bloch, obãasnû zde pÛsobil i trumpetista Zdenûk Kﬁepel,
zpûvák Václav Zahradník a dal‰í.
Proslavili se interpretací instrumentálek z repertoáru Shadows
a se zpívajícím Jaroslavem ·pelinou.
Kapela Black King.

stroje ve shoﬁelém ml˘nû ã. p. 90. K tomu
v‰ak nikdy nedo‰lo.
Ml˘n mûl podle souãasn˘ch zji‰tûní
trvání nejménû 400–500 let. To uÏ je úctyhodná délka trvání stavby.
Svatopluk Mare‰
Foto Eva Vlachová
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BLACK KING
Bigbeatová skupina ve sloÏení: Ladislav ·ilhánek – sólová kytara, Jiﬁí ·ebek –
doprovodná kytara, Bohumil ·ebek –
basová kytara, Jiﬁí Batûk – bicí.
Po návratu z vojny vût‰iny ãlenÛ skupiny hráli pod názvem New Borns (znovuzrození).
ZÁVùR
âlánek není zajisté úpln˘ a nûkdy asi ne
zcela pﬁesn˘. Autoﬁi pﬁedem dûkují za
doplÀky, pﬁipomínky i námûty do diskuse.
Kromû v‰ech jmenovan˘ch muzikantÛ jistû v Plzenci existovala a doufáme,
Ïe i dosud existuje ﬁada dal‰ích, kteﬁí se
hudbû vûnovali jen pro svoji potûchu.
Vûﬁíme, Ïe tato tradice zÛstane v na‰em
mûstû zachována i do budoucna.
Ing. Josef Such˘
Foto Archiv autora

Kapela Tranzit.

NA KUPECKÉ STEZCE
ANEB JAK STARÁ PLZE≈ OBCHODNÍM CENTREM NA POâÁTKU 11. STOLETÍ BYLA
(Pokraãování ze str. 1)
(Pﬁi hradi‰tích pak vznikala vût‰í ãi
men‰í kupecká centra, kde se obchodovalo.) U nás to bylo povinností údûlného
kníÏete tzv. PlzeÀské provincie (Provincia
Pilsnensis), kter˘ aÏ do r.1253 sídlil na
hradi‰ti HÛrka.
Kupci byli pﬁeváÏnû Ïidovského pÛvodu a pocházeli jak z v˘chodu (z národa
ChazarÛ, kter˘ ve 4. století pﬁijal Ïidovskou víru a sídlil v jihorusk˘ch stepích),
tak ze západu ze ·panûlska (Ïidovské
obyvatelstvo tam tolerovali muslimové).
Fran‰tí kupci byli také Îidé, protoÏe je
tato ﬁí‰e nepronásledovala. (KﬁesÈané totiÏ
aÏ do 17. století nesmûli pÛjãovat peníze
na úrok - pak se pomûry uvolnily. Islám
dodnes toto pﬁísnû zakazuje.)
Star˘ Plzenec mûl v 11. století na
vrcholu svého v˘znamu dvû trÏi‰tû. Nejstar‰í a nejvût‰í trÏi‰tû bychom nalezli
v podhradí obrovského pﬁemyslovského
hradi‰tû HÛrka, na místû dne‰ního kostela
Narození Panny Marie. Druhé vzniklo
pozdûji na místû kolem rozestavûného
kostela sv. Jana Kﬁtitele, chránûné jednak
patrnû dﬁevûnou palisádovou hradbou,
jednak strÏí s potokem, která procházela
prostﬁedkem dne‰ního námûstí. (StrÏ byla
zasypána aÏ v 19. století, v souvislosti
s rozsáhl˘mi úpravami námûstí). Na trÏi‰tích místní nabízeli hlavnû potraviny (pﬁebytkÛ v‰ak v té dobû mnoho nebylo),
dobytek a koÏe‰iny. (Pozdûji ve 12. a 13.
století jiÏ byli na trÏi‰ti zruãní ﬁemeslníci,
kteﬁí dovedli zpracovávat kÛÏe a kovy
a prodávat z nakoupen˘ch surovin hotové
v˘robky.) Také po urãitou dobu se na
na‰em území obchodovalo s otroky (vût‰inou váleãn˘mi zajatci), kteﬁí slouÏili jako
levná pracovní síla. (Za opravdovou kﬁesÈanskou ctnost hodnou svûtce se ov‰em
povaÏovalo vykupování tûchto otrokÛ
a jejich pokﬁtûní – o ãemÏ hovoﬁí jednak

KníÏe Jaromír.
legendy o Ïivotû sv. Vojtûcha, jednak sv.
Václava.) Napﬁíklad Boleslav I. mûl
nemal˘ zdroj pﬁíjmÛ - a tyto pﬁíjmy mu
pomohly upevnit ãesk˘ stát - právû z tohoto obchodu.3). Kromû soli byly nejÏádanûj‰ím zboÏím zbranû (hlavnû meãe
a ‰títy) a luxusní zboÏí. Co se t˘ãe placení, kromû prosté smûny zboÏí za zboÏí
byly prvním platidlem jemné plátûné
‰áteãky. DraÏ‰í zboÏí se v‰ak platilo cizí
mûnou: byzantsk˘mi
zlat˘mi penûzi - solidy.
Boleslav I. zavedl
kolem roku 950 podle
nûmeckého
vzoru
ﬁezensk˘ch denárÛ své
vlastní stﬁíbrné denáry,
které nejprve slouÏily
jako platidlo do zahraniãí. Za 1 denár bylo
10 ‰áteãkÛ nebo 10
slepic. Solidy v‰ak
byly cennûj‰í:12 denárÛ se mûnilo za 1 krátk˘ solid a 30 denárÛ za

1 dlouh˘ solid 4). Právo razit mince mûla
pozdûji - s panovníkov˘m povolením i údûlná kníÏata 5). Napﬁíklad kníÏe Jaromír razil u nás vlastní denáry mezi léty
1003-1010, kdy byl s pﬁestávkami údûln˘m kníÏetem plzeÀsk˘m – na‰ly se
u kostela sv. Jana Kﬁtitele. Tyto mince
jsou velmi vzácné a na na‰em území bylo
nalezeno jen nûkolik desítek v rÛzn˘ch
variantách 4). (Repliku jedné z nich si od
r. 2004 mÛÏete koupit v K-Centru).
Boleslav I. také pﬁikázal, aby se trhy
konaly vÏdy v nedûli: chtûl totiÏ takto ‰íﬁit
kﬁesÈanství mezi prost˘ lid, protoÏe
v nedûli byla vÏdy v kostelích m‰e. Znechucení sv. Vojtûcha nad tím, kdyÏ r. 1004
na své zpáteãní cestû z ¤íma do Prahy
v nedûli spatﬁil, Ïe pod hradi‰tûm HÛrkou
se na trÏi‰ti koná trh a lid tedy nesvûtí den
sváteãní, svûdãí tedy o tom, Ïe aãkoliv byl
znal˘ místních zvyklostí, byl na ãeské
pomûry pﬁíli‰ radikální 6). Sv. Vojtûch dal
pak následujícího roku na tomto trÏi‰ti
zaloÏit kostel Panny Marie, patrnû jednolodní kamennou baziliku, na místû dne‰ního kostela Narození Panny Marie.
Dodnes nevíme a nedokáÏeme urãit,
kudy vedla kupecká stezka. ¤eka Úslava
byla totiÏ tehdy bahnit˘m tokem s mnoha
zákruty
(Pokraãování na str. 6)
Denár kníÏe Jaromíra.

dokumentRL09_10.qxd

30.8.2010

11:34

Str. 6

Strana 6

RadyÀské listy – záﬁí 2010

(Dokonãení ze str. 5)
zvelebovali krajinu a uãili místní lépe
a ãas od ãasu mûnila své koryto v mís- obdûlávat pÛdu.
tech dne‰ních luk. Pro tûÏké kupecké vozy
2) Bylo to po smrti Karla Velikého
a ozbrojence bylo ji moÏno pﬁebrodit (814), kdyÏ se ﬁí‰e rozdûlila za Západofv podstatû jen kamenit˘m brodem v mís- ranskou a V˘chodofranskou. Správním
tech dne‰ního mostu –
jinde by uvázli. Pak patrnû pokraãovali na trÏi‰tû
pod HÛrkou a po severní
cestû kolem hradi‰tû
smûrem ke MÏi, která
nebyla daleko. Od soutoku ﬁek mohli táhnout na
Prahu, vzdálenou asi 3-4
denní pochody. Kupecké
cesty tehdy byly jen prosekan˘mi stezkami místními dubov˘mi lesy
a nemûly s pevn˘mi ﬁímsk˘mi silnicemi vÛbec
nic spoleãného, takÏe po
nich v krajinû nezÛstaly
Ïádné stopy. Solná stezka v‰ak urãitû nevedla
pﬁes Radyni.
Mapka ﬁí‰e Boleslava 1.
(podrobnûj‰í informace o denárech kníÏete Jaromíra naleznete centrem V˘chodofranské ﬁí‰e se stal
v dal‰ím ãlánku)
Regensburg, zatímco duchovním centrem
nadále zÛstávala Mohuã.
Mgr. Anna Velichová
3) Obchod s otroky byl v âechách poda Karel Kilbergr statnû omezen aÏ tzv. Bﬁetislavov˘mi
dekrety (1039), kdy bylo na celém území
Poznámky:
státu zakázáno kupovat a prodávat kﬁes1) Na poãátku 11. století v ﬁídce osídle- Èanské otroky. Také bylo zakázáno konat
né krajinû nebyly kromû velk˘ch hradi‰È v nedûli a ve svátek trhy pod pokutou 300
vesnice v dne‰ním slova smyslu: jednotli- denárÛ (mimochodem: za stoznaãnou ãástvé rody (rod mûl asi 30-50 lidí) tam mûly ku jste si mohli koupit vesnici nebo se
dﬁevûné domy volnû v krajinû pomûrnû vyplatit z poddanství).
daleko od sebe. Vesnice v dne‰ním slova
4) Denár Boleslava I. se na‰el v r. 1935
smyslu zaãínají zakládat aÏ mni‰ské ﬁády v Sedlci u navezené hráze rybníka (ale
v prÛbûhu 11. století – v západních jako druhotné uloÏení).
âechách to byli benediktini, které sem pﬁi5) V souvislosti s raÏbou mincí do‰lo ke
vedl z Itálie sv. Vojtûch. Jejich heslem bylo sporu mezi Pﬁemyslovci a Slavníkovci
„orá et labórá“, tj „modli se a pracuj...“ v dobû, kdy byl sv. Vojtûch zvolen druh˘m

ãesk˘m biskupem (po Dûtmarovi). Slavníkovci totiÏ zaãali razit vlastní mince, aniÏ
poÏádali panovníka o povolení. Navíc na
nû napsali HIC EPIS (copus) EST ãili
„ZDE JE BISKUP“, coÏ muselo b˘t chápáno jako v˘smûch. To byl
poãátek konfliktu ,kter˘
vyústil r. 995 vyvraÏdûním
SlavníkovcÛ na Libici.
6) Vojtûch - Adalbert si
ostatnû s åechy pﬁíli‰ nerozumûl, coby praÏsk˘ biskup
nebyl pro své reformátorské
snahy oblíben a nakonec
radûji ode‰el ‰íﬁit kﬁesÈanství k PrusÛm, kde nalezl
r. 997 muãednickou smrt.
Literatura:
- âornej, P. a kol.: Panovníci ãesk˘ch zemí, Praha
1992
- Mouãková, M.: Za ãasÛ
pﬁemyslovsk˘ch
kníÏat,
Praha 2006
- Páv, J.: Z dûjin Sedlce,
místní ãásti Starého Plzence, III.díl, vl. náklad, St. Plzenec 2003
- Sborník Západoãeského muzea. Tisíc
let Staré Plznû. PlzeÀ 1976
- Tﬁe‰tík, D.: Poãátky PﬁemyslovcÛ,
Praha 1997

Dotazy zodpovídá JUDr. Petra Marková, advokátní kanceláﬁ Barrandova
19, PlzeÀ, tel.: 377 455 401.

jsem známému pÛjãil 50.000 Kã a ke
svému tvrzení nemûl Ïádné dÛkazy, neexistovala by písemná smlouva ani svûdectví
nûjaké tﬁetí osoby a mÛj úãastnick˘
v˘slech by pro soud nebyl dostateãnû pﬁesvûdãiv˘, riskuji, Ïe moje Ïaloba bude
zamítnuta, a to i pﬁesto, Ïe jsem mu ty
peníze doopravdy pÛjãil.
Jiná dÛkazní situace by byla napﬁ. tehdy,
kdyby peníze ode‰ly z mého bankovního
úãtu a mohl jsem tedy pﬁedloÏit v˘pis
z úãtu.
Povinnost tvrzení a povinnost dÛkazní
mají obû strany soudního sporu, pﬁeváÏnû
v‰ak dÛkazní povinnost nese Ïalobce.
Pokud nûkterá ze stran neprokáÏe svá tvrzení, napﬁ. protoÏe k jejímu tvrzení neexistují Ïádné dÛkazy a nebo jde o dÛkazy
nepﬁesvûdãivé ãi jin˘mi dÛkazy vyvrácené, ﬁíká se, Ïe strana soudního sporu neunesla své dÛkazní bﬁemeno. Neunesení
dÛkazního bﬁemene zpravidla zpÛsobí
neúspûch ve sporu.

Otázka:
V minulém ãlánku jste pouÏila termíny dÛkazní bﬁemeno a dÛkazní nouze.
Tûmto pojmÛm pﬁesnû nerozumím, prosím o vysvûtlení.
Odpovûì:
âesk˘ soukrom˘ proces (tedy postup
v pﬁípadû obãanskoprávního sporu) je
zaloÏen na tom, Ïe kaÏd˘ z úãastníkÛ
soudního ﬁízení má povinnost tvrzení,
tedy Ïe musí pﬁed soudem tvrdit skutkové
okolnosti, vylíãit okolnosti toho, ãeho se
domáhá a na ãem svÛj nárok staví. Dále
pak nese povinnost dÛkazní, coÏ znamená, Ïe ke sv˘m tvrzením musí soudu pﬁedloÏit dÛkazy a nebo alespoÀ dÛkazy navrhnout, aby je soud mohl napﬁ. od tﬁetích
osob obstarat.

Pokud tedy budu chtít, aby mi soused
zaplatil za jízdní kolo, které jsem mu prodal za ãástku 10.000 Kã a on mi nezaplatil
nic, budu se u soudu domáhat zaplacení
ãástky 10.000 Kã. Svoji povinnost tvrzení
splním tím, Ïe v Ïalobû vylíãím, Ïe jsem
urãitého data se sousedem uzavﬁel ústní
smlouvu, jejímÏ pﬁedmûtem byl pﬁevod
vlastnického práva ke konkrétnímu kolu,
které by mûlo b˘t oznaãeno napﬁ. svojí
znaãkou ãi typem. Dále pak budu tvrdit, Ïe
soused mi pﬁes svÛj slib nic nezaplatil
a nezaplatil ani po té, co jsem ho ústnû
nebo písemnû upomínal.
Abych splnil svoji povinnost dÛkazní
a unesl tedy tzv. dÛkazní bﬁemeno, navrhnu soudu, aby vyslechl mne jako Ïalobce,
pﬁedloÏím fotografii jízdního kola, navrhnu k dÛkazu v˘slech na‰í spoleãné známé,
která u sjednávání smlouvy byla. Pak mám
tedy ‰anci, Ïe soud vezme má tvrzení za
prokázaná a mé Ïalobû vyhoví.
Pokud bych napﬁ. v Ïalobû tvrdil, Ïe

Obrazové pﬁílohy:
1. ﬁí‰e Boleslava I.s obchodními stezkami
(z knihy D. Tﬁe‰tíka)
2. kníÏe Jaromír (z knihy Panovníci)
3. denár kníÏete Jaromíra, nalezen˘ u kostela sv. Jana Kﬁtitele (ze Sborníku)
POZNÁMKA: EVROPSKÁ UNIE
P¤IPRAVUJE PUTOVÁNÍ PO TRASE
SOLNÉ STEZKY – NA·ÍM ÚZEMÍM
POVEDE OD RAKOUSKÉHO LINCE
P¤ES BUDùJOVICE DO PRAHY.
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RODINNÉ FINANCE V KOSTCE
Dotazy zodpovídá Ing. Radek Jano‰ek, Ph.D. Písemné dotazy do finanãní
poradny zasílejte na e-mail. adresu finpor.janosek@seznam.cz nebo volejte na
tel. 728 881 927. Podle povahy nebo
Va‰eho pﬁání bude dotaz a odpovûì na
nûj zveﬁejnûn nebo individuálnû konzultován
Otázka:
Mám nûkolik úvûrÛ jak spotﬁebitelsk˘ch, tak úvûrÛ na bydlení a chci je
zredukovat. Co mi poradíte?

dvûma atributÛm pÛjãky, a tou je délka
splácení a úroková sazba, se mÛÏete se
splátkou dostat aÏ na polovinu stávajících
mûsíãních splátek. U americk˘ch (neúãelov˘ch) hypoték lze dobu splácení zvolit
aÏ na 20 (30) let a úroková míra se pohybuje cca od 6,0 – 10,0% roãnû.
ProtoÏe máte taktéÏ úvûry na bydlení,
máte v podstatû dvû moÏnosti. První moÏnost máte jeden neúãelov˘ úvûr na spotﬁebáky a jeden úãelov˘ úvûr na refinancování úvûrÛ na bytové potﬁeby nebo druhá
moÏnost nejsou-li závazky spotﬁebitel-

sk˘ch úvûrÛ vysoké a jsou cca do v˘‰e
20% v˘‰e úvûru na bytové potﬁeby, pak
mÛÏete Ïádat hypotéku na bydlení se sluÏbou ãást úvûru bez udání úãelu. Sazby
takového úvûru se pohybují jako u standardních hypoték v rozmezí 3,6% – cca
7,0% roãnû.
V kaÏdém pﬁípadû je dobré ﬁe‰it konsolidaci a refinancování s nezávisl˘m
finanãním poradcem, kter˘ nabídne více
moÏností ﬁe‰ení. Vá‰ dotaz nemá obecného ﬁe‰ení, je ho tﬁeba posoudit individuálnû.
Autor ãlánku je nezávisl˘m finanãním
poradcem rodinného finanãního plánování s registrací u âNB a je zapsán v registru poji‰Èovacích a investiãních zprostﬁedkovatelÛ.

Odpovûì:
Pokud splníte podmínky bonity, máte
moÏnost poÏádat o úvûr na konsolidaci
spotﬁebitelsk˘ch pÛjãek, kter˘m splatíte
v‰echny pﬁedchozí pÛjãky. Tím budete
platit poplatky pouze na jedné pÛjãce
a zcela urãitû s tím budete mít ménû administrativy a u‰etﬁíte na poplatcích. Je
moÏné, Ïe narazíte na v˘hodné podmínky
pÛjãky a budete splácet mûsíãnû niÏ‰í
splátky neÏ v souãasnosti. Také u stávajících úvûrÛ mÛÏete mít rÛznou dobu splatnosti a ãím krat‰í splatnost, tím vy‰‰í
splátky. Urãitû konsolidace má své v˘hody ve vût‰inû pﬁípadÛ ve sníÏení pravidelné splátky a redukci poplatkÛ. V Ïádném
pﬁípadû v‰ak nedoporuãuji se obrátit se
Ïádostí o pÛjãku na nebankovní spoleãnost.
Máte-li problém s bonitou a máte moÏnost dát zástavu nemovitosti, pak navrhuji
jít cestou americké hypotéky na konsolidaci spotﬁebitelsk˘ch úvûrÛ a pÛjãek. Díky

KALENDÁ¤ ZÁ¤Í 2010
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
Otevﬁeno pro veﬁejnost:
Záﬁí SO – NE a 28. 9. 10.00–18.00 hod.
V hradní vûÏi je stálá pohádková expo-

zice s tajemn˘mi bytostmi z povûstí o
hradu Radyni a v˘stava skﬁítkÛ. Novinka – v˘hledové informaãní tabule na
hradní vûÏi!
ROTUNDA sv. Petra a Pavla – zpﬁístupnûna pro veﬁejnost v sobotu 4. a 11.
záﬁí 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.
V˘stava v˘tvarn˘ch prací b˘val˘ch
ÏákÛ ZU· Star˘ Plzenec
Místo: Staroplzenecká galerie,
Smetanova 932
Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec a ZU·

Star˘ Plzenec
V˘stava potrvá do 9. záﬁí 2010.
3. záﬁí (pátek) 2010
BALADA O RADOU·OVI NA
RADYNI
aneb O Radou‰ovû Ïití a pﬁeÏalostném
konci píseÀ stra‰livá – benefiãní pﬁedstavení
- komorní minimuzikálek s v˘stavou
tématick˘ch deskov˘ch obrazÛ od Vladimíra Havlice.
Úãinkují: Pﬁemysl a Jitka Kubi‰tovi a
Milan Benedikt Karpí‰ek
Místo: hrad Radynû
âas: 20.20 hod.
Poﬁadatel: Pﬁemysl Kubi‰ta
Vstup: dobrovoln˘
11. záﬁí 2010 (sobota)
SIFON
Místo: MUSIC CLUB, Star˘ Plzenec,
Masarykovo nám. 32
âas: od 21.00 hod.
(Pokraãování na str. 8)
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11. a 12. záﬁí 2010
HISTORICK¯ VÍKEND NA RADYNI
Místo: areál hradu Radynû
âas: 11.00–18.00 hod.
Program: ‰ermíﬁská vystoupení, lukostﬁeleck˘ turnaj pro dospûlé o láhev vína
Habánské sklepy, ukázka raÏby mincí,
stﬁedovûká hudba a dal‰í stﬁedovûké kratochvíle.
Úãinkují: ãlenové Volnoãasového klubu
Avalon PlzeÀ
Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec
11. a 12. záﬁí 2010 (víkend)
POUË ve Starém Plzenci
Místo: areál SK Star˘ Plzenec pod lesem
- zábavné pouÈové atrakce, stánky s obãerstvením a suven˘ry
12. záﬁí 2010 (nedûle)
Slavnostní bohosluÏba
Místo: kostel sv. Jana Kﬁtitele
âas: 9.30 hod.
17. záﬁí 2010 (pátek) – vernisáÏ v˘stavy
„TERAPY“
Martina Najbrtová a Jana Frolíková obrazy
Místo: Staroplzenecká galerie,
Smetanova 932
âas: 17.00 hod.
Vstup voln˘.
Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec,
K-Centrum, mûstská knihovna
Kontakt: info.plzenec@staryplzenec.cz,

RadyÀské listy – záﬁí 2010

tel.: 377 183 662,
377 183 659,
www.staryplzenec.cz
V˘stava potrvá do
4. listopadu 2010.
18. záﬁí 2010 (sobota)
RADOU·OVY HRY
– 5. roãník
– zábavné odpoledne pro
celou rodinu plné her a
soutûÏí,
pohádkov˘ch
bytostí, stﬁedovûk˘ch soubojÛ, romantické hudby a
tance
Místo: hrad Radynû
âas: 13.00–18.00 hod.
Poﬁadatel: Obãanské sdruÏení HÛrka a Radynû a KCentrum, mûstská knihovna
Vstup: dospûlí 50 Kã, dûti
nad v˘‰ku 115 cm 30 Kã,
dûti do v˘‰ky 115 cm zdarma
(vstupné platí i pro prohlídku hradu Radynû)
25. záﬁí 2010 (sobota)
MICHAL ·INDELÁ¤
TRIO + PLAYBACK
Místo: MUSIC CLUB,
Star˘ Plzenec, Masarykovo
nám. 32
âas: od 21.00 hod.
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POD KLETBOU EKOZMARA – TÁBOR V JABLEâNù
Od 17. do 31. ãervence jsme jiÏ po‰esté
trávili na‰e táborové dny v Jableãnu
u Zbiroha. Tentokrát jsme to ale nemûli
lehké – vyhlédl si nás totiÏ zákeﬁn˘ ãarodûj Ekozmar, kter˘ na nás po celou dobu
sesílal zlé kletby. Bylo obtíÏné je pﬁekonat
– na‰tûstí nám ale pomáhalo nûkolik hodn˘ch víl. Nejen díky nim, ale i díky vlastní odvaze, zdatnosti a zruãnosti jsme
dokázali zhatit EkozmarÛv plán – zmocnit
se vlády nad svûtem, zniãit pﬁírodu a vládnout chaosu a nepoﬁádku. Nauãili jsme se
jak chránit pﬁírodu, tﬁídit správnû odpadky, ‰etﬁit Ïivotní prostﬁedí a jiné dÛleÏité
vûci. Na náv‰tûvu pﬁijelo i nûkolik odborníkÛ – dva mladí lesníci nás napﬁíklad
uãili blíÏe poznat lesní moudrost a také
jak se ubránit rozzuﬁenému kanci. Program poﬁádan˘ ekologem panem Pelikánem a jeho manÏelkou byl z jiného soudku – dozvûdûli jsme se mnoho zajímavostí ze svûta masoÏrav˘ch rostlin a dokonce
jsme si pro sebe kaÏd˘ jednu zasadili.
Aãkoli nám poãasí obãas nepﬁálo, tábor
byl nabyt˘ nezapomenuteln˘mi záÏitky.

Víly a Ekozmar.

Text a foto Olina Dankoviãová

PUTOVÁNÍ V JIZERSK¯CH HORÁCH

V Jizersk˘ch horách.

KaÏd˘ rok se hned po táboﬁe vydávají
vedoucí na t˘denní putování v horách.
Letos na‰e ﬁady roz‰íﬁili i ãtyﬁi mlad‰í ãlenové, kteﬁí s námi v˘bornû drÏeli krok.
Základnou se nám stala jedna z Marián-

skohorsk˘ch bud, ze které jsme kaÏd˘ den
vycházeli na túry. Objevovali jsme nejen
mnoho pﬁírodních krás – SnûÏné vûÏiãky,
horu Jizeru, âertÛv odpoãinek, pﬁehradní
nádrÏ Sou‰ aj., ale také nav‰tívili zámek

a hrad ve Fr˘dlantu. KvÛli záplavám jsme
sice museli na‰e putování zkrátit o jednu
v˘pravu, pﬁesto jsme si cel˘ t˘den pûknû
uÏili.
Text a foto Olina Dankoviãová
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OSZP – STAROPLZENECKO
poﬁádá
MA·KARNÍ TANEâNÍ ZÁBAVU V LOSINÉ
LIDOV¯ DÒM V LOSINÉ 23. 9. 2010 od 16.00 do 20.00 hod.
HUDBA: V. ÎÁKOVEC a A.VOLÍNOVÁ
VSTUPNÉ: 60 Kâ
VYHODNOCENÍ NEJHEZâÍ MASKY CENOU V HODNOTù 400 Kã
ÚâASTNÍKY ZÁBAVY OPùT P¤IVEZEME A ROZVEZEME AUTOBUSY
SEDLEC – ·ËÁHLAVY – ·ËÁHLAVICE
AUTOBUS 1: M. STRANA
14.50
14.55
15.05
15.10
AUTOBUS 2: ST. PLZENEC (U ZÁVOR) ·TùNOVICE
14.50
15.05
INFO: PO¤ADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA P¤ÍPADNÉ PRODLOUÎENÍ
AKCE!
Kontakt: tel.:732 247 938, e-mail: skrivanek.jan@email.cz
SRDEâNù VÁS ZVE V¯BOR OSZP – STAROPLZENECKO
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PRO ZÁJEMCE O HISTORII…
âlenové OSHR by rádi zpracovali projekty, které by osvûtlily veﬁejnosti dávnou historii na‰eho mûsta. V souãasnosti prom˘‰líme, jak˘m
zpÛsobem zpracovat a kam umístit kupeckou stezku z 11. století. Pokud
by vás tato informace zaujala a byli byste ochotni sv˘mi znalostmi ãi elánem pﬁispût k tomuto dílku, pﬁidejte se k nám.
Za OSHR Jitka Sutnarová a Adéla Vorlíãková
VáÏení spoluobãané
a vÛbec v‰ichni obûtaví lidé, kteﬁí
v sobû máte cit, pochopení a snahu
dûlat nûco pro ty druhé. V tom lze
spatﬁovat onu pravou seberealizaci,
kterou ãasto mnozí z nás hledají.
V tom spoãívá ono zaãarované lidské
‰tûstí.
Na‰e Obec baráãníkÛ je spoleãenství, kde se lidé sdruÏují, vzájemnû si
pomáhají, pﬁedávají si znalosti a mají
zájem o udrÏování staroãesk˘ch
zvykÛ. Chce to hlavnû pochopení a
laskavost smûrem k mladé generaci a
nést ‰tafetu dál kupﬁedu. Chceme-li
snahy tohoto charakteru nadále efektivnû rozvíjet, musíme se sdruÏit
pospolu a pokraãovat v tom, co nám
zde zanechali na‰i pﬁedkové a pﬁedá-

HLEDÁME HISTORICKÉ
MATERIÁLY O ·KOLE
NA MALÉ STRANù
Redakce RadyÀsk˘ch listÛ
potﬁebuje k zam˘‰lenému ãlánku jakékoliv historické materiály: fotografie, vysvûdãení (pﬁed
r. 1945) apod. Potﬁebné materiály okopírujeme a vrátíme. Za
zapÛjãení pﬁedem dûkujeme!
Kontakt: tel: 377 183 659, 377
183 662, e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz

vat to dál nové generaci. Jinak v‰e, co bylo
pûkné, zanikne.
Zastavme se sami nad sebou, proã jinde
to jde a u nás se ãeká na to, aÏ to za nás
nûkdo udûlá. Zamysleme se sami nad
sebou a snaÏme se uvaÏovat jako na‰i tátové a mámy. Jsme pﬁece vlastenci na‰í
zemû!
Obec baráãníkÛ v na‰em mûstû pomalu
doÏívá, a proto prosíme mladé, i ty dﬁíve
narozené, kteﬁí mají zájem o zachování
na‰ich tradic, aby se k nám pﬁi‰li podívat a
posoudit na‰i práci. Scházíme se pravidelnû první sobotu v mûsíci v salonku restaurace âesk˘ dvÛr od 14.30 hod.
Pﬁedem dûkujeme za pochopení a tû‰íme
se na va‰i náv‰tûvu.
Za kon‰elstvo
Anna Klimentová,
syndiãka

RADOU· ROZ·I¤UJE
DRUÎINU
BlíÏí se 5. roãník Radou‰ov˘ch
her. Vzhledem k dosavadní oblibû a
úãasti mnoÏství dûtí by Radou‰ rád
roz‰íﬁil svoji druÏinu skﬁítkÛ, jeÏibab,
víl, lovcÛ, divoÏenek a stra‰idel. Pﬁivítá proto velmi rád v‰echny, kteﬁí by si
v kost˘mu rádi uÏili tento den a
pomohli na jednotliv˘ch stanovi‰tích
zajistit zábavu pro dûti.
Vy v‰ichni, kteﬁí byste rádi Radou‰ovi dne 18. 9. na Radyni pomohli,
pﬁihlaste se neodkladnû v K-Centru,
Smetanova 932 nebo pí Jitce Sutnarové osobnû, pﬁípadnû na tel.: 373 721
092.
Na spolupráci se tû‰í
Radou‰ + stra‰idla
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O PRÁZDNINÁCH SE VE STARÉM PLZENCI OPùT TANâILO
Leto‰ní prázdniny patﬁily ve Starém Plzenci
opût spoleãenskému tanci. Konala se zde série
tﬁí taneãních soutûÏí ve standardních a latinskoamerick˘ch tancích. SoutûÏe nesly pﬁíznaãn˘ název „POD ·IR¯M NEBEM“, coÏ je
pro soutûÏní spoleãensk˘ tanec velice nezvyklé, ale o to více atraktivní jak pro diváky, tak
pro samotné taneãníky. SoutûÏe se zúãastnily
taneãní páry rÛzn˘ch v˘konnostních tﬁíd.
Diváci tak mûli moÏnost porovnat rozdíl mezi
nejvy‰‰í taneãní kategorií „M“ a mezi zaãáteãníky.
Pro taneãní páry byl seriál tûchto soutûÏí
souãástí letní tréninkové pﬁípravy na nadcházející soutûÏní sezónu. Na pﬁípravû a organizaci soutûÏe se podílela Taneãní ‰kola Gregoriades za mediální podpory K-Centra Star˘
Plzenec.
Leto‰ní druh˘ roãník se tû‰il hojnému zájmu
veﬁejnosti, kdy kaÏd˘ z divákÛ mûl pﬁístup na
tuto akci zdarma.
Taneãní ‰kola Gregoriades
Foto archiv
Úãastníci taneãních soutûÏí „Pod ‰ir˘m nebem“.

HISTORICK¯ VÍKEND NA RADYNI
Pﬁedposlední ãervencov˘ víkend nav‰tívilo hrad
Radyni na 700 lidí. Pﬁedhradí Radynû oÏilo opût ve stﬁedovûkém duchu. Volnoãasov˘ ‰ermíﬁsk˘ plzeÀsk˘ klub
Avalon tam pﬁipravil pestr˘ program, zamûﬁen˘ hlavnû
pro rodiny s mal˘mi dûtmi. Neklade si za cíl pﬁedvádût
pﬁesné napodobeniny stﬁedovûk˘ch odûvÛ a zbraní, ale
chce spí‰e pobavit a potû‰it. A to se mu na Radyni
opravdu povedlo. Pﬁedvádûl tam malé pﬁíbûhy z nevalné hospody U Zlámané gre‰le, kde se scházejí rÛzní
hosté a zaÏívají tam rÛzné situace konãící - jak jinak -

Malování beru‰ek a zvíﬁátek na obliãej se tûm nejmen‰ím líbilo.

obvykle bitkou. A tak dûti i rodiãe nad‰enû sledovali
nejdﬁíve pﬁíbûh pocestného a mnicha, co mu vypije pivo
a pak je po men‰ím souboji hnán aÏ do klá‰tera. Pak
potíÏe starosty, kter˘ si tam poruãil „maso a aÈ to nemÀouká jako v té druhé hospodû“ a dostal se do hádky
s hostem, co se chtûl taky pﬁiÏivit. V dal‰ím vystoupení
je scénka, v níÏ se ukáÏe, Ïe i dáma se umí ohánût
meãem. Nûkteﬁí hosté konãívají i u kata - jenÏe vychytral˘ rytíﬁ se s prostoduch˘m katem vsadí... a v˘sledek se
dá samozﬁejmû ãekat. Jako jedna z postav zde vystupoval i první purkrabí radyÀsk˘ Zdislav Chlup – ten byl

dokumentRL09_10.qxd

30.8.2010

11:34

Str. 13

Strana 13

dvakrát vyzván na souboj mladiãk˘m rytíﬁem – a podruhé uÏ na nûj vzal místo meãe
znechucenû obrovskou palici. Nechybûly
ani kejklíﬁské v˘stupy s pliváním ohnû a
orientálním tancem. K poslechu hrála
kapela Shapes of the Fairy Tale, vycházející ze stﬁedovûké hudby. Dûti si pak ve
stanu mohly vyzkou‰et, jaké je to stﬁílet
z luku i z maliãké ku‰e do terãe s rytíﬁem
na koni, pﬁípadnû zjistit, Ïe raÏení vlastních kovov˘ch mincí není jednoduché.
Volání „Budeme dûlat placky, drÏte si dûti
a psy!“ znamenalo, Ïe uÏ dûti vytvoﬁily do
papírov˘ch koleãek vlastní návrhy a Ïe se
mÛÏe razit – a placku si pak hrdû pﬁipnout.
Obãas se mezi nejmen‰ími mihl i obliãejík
pomalovan˘ jako zvíﬁátko nebo beru‰ka: o
malování obliãejÛ byl také zájem. Dospûlí
pak mohli soutûÏit v lukostﬁelbû o láhev
vína z Habánsk˘ch sklepÛ. Atmosféru
dotváﬁely stylové stánky s dﬁevûn˘mi
meãi, ‰ípy , luky i ‰títy a dﬁevûn˘mi i cínov˘mi hraãkami. Zavítala sem i praÏská
ãajovna Romantinka se skvûl˘mi ãern˘mi,
zelen˘mi i bíl˘mi ãaji.
Jednou z mnoha aktivit Avalonu je i charitativní ãinnost: v rámci Putování s Hro-

RadyÀské listy – záﬁí 2010

Purkrabí radyÀsk˘ Zdislav Chlup se hotoví k boji s drz˘m rytíﬁem.

chem (uÏ byli i ve Vatikánu a v Santiagu
de Compostella) prodávají triãka, pamûtní
mince, placky, knihy a omalovánky, ba i
speciální oplatky. Z v˘tûÏku pak pﬁispívají
napﬁ. na opravu horní vûÏe hradu Hauen-

‰tejn, na hospic v obci Kováﬁská apod. Své
zboÏí prodávali i pod Radyní – a vy se
s jejich projekty, v˘robky a ãinností mÛÏete seznámit na internetové adrese .
Text a foto Mgr. Anna Velichová

P¤ÍRODA ZAHROZILA PLZENCI
Ve ãtvrtek 12. srpna se lidem, pﬁijíÏdûjícím odpoledne z práce, naskytl neobvykl˘ pohled. Ulice byly na nûkter˘ch místech pokryty vrstviãkou listí servaného se stromÛ, nedaleko viaduktu stála dvû hasiãská auta a ãerpala vodu ze
zatopen˘ch sklepÛ. Radniãní hodiny ukazovaly stále 14:35 - dobu, kdy byla
v Plzenci na nûkolik hodin pﬁeru‰ena dodávka elektrické energie. Doma se pak
nestaãili divit: kvûtiny, rajãata, okurky, d˘nû a ostatní zelenina – v‰echno zniãené, omlácené vûtrem a kroupami, které je‰tû neroztáté leÏely tu i tam. Hlavnû truhlíky s mu‰káty a petuniemi, vystavené na jiÏní stranû, dostaly „pln˘
zásah“. A dal‰í nepﬁíjemné pﬁekvapení: nûkomu pootevﬁen˘mi okny a vûtráky
natekla voda do bytÛ, jin˘ na‰el vodu ve sklepû. Od sousedÛ se pak dozvídali:
po druhé hodinû náhle nebe zãernalo a spustila se souvislá clona de‰tû, doprovázená kroupami. Nebeská stavidla se tentokrát otevﬁela natolik, Ïe vodu nepobíraly ani okapy, ani kanalizace. Nûkteré ulice (napﬁíklad asfaltka od hﬁbitova)
se zmûnily v rozvodnûné ﬁeky, naná‰ející do sv˘ch dolních ãástí vrstvu písku a
‰tûrku.
Co zb˘vá? Snad jen vytáhnout z mrazniãky tu nejvût‰í kroupu, co ji tam schováváme na památku pro náv‰tûvy, a pﬁi pohledu na ni si ﬁíci: „âert vezmi mu‰káty a rajãata, ti chudáci v severních âechách jsou na tom hÛﬁ.“
Mgr. Anna Velichová

Spadl˘ strom na místû b˘valého stadionu v Sedlci.
Foto Eva Vlachová
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MÍâOV¯ SEDMIBOJ DVOJIC VYHRÁL JIÎ POPÁTÉ BOREK VâALA
TENTOKRÁT S FENOMÉNEM MARCELEM HAVLÍâKEM
V sobotu 24. ãervence uspoﬁádal SK
SPORTteam DOLI Star˘ Plzenec jubilejní 10.
roãník míãového sedmiboje dvojic. Pﬁi úãasti
‰estnácti dvojic jsme letos museli trochu
improvizovat, neboÈ kurty byly ráno po noãním
de‰ti je‰tû mokré. Proto jsme místo tradiãního
tenisu zahájili celé klání tentokrát stolním tenisem a házenou. Na rozmary poãasí jsme narazili je‰tû v prÛbûhu tenisového turnaje, kter˘

nám dal‰í dé‰È pﬁeru‰il na celou hodinu. Pﬁesto
jsme nakonec stihli odehrát v‰ech sedm sportÛ,
vyhlá‰ení vítûzÛ uÏ ov‰em probíhalo za ‰era.
Putovní pohár mûsta Starého Plzence získala
dvojice Borek Vãala – Marcel Havlíãek, kteﬁí si
vytvoﬁili znateln˘ náskok hned v úvodních disciplínách. Na druhém místû se umístili obhájci
loÀského vítûzství Petr Ambrozy – Jirka Kraffer. Velk˘ boj byl o tﬁetí místo, kdyÏ se na nûm

mohli umístit hned ãtyﬁi dvojice, které se ve‰ly
do rozdílu dvou bodÛ. Nejvíce ‰tûstí mûli nakonec Darin Görner s Rostislavem Reiningerem.
Jeden z vítûzÛ Marcel Havlíãek tak potvrdil, Ïe
je patrnû nejlep‰ím míãov˘m sedmibojaﬁem na
PlzeÀsku, neboÈ letos jiÏ dokázal spolu s Milanem DoleÏelem vyhrát sedmiboje v Letkovû a
Kornaticích.
Milan DoleÏel

V˘sledky MÍâOVÉHO SEDMIBOJE dvojic o putovní pohár mûsta Starého Plzence:
Celkovû:
Vítûzové jednotliv˘ch disciplín:
1. C. Vãala – M. Havlíãek
20 b.
stolní tenis:
Vãala - Havlíãek
2. P. Ambrozy – J. Kraffer
15 b.
házená:
Tonar - Blecha
3. D. Görner – R. Reininger 12 b.
ko‰íková:
Vesel˘ - Pipta
4. P. Rédl – O. Rédl
11 b.
tenis:
Váchal - Sedláãek
5. P. Voves – M. DoleÏel
11 b.
nohejbal:
Vãala - Havlíãek
6. P. Rej‰ek – J. Kodalík
10 b.
fotbal:
Rej‰ek - Kodalík
7. J. Vesel˘ – M. Pipta
8 b.
volejbal:
Rédl – Rédl

TURNAJ V TENISU NEREGISTROVAN¯CH HRÁâÒ

Jeden ze soubojÛ pod vysokou sítí.

Foto Milan DoleÏel

SK SPORTteam DOLI Star˘ Plzenec a TO Spartak Sedlec poﬁádají od pátku 11. záﬁí do nedûle 13. záﬁí tenisov˘ turnaj pro neregistrované hráãe.
SoutûÏit se bude ve dvou vûkov˘ch kategoriích ve dvouhﬁe a ve ãtyﬁhﬁe (bez omezení vûku a pohlaví).
Bude se hrát na kurtech poﬁádajících oddílÛ, poãet startujících je omezen.
Informace a pﬁihlá‰ky: p. Janou‰ek 721 943 097, p. DoleÏel 605 987 754, e-mail: tenis-sedlec@seznam.cz

PRODEJ SLEPIâEK
DrÛbeÏ âerven˘ Hrádek, firma Dráb, opût prodává slepiãky sná‰kov˘ch plemen Hisex
hnûd˘, Tetra hnûdá a Dominant Ïíhan˘,
kropenat˘, ãern˘, a modr˘.
Stáﬁí slepiãek 17-20 t˘dnÛ.
Cena 138–148 Kã/ks dle stáﬁí.
Garantujeme zaãátek sná‰ky maximálnû do
4 t˘dnÛ od data prodeje.
Prodej se uskuteãní: ve ãtvrtek 16. záﬁí 2010
Star˘ Plzenec – naproti ãerpací stanici
PAPOIL –15.35 hod.
Pﬁípadné bliÏ‰í informace tel: 728 605 840
415 740 719, 728 165 166
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PO¤IëTE SI VâAS NOVOU AUTOLÉKÁRNIâKU
Od 1. ledna 2011 bude pro ﬁidiãe nov˘
povinn˘ obsah autolékárniãky. Ten je uÏ
nyní dost zastaral˘ a nevyhovuje dne‰ním
poÏadavkÛm. Novinkou bude napﬁ. „Karta
první pomoci“, kterou mají povinnou napﬁ.
na Slovensku. Návod je struãn˘, protoÏe
pﬁedpokládá, Ïe ﬁidiãi mají první pomoc
v náplni v˘uky v auto‰kole. Na místû
nehody jim má pouze pﬁipomenout základní postup. Vyhlá‰ka obsahuje jen textov˘
vzor tohoto návodu, grafická podoba tedy
záleÏí jen na jednotliv˘ch dodavatelích
vybavení pro autolékárniãky.
Obsah autolékárniãky povinn˘ od
1. ledna 2011
• Obvaz hotov˘ s jedním pol‰táﬁkem (‰íﬁe
nejménû 8cm, savost nejménû 800g/cm2 )
• Obvaz hotov˘ s dvûma pol‰táﬁky (‰íﬁe
nejménû
8cm,
savost
nejménû
800g/cm2)
• ·átek trojcíp˘ z (netkaného) textilu
(délka stran nejménû 960 x 1360 x 960
mm)

• Náplast hladká cívka(velikost 2,5 cm x 5
m, minimální lepivost 7 N/25 mm)
• Náplast s pol‰táﬁkem (velikost 8 cm x 4
cm, minimální lepivost 2,5 N/cm)
• Obinadlo ‰krtící pryÏové (60x1250 mm)
• Maska resuscitaãní s v˘dechovou chlopní a filtrem schválená jako zdravotnick˘
prostﬁedek
• Rou‰ka plastová (20 x 20 cm, tlou‰Èka
0,05 mm)
• Rukavice pryÏové (latexové) chirurgické
v obalu
• NÛÏky se sklonem v antikorozní úpravû
se zaoblen˘mi hroty - délka 15 cm
• Isotermická fólie o rozmûrech nejménû
200 x 140 cm
• Leták o postupu pﬁi zvládání dopravní
nehody (mnoÏství kusÛ jednotliv˘ch
poloÏek se li‰í podle velikosti lékárniãky)
Bez ‰pendlíku a s lep‰ími nÛÏkami:
Naopak z povinn˘ch náleÏitostí zmizí
‰pendlík, kter˘ je podle odborníkÛ zbyteã-

n˘. (Obvazy a náplasti jím není tﬁeba spojovat, k jin˘m úãelÛm se nevyuÏívá).
Z vyhlá‰ky vypadla také zmínka o tom, Ïe
obvazy musí b˘t sterilní. Vyhlá‰ka také
zavádí vût‰í nÛÏky. (Ty dosavadní nemají
pro potﬁeby práce s obvazy a náplastmi
vyuÏití a pro pﬁípadné rozstﬁihnutí bezpeãnostního pásu a odûvu nejsou dostateãnû
velké a kvalitní. Proto jsou novû definovány tak, aby byly schopny rozstﬁihnout
tﬁeba pás. PÛjde o nÛÏky se sklonem
v antikorozní úpravû se zaoblen˘mi hroty
o délce 15 centimetrÛ).
Cena nové autolékárniãky:
Nová bude samozﬁejmû i cena nové
v˘bavy. Dne‰ní autolékárniãka se dá poﬁídit kolem 100–150 Kã, nová autolékárniãka by mûla stát aÏ 300 Kã. Novela zákona
mûla jiÏ platit letos, ale nakonec se datum
pﬁesunulo a nepro‰lo nûkolik navrhovan˘ch poloÏek, které mûly b˘t souãástí
povinné v˘bavy.
por. Bc. Petr Ma‰ek
komisaﬁ dopravního inspektorátu
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DROBNÁ INZERCE
●

Prodám dûtskou post˘lku s matrací,
velmi málo pouÏívaná, jako nová. Cena
400 Kã. Tel.: 737 636 125.
● Prodám ‰tûÀata labradora (ãerné i svûtlé barvy), bez PP, odãervená, oãkovaná.
Odbûr v pol. záﬁí. Cena dohodou. Tel.:
605 568 049.
● Prodám pánské jízdní kolo s pﬁíslu‰enstvím zn. Liberta, cena 400 Kã. Tel.: 721
707 515.
● Prodám odsavaã jezírkového kalu zn.
Heissner, prÛtok 6.600 l/h, dálkové ovládání, 1x pouÏit˘, PC 3.900 Kã, NC 3.000
Kã. Tel.: 606 468 268.
● Pronajmu velk˘ podkrovní byt 1+1 ve
St. Plzenci v novém RD s vlastním vchodem, ãásteãnû zaﬁízen˘, 9.000 Kã vãetnû
energií. Tel.: 724 190 916.
● Prodám thuje na Ïiv˘ plot. V˘‰ka 80100 cm, cena 40-50 Kã. Tel.: 607 599 961.
● Prodám elektrick˘ sporák se sklokeramickou deskou 2 roky pouÏívan˘. Cena
dohodou. Tel.: 736 609 043.
● Kurzy angliãtiny ve St. Plzenci pod
rotundou – zápis od 1. do 10. 9. 2010.
Ukázkové lekce ZDARMA od 1. do 9. 9.
2010. Kontakt: Malostranské nám. 132,
tel. 608 717 351.
●
Hledám pronájem 1 místnosti ve
St.Plzenci. Tel.: 723 103 653.

Voda, topení, kanalizace,
instalatérské a topenáﬁské práce
Z PODHRADÍ
Kopp Jiﬁí
Star˘ Plzenec, E. Krásnohorské 911

Tel.: 604 181 234
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OŠETŘOVÁNÍ A KÁCENÍ STROMŮ
www.osetrovani-stromu.cz
- ošetřování a kácení stromů pomocí lanové techniky (plošiny)
- odstraňování pařezů frézováním
- posuzování zdravotních a statických poměrů stromů
- kompletní údržba zeleně, výsadba stromů
- návrhy a realizace zahrad
- údržba travnatých ploch, sekání, vertikutace, výživa
- drcení větví a odvoz biomasy
Ing. Lukáš Adámek, Ke Cvičišti 282, 332 09 Štěnovice
tel.: +420 724 857430, e-mail: adamek@osetrovani-stromu.cz

