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B¤EZEN 2009

SBOR DOBROVOLN¯CH HASIâÒ VE STARÉM PLZENCI HODNOTÍ âINNOST ZA LO≈SK¯ ROK 2008
Opût je tady nov˘ rok, a je proto na ãase
zhodnotit rok loÀsk˘, respektive zhodnotit ãinnost na‰í organizace SDH a v˘jezdové jednotky sboru.
Celkovou bilanci ãinnosti hodnotíme jako
vÏdy na V˘roãních valn˘ch hromadách na‰eho
sboru, které jiÏ nûkolik let poﬁádáme aÏ zaãátkem roku následujícího. Tak tomu bylo i letos,
kdy jsme V˘roãní valnou hromadu svolali na
23. ledna 2009 do velké zasedací místnosti na‰í
hasiãské zbrojnice.
Pozvání na tuto valnou hromadu pﬁijali nejen
aktivní ãlenové na‰eho sboru, kteﬁí mají toto dá
se ﬁíci jako povinnost, neboÈ to je i jeden z mála
dnÛ, kdy lze vidût nûkteré na‰e ãleny, kdyÏ uÏ
ne bûhem roku, ale i zástupci mûsta – starosta
p. Zdenûk Matas, místostarosta a zároveÀ pﬁedseda obãanského sdruÏení OSHR dr. Václav
Hák, tajemník Ing. Zdenûk Kugler, kronikáﬁka
mûsta pí Vûra Fenclová, velitel stanice HZS
PlzeÀského kraje, stanice PlzeÀ – Slovany npor.
Miroslav Moule a nakonec i jednotliví zástupci
okolních SDH.
Tradiãnû jsem se slova ujal já, Petr Steiner,
jakoÏto starosta SDH. Ve své zprávû kaÏd˘m
rokem hodnotím ãinnost na‰eho sboru co se
t˘ãe docházky, ãinnosti bûhem roku na poli
soutûÏním, ale také spolupráci s mûstem, obãany a místními spolky a sdruÏeními.
Jako první byla hodnocena letitá spolupráce
se správcem místního koupali‰tû p. Loukotou,
kterému kaÏd˘ rok vypomáháme pﬁi pﬁípravû
vlastní nádrÏe koupali‰tû pro sezónní provoz.
A tak i letos jsme jednoho bﬁeznového dne
pﬁislíbili v˘pomoc a pﬁípravu. Slovo dalo slovo
a na‰e jednotka vyrazila do boje se ‰pínou
a kalem, hromadícím se na dnû nádrÏe. S tímto
problémem jsme se hravû vypoﬁádali a po úklidu náﬁadí a nástrojÛ jsme se zastavili na slovíãko se správcem. Kdo ale mohl vûdût, Ïe toto
bylo na‰e poslední setkání s tímto skvûl˘m ãlovûkem, neboÈ nás v tomto roce opustil navûky.
A proto bych rád zde vûnoval malou vzpomínku na ãlovûka, se kter˘m byla radost spolupracovat.
Dal‰ím bodem mé hodnotící zprávy bylo
zhodnotit spolupráci s mûstem a potaÏmo
s místním sdruÏením OSHR, kteﬁí kaÏd˘m
rokem poﬁádají kulturní akce v prostorách
hradu Radynû a jeho podhradí. Ano, ﬁeã je
o Radou‰ov˘ch hrách. Této akce se pravidelnû
zúãastÀujeme nejen jako poÏární hlídka hlídající nebezpeãí vzniku poÏáru v rámci této velké
kulturní akce, ale i jako technická ãeta poskytující své síly jak pﬁi pﬁípravû, tak i úklidu
potﬁebn˘ch atributÛ pro tuto akci nutn˘ch.
I v loÀském roce jsme tedy pﬁiloÏili ruku k dílu
a pomohli s pﬁípravami tûchto her.
Dal‰í bod mé zprávy se t˘kal docházky ãlenÛ
a ãinnosti sboru, respektive soutûÏního druÏstva. Zde bohuÏel zaznûla, myslím si, dosti
velká kritika, neboÈ obojí bylo hodnoceno jako
katastrofální. Samozﬁejmû net˘ká se to úplnû
v‰ech ãlenÛ, neboÈ bych nûkter˘m velmi kﬁivdil. VÏdyÈ tito se snaÏí pracovat bûhem roku,

Zimní Radynû.

jak jen mohou, ale jsou tací, kteﬁí se neobjeví
nejen bûhem roku, ale bohuÏel ani na této hodnotící schÛzi. A tak to je i s ãinností soutûÏního
druÏstva – nûkolik lidí by rádo soutûÏilo, ale je
jich málo.
Od toho se odvíjí i dal‰í bod, a to nedostatek
mládeÏe v na‰em kolektivu. JiÏ del‰í dobu
nemá nikdo chuÈ roz‰íﬁit na‰e ﬁady a stát se také
poÏárníkem. A tak se stále ptáme, kde je chyba?
V nás? A v ãem tedy? Udûlali jsme nûkomu
nûco? Najít na tyto otázky odpovûdi není lehké,
nûkdy nenajdeme odpovûì vÛbec.
Ale nechme jiÏ pesimistick˘ch hodnocení
a pojìme se vûnovat dal‰ímu bodu jednání zprávû o ãinnosti jednotky. Tuto zprávu zpracovává jiÏ ﬁadu let velitel p. Lubo‰ Lenc. Hodnotí ãinnost v˘jezdové jednotky, pﬁipravenost
a vzdûlávání jednotky a poãet událostí, pﬁi kter˘ch na‰e jednotka zasahovala. V leto‰ní zprávû bylo hodnoceno, jak˘ch ‰kolení se jednotka,
respektive nûkteﬁí ãlenové, zúãastnili. Jednalo
se o strojníky – ﬁidiãe a dále velitele a velitele
druÏstev.
Tito ãlenové se musejí pravidelnû úãastnit
odborn˘ch ‰kolení, nutn˘ch pro na‰i ãinnost,
a tak vloni na jaﬁe se na‰i strojníci – ﬁidiãi
zúãastnili cyklické pﬁípravy pro strojníky, kde
jim bylo zároveÀ provedeno prodlouÏení zpÛsobilosti – ve stylu trocha teorie, trocha praxe,
neboÈ jim konãila pûtiletá platnost prÛkazÛ zpÛsobilosti. Dále se strojníci – ﬁidiãi zúãastnili
kaÏdoroãního pro‰kolení ﬁidiãÛ v plzeÀské
auto‰kole. Co se t˘ká velitele a velitelÛ druÏstev, to samé je ãekalo na podzim. Také jim
konãila zpÛsobilost, a tak i oni museli projít

Jiﬁí Vlach

dvoudenním ‰kolením zakonãen˘m ústní
a písemnou zkou‰kou a po jejím zdolání
a vyhodnocení i oni získali osvûdãení na dal‰í
roky. Poté bylo poukazováno na stav techniky
a problémy ohlednû v˘jezdu schopnosti.
Dal‰ím bodem této zprávy byla bilance poãtu
v˘jezdÛ zásahové jednotky.
V loÀském roce vyjíÏdûla jednotka k 27 událostem, z toho bylo 13 poÏárÛ, 11x se jednalo
o technickou pomoc, 2x o ostatní pomoc a 1x
jednotka nevyjela na základû ucpané komunikace.
Dále jsme zhodnotili stav v˘jezdové techniky a materiálního vybavení jednotky za úãelem
úspû‰ného zásahu. V tomto bodû bylo opût
poukazováno na neduhy zásahového vozidla,
a to vlivem jeho stáﬁí.
Stále se nám nedaﬁí odstranit problémy se
systémem rozvodu vzduchu. I pﬁes v˘mûnu
kompresoru a provûﬁení prÛchodnosti potrubí
nedoznalo toto velk˘ch zmûn a dofukování
není stále to pravé. I v loÀském roce bylo opût
provádûno pravidelné doplÀování vody na
místní hﬁbitov, od jara do podzimu a bûhem
tohoto období bylo do nádrÏí nevezeno celkem
156 500 l vody z nedalekého letkovského
lomu.
Toto jest malá zmínka o celoroãní ãinnosti
jednotky a sboru za loÀsk˘ rok.
Na valné hromadû byl také pﬁednesen a poté
i schválen plán ãinnosti na rok 2009. V tomto
plánu se opût objevují nûkteré body z minulého
roku, neboÈ ne vÏdy se nám podaﬁí v‰e splnit
bûhem jednoho roku. Nûkteré vûci jsou záleÏitostí více let.
(Pokraãování na str. 2)
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16. zasedání - dne 16. února 2009
ZM vzalo na vûdomí
1. informace o plnûní usnesení
z posledních zasedání ZM;
2. usnesení finanãního v˘boru
ã. 1/2009 ze dne 11. 2. 2009;
3. návrh investiãních akcí mûsta aktuální pro rok 2009 a pozdûj‰í;
4. návrh investiãních akcí mûsta ve stadiu pﬁípravy s realizací 2010 a pozdûji.
ZM schválilo rozpoãtové opatﬁení
ã. 1/2009, kter˘m dochází k nav˘‰ení celkov˘ch rozpoãtov˘ch pﬁíjmÛ mûsta
v roce 2009 o 4,863.850,- Kã a celkov˘ch
rozpoãtov˘ch v˘dajÛ o 2,430.000,- Kã,
vãetnû pﬁehledu financování ve znûní
pﬁedloÏeného návrhu.
ZM souhlasilo s úhradou ãlenského
pﬁíspûvku dobrovolnému svazku obcí
Mikroregion Radynû v roce 2009 ve v˘‰i
20,- Kã na obyvatele mûsta k 1.1.2009, tj.
celkem 93.760,- Kã.
ZM stanovilo podle ustanovení naﬁízení vlády ã. 20/2009 Sb., kter˘m se mûní
naﬁízení vlády ã. 37/2003 Sb., následující
nové v˘‰e mûsíãních odmûn neuvolnûn˘m ãlenÛm ZM:
a) ãlen rady mûsta: 1.910,- Kã,
b) pﬁedseda v˘boru zastupitelstva nebo
komise rady: 1.560,- Kã,
c) ãlen v˘boru zastupitelstva nebo komise rady: 1.380,- Kã,
d) ãlen zastupitelstva: 660,- Kã.
Stanovené ãástky se v pﬁípadû soubûhu
v˘konu nûkolika funkcí sãítají a poskytnou se neuvolnûn˘m ãlenÛm ZM od
1.1.2009 a pﬁípadnû pozdûji vÏdy ode dne
následujícího po dni, kdy se stali ãleny
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(Dokonãení ze str. 1)
Pak byla otevﬁena diskuse, kde si slovo brali
jednotliví zástupci mûsta i okolních sborÛ
a zástupce HZS PlzeÀského kraje. V jejich zdravicích a hodnoceních na‰í ãinnosti zaznívala
vût‰inou chvála, a tak jsem rád nejen já, ale
i cel˘ ná‰ sbor, Ïe spolupráce s tûmito organizacemi a sbory je stále na velmi vysoké a hlavnû
dobré úrovni. Za tento stav je nutné podûkovat
tûm, kteﬁí se o tuto plodnou spolupráci stále
a rádi zasluhují a kteﬁí se pravidelnû scházejí
kaÏd˘ pátek v hasiãárnû, kde pﬁipravují, opravují a o‰etﬁují nejen techniku a v˘stroj, ale
i peãují o prostory hasiãské zbrojnice a okolí.

ZM nebo kdy byli zvoleni ãi jmenováni
do nûkteré z v˘‰e uveden˘ch funkcí.
INFORMACE ZE SCHÒZÍ RADY
MùSTA STARÉHO PLZENCE
2. schÛze – dne 22. ledna 2009
RM
schválila uzavﬁení kupních smluv se
spoleãností K.N. SERVIS s.r.o. o koupi
dvou kusÛ repasovan˘ch vozidel Multicar M 25 pro potﬁeby Útvaru údrÏby
mûsta;
nesouhlasila s prodejem ãásti pozemku
parc. ã. 375/1 v k.ú. Star˘ Plzenec
o v˘mûﬁe cca 500 m2 Karlu Chrastilovi,
neboÈ dotãen˘ pozemek byl mûstu pﬁeveden Pozemkov˘m fondem âR s podmínkou jeho zástavby pro bydlení;
souhlasila s provedením rekonstrukce
rozvodu vody v Mateﬁské ‰kole ve Starém
Plzenci z dÛvodu jeho havarijního stavu
a s nezbytn˘m odizolováním a odvodnûním obvodového zdiva budovy ‰koly
a uloÏila místostarostovi Ing. Wohlmutovi
provûﬁit moÏnost získání finanãní dotace
na tuto akci;
uloÏila MûÚ zopakovat písemnou
v˘zvu vlastníkÛm domÛ v ulici K Lomu
k majetkopráv-nímu vypoﬁádání, tj.
k odkoupení jimi dosud bez právního
dÛvodu uÏívan˘ch pozemkÛ mûsta;
uloÏila místostarostovi dr. Hákovi zajistit podání Ïádosti PlzeÀskému kraji
o dotaci na záchranu základÛ kostela
sv. Vavﬁince na HÛrce;
souhlasí, na návrh odboru v˘stavby
MûÚ, s v˘bûrem autorizovaného architekta Ing. arch. Oldﬁicha Fáry jako projektanta pro zpracování návrhu zmûn ã. 1 a 2
územního plánu mûsta Starého Plzence;
souhlasila se sníÏením místního poplatku za likvidaci odpadÛ v roce 2009 Milanu Krákorovi na polovinu a nesouhlasila
s prominutím poplatku Lence Kasalové;
souhlasila s pﬁidûlením bytu v domû
s peãovatelskou sluÏbou ZbyÀku Vávrovi;
souhlasí, na Ïádost Pavla Hroudy,
s vyuÏitím veﬁejného prostranství ãásti
Malostranského námûstí ke konání Pouti
kardinála Berana na HÛrku dne 27.6.2009
s podmínkou úhrady pﬁíslu‰ného místního
poplatku.
3. schÛze – dne 5. února 2009

Je‰tû jednou bych zde na závûr rád podûkoval tûm aktivním ãlenÛm, kteﬁí svÛj voln˘ ãas
vûnují této ãinnosti, kdy na‰ím posláním na
poli poÏární ochrany je pomoc obyvatelÛm
a ochrana jejich majetku a jich sam˘ch pﬁi
poÏárech a jin˘ch Ïiveln˘ch pohromách.
A pokáral ty, kteﬁí uÏ ani urãitû nevûdí, jak
hasiãárna vypadá. VÏdyÈ tato na‰e ãinnost není
záleÏitostí jednotlivce nebo jednotlivcÛ, ale
celého t˘mu, kter˘ musí fungovat jako dobﬁe
namazan˘ stroj. VÏdyÈ kaÏd˘ z nás hasiãÛ je
jedním koleãkem v celém soukolí a víte, co se
stane, kdyÏ jedno koleãko pﬁestane fungovat.
Petr Steiner, starosta SDH

RM
souhlasila s vedením kabelového zemního rozvodu elektrické distribuãní sítû NN
po pozemcích mûsta parc. ã. 541/30,
541/50, 551/109 a 1446/1 v k.ú. Star˘ Plzenec v lokalitû za dálnicí na hranici katastrÛ
mûsta a mûsta Plznû a v této souvislosti
s uzavﬁením dvou smluv se spoleãností
âEZ Distribuce, a.s. o uzavﬁení budoucích
smluv o zﬁízení vûcného bﬁemene;
souhlasí s prodlouÏením souãasného
pronájmu zemûdûlsk˘ch pozemkÛ mûsta
v k.ú. Star˘ Plzenec v lokalitû za Topolovou ulicí spoleãnosti PláÀská zemûdûlská
s.r.o. podle nájemní smlouvy ã. 1/05 na
dobu neurãitou s ‰estimûsíãní v˘povûdní
lhÛtou;
nesouhlasila, na Ïádost Daniely Bojové, se zmûnou vyuÏití pozemku parc.
ã. 458/2 v k.ú. Star˘ Plzenec ze stávající
vodní plochy na ostatní plochu za úãelem
zﬁízení pﬁístupové komunikace k ãásti její
nemovitosti po jejím zam˘‰leném rozdûlení, neboÈ zﬁízení komunikace na uvedeném pozemku není technicky moÏné;
schválila nov˘ organizaãní a provozní
ﬁád organizaãní sloÏky Peãovatelské sluÏby, Pravidla pro poskytování peãovatelské
sluÏby a pro podávání a vyﬁizování stíÏností na kvalitu nebo zpÛsob poskytování
peãovatelské sluÏby a Sazebník úhrad
úkonÛ peãovatelské sluÏby;
souhlasila s poskytnutím finanãního
pﬁíspûvku ve v˘‰i 5 tis.Kã Klubu ãesk˘ch
turistÛ PlzeÀského kraje na obnovu
a údrÏbu znaãení turistick˘ch tras na
území mûsta;
souhlasila s prominutím místního
poplatku ze vstupného Kolpingovû rodinû
Star˘ Plzenec pﬁi poﬁádání plesu dne
14. 2. 2009;
souhlasila s poskytnutím finanãního
pﬁíspûvku ve v˘‰i 2 tis.Kã Sportovnímu
klubu Star˘ Plzenec na uspoﬁádání plesu
v roce 2009;
uloÏila MûÚ pﬁipravit koncept návrhu na
provedení 3. zmûny územního plánu
a pﬁedloÏit RM s v˘hledem moÏného projednání tohoto návrhu na dubnovém zasedání ZM;
vzala na vûdomí zápis ze schÛze lesní
komise dne 29. 1. 2009;
souhlasila s instalací nového sloupu
veﬁejného osvûtlení nad vybudovan˘mi
schody na HÛrku.
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V¯TAH Z ROZPOâTU MùSTA STAR¯ PLZENEC NA ROK 2009
(Úplné znûní rozpoãtu je zveﬁejnûno na internetov˘ch stránkách mûsta www.staryplzenec.cz/ Mûstsk˘ úﬁad/Úﬁední deska/archiv
2008/ Návrh rozpoãtu na rok 2009 mûsta Star˘ Plzenec).
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ST¤EDOVùK NESKONâIL, ST¤EDOVùK TRVÁ…
Prostor pod mírnû vzrostl˘m smrkovím,
které se nachází pﬁes cestu pﬁímo naproti
domu ã.p. 214 v Kozinovû ulici, je pokryt
odpadky v‰eho druhu (od plastÛ, skla,
papíru aÏ po fekálie…).
Termíny, jak˘mi jsou kontejnery na
komunální a tﬁídûn˘ odpad, sbûrn˘ dvÛr
a v neposlední ﬁadû také hygienická toaleta, jsou pro nûkteré souãasné lidské bytosti cizími pojmy.
Tento fakt je bohuÏel drsn˘m, ale
nezvratn˘m dÛkazem toho, Ïe i v dobû
vyspûlé civilizace v nûkter˘ch jedincích
pﬁetrvávají pozÛstatky z doby stﬁedovûku.
Text a foto: redakce RL

DOMY â.P. 12, 13, 14
Domek ã.p. 12 patﬁil v 18. století podle
Robotního seznamu z roku 1777 Janu
Schusterovi, domkáﬁi, kter˘ mûl vymûﬁenu
robotní povinnost ve v˘‰i 13 dní pû‰í roboty. Pak následuje asi 150 let, kdy nemáme
o domû Ïádné zprávy. V roce 1935 jsou
jeho majiteli manÏelé Josef a RÛÏena Sedlákovi. Ti zde hospodaﬁili dvacet let.
V roce 1948 jsou uÏ majiteli manÏelé
Franti‰ek a Marie ¤íhovi, kteﬁí dostali
v tomto roce povolení zboﬁit jiÏ dosti chatrn˘ dÛm ã. 12. Následnû zde postavili
nov˘ domek se stejn˘m ãíslem popisn˘m.
Domek ã. 13 vlastnil prokazatelnû na
konci osmnáctého století (rok 1777) domkáﬁ Jan Hru‰ka, kter˘ mûl povinnost 13
dní pû‰í roboty. Jan Hru‰ka patﬁil mezi
pﬁedky pozdûj‰ího kronikáﬁe mûsta Marti-

DÛm ãp. 214, naproti kterému trvá v i 21. století stﬁedovûk.

na
Hru‰ky,
podle jehoÏ
kroniky mûl
dÛm v devatenáctém století
název „po chalupû“ U ·tûpaníkÛ. Byli zde
tedy nûjakou
dobu nûjací
·tûpaníkové.
Po pﬁestávce
více neÏ sto let
(od roku 1777)
byli majiteli
domu manÏelé
Jan a Marie
Vokounovi.
Jan Vokoun
byl okresní

Skládka odpadkÛ v Kozinovû ulici.

DÛm ãp. 13, o jehoÏ historii informuje ãlánek...

cestáﬁ. V roce 1932 si podal Ïádost o povolení stavby nového domu, kter˘m by
nahradil pÛvodní dﬁevûn˘. DÛm byl postaven na stejném místû a se stejn˘m ãíslem
popisn˘m.
Domek ã.p. 14 v dobû ãíslování domÛ
v roce 1770 jiÏ prokazatelnû existoval, ale
v dobû sepisování robotního seznamu
v roce 1777 byl zﬁejmû neobydlen˘, nemûl
majitele a díky tomu nebyl zapsán do
tohoto seznamu. Nebydlel v nûm Ïádn˘
robotou povinn˘ ãlovûk.
Po více neÏ sto letech, pﬁesnûji v roce
1880, je jako majitel tohoto domu zapsán
Eduard Rudinger, obchodník v Plzenci.
Od této doby nebo pravdûpodobnû je‰tû
dﬁíve zde byl jedin˘ obchod pro celou
Malou Stranu.
V roce 1933 se stal majitelem Adolf
Hecht, kter˘ zﬁizuje na domû v˘kladní
skﬁíÀ. Po letech pak se stává majitelem
v roce 1953 Josef Sedlák.
Svatopluk Mare‰
historická sekce OSHR
... a dÛm ãp. 12.
Foto Eva Vlachová
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STAROPLZENEâTÍ
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.
RODINA CÍSA¤OVA
Dobrá hudba se v této rodinû pûstuje bez
pﬁestávky jiÏ témûﬁ celé století.
Jaromíra Císaﬁová, roz. Cajthamlová
(nar. 1892) – klavírní virtuoska. Vystudovala klavírní hru na praÏské konzervatoﬁi
a souãasnû pﬁi tom soukromû studovala
harmonii a dal‰í hudební teorie u skladatele Vítûzslava Nováka. Po absolvování konzervatoﬁe pokraãovala ve studiu klavírní
hry na Mistrovské ‰kole prof. Adolfa
Mike‰e.
Svá sólová vystoupení zahájila provedením klavírního koncertu Antonína Dvoﬁáka v Praze za doprovodu âeské filharmonie. V dobû 1. svûtové války bylo málo
pﬁíleÏitostí pro koncertní vystupování, ale
jiÏ v roce 1918 dostala ‰anci nahradit Jaroslava Jeremiá‰e (pro jeho váÏné onemocnûní), aby doprovázela pûvkyni ND Borovou na jejím turné po 47 ãesk˘ch mûstech.
Ve Starém Plzenci vystoupila poprvé
v r. 1919 na hudební akademii Sokola.
V roce 1921 se provdala za ing. Rudolfa
Císaﬁe a pﬁestûhovala se do Plzence. Po
celá léta pak hrávala pro Sokol. Daleko
v˘znamnûj‰í byl fakt, Ïe pravidelnû seznamovala plzeneckou veﬁejnost s vrcholn˘mi klavírními skladbami ãesk˘ch i svûtov˘ch autorÛ. Hrávala je na rÛzn˘ch akademiích, které poﬁádal Sokol i jiní.

Dotazy zodpovídá JUDr. Petra Marková, advokátní kanceláﬁ Barrandova
19, PlzeÀ, tel.: 377 455 401.
Nová ohla‰ovací povinnost
nájemce bytu.
Novelou Obãanského zákoníku úãinnou
od 1. 4. 2007 byla nájemci stanovena nová
povinnost v pﬁípadû, Ïe dojde ke zmûnû
poãtu osob, které s ním v bytû bydlí.
Podle § 689 odst. 2 OZ je nájemce povinen písemnû oznámit pronajímateli ve‰keré zmûny v poãtu osob, které Ïijí s nájem-

RadyÀské listy – bﬁezen 2009
Vynikala brilantní klavírní
technikou, v repertoáru mûla
zejména Smetanu a Chopina.
Ing. Rudolf Císaﬁ (nar. 1891)
– manÏel Jaromíry Císaﬁové.
Byl nad‰en˘ amatérsk˘ housdeb (ãtyﬁi z velk˘ch m‰í Haydnov˘ch
lista a violista.
Ing. Vladimír Císaﬁ (nar. 1922) – syn a mnoho dal‰ích).
Jako zvlá‰È zdaﬁilé bylo provedení
v˘‰e jmenovan˘ch manÏelÛ Císaﬁov˘ch.
Zaãal v ‰esti letech v˘ukou hry na kla- Haydnovy m‰e Nelson-Messe, kde sólov˘
vír, v osmi letech na housle, pozdûji na sopránov˘ part zpívala Eva Urbanová se
violoncello a violu. JiÏ od dûtsk˘ch let byl svou uãitelkou Ludmilou Kotnauerovou.
Dle podkladÛ Ing. Vladimíra Císaﬁe
jeho touhou královsk˘ nástroj – varhany.
zpracoval Ing. Josef Such˘
Jeho sen se naplnil v r. 1942,
kdy se stal Ïákem varhaníka
prof. Jandy. V Plzni pak uzavﬁel své hudební vzdûlání
tﬁemi roky soukromého studia
kompozice u prof. J. Bartovského.
Ve Starém Plzenci si na‰el
zamûstnání a zároveÀ se ujal
ﬁízení hudby na místním kostelním kÛru. Z místních
nad‰encÛ se mu podaﬁilo
vytvoﬁit kvalitní pûveck˘ sbor
a podle potﬁeby také amatérsk˘ orchestr (doplÀovan˘ pro
v˘znamné pﬁíleÏitosti profesionály z plzeÀského rozhlasového orchestru a z Divadla
J. K. Tyla). Toto hudební tûleso pﬁedstavovalo jeden z nejvût‰ích chrámov˘ch sborÛ
v západních âechách (pﬁi
nûkter˘ch vystoupeních aÏ
sedmdesát zpûvákÛ a hudebníkÛ).
Mnoho uÏiteãného udûlal
Vladimír Císaﬁ i pro své
mûsto. V létech 1957-74 organizoval kulturní poﬁady, ve
kter˘ch byly kombinovány
filmy o umûní s poezií a hudbou. Tyto akce provázel
v˘kladem a bylo jich uspoﬁádáno více neÏ ‰edesát.
V roce 1977 se stal ﬁeditelem kÛru kostela Panny
Marie RÛÏencové (U DominikánÛ na Petrohradû), kde
pÛsobil tﬁináct let. NastudoFoto archiv
val zde ﬁadu obtíÏn˘ch skla- Jaromíra Císaﬁová, roz. Cajthamlová.

HISTORIE

cem v bytû, a to do 15 dnÛ ode dne, kdy ke
zmûnû do‰lo. V písemném oznámení
nájemce uvede jména, pﬁíjmení, data narození a státní pﬁíslu‰nost tûchto osob.
Z uvedeného vypl˘vá, Ïe nájemce tuto
povinnost má pﬁi zv˘‰ení i sníÏení poãtu
osob, které s ním v bytû bydlí. Je otázkou,
zda tuto ohla‰ovací povinnost nájemce má
i v pﬁípadû, Ïe dojde ke zmûnû osob, které
s ním v bytû bydlí, ale nedojde ke zmûnû
poãtu tûchto osob, napﬁ. nájemce vymûní
jednoho spolubydlícího za jiného.
Smyslem této právní úpravy je právo
pronajímatele vûdût, které osoby uÏívají

byt, jehoÏ je vlastníkem, a dále tak má pronajímatel podklady pro rozúãtování sluÏeb, jejichÏ dodávku zaji‰Èuje pro cel˘
dÛm.
Je tﬁeba, aby si nájemci této své ohla‰ovací povinnosti byli vûdomi, protoÏe
zákon v § 689 odst. 3 OZ stanoví v˘slovnû, Ïe pokud nájemce shora uvedenou
ohla‰ovací povinnost nesplní ani do jednoho mûsíce ode dne, kdy zmûna nastala,
povaÏuje se to za hrubé poru‰ení povinností nájemce a pronajímatel je oprávnûn
dát nájemci z tohoto dÛvodu v˘povûì bez
pﬁivolení soudu.
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KALENDÁ¤ B¤EZEN
K-Centrum, mûstská knihovna
a Staroplzenecká galerie
Kontakt:
Smetanova 932, Star˘ Plzenec
tel: 377 183 662, 377 183 659,
721 981 526
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz,
www.staryplzenec.cz
K-Centrum a Staroplzenecká galerie –
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
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.
2. bﬁezna 2009 (pondûlí)
„LÉTÁNÍ“
-vernisáÏ v˘stavy v˘tvarn˘ch prácí ÏákÛ
Základní umûlecké ‰koly Star˘ Plzenec

RadyÀské listy – bﬁezen 2009

Místo: Staroplzenecká galerie, Smetanova
932, Star˘ Plzenec
âas: 17.00 hod.
Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec, K-Centrum, mûstská knihovna
Vstup: voln˘
V˘stava potrvá do 29. dubna 2009.
3. bﬁezna 2009 (úter˘)
VI. koncert sezóny
MUSICA AD GAUDIUM
Úãinkují: A. BroÏáková – zpûv, A. Tichá
– cembalo, J. Tich˘ – flétny, V. Kapusta
– fagot, zobcové flétny.
V programu zazní hudba renesance
a baroka.
Místo: obﬁadní síÀ radnice
âas: 18.00 hod.
Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec,
K-Centrum, mûstská knihovna a Kruh
pﬁátel hudby
Kontakt: info.plzenec@staryplzenec.cz,
tel.: 377 183 662, 377 183 659,
www.staryplzenec.cz
Vstupné: dospûlí 60,- Kã, dûti od 6 do 15
let a studenti 30,- Kã (prodej vstupenek na
místû pﬁed koncertem).
16. bﬁezna 2009 (pondûlí)
KLAVÍR VÁÎNù I NEVÁÎNù
aneb nejkrásnûj‰í, nejznámûj‰í a nejtûÏ‰í klavírní skladby provázené humorn˘m divadelním semináﬁem o skladbách a skladatelích veãera.
Místo: obﬁadní síÀ radnice
âas: 18.00 hod.
Úãinkují: klavírní virtuózové ·tûpán Kos,

Jan Vozár a Cimrmanband alias CiBu
Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec,
K-Centrum, mûstská knihovna
Kontakt: info.plzenec@staryplzenec.cz,
tel.: 377 183 662, 377 183 659,
www.staryplzenec.cz
Vstupné: 60,- Kã (prodej vstupenek na
místû pﬁed koncertem).
21. bﬁezna 2009 (sobota)
Den zdraví s VZP - zábavné odpoledne
plné soutûÏí pﬁedev‰ím pro dûti pﬁed‰kolkového a ‰kolkového vûku.
Místo: prostory Rodinného centra Dráãek
(objekt b˘valé Z· na Malé Stranû)
âas: od 16.00 – do 18.00 hod.
Poﬁadatel: Rodinné centrum Dráãek
Akce pﬁístupná ‰iroké veﬁejnosti! Vstup
pro poji‰tûnce VZP zdarma, ostatní mají
vstup dobrovoln˘.
Kontakt: www.rcdracek.unas.cz,
telefon: 732 712 117
Nûkteré z pﬁipravovan˘ch akcí na
duben 2009
4. dubna 2009 (sobota)
Zahájení turistické sezóny na hradu
Radyni
Místo: hrad Radynû
âas: 10.00 hod.
Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec,
K-Centrum, mûstská knihovna
Kontakt: info.plzenec@staryplzenec.cz,
tel.: 377 183 662, 377 183 659
Mûsto Star˘ Plzenec
K-Centrum, mûstská knihovna
poﬁádá
16. bﬁezna 2009 (pondûlí)
od 18.00 hod. v obﬁadní síni radnice

KLAVÍR VÁÎNÁÎNù
I NEVÁÎNù

aneb
nejkrásnûj‰í, nejznámûj‰í a nejtûÏ‰í
klavírní skladby
v podání virtuóza ·tûpána Kosa
(ve ãtyﬁruãních skladbách
s Janem Vozárem)
provázené humorn˘m divadelním
semináﬁem o skladbách a skladatelích
veãera v podání Cimrmanbandu
alisa CiBu.
Kontakt: info.plzenec@staryplzenec.cz,
tel.: 377 183 662, 377 183 659,
www.staryplzenec.cz
Vstupné: 60,- Kã
(prodej vstupenek na místû pﬁed
koncertem).
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„V oãích slzy, v srdci Ïal, to nejdraÏ‰í mi
osud vzal. Oãím jsi ode‰el, v srdci zÛstane‰
navÏdy.“
Dne 1. 3. 2009 by se doÏil mÛj manÏel
pan Josef Aj‰man 65 let a 3. 5. 2009
tomu bude 1 rok, kdy navÏdy dotlouklo
jeho nemocné srdce.
Za tichou vzpomínku dûkuje manÏelka
Miloslava Aj‰manová a dûti s rodinami.

Dne 6. 3. 2009 vzpomínáme jiÏ 5. v˘roãí, kdy nás navÏdy
opustila hodná dceru‰ka, maminka a babiãka paní
Vûra Hlinková ze Starého Plzence.
Dne 1. 10. 2009 si
pﬁipomneme 15.
v˘roãí úmrtí jejího
manÏela pana
Pavla Hlinky.
Za tichou vzpomínku dûkuje
mamka
a tch˘nû Vûra
DrahoÀovská,
dûti Ivanka a PéÈa
s rodinami.

Z· STAR¯ PLZENEC

PROJEKT
,,VOLBA POVOLÁNÍ“
V 5. A
UÏ dûti v M· si hrají na hasiãe, kosmonauty, ﬁidiãe kamionÛ, dûvãata vût‰inou na
kadeﬁnice, zpûvaãky, hereãky. Na Z· uÏ
mají dûti jasnûj‰í pﬁedstavy. Mají rÛzné
zájmy, nav‰tûvují krouÏky a umûlecké obory
na ZU·.
Pﬁi rozhodování pomáhají také nové
metody vyuãování. Jednou z nich je práce
s projektem. V lednu pracovali Ïáci
5.A s projektem ,,Volba povolání”. Projekt
pocházel v‰emi vyuãovacími pﬁedmûty.
V matematice - geometrii byli Ïáci architekty a navrhovali budovy, v pﬁírodovûdû zji‰Èovali zajímavé vûci o vesmíru, ve vlastivûdû se promûnili v historiky nebo cestovatele.
Pﬁi hodinách v˘tvarné v˘chovy a pracovních ãinnostech navrhovali a tvoﬁili pracovní odûvy pro jednotlivá povolání.
Pﬁi hodinách pracovaly dûti samostatnû,
vyuÏívaly encyklopedie a internet. Vyuãování dûti velice bavilo. I kdyÏ nûkteﬁí je‰tû
nûkolikrát zmûní své plány, urãitû si ale na
tyto hodiny vzpomenou.
Pﬁejme dûtem, aby jim jejich plány vy‰ly.

Îáci 3. a 4. skupiny ze tﬁídy 5. A v roli odûvních návrháﬁÛ.

Foto Mgr. Jana Khaurová

Kaãka Lukuczová a Tomá‰ Pa‰ek s hotov˘m projektem.

Foto Mgr. Jana Khaurová

Mgr. Jana Khaurová

PYTHAGORIÁDA
2008 – 2009
V pátek 13. února 2009 probûhlo na na‰í
‰kole úvodní kolo matematické soutûÏe Pythagoriáda 2008/2009. Nad zajímav˘mi
logick˘mi pﬁíklady pﬁem˘‰lelo 25 chlapcÛ
a dûvãat ze 6. a 7. roãníkÛ. PﬁestoÏe se
v‰ichni maximálnû snaÏili, ne‰Èastn˘ datum
byl proti nim a nikdo se úspû‰n˘m ﬁe‰itelem
nestal. Vyﬁe‰it správnû v‰echny úkoly bylo
letos opravdu velmi tûÏké. V mlad‰í kategorii zvítûzili se ziskem 7 bodÛ Dá‰a Dolíhalová a Michal Pinkr, mezi star‰ími Veronika
Vytisková. V‰em k postupu do okresního
kola chybûly dva body.

Îaneta Malovcová, 6.A
Foto Martin ·tekl

Maximální soustﬁedûní k úspûchu nestaãilo.
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Mateﬁská ‰kola Star˘ Plzenec, Vrchlického 853
oznamuje, Ïe
DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
v mateﬁské ‰kole se uskuteãní
17. bﬁezna 2009
v dobû od 9 do 11 hodin a od 14 do 16 hodin.
Pﬁijìte si prohlédnout prostﬁedí mateﬁské ‰koly. ZároveÀ si mÛÏete
vyzvednout Ïádosti a dal‰í dokumenty potﬁebné k pﬁijetí dítûte do M·.
Vyzvednutí Ïádostí je moÏné kaÏd˘ den
od 16. bﬁezna do 28. bﬁezna v M·.

ZÁPIS DO M·
pro ‰kolní rok 2009/2010 se bude konat
31. bﬁezna 2009
od 10 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin
v budovû Mateﬁské ‰koly ve Starém Plzenci.
Rodiãe nebo jejich zástupci, kteﬁí pﬁijdou s dítûtem k zápisu, pﬁedloÏí
vyplnûné dokumenty a rodn˘ list dítûte. Zapisovány budou dûti, které
dovr‰í ve ‰kolním roce 2009/2010 tﬁí aÏ ‰esti let, popﬁípadû dûti
s odkladem ‰kolní docházky.
K pﬁed‰kolnímu vzdûlávání se pﬁednostnû pﬁijímají dûti v posledním
roce pﬁed zahájením povinné ‰kolní docházky.

UKÁZKA DRAVCÒ NA Z· VE STARÉM PLZENCI

Bﬁi‰ní taneãnice Tereza Hájková a Kateﬁina Pok‰teflová.
Foto Lenka Voldﬁichová

Dne 23. 1. 2009 vystupovaly bﬁi‰ní taneãnice ze Z· Star˘
Plzenec na plese v Nezbavûticích. Taneãnice zatanãily tﬁi
skladby. Tanãily se závojem, s hÛlkou a s kﬁídly ISIS. Vystoupení se moc líbilo a taneãnice byly odmûnûny bouﬁliv˘m
potleskem. Dûkujem paní Ho‰kové za pozvání a pﬁíjemnou
atmosféru. Taneãnicím gratulujeme k úspûchu a taneãní
pokroãilosti.
Bc. Kateﬁina Vlachová Khaurová

Dne 3. února 2009 nás nav‰tívil chovatel dravcÛ pan Milan Zale‰.
Nejprve nás se sv˘mi svûﬁenci seznámil. Dozvûdûli jsme se jejich
stáﬁí, rozpûtí kﬁídel, váhu, jak dlouho trvá jejich v˘cvik a co v‰echno jsou schopni se nauãit. Vidûli jsme orla moﬁského – Maﬁenku,
rarocha velkého – T˘nu, v˘ra velkého - Kubu a pu‰tíka bûlavého –
âendu (viz fotografie).
Dravci nás se zájmem pozorovali a obãas se prolétli nad na‰imi
hlavami. Pﬁedná‰ka byla zajímavá. Nejvíce se nám v‰em líbila
Maﬁenka.
Karolína Záhrubská a Krist˘na Peterková, 5. A

Z· SEDLEC

ZÁPIS DùTÍ DO SEDLECKÉ ·KOLY
Leto‰ní zápis dûtí do první tﬁídy se konal v úter˘ 11. února
2009. Na zápis jsme spoleãnû s Ïáky 3.–5. roãníku pﬁipravili
hned dvû uãebny, z nichÏ jedna slouÏila k samotnému zápisu
a druhá byla pro dûti a rodiãe, kteﬁí na zápis ãekali. Zde si

Dravci po nás zpoãátku nedÛvûﬁivû pokukovali.

Foto Martin ·tekl

mohli prohlédnout uãebnice a se‰ity, které budou v 1. tﬁídû potﬁebovat. V‰em se vûnovali Ïáci 5. roãníku, a tak si pﬁed‰koláci mohli
zahrát kuÏelky, sestavit puzzle, skákat na míãi nebo prohlíÏet encyklopedie. âas ãekání na zápis jim proto lépe utíkal a ztratili ostych
z neznámého prostﬁedí. Pﬁi zápisu dûti poznávaly geometrické tvary,
poãítaly do 5, stavûly z kostek hrady, urãovaly poãáteãní písmenko,
ãi poznávaly zvíﬁátka, ovoce a vyprávûly pohádku.V‰ichni se do
‰koly tû‰í a na závûr zápisu pﬁed‰koláãci obdrÏeli drobné dárky.
Letos jsme zapsali celkem 22 prvÀáãkÛ, coÏ je poãet, kter˘ na‰e
‰kola je‰tû nikdy nezaznamenala.
Star‰í dûti se hned následující den mohly tû‰it z pﬁedstavení divadla Alfa Tﬁi mu‰ket˘ﬁi. A co nás v únoru je‰tû ãeká? No pﬁece oblíben˘ ma‰karní karneval, kter˘ poﬁádáme kaÏd˘ rok koncem mûsíce.
Klárka byla v lavici k nerozeznání od opravdov˘ch ‰kolákÛ. Foto R. Schmidová

Mgr. Ivana âepková

dokumentRL03_09.qxd

25.2.2009

15:47

Str. 9

Strana 9

RadyÀské listy – bﬁezen 2009

ZIMNÍ RADOVÁNKY VE ·KOLNÍ DRUÎINù Z· STAR¯ PLZENEC

Stavba eskymáckého iglú.

Foto Jana Hermanová

Hurá z kopeãku!

Z· SEDLEC

SETKÁNÍ
S HARMONIKOU
V mûsíci únoru nám pozvala paní uãitelka Malá na hodiny hudební v˘chovy
rodiãe na‰eho spoluÏáka Pepíãka Pospí‰ila, kteﬁí se zab˘vají lidovou hudbou,
zejména písniãkami doprovázen˘mi
harmonikami. Paní a pan Pospí‰ilovi
nám vyprávûli o rÛzn˘ch druzích harmonik, ale i o jin˘ch hudebních nástrojích, které vyuÏívali staﬁí vesniãtí muzikanti. Vyprávûní a zajímavé ukázky
byly doplnûny moÏností vyzkou‰et si
hraní na nûkteré nástroje na vlastní
kÛÏi, coÏ se nám velice líbilo.
Foto a text Anna Císaﬁová

Harmonikáﬁsk˘ duet.

Práce s vozembouchem není snadná.

Jak se tahá za fanfrnoch.

Foto Jana Hermanová
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SKAUTSKÉ ZIMNÍ
RADOVÁNKY
V zimních mûsících jsme toho s na‰ím
oddílem opût mnoho zaÏili. V lednu jsme
se na jeden veãer pﬁenesli do daleké âíny
a uspoﬁádali si veãeﬁi v tamním stylu.
Pochutnali jsme si na salátu, kuﬁecí smûsi
s bambusov˘mi v˘honky a teplém ovoci
s karamelem – to v‰e samozﬁejmû pouze
za pomoci ãínsk˘ch hÛlek, které nám celkem dávaly zabrat. Zaãátkem února jsme
vyrazili na tradiãní Zimní pﬁechod Brd.
KaÏd˘ rok se ho zúãastní zhruba 500
skautÛ. V‰ichni si mezi sebou vymûÀují
vlastnoruãnû vyrobené památeãní kartiãky. Po celodenním putování nám v‰ak
nejvût‰í odmûnou byla náv‰tûva cukrárny. O ãtrnáct dní pozdûji jsme také hodnû
cestovali - ale více pomyslnû neÏ doopravdy. Slavili jsme mezinárodní skautsk˘ svátek zvan˘ „Den sesterství“. SoutûÏ, kterou jsme ten den uspoﬁádali, nás
zavedla napﬁíklad do Mexika, Ruska ãi
Itálie. Ochutnali jsme rÛzné národní dobrÛtky, lu‰tili ‰ifry a po celém Plzenci sbí-

rali indicie, které nás zavedly do cílového
státu – Portugalska. Tam jsme si u ãaje a
portugalsk˘ch pudinkov˘ch ko‰íãkÛ

âínská veãeﬁe.

P O Z VÁ N K A
na volební ãlenskou schÛzi
Obãanského sdruÏení HÛrka a Radynû,
která se uskuteãní
17. bﬁezna 2009 od 18.00 hod.
v salonku restaurace Na Jízdárnû.
Program:
1) v˘roãní zprávy v˘boru OSHR
2) volby orgánÛ sdruÏení
3) pﬁedná‰ka z historie mûsta
4) film o Radou‰ov˘ch hrách 2008
Jsou zváni v‰ichni ãlenové OSHR, pﬁíznivci sdruÏení
a v‰ichni, kteﬁí se zajímají o historii mûsta.
âleny sdruÏení upozorÀujeme na povinnost zaplatit
ãlenské pﬁíspûvky za leto‰ní rok.
V˘bor OSHR

povídali o na‰ich cestovatelsk˘ch snech.
UÏ aby byly prázdniny!
Olina Dankoviãová

Foto Olina Dankoviãová
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D R Á â K O V S K ¯ Z P R AVO D A J
ANEB JAK SE ÎIJEV RCD
Milí pﬁíznivci Dráãka, pﬁivítejme spolu mûsíc, kter˘
nám pﬁiná‰í jaro, tedy bﬁezen.
Chystáme pro vás pár zajímav˘ch akcí, které vás i va‰e
dûtiãky nejen pobaví, ale téÏ
nauãí nûco nového.
PROGRAM NA B¤EZEN
4. 3. a 18. 3. 2009 - kreativní tvoﬁení pro
maminky – na va‰e pﬁání nyní dvakrát
v mûsíci. V obou termínech v˘roba ‰perkÛ
z hmoty FIMO. Hlaste se na na‰í emailové
adrese rcdracek@centrum.cz.
Pondûlí 9. 3. 2009 - klub maminek – od
20 hod. posezení ve Staroplzenecké restauraci – pﬁijìte s námi oslavit tradiãní svátek
Mezinárodní den Ïen a malé pﬁekvapeníãko.
Hlaste se na dráãkovském emailu do 8. 3., je
nutné zamluvit poãet míst!!!
11. 3. 2009 probûhnou v tradiãním ãase
masáÏe s paní Kepkovou a kurz batolátek
ve vûku pÛl roku – 1 rok. Tento kurz je jiÏ
naplnûn!!
11. 3. 2009 - komu se nelení, tomu se
zelení aneb pﬁijìte si do centra vysadit
osení.
Od 9.30 hod. do 11 hod. si v centru kaÏd˘
mÛÏe pﬁijít vysadit osení a oslavit pﬁíchod
jara touto tradiãní rostlinkou. Info na webu.
19. 3. 2009 - vyná‰ení zimy – pﬁijìte se
rozlouãit se zimou a pﬁivítat spoleãnû jaro.
Akce se koná venku, samozﬁejmostí bude
i doprovodn˘ program. Více info v centru.
21. 3. 2009 od 16 hod. – 18 hod. se opût
pﬁijìte pobavit na Den zdraví s VZP. Opût
bude pro vás i va‰e dûtiãky pﬁipraveno
zábavné odpoledne. Více v centru a na
webu.
25. 3. 2009 – tématické dopoledne pro
na‰e nejmen‰í tentokrát na téma Pohádka
o âervené Karkulce. Info v centru, kde se
mÛÏete také pﬁihlásit (hlásit se lze téÏ na
webu).
Doufáme, Ïe si kaÏd˘ z vás vybere nûco,
co ho zaujalo, a pﬁivítáme vás na nûkteré
z bﬁeznov˘ch akcí, kter˘ch je pomûrnû
hodnû. Kdo z vás je‰tû nenav‰tívil RC Dráãek, pﬁijìte se informovat na kteroukoli
akci. Rádi pﬁivítáme nové dráãkovany
a dráãkovanky do na‰eho jiÏ tak rozrostlého
kolektivu. Dûkujeme za pﬁízeÀ a tû‰íme se
v dal‰ím mûsíci.
Eva Mertlová a t˘m RCD

RadyÀské listy – bﬁezen 2009

VLASTENECKO-DOBROâINNÁ
OBEC BARÁâNÍKÒ STAR¯ PLZENEC
Tetiãky a sousedé obce baráãníkÛ
Star˘ Plzenec se 24. ledna 2009
se‰li, aby zhodnotili svoji ãinnost
za rok 2008. Hodnocení spoleãné
celoroãní práce se zúãastnili
zástupci XII. Ïupy baráãníkÛ a
sdruÏen˘ch obcí, pﬁedstavitelé spoleãensk˘ch organizací a starosta
mûsta pan Zdenûk Matas.
Po zahájení nás pobavily s kulturním
vystoupením dûtiãky z mateﬁské ‰koly pod vedením sv˘ch uãitelek. Rychtáﬁ obce pﬁivítal delegáty a vzácné hosty a seznámil v‰echny s programem valného hodnotícího
zasedání. Následovalo uctûní památky tetiãek a sousedÛ, kteﬁí nás jiÏ
opustili. Kon‰elé obce pak pﬁednesli zprávy o celoroãní ãinnosti.
Poté byly podány zdravice delegátÛ a vzácn˘ch hostÛ. Pﬁedstavitelé organizací kladnû hodnotili vzájemnou spolupráci. Pan starosta vyslovil uznání za na‰i
úãast na akcích, které mûsto poﬁádalo. Na‰e obec panu starostovi podûkovala za podporu, kterou mûsto obci baráãníkÛ vûnuje. Celkového hodnocení práce na‰í obce se ujala
rychtáﬁka XII. Ïupy Jana Sladkého Koziny tetiãka ·olcová, která velmi ocenila ãinnost
na‰í obce a vyslovila podûkování tetiãkám a sousedÛm za práci v obci.
Touto cestou dûkujeme v‰em za úãast a podporu v na‰í ãinnosti a tû‰íme se na dal‰í
spolupráci.
Anna Klimentová
syndiãka obce
Obãanské sdruÏení zdravotnû postiÏen˘ch Staroplzenecko
·VADLENKY JSOU V NOV¯CH PROSTORÁCH JAKO DOMA
Na‰e sdruÏení má ve sv˘ch ﬁadách krouÏek ‰ikovn˘ch rukou pod vedením
paní Marie ·imkové. KrouÏek se stûhoval po celá léta z místa na místo. Poslední azyl nabídla ‰vadlenkám paní ZdeÀka Komínková na faﬁe. Mûly k dispozici
malou útulnou místnost a bylo o nû dobﬁe postaráno. 13 ãlenek a malá místnost
byla tím dÛvodem, Ïe nemohly pﬁijímat nové ãlenky.
Minul˘ rok dostal v˘bor OSZP od Mûstského úﬁadu Star˘ Plzenec do pronájmu prostor v b˘valé ‰kole na Malé Stranû. Bûhem nûkolika mûsícÛ si tuto místnost útulnû upravili ãlenové v˘boru OSZP. Poﬁádáme zde pravidelné v˘borové
schÛze. Dále pﬁipravujeme novû den otevﬁen˘ch dveﬁí pro na‰i ‰irokou ãlenskou
základnu. Staráme se zhruba o 265 ãlenÛ. Po poradû s pﬁedsedou panem Josefem
Korãákem jsme nabídli tyto prostory paní Marii ·imkové, která si je prohlédla
a byla velmi spokojena. „Koneãnû mÛÏeme pﬁijímat nové ãlenky,“ byla její první
vûta. „Jsme rády, Ïe na‰e nová klubovna bude plnû vyuÏita po cel˘ mûsíc.“ Chtûl
bych je‰tû jednou podûkovat paní ZdeÀce Komínkové a panu faráﬁi Petru Frantovi za vzornou péãi, kterou vûnovali na‰im ‰vadlenkám.
Jan Skﬁivánek
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T¤ÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V ROCE 2009

DùTSK¯ MA·KARNÍ
KARNEVAL

MA·KARNÍ
„PYÎAMOV¯“ PLES

V leto‰ním roce se v na‰em mûstû uskuteãnila tradiãní Tﬁíkrálová sbírka. Díky
v‰em, kteﬁí pﬁispûli, se vybralo celkem
37.139 Kã. Je‰tû jednou bychom chtûli
podûkovat v‰em, kteﬁí pﬁispûli.

Dne 24. ledna 2009 se konal dûtsk˘
ma‰karní karneval. Se‰la se spousta krásn˘ch masek (viz foto) a bylo tûÏké vybrat
ty nejlep‰í. Modeláﬁi z klubu MKKR
pﬁedstavili své modely aut a vrtulníkÛ.
V‰ichni se skvûle bavili, zatanãili si
a v‰echny masky si odnesly drobn˘ dárek.

Sobotu 14. února 2009 se uskuteãnil
ma‰karní ples, tentokrát pyÏamov˘. Se‰la
se spousta noãních úborÛ a odmûnit pﬁipraven˘mi dorty tﬁi nejlep‰í bylo obtíÏné.
Bohatá tombola potû‰ila kaÏdého. Dûkujeme v‰em sponzorÛm a tû‰íme se pﬁí‰tí
rok, na va‰e pﬁání opût v pyÏamech.

Za Kolpingovu rodinu
Martina ·teklová
Foto archiv

Za Kolpingovu rodinu
Martina ·teklová
Foto archiv

Za Kolpingovu rodinu
ZdeÀka Komínková
a Martina ·teklová

OHLÉDNUTÍ ZA
T¤ÍKRÁLOVOU SBÍRKOU
ProtoÏe se v minulém ãísle RL neobjevil ani ﬁádek
o Tﬁíkrálové sbírce v na‰em mûstû, chtûly bychom se k této
akci vrátit a s jejím prÛbûhem seznámit ãtenáﬁe.
Veﬁejné sdûlovací prostﬁedky nûkolik dnÛ po Novém
roce nepﬁetrÏitû oznamovaly ‰iroké veﬁejnosti, Ïe na celém
území âR probûhne Tﬁíkrálová sbírka, a vysvûtlovaly její
charitativní zámûr. JelikoÏ se v minulém roce v Sedlci
Tﬁíkrálová sbírka nekonala, nabídli jsme pomocnou ruku
staroplzenecké Kolpingovû rodinû, kterou vede velice obûtavá paní Martina ·teklová s tím, Ïe v Sedlci sbírku zajistíme. Vût‰ina dûtí dala pﬁednost bruslení na zamrzlém rybníce, a tak dospûlí dobrovolníci zaãali obcházet sedlecké
domácnosti sami. V sobotu dopoledne vyrazila 1. skupina
– paní Frantová, Milu‰e Chrastilová a Vûra Chrastilová.
I pﬁes snûhovou plískanici doprovázela paní Vûru Chrastilovou její vnouãátka - Karolínka, Barunka, Filípek
a Verunka. Verunka u kaÏd˘ch vrátek zahrála na flétniãku
tﬁíkrálovou koledu a ostatní dûti ji zpûvem doprovázely.
Odpoledne je vystﬁídala dal‰í parta je‰tû men‰ích koledníkÛ, a to tﬁi vnouãátka paní Marie ·imkové - ·imonek, Klárka a Terezka, která ‰la se svou babiãkou a s paní M. Chrastilovou. Byla radost na nû pohledût - koledovala tak hlasitû, Ïe
se muselo kaÏdé srdéãko otevﬁít. BohuÏel, nûkteré dveﬁe
zÛstaly zavﬁeny, pouze se záclona h˘bala. My dospûlí to
víme, Ïe nejsou v‰ichni lidé charitativnû zamûﬁeni, ale dûtské
oãi to nechápaly. Pﬁesto za 4 dny poutû po Sedlci se dá ﬁíci,
Ïe zde Ïije mnoho lidí, kteﬁí mají srdce na pravém místû. KéÏ
by to tak zÛstalo i nadále. Za pozornost stojí téÏ obûtavost
paní Emy Vávrové, která se sv˘mi tﬁemi dûtmi (s nejmlad‰í
Emiãkou v koãárku) pomáhala v ãásti Sedlce a ve Starém
Plzenci tuto sbírku zaji‰Èovat. Patﬁí jí velk˘ dík, úcta a obdiv.
V‰echny zúãastnûné dûti dobﬁe vûdí, Ïe sbírka je urãena
z velké ãásti nemocn˘m a opu‰tûn˘m lidem. Men‰í ãást
vybran˘ch penûz zÛstává v obci. Vûﬁíme, Ïe obyvatelé mûsta
budou s v˘‰í a se zpÛsobem naloÏení s vybran˘mi penûzi
seznámeni.

Snímkem se vracíme k dûtskému ma‰karnímu karnevalu.

Foto archiv

PyÏamáci pﬁi vydávání tomboly.

Foto archiv

Milu‰e Chrastilová a Marie ·imková

Malí sedleãtí koledníci.

Foto Marie ·imková
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PROST¯ SVùT P¤ÍRODY

RadyÀské listy – bﬁezen 2009
(nad v˘stavou Karoliny Hrubé)

V pﬁíjemné, témûﬁ rodinné atmosféﬁe byla 9. února zahájena v˘stava
dlouholeté Ïaãky v˘tvarného oddûlení na‰í místní ZU·, Karoliny Hrubé.
(Je to jedna ze dvou v˘stav, které letos tato ‰kola poﬁádá.)
Karolína absolvovala speciální ‰kolu v Blovicích a pracuje nyní v jednom z plzeÀsk˘ch zahradnictví. Proto jsou námûtem jejích obrazÛ hlavnû
kvûtiny a svût pﬁírody vÛbec. „Pokud necháte pracovat svou fantazii, potáhne vás to na rozkvetlou louku,“ tûmito slovy zahájila vernisáÏ její uãitelka
paní Frolíková. „Karolína si oblíbila malbu temperou a je schopna míchat
krásné jemné odstíny barev s neuvûﬁitelnou lehkostí,“ dodala poté.
Svût pﬁírody Karoliny Hrubé je radostn˘, nekomplikovan˘, jemné tóny
jejích pﬁeváÏnû kvûtinov˘ch obrazÛ vytváﬁejí dokonal˘ soulad pln˘ pohody. Autorka má velk˘ smysl pro barvy a kompozici. Intuitivnû vybere a
namíchá, co je jí pﬁíjemné. Tam, kde jiní malíﬁi musejí sloÏitû pﬁem˘‰let,
neÏ sladí barvy, tam Karolína velmi rychle a naprosto pﬁirozenû vybere to
pravé. Pﬁijìte se podívat na optimisticky barevn˘ svût obrazÛ této
zvlá‰tní prosté dívky, která maluje tak samozﬁejmû, jako my d˘cháme.
Mgr. Anna Velichová

KONCERT MLAD¯CH UMùLCÒ
Dne 10. února 2009 se jiÏ po páté v této 24. koncertní
sezónû se‰li v obﬁadní síni staroplzenecké radnice v‰ichni
pﬁíznivci váÏné hudby, aby se mohli zaposlouchat do koncertu mlad˘ch umûlcÛ. V programu vystoupili: houslistka
Jitka Jahnová a hornista Tomá‰ Koláﬁ, které na klavír doprovodila sopranistka Gabriela Pechmannová. Bûhem veãera
zaznûly mj. skladby W. A. Mozarta a Johna Williamse.
Jitka Jahnová se zaãala uãit houslové hﬁe v ZU· Star˘
Plzenec u pana Miloslava Esterleho a poté absolvovala
Konzervatoﬁ v Plzni. Je posluchaãkou katedry hudební
v˘chovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
Ostravû. V souãasné dobû získává zku‰enosti studiem
u vynikající houslistky paní Marty Líbalové v Dánsku.
Tomá‰ Koláﬁ studoval hru na lesní roh na PraÏské konzervatoﬁi. V souãasné dobû je posluchaãem Janáãkovy
akademia múzick˘ch umûní v Brnû a zároveÀ pÛsobí jako
stáÏista v Symfonickém orchestru âeského rozhlasu
v Praze.V roce 2007 zvítûzil v Mezinárodní interpretaãní
soutûÏi ÏesÈov˘ch nástrojÛ v Brnû a rovnûÏ získal titul
absolutního vítûze v oboru lesní roh.
Sopranistka Gabriela Pechmannová pﬁedvedla jiÏ dvakrát své pûvecké umûní na koncertech Kruhu pﬁátel hudby
ve Starém Plzenci v roce 2007 za klavírního doprovodu
paní Jindﬁi‰ky Hrneãkové. Po studiu hry na klavír pokraãovala ve studiu zpûvu u renomované profesorky Ludmily
Kotnauerové. Kromû úãinkování na koncertních pódiích
v âeské republice je zvána k vystoupením v mnoha evropsk˘ch zemích. S velk˘m ohlasem se setkalo její spoleãné
vystoupení se ‰piãkov˘m barytonistou Romanem Janálem,
jehoÏ koncertní vystoupení v rámci Kruhu pﬁátel hudby ve
Starém Plzenci je plánováno na leto‰ní 14. duben.
Dal‰ím, v poﬁadí ‰est˘m koncertem Kruhu pﬁátel hudby
v sezónû 2008/09 bude vystoupení souboru renesanãní
a barokní hudby Musica ad Gaudium dne 3. bﬁezna.
Eva Vlachová

Zprava: Karolína Hrubá – autorka v˘stavy, Jana Frolíková – uãitelka v˘tvarného oboru
ZU·, Veronika Vytisková - Ïákynû hudebního oboru ZU·, která zpﬁíjemnila vernisáÏ svojí
hrou na kytaru.
Foto Eva Vlachová

VERNISÁÎ MALÍ¤KY LIBU·E BAËKOVÉ
V CAFÉ ROTUNDA
Poprvé v historii Malé Strany se uskuteãnila v˘stava obrazÛ v domû s dávnou
historií. Známá pavlaã a klenby v pﬁízemí
novû opraveného stavení pﬁipomínají
dobu dávno minulou. U pﬁíleÏitosti
v˘znamného Ïivotního jubilea staroplzenecké malíﬁky Libu‰e BaÈkové se se‰la
také vzácná skupina malíﬁÛ, jejichÏ vztah
ke Starému Plzenci je velmi znám˘, a
díky tûmto osobnostem se sláva mûsta ‰íﬁí
aÏ za hranice na‰eho státu. Své vzácné
dary pﬁinesli Václav Benedikt, Alena Hanker, Jana a Roman Vrtûlovi. Ke svému
malíﬁskému umûní se bûhem své pﬁedná‰ky o historii kraje pﬁiznal i Vladimír Popp,
kter˘ nám jiÏ nûkolikrát byl v˘born˘m
prÛvodcem po památn˘ch a tajemn˘ch
místech Nepomucka. Tentokrát se zamûﬁil
na PlzeÀsko, a dokonce se pﬁedstavil i
v roli básníka. Ve spoleãnosti poklidn˘ch
obrazÛ autorky v˘stavy a velmi bohaté
hostiny, pﬁi níÏ nechybûla ﬁada hudebních
vstupÛ, proÏili v‰ichni pﬁítomní velmi pﬁíjemn˘ sobotní podveãer. Pﬁejeme Libu‰i
BaÈkové do dal‰ích let mnoho ‰tûstí a

zdraví. Dûkujeme za velmi
obohacující kulturní záÏitek i za nápaditost, s níÏ
pﬁipravuje pro nás mnoho
pouãn˘ch a poutav˘ch
akcí.
Text a foto
Eva Suttnerová

Houslistka Jitka Jahnová (vlevo) s klavíristkou a sopranistkou Gabrielou Pechmannovou.
Foto Mgr. Milena Benediktová

Libu‰e BaÈková pﬁijímá obraz od staroplzeneckého Libu‰e BaÈková vítá hosty v domû.
malíﬁe Václava Benedikta.
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NEJMLAD·Í STAROPLZENECKÁ BÁSNÍ¤KA K¤TILA SVOU SBÍRKU
Jedenáctého února veãer se komorní
prostory Polanovy sínû v Knihovnû mûsta
Plznû rozeznûly ver‰i dvou mlad˘ch básníﬁek - Ireny Velichové ze Starého Plzence
a Mileny Písaãkové z Plznû. Obû kﬁtily
své básnické sbírky, vydané za podpory
mûsta Plznû v edici Ulita.
Irena Velichová (nar. 1987) se i pﬁes své
mládí vûnuje poezii jiÏ pomûrnû dlouhou
dobu. Je ãlenkou plzeÀského literárního
Ason klubu, kde v r. 2005 vydala svoji
úplnû první sbírku Hlasy v peﬁí, a úãastní
se kaÏdoroãnû rÛzn˘ch literárních soutûÏí.
Také pravidelnû pﬁispívá do plzeÀského
literárního ãasopisu PlÏ, kde vede jednu
z rubrik. „Básnû pí‰u z pﬁetlaku, ve chvílích pesimismu, smutku. Pokud jsem ‰Èastná, takovou potﬁebu nemám,“ ﬁekla kdysi
v rozhovoru pro plzeÀsk˘ Kulturní pﬁehled. A protoÏe je nyní opravdu velmi
‰Èastná - právû zaãala studovat na DAMU
svÛj vysnûn˘ obor produkce a na‰la si
i spﬁíznûnou literární du‰i – poãkáme si asi
na dal‰í ver‰e del‰í dobu. Její nároãná poezie, plná sloÏit˘ch asociací, je k vidûní
v mûstské knihovnû Star˘ Plzenec. Tato

básnická sbírka nese název „Dopisy
k nûmu“.
A.V.
Carpe diem
(mámû)
Irena Velichová
Veãer skládá
vrásky pod pol‰táﬁ
po ko‰ilích
hlavu
a po temeni Sny
Míjím ji vlastnû pokojem
a klidem bûsu
a ãasem jejích hodin
A snad je veãer ‰Èastná
Kﬁiklavû ostruÏinná na rtech
Má nejkrásnûj‰í rÛÏe
Autorka básnické sbírky „Dopisy k nûmu“ Irena
Velichová.
Foto archiv

FOTBALOVÁ GARDA STARÉHO PLZENCE
SUVERÉNNÍM VÍTùZEM HALOVÉHO TURNAJE
13. roãník Memoriálu Josefa Sutnara vyhrála „bez ztráty kytiãky“ garda Starého Plzence.
Poﬁadatel turnaje, SK Star˘ Plzenec, pozval do
rokycanské haly 7 muÏstev star˘ch gard na jiÏ
tradiãní fotbalov˘ turnaj. 7. 2. 2009 ve 14
hodin se rozbûhl kolotoã 21 zápasÛ – hrálo se
systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m. Dramatick˘mi fotbalov˘mi boji suverénnû proplula staroplzenecká garda, která postupnû poráÏela Rokycany
3:1, Horní Bﬁízu 5:2, Rakovou 5:0, Letnou 6:3,
Blovice 3:2 a SK Smíchov PlzeÀ 4:3.
Hodnû zajímav˘ byl poslední zápas s SK
Smíchov, kdyÏ je‰tû 5 minut pﬁed koncem prohrávali Plzeneãtí 0:3, ale drtiv˘ závûr jim nakonec pﬁinesl vítûzství 4:3. Druhé místo obsadil
SK Smíchov, kdyÏ vyhrál nad Letnou 5:2, nad

Blovicemi 3:0, nad Rakovou 4:0, nad Horní
Bﬁízou 5:1 a remizoval 3:3 s Rokycany. Bronzov˘ stupínek patﬁil Rakové, kdyÏ pﬁi rovnosti
bodÛ s Horní Bﬁízou rozhodoval vzájemn˘
zápas. Ten skonãil v˘hrou Rakové pomûrem
4:2. Horní Bﬁíza tak obsadila ãtvrté místo. Za
ní pak skonãil Sokol Blovice, dále FC Rokycany a poslední bez bodu Sokol PlzeÀ – Letná.
Pﬁi slavnostním vyhla‰ování v˘sledkÛ za pﬁítomnosti Josefa Sutnara byli odmûnûni i nejlep‰í jednotlivci. Stﬁelcem turnaje byl Tomá‰
Valta ze Starého Plzence (vstﬁelil 7 branek),
nejlep‰ím brankáﬁem byl J. ·lais z muÏstva SK
Smíchov PlzeÀ. Dík poﬁadatelÛ patﬁí Jiﬁímu
Opaleckému, kter˘ v‰echny zápasy odﬁídil
s naprost˘m pﬁehledem.

Vítûzné muÏstvo SK Star˘ Plzenec, na snímku stojí zleva Kvídera, Li‰ka, Valta, Mentl, Kodalík, Sutnar (ãestn˘
host), pod nimi zleva sedí Voná‰ek, Heﬁman, Rádl.

II. LIGA V HÁZENÉ OPùT
VE STARÉM PLZENCI
DruÏstvo star‰ích dorostencÛ hraje po
dlouhé dobû II. ligu v házené.
Máme jiÏ odehranou polovinu soutûÏe.
Ze zaãátku jsme se vyrovnávali s vût‰í
zápasovou zátûÏí i nováãkovskou nevyhraností. V˘kony se v‰ak stále zlep‰ovaly,
aÏ pﬁi‰ly vysnûné v˘hry. Nyní je na‰e
druÏstvo na 8. místû po odehran˘ch 9
zápasech, kdyÏ jsme tﬁi tûÏké zápasy
vyhráli. DruÏstvo pod vedením trenérÛ
Pavla Karase a Václava Klika st. se opírá
hlavnû o v˘kony hráãÛ, kteﬁí jiÏ hráli
vy‰‰í soutûÏe. PﬁeváÏná vût‰ina jich zaãínala s házenou ve Starém Plzenci.
DruÏstvo tvoﬁí: Jiﬁí BroÏ, Ondﬁej Nov˘,
Václav Klik, Tomá‰ Voves, Olexandr Drohobetskyy, Jakub Schwetz (hostuje ze
Sokola Ko‰utka), Roman Benda, Roman
Kroft, Vilém Havelka, Lubo‰ Vála, Miroslav DáÀa, Filip Ramajzl, Václav Sopek
(oba poslednû jmenovaní hostují z HC
PlzeÀ).
S umístûním po podzimní ãásti jsme
celkem spokojeni, ale na konci soutûÏe by
bylo pûkné b˘t o 1 aÏ 2 stupínky v˘‰e.
V individuálním hodnocení máme mezi
stﬁelci celé soutûÏe na velmi pûkném 8.
místû Václava Klika s 53 brankami.
Pochvalu zaslouÏí v‰ak v‰ichni hráãi za
bojovn˘ v˘kon a dobrou reprezentaci
na‰eho klubu v II. lize. Pﬁijìte podpoﬁit
na‰e hráãe v jarních bojích na domácí
hﬁi‰tû.
Václav Klik st.
trenér
(tabulka umístûní na str. 15)
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STAROPLZENEâTÍ FOTBALOVÍ MINIÎÁCI
SKONâILI T¤ETÍ
Házenkáﬁská hala v Rokycanech byla 15. 2. 2009
dûji‰tûm osmého roãníku Memoriálu Václava Rej‰ka.
Osm pﬁihlá‰en˘ch muÏstev bylo rozdûleno do dvou
skupin. Skupina „A“: Nepomuk porazil Losinou 4:0,
D˘‰inou 7:0 a SK Smíchov PlzeÀ 2:0. SK Smíchov
vyhrál nad Losinou 2:0 a nad D˘‰inou 7:0. Duel Losiná D˘‰ina skonãil 7:0. Skupina „B“: Sparta PlzeÀ
vyhrála 6:0 s Horní Bﬁízou, 3:0 s M˘tem a 1:0 se Star˘m Plzencem. Star˘ Plzenec porazil 1:0 Horní Bﬁízu a
2:1 M˘to. Remízou 1:1 skonãil duel mezi M˘tem a
Horní Bﬁízou. V semifinále vyhrál Nepomuk nad Star˘m Plzencem 2:0 a Sparta PlzeÀ porazila SK Smíchov
2:1. V dal‰ích zápasech se jiÏ bojovalo o koneãné
umístûní. Sedmé místo si vybojovala Horní Bﬁíza
v˘hrou 9:0 nad D˘‰inou. Páté skonãilo M˘to, kdyÏ po
remíze 0:0 s Losinou rozhodly v jejich prospûch penalty (2:1). Tﬁetí skonãil Star˘ Plzenec, díky v˘hﬁe 3:0 nad
SK Smíchov PlzeÀ. Finále mezi Nepomukem a Spartou
PlzeÀ skonãilo nerozhodnû 0:0, na penalty vyhrál
Nepomuk 1:0.
Petr Li‰ka

Slavnostní vyhlá‰ení v˘sledkÛ 8. roãníku Memoriálu Václava Rej‰ka za pﬁítomnosti v‰ech muÏstev.

Policisté z jiÏního
PlzeÀska
nemají
vÛbec lehkou sluÏbu.
Na to, Ïe to je pravda, poukazuje i pﬁípad, kter˘ se stal
v pondûlí 2. února.
Policisté z obvodního oddûlení Star˘
Plzenec hlídkovali v obci ·tûnovice. Asi
pÛl hodiny po pÛlnoci si v‰imli vozidla
Nissan Sunny, které nemûlo osvícenou
zadní registraãní znaãku. Rozhodli se tedy,
Ïe vozidlo zastaví a spoleãnû s posádkou
zkontrolují. Hlídka vyjela za Nissanen.
Jeho ﬁidiã v‰ak z niãeho nic ‰lápl na plyn.
StráÏci zákona zapnuli v˘straÏné zaﬁízení
a zaãali podezﬁelé auto pronásledovat.
Dvojice vozidel vyrazila smûrem k obci

Útu‰ice. Policisté dali, pomocí pﬁedního
svûtelného signalizaãního zaﬁízení STOP,
ﬁidiãi ujíÏdûjícího auta nûkolikrát v˘zvu
k zastavení. Na to v‰ak nereagoval. Honiãka pokraãovala aÏ do obce Útu‰ice. Tam
v zatáãce vyhodil spolujezdec sedící
v Nissanu pﬁed policejní auto osmadvacet
kovov˘ch hﬁebíkÛ svaﬁen˘ch do tvaru
jeÏka. Udûlal to proto, aby po‰kodil policistÛm pneumatiky a tím se zbavil jejich
pronásledování. Soustﬁedûní policisté v‰ak
zpozorovali, Ïe z Nissanu bylo nûco odhozeno, a tak se staãili obratn˘m manévrem
nástraze vyhnout.
UÏ to vypadalo, Ïe piráti silnic získají
rozhodující náskok, kdyÏ najednou je‰tû
v té samé zatáãce, dostal ﬁidiã ujíÏdûjícího
vozidla smyk a havaroval. NeÏ se on
a jeho komplic staãili rozkoukat, byli jiÏ

Foto Petr Li‰ka

na místû policisté, kteﬁí oba muÏe zadrÏeli. Následnou kontrolou zjistili, Ïe ﬁidiã
nevlastní ﬁidiãské oprávnûní. Alkohol byl
dechovou zkou‰kou vylouãen. Je‰tû ten
den zahájil komisaﬁ kriminální sluÏby
a vy‰etﬁování trestní stíhání. Spolujezdec,
ãtyﬁiadvacetilet˘ muÏ z jiÏního PlzeÀska,
ãelí obvinûní z trestného ãinu útok na
veﬁejného ãinitele. ¤idiã, pûtadvacetilet˘
muÏ z Klatovska, je stíhán za trestné ãiny
ﬁízení motorového vozidla bez ﬁidiãského
oprávnûní a útok na veﬁejného ãinitele spáchaného ve formû úãastenství jako návodce. Obûma muÏÛm hrozí trest odnûtí svobody aÏ na pût let.
pprap. Bc. Libor Pilaﬁ
tiskov˘ mluvãí O¤ PâR PlzeÀ-jih
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INZERCE
● Prodám solární ohﬁev (panel) 3,6 m2 deska 0,5 + pﬁíslu‰enství, nepouÏité
v pÛvodním balení. Vhodné k bazénu
nebo spr‰e. Info na tel.: 728 050 037.
● Prodám cirkulárku s kolébkou, tovární v˘roba, v dobrém stavu.
Tel.: 377 965 274.
● Hledám studentku, která mi pomÛÏe
s nûmãinou. Tel.: 720 440 183.
● Prodám dûtské jízdní kolo GALAXY
„20“ ãervená barva, pro dítû od cca 6 do
10 let, po prvním majiteli, velmi zachovalé. PÛvodní cena 3300 Kã, nyní 2000
Kã. Tel.: 728 308 792.
● Kdo prodá nebo daruje kost˘my ãerta,
Mikulá‰e a andûla anebo poskytne
návod na v˘robu tûchto kost˘mÛ? Kontakt: OSZP – Staroplzenecko,
tel.: 732 247 938.
●
KRÁLOVSTVÍ JAZYKÒ nabízí
kromû pravidelné v˘uky i intenzivní
víkendové kurzy angliãtiny, nûmãiny,
ru‰tiny i jiné. Konverzace s rodil˘m
mluvãím po celou dobu kurzu, luxusní
ubytování, maximální efektivita. Více
na www.kralovstvijazyku.wz.cz
● Hotel Ve dvoﬁe, s.r.o hledá do novû
budovaného t˘mu obchodní zástupce
pro prodej pobytov˘ch zájezdÛ a restauraãních poukázek. Vhodné pro zástupce
stavebních spoﬁitelen, penzijních fondÛ
atd. Volejte 605 292 461.
● Prodám v˘hodnû zánovní schÛdky
„Swing“ k povrchovému bazénu, v˘‰ka
96 cm, kov, plast, s platnou zárukou.
Inf. na tel.: 728 050 037.
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