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KVùTEN 2009

S TA R¯ P L Z E N E C M Á N O V ¯ S K AT E PA R K
V sobotu dne 25. dubna 2009 v 10.00
hod. byl oficiálnû otevﬁen novû vybudovan˘ skatepark ve Starém Plzenci. Tento
sportovní areál se nachází v prostoru b˘valého hﬁi‰tû DTJ nad Ïelezniãním viaduktem na rozhraní Dvoﬁákovy a Jungmannovy ulice.
Pﬁi slavnostním zahájení pﬁedvedli staroplzeneãtí skate a freestyle borci ukázky
sv˘ch dovedností v plné parádû.
Celkové finanãní náklady realizace uvedeného areálu ãinily cca 1 mil. 400 tisíc
Kã. Milión dostalo mûsto Star˘ Plzenec
díky poslankyni Parlamentu âR pí Levé
jako dotaci z Ministerstva financí a zb˘vajících cca 400 000 Kã bylo uhrazeno
z mûstského rozpoãtu.
ZároveÀ bylo ãásteãnû upraveno nejbliÏ‰í okolí areálu (nové laviãky, odpadkové
ko‰e, stání pro kontejnery a Ïlaby pro
odvod de‰Èové vody v Jungmannovû
ulici).
Díky tomuto sportovnímu areálu získala
plzenecká mládeÏ skvûlé místo a zázemí
pro takto zamûﬁené sportovní vyÏití.
Eva Vlachová

Skatepark ve Starém Plzenci.

Foto Jiﬁí Vlach
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7. schÛze – dne 19. bﬁezna 2009
RM
vzala na vûdomí nabídku spoleãnosti
Správa Ïelezniãní dopravní cesty, s.o.na
bezúplatn˘ pﬁevod pozemkÛ parc.
ã. 241/31, 241/61 a 241/70 v ulici Pod
Tratí v k.ú Star˘ Plzenec mûstu;
souhlasila se sníÏením nájemného za
nebytové prostory v domû ãp. 68 ve Smetanovû ulici Rudolfu Hubaãovi v prvním
pololetí 2009 o 25 %;
souhlasila se zv˘‰ením vstupného na
hrad Radynû a do rotundy sv. Petra
a Pavla pro turistickou sezonu 2009;
nesouhlasila s prominutím místního
poplatku za provoz systému shromaÏìo-
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vání, sbûru, pﬁepravy, tﬁídûní, vyuÏívání
a odstraÀování komunálních odpadÛ
v roce 2009 Jitce Tou‰ové, Jarmile Kellerové a Emilii Mourkové;
vzala na vûdomí vyúãtování plesu
mûsta konaného 28.2.2009;
souhlasila s navrÏen˘m programem
oslav osvobození ve mûstû konan˘ch dne
2.5. 2009;
souhlasila s poﬁádáním tradiãního
závodu na horsk˘ch kolech ·koda bike
maratonu v roce 2009 na pozemcích
mûsta;
souhlasila s podáním Ïádosti o dotaci
na rekonstrukci rozvodu vody a odizolování základÛ budovy M· Star˘ Plzenec
a na vybudování pÛdní vestavby v budovû
Z· Sedlec.
8. schÛze – dne 2. dubna 2009
RM
schválila uzavﬁení nájemní smlouvy
s manÏely Houdkov˘mi o pronájmu ãásti
pozemku mûsta parc. ã. st. 113/1 v k.ú.
Star˘ Plzenec;
nesouhlasila s prodejem ãástí pozemkÛ
mûsta parc. ã. 464/2, 480/1 a 1459/1
v k.ú. Star˘ Plzenec spoleãnosti ABK –
PROFISTAV s.r.o. za nabízenou kupní
cenu;
souhlasila s doplnûním exponátÛ do
stávající pohádkové v˘zdoby ve vûÏi
hradu Radynû podle návrhu vedoucí
K-Centra;
souhlasila, na návrh kulturní a ‰kolské
komise s poﬁízením dﬁevûného rozkládacího pódia na nádvoﬁí hradu Radynû;
souhlasila s podáním Ïádosti Ministerstvu vnitra – HZS âR o poskytnutí dotace
na poﬁízení nové cisternové automobilové
stﬁíkaãky CAS pro potﬁeby JPO III JSDH Star˘ Plzenec v roce 2010;
souhlasila s poﬁízením víceúãelového
teleskopického Ïebﬁíku v cenû pro potﬁeby
JSDH Star˘ Plzenec;

vzala na vûdomí informaci o zmûnách
rozpoãtov˘ch pravidel územních rozpoãtÛ, tj. o novelizaci ustanovení zákona
ã. 250/2000 Sb. zákonem ã. 477/2008 Sb.
s úãinností od 1. 4. 2009 a uloÏila MûÚ
zpracovat do 30. 6. 2009 návrh novelizace
(dodatkÛ) zﬁizovacích listin pﬁíspûvkov˘ch organizací mûsta a pﬁedloÏit RM
k posouzení pro pﬁedloÏení ZM na jeho
zasedání v záﬁí 2009;
souhlasila s pﬁijetím zá‰tity mûsta nad
konáním kynologické akce ve mûstû Mistrovství mládeÏe âR ve dnech 15. a 16.
srpna 2009 a s poskytnutím finanãního
pﬁíspûvku základní organizací âeského
kynologického svazu ve Starém Plzenci;
souhlasila s podáním Ïádostí o dotaci
v rámci Programu péãe o krajinu v roce
2009 na úpravy lokalit NKP HÛrka a VKP
Ostrá HÛrka;
schválila zlep‰ené hospodáﬁské v˘sledky za rok 2008 pﬁíspûvkov˘ch organizací
Z· a M· Sedlec, ZU· Star˘ Plzenec, Z·
Star˘ Plzenec a M· Star˘ Plzenec a jejich
rozdûlení do fondÛ odmûn a rezervních
fondÛ organizací;
nesouhlasila, na Ïádost Pavla Buriana,
s pokácením smrku na pozemku mûsta
parc.ã. 210/67 v Nerudovû ulici;
vzala na vûdomí pﬁehled o konání kulturních akcí ve mûstû v dubnu 2009 pﬁedloÏen˘ vedoucí K-Centra;
souhlasila s konáním brigády Obãanského sdruÏení HÛrka a Radynû dne 25. 4.
2009 na úklid prostranství v okolí hradu
Radynû;
schválila uzavﬁení dodatku k pojistné
smlouvû s Kooperativou poji‰Èovnou, a.s.
Vienna Insurance Group ve vûci poji‰tûní
odpovûdnosti mûsta pﬁi organizování
veﬁejné sluÏby;
vzala na vûdomí zápis ze schÛze sociální komise dne 26. 3. 2009 vãetnû návrhÛ
na pﬁidûlení uvolnûn˘ch sociálních bytÛ
v domû ãp. 99 v Sedlci evidovan˘m ÏadatelÛm.

NABÍDKA AUTOBUSOVÉHO ZÁJEZDU NA ·UMAVU
Sociální komise RM s finanãní podporou
Rady mûsta ve Starém Plzenci uspoﬁádá
v sobotu dne 30. kvûtna 2009 jednodenní
autobusov˘ zájezd na ·umavu.
V pﬁípadû pﬁíznivého poãasí nav‰tívíme
dopoledne Hauswaldskou kapli u Srní
a odpoledne stezku spisovatele Karla Klostermanna z Rokyty kolem Kamenného domu
na Horních Hrádkách smûrem do Srní. Pû‰í
cesta k Hauswaldské kapli vede z obce
Mechov u Srní podél Vchyninsko - Tetovského plavebního kanálu. Kaple je vzdálena
2 km od parkovi‰tû v Mechovû u Srní. Kdo
bude mít zájem, mÛÏe pouÏít mikrobus,
kter˘ má povolení jízdy do zákazÛ vjezdu
v Národním parku ·umava.
Po této procházce pﬁejedeme do Srní, kde
si udûláme polední pﬁestávku.
Odpoledne odjedeme na Rokytu, kde je
informaãní stﬁedisko Národního parku
·umava. Z Rokyty je od roku 2008 novû

otevﬁena stezka spisovatele Karla Klostermanna do Srní. Stezka je dlouhá 3 km. Pû‰í
stezka vede kolem Kamenného domu, kde je
moÏné chvíli posedût a dát si malé obãerstvení.
V pﬁípadû nepﬁíznivého poãasí nav‰tívíme
mûsto Ka‰perské hory, kde je informaãní
stﬁedisko Národního parku ·umava, Muzeum ·umavy a pﬁípadnû i dal‰í místa.

Odjezd autobusu je v 7.30 hod. pﬁed
autobusovou zastávkou u Ïelezniãního
pﬁejezdu ve Starém Plzenci.
Cena autobusového zájezdu:
Dûti do 15 let
100 Kã
Studenti a dÛchodci
140 Kã
Ostatní zájemci
170 Kã
Zájemci o tento zájezd se mohou pﬁihlásit
v mûstské knihovnû v budovû Mûstského
úﬁadu ve Starém Plzenci, Smetanova 932.
Karel Smetana
sociální komise

Takto vypadala Hauswaldská kaple pﬁed zboﬁením.
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OZNÁMENÍ
o dobû a místû konání voleb do Evropského parlamentu
Starosta mûsta Star˘ Plzenec podle § 32 odst. 2 zákona ã. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ
oznamuje:
Volby do Evropského parlamentu se uskuteãní
dne 5. ãervna 2009 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
dne 6. ãervna 2009 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb do Evropského parlamentu
ve volebním okrsku ã. 1 - „Mûsteãko“
je volební místnost v budovû MûÚ ve Smetanovû ulici ãp. 932
pro voliãe, kteﬁí jsou pﬁihlá‰eni k trvalému pobytu v ulici
Akátová
Kozinova
Baslova
Krátká
Bezruãova
Lipová
BroÏíkova
Luãní
Do Vrchu
Mánesova
Ha‰kanova
Masarykovo nám.
Husova
NádraÏní
Javorová
Na Klínu
Jiráskova
Nerudova
K Lesu
Ostrá HÛrka
Ke Studánce
Palackého
ve volebním okrsku ã. 2 - „Vilová âtvrÈ - levá ãást“
je volební místnost v budovû Základní ‰koly na Masarykovû námûstí ãp. 54
pro voliãe, kteﬁí jsou pﬁihlá‰eni k trvalému pobytu v ulici
B. Nûmcové
Karoliny Svûtlé
Dobrovského
Kollárova
Dr. Bene‰e
Mikolá‰e Al‰e (ãást)
El. Krásnohorské
Na Smetaníku
Gorkého
Náprstkova
Hálkova
Nepomucká ul.
Havlenova
Sládkova
ve volebním okrsku ã. 3 - „Vilová âtvrÈ - pravá ãást“
je volební místnost v budovû Základní ‰koly na Masarykovû námûstí ãp. 54
pro voliãe, kteﬁí jsou pﬁihlá‰eni k trvalému pobytu v ulici
Andrej‰ky
Jedlová
âachna
Jetelová
âelakovského
Jungmannova
Dvoﬁákova
K Lomu
Erbenova
Kpt. Jaro‰e
Friãova
Ke Hﬁi‰ti
Habrmanova
Máchova
Heydukova
Májová
ve volebním okrsku ã. 4 - „Malá Strana“
je volební místnost v budovû SOU obchodu a ﬁemesel v Raisovû ulici ãp. 96
pro voliãe, kteﬁí jsou pﬁihlá‰eni k trvalému pobytu v ulici
Havlíãkova
K Vykopávkám
Herejkova
Malostranské nám.
Hollmanova
Podhradní
Hrad. PlzeÀského
Pod HÛrkou
Komenského
Raisova

PrÛbûÏná
Ra‰ínova
Smetanova
Sv. âecha
·tûnovická
·vestková
Topolová
Vrchlického
Zadní
ÎiÏkova

Tomá‰kova
U Pﬁírodního divadla
U ·imicÛ
V˘rovna
28. ﬁíjna

Modﬁínová
Pion˘rÛ
RadyÀská
Riegrova
Samota
Sladkovského
Smrková
Sportovní

Sudova
Tﬁebízského nám.
U Ml˘na
V. Kratochvíla

a ve volebním okrsku ã. 5 - „Sedlec“
je volební místnost v budovû Základní ‰koly (vchod do tûlocviãny) v Sedlci ãp.81
pro voliãe, kteﬁí jsou pﬁihlá‰eni k trvalému pobytu v ulici
Ke Skalce
Podskalí
U Sedlce
M. Al‰e (ãást)
Pod Tratí
+ Sedlec
3. Voliãi bude umoÏnûno hlasování poté, kdy prokáÏe svoji totoÏnost a státní obãanství âeské republiky (obãansk˘m prÛkazem nebo
cestovním pasem âeské republiky). NeprokáÏe-li uvedené skuteãnosti stanoven˘mi doklady, nebude mu hlasování umoÏnûno.
4. Voliãi budou dodány 3 dny pﬁede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb voliã mÛÏe obdrÏet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.
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Otevﬁen˘ dopis pﬁíteli – zastupiteli mûsta

K PRA·NOSTI ULIC

Mil˘ pﬁíteli. Pﬁi na‰em posledním setkání a Tvé kritice
zpÛsobu úprav komunikací jsem se hned druh˘ den jel podívat do ulice Mikolá‰e Al‰e, je-li pravda, co jsi tvrdil: „Ïe
ulice je v hor‰ím stavu neÏ byl pﬁed tím“. Nezlob se na mû,
ale nemohu s Tebou souhlasit. Je pravdou, Ïe v nûkolika místech, kde Vodárna PlzeÀ vymûÀovala domovní uzávûry vody,
je pláÀ vozovky mírnû propadlá. Mimochodem, tato v˘mûna
se musela provádût témûﬁ u v‰ech domovních pﬁípojek,
neboÈ byly nefunkãní! Závadu budeme reklamovat. K Tvé
kritice zpÛsobu, jak˘m komunikace necháváme opravovat, je
tﬁeba ﬁíci, Ïe zpÛsob, jak˘m jsme v loÀském roce nechali
upravit ulice K Lomu, Topolovou a M. Al‰e, nám doporuãili
odborníci a firma STRABAG, která úpravu provedla, dává
smluvní záruku 3 roky. Kromû toho tímto zpÛsobem budeme
upravovat pouze komunikace nezatûÏované tûÏkou nákladní
dopravou, které jsou vyuÏívány pﬁeváÏnû obyvateli v nich
bydlících a kde se dá pﬁedpokládat (sic?), Ïe se ﬁidiãi k upraven˘m komunikacím, ve vlastním zájmu, budou chovat ‰etrnû. Úprava tûchto tﬁí ulic v celkové délce cca 950 m nás
stála cca 3 mil Kã, a protoÏe se jednalo jen o úpravu povrchu, nebylo tﬁeba zpracovávat projektovou dokumentaci ani
vést ãasovû nároãné (3/4 roku) územní a stavební ﬁízení!
Ulice zatûÏované navíc i prÛjezdní nebo nákladní dopravou,
budeme rekonstruovat normálním zpÛsobem. V r. 2007 jsme
proto nechali zpracovat projektovou dokumentaci na ulice
Dr. Bene‰e, Sv. âecha + Jungmanova a M. Gorkého v celkové délce cca 860 m. Jen zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební ﬁízení pro tyto tﬁi komunikace
stála 1,01 mil. Kã! Vlastní rekonstrukce pak bude mít hodnotu cca 35 mil. Kã, tj. 11 x draÏ‰í neÏ pouhá úprava povrchu.. Pﬁi celkovém pﬁíjmu mûsta cca 69 mil. Kã a neinvestiãních v˘dajích cca 49 mil. Kã, zb˘vá nám roãnû na investiãní v˘daje 20 mil. Kã! Odeãteme-li 4,5 mil. na nezbytnou
údrÏbu majetku mûsta (zpravidla havarijní stavy), 7,5 mil.
na splátky úvûrÛ a dal‰í nutné v˘daje, dokázali bychom
roãnû zrekonstruovat tímto zpÛsobem tak max. 1 komunikaci. Pﬁi celkovém rozsahu potﬁebn˘ch rekonstrukcí komunikací v na‰em mûstû (70 %), není moÏné situaci ﬁe‰it bez vyuÏití dotací z EU. Na‰i nejvy‰‰í státní pﬁedstavitelé ve sdûlovacích prostﬁedcích obãas vytváﬁejí dojem, jak snadné je dotace z EU získat, jakoby jen ne‰ikovností komunálních politikÛ kteﬁí „neumûjí vyplnit Ïádost o dotaci“, se tyto prostﬁedky neãerpají. Je to leÏ! Pﬁedev‰ím, zpracovat Ïádost (ne jen
vyplnit formuláﬁ!!!) o dotaci EU z Regionálního Operaãního Programu (ROP), pﬁedstavuje soubor cca 20 dokumentÛ
a pro jejich zpracování je nutné najímat specializované
agentury. Îádost o dotaci na ul. Sv. âecha + Jungmanova
a M. Gorkého pﬁedstavovala cca 150 stran textu a tabulek
a agentuﬁe jsme za její zpracování zaplatili 60 000 Kã!
BohuÏel, ani pﬁes ve‰kerou snahu, dotaci na rekonstrukci
tûchto komunikací jsme nezískali a nezískali jsme ani informaci proã, a tak letos budeme Ïádat opût! Pokud zÛstaneme
u stejné agentury, bude nás stát nová Ïádost jiÏ jen 40 000 Kã!
Dal‰ím pﬁedmûtem Tvojí kritiky byl právû dokonãen˘
SKATEPARK. Ptal ses, kolik nás to stálo. Cena byla celkem
1 mil. 400 tisíc Kã. Milión jsme dostali díky poslankyni Parlamentu âR pí Levé jako dotaci z MF (porcování medvûda)
a 400 000 Kã bylo z mûstského rozpoãtu. Chtûli jsme tím
udûlat nûco konkrétního pro mládeÏ v na‰em mûstû. Mladí,
kteﬁí se tam scházeli, vlastními silami z hlíny zbudovali provizorní pﬁekáÏkovou dráhu a tam se sportovnû vyÏívali. Je ve
mûstû nûjaká jiná pﬁíleÏitost pro mládeÏ neorganizovanou
v mûstsk˘ch sportovních klubech, kde by mohli trávit svÛj
voln˘ ãas?
S Tvojí kritikou se setkal i chodník ke hﬁbitovu, pﬁiãemÏ
projekt na jeho zhotovení leÏel na úﬁadû jiÏ z doby pﬁedchozího vedení mûsta, jehoÏ jsi byl, coby zastupitel, ãlenem.
SnaÏili jsme se tak udûlat nûco Ïádoucího a uÏiteãné i pro
na‰e star‰í spoluobãany. BohuÏel ani na tuto akci jsme dotaci nedostali, a to z dÛvodu naprosto nevyhovující kvality
projektu.
A to mû pﬁivádí k závûreãné poznámce vycházející
z na‰ich dosavadních zku‰eností z práce na radnici. Cokoliv
a kdekoliv ve mûstû udûláme, setkáváme se s kritikou obãanÛ. Z 10 obãanÛ, kteﬁí se vyjadﬁují k ãinnosti vedení mûsta,
7 je negativních a jen 3 pozitivní. Av‰ak i zatvrzel˘ kritik na‰í
ãinnosti musí uznat, Ïe v˘‰e uvedené problémy nevznikly ze
dne na den a ani je nelze bûhem 4letého volebního období
odstranit. AniÏ bych Ti, pﬁíteli, upíral právo na kritiku, tak
trochu mû pﬁekvapuje, Ïe patﬁí‰ mezi tûch 70 %. A to jsi jiÏ
druhé období zastupitelem mûsta a má‰ tedy moÏnost dûní
v tomto mûstû ovlivÀovat. Nevzpomínám si, Ïe bys kdy na
pﬁípravn˘ch nebo ﬁádn˘ch zasedáních mûstského zastupitelstva vzná‰el podobnou, totálnû negativní kritiku na‰eho
poãínání, jako pﬁi na‰em posledním setkání.

BlíÏí se letní horké poãasí a problém, kter˘ kaÏdoroãnû suÏuje velkou ãást na‰ich
spoluobãanÛ - prach v ulicích. V‰ichni víme, Ïe:
a) stav komunikací v tomto mûstû, zejména co se povrchu t˘ãe, je velice neutû‰en˘,
b) tento stav nevznikl ze dne na den, ale je v˘sledkem dlouhodobû zanedbávané péãe
o komunikace v tomto mûstû, stejnû tak den ze dne jej není moÏné vyﬁe‰it, jak o tom
pí‰eme na jiném místû.
A pﬁesto! Existuje ﬁe‰ení, které nám mÛÏe pomoci jiÏ teì a hned! Staãilo by jen trochu ohleduplnosti ze strany ﬁidiãÛ, kteﬁí po na‰ich pra‰n˘ch komunikacích dennû projíÏdûjí. Jezdit pomaleji! CoÏ opravdu je tﬁeba tûch nûkolik desítek metrÛ ke svému
domovu a nebo naopak z domova na asfaltovou komunikaci, ulicí s pra‰n˘m povrchem, jezdit rychle? A pak si stûÏovat nebo nadávat na radní?
J.W.

S pozdravem. J. W.

Rozkvetlá HÛrka.

Foto Jiﬁí Vlach

Novû vybudovan˘ chodník na hﬁbitov v Havlíãkovû ulici.

Foto Jiﬁí Vlach
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S T ¤ Í P K Y Z E Î I V O T N Í H O P R O S T ¤ E D Í M ù S TA
INFORMACE ZE SBùRNÉHO
DVORA:
Jsme velice rádi, Ïe na‰i obãané vozí
odpady do sbûrného dvora a ne do lesa ãi
na jiná prostranství. JestliÏe v‰ak nûkdo
vyklízí cel˘ dÛm a pﬁiveze do sbûrného
dvora 10 vozíkÛ za autem bûhem jediného
dne, zaplní ve‰keré kontejnery
sám a ostatní poﬁádkumilovní
nemají ‰anci. Prosíme tedy
o ohleduplnost a „vezmûte rozum
do hrsti“ – prostû vozte maximálnû jeden pﬁívûs dennû, aby mohli
v‰ichni v klidu odevzdat odpady
ve sbûrném dvoﬁe - není totiÏ
v na‰ich silách okamÏitû po zaplnûní kontejnery vyvézt...
Dûkujeme za pochopení.
Informace z ovzdu‰í: pﬁi jarních úklidech se opût mnoÏí stíÏnosti na pálení zahradních odpadÛ ve mûstû a s tím spojené vykuﬁování mûsta. Vûzte, Ïe pálit se
smí jen such˘ rostlinn˘ materiál to jsou vûtve, dﬁevo, dﬁevûné
uhlí. TakÏe v Ïádném pﬁípadû
ne tráva, listí nebo dokonce
smûsné odpady ãi pet lahve!!!
Trávu a listí rozumn˘ zahrádkáﬁ
zkompostuje, vznikne mu tak
kvalitní kompost a u‰etﬁí za hnojiva. Pokud nûkdo kompost
nepotﬁebuje, je nutné odvézt biologicky rozloÏiteln˘ odpad do
sbûrného dvora, odkud bude
odvezen do ﬁízené kompostárny.
Informace z travnat˘ch
ploch a jin˘ch veﬁejn˘ch prostranství: v‰ichni majitelé ãi
prÛvodci psÛ, koÀÛ a dal‰ích
domácích nebo hospodáﬁsk˘ch

zvíﬁat zodpovídají za zneãi‰tûní, které
zpÛsobí jejich zvíﬁecí doprovod a jsou
povinni zneãi‰tûní neprodlenû odstranit.
Obãané mûsta i jeho náv‰tûvníci se
vydávají za sluneãného poãasí na procházky do pﬁírody a v‰ude naráÏí na zneãi‰tûná prostranství zvíﬁecími exkrementy.

Majitelé zvíﬁat! Buìte ohleduplní k ostatním a po sv˘ch zvíﬁecích miláãcích si
uklízejte! Vûﬁte, Ïe pohybovat se mezi
v˘kaly nebo sekat a hrabat travnaté plochy, které se hemÏí exkrementy ãi vjet do
nich sekaãkou ãi hrábûmi není nic pﬁíjemného... Helena ·a‰ková, odbor ÎP MûÚ

DOMY â. P. 18, 19, 20
Domek ã. p. 18 stojí v Komenského
ulici. Nejstar‰ího známého majitele máme
z roku 1710, kdy byl sepsán odhad panství, a dále z roku 1719 v Urbáﬁi ·Èahlavského velkostatku. Tehdy to byl chalupník
Václav Lenk. Hospodaﬁil na v˘mûﬁe 12
strychÛ polí a mûl k tomu jednoho vola,
jednu krávu a jednu jalovici a vymûﬁené
platby 1 zlat˘ a 10 krejcarÛ. Rod LenkÛ
pﬁi‰el do Plzence asi poãátkem 18. století,
protoÏe v dﬁívûj‰ích soupisech není uvádûn. V ãinÏovním rejstﬁíku z roku 1767 je
uveden Karel Lenk s platem 2 zlaté a 20
krejcarÛ.
V robotním seznamu z roku 1777 je
zapsán rovnûÏ Karel Lenk, kter˘ má stano-

DÛm ã. p. 18, o jehoÏ historii pojednává ãlánek.

vené platby podle danû z roku 1773 10 zlat˘ch a 46 a 3/4 krejcaru. K tomu 3 dny pû‰í

roboty t˘dnû po cel˘ rok. Po malé asi stoleté pﬁestávce známe majitele z roku 1892,
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kdy to byl Franti‰ek Lenk. V tomto roce byl
dÛm cel˘ zaplaven vodou pﬁi záplavách.
Zdá se, Ïe se dÛm stále drÏí v rodinû.
Domek ã. p. 19 stojí v Raisovû ulici.
Podle robotního seznamu z roku 1777 byl
jeho majitelem Václav Batûk. Byl to domkáﬁ na obci a mûl vymûﬁenu povinnost 13
dní pû‰í roboty roãnû. Dal‰í zprávu máme
aÏ z roku 1907. Domek v tomto roce vyhoﬁel a jeho majitel Franti‰ek Batûk si dává
Ïádost na obec o povolení v˘stavby nové-

ho domu se stejn˘m ãíslem popisn˘m.
Podle jmen majitelÛ se zdá, Ïe se dÛm
drÏel v rodinû.
Domek ã. p. 20 stával také v Raisovû
ulici vedle ã. 19 naproti schodÛm do kostela. BohuÏel v‰ak uÏ nestojí, MûNV jej
získal jako odúmrÈ v roce 1986 a nechal jej
poãátkem roku 1987 zboﬁit. V roce 1777
byl majitelem tohoto domku Bartolomûj
Císaﬁ, domkáﬁ na obci, kter˘ mûl pﬁedepsáno 13 dní pû‰í roboty. Pak jako obvykle

HISTORIE
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 ·KARVANOVA

je asi sto let pﬁestávky. V roce 1903 byl
majitelem tohoto domku Jakub Hrbáãek,
mistr krejãovsk˘. V roce 1947 byli majiteli manÏelé Vladimír a JoÏka Keslovi ,
majitelé ml˘na. V roce 1951 prodává
domek jiÏ vdova JoÏka Keslová manÏelÛm
Rudolfu a Olze Portov˘m. Ti zemﬁeli bez
dûdicÛ, a proto vznikla odúmrÈ ve prospûch státu.
Svatopluk Mare‰
Foto Eva Vlachová
Jeho bratr Václav ·karvan st.
(nar. 1913) – povoláním slévaã.
Znám˘ hráã na bicí nástroje.
Byl vyhledávan˘m i ve velk˘ch
kapelách. Trvale pÛsobil v JÛzovû orchestru, pozdûji se StaroplzeÀáky, ·tûnováky a naposledy
se ·kodovaãkou. Mnohokrát se
zúãastnil i natáãení s Úslavankou Jindﬁicha Buriánka v âeském rozhlasu PlzeÀ.

Václav ·karvan ml.
(nar. 1947) – vyuãen jako dﬁevomodeláﬁ.
Syn v˘‰e jmenovaného ·karvana st. Základy hry na bicí
nástroje mu dal jeho otec,
pozdûji se jeho v˘uky ujal
Rudolf Krepl z orchestru plzeÀské opery. Je stále vyhledávan˘m hráãem na bicí nástroje.
Hrál se StaroplzeÀáky, Vojenskou hudbou PlzeÀ, Úslaváky,
PlzeÀaãkou, Úslavankou, ·kodovaãkou, ·Èáhlavskou ‰estkou, Sedmihorkou (dosud).
Ing. Josef Such˘

Josef ·karvan (nar. 1910) – povoláním truhláﬁ.
Hrál znamenitû na harmoniku a kontrabas v JÛzovû
kapele a pozdûji v orchestru StaroplzeÀáci, jehoÏ byl
jedním ze zakládajících ãlenÛ.

V úter˘ 28. dubna 2009 uplynulo 10 let
od úmrtí na‰eho syna Marka Karause
ze Starého Plzence.
6. ãervna 2009 by se doÏil 30 let.
Za tichou vzpomínku dûkují rodiãe.
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KALENDÁ¤ KVùTEN 2009
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
Otevﬁeno: pro veﬁejnost:
Kvûten
SO, NE a svátky 10.00 – 18.00 hod.
V hradní vûÏi je pohádková audiovizuální expozice s tajemn˘mi bytostmi
z povûsti o hradu Radyni.
ROTUNDA sv. Petra a Pavla –
otevﬁena pro veﬁejnost 2.kvûtna 2009
od 13.00 – do 16.00 hod.
(Otevﬁeno pro veﬁejnost v uvedenou dobu
vÏdy první sobotu v mûsíci od kvûtna
do záﬁí 2009). 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.
2. kvûtna 2009 (sobota)
KVùTNOVÉ OSLAVY OSVOBOZENÍ
Program akcí:
PLZENECKÁ „50“ – IX. roãník
turistického pochodu
Start: od 06.00 – do 10.00 hod. ze
sokolovny ve St. Plzenci
Cíl: sokolovna St. Plzenec
Poﬁadatel: TJ Sokol Star˘ Plzenec
a ASPV
2. kvûtna 2009 (sobota)
KOSTEL SV. JANA K¤TITELE –
otevﬁen pro veﬁejnost s odborn˘m
v˘kladem
Místo a ãas: Masarykovo nám. ve
St. Plzenci ve 13.00 a 14.00 hod.
TRADIâNÍ KVùTINOV¯ TRH
Místo: areál sokolovny
âas: od 9.00 hod.
Poﬁadatel: ZO KSâM Star˘ Plzenec

RadyÀské listy – kvûten 2009

UCTùNÍ PAMÁTKY OBùTÍ I. a II.
SVùTOVÉ VÁLKY
Místo a ãas: Masarykovo námûstí
10.00 hod.
Malá Strana (pamûtní deska V. Kratochvíla) 10.30 hod.
Sedlec (park u rybníka) 11.00 hod.
Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec,
K-Centrum, mûstská knihovna
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S HUDBOU
K TANCI A POSLECHU
Místo: areál sokolovny ve St. Plzenci
âas: 13.00 – 17.00 hod.
Hraje kapela Bábydou.
Pﬁipraveny jsou zábavné soutûÏe a hry
pro dûti.
Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec,

K-Centrum, mûstská knihovna
Kontakt: info.plzenec@staryplzenec.cz,
tel.: 377 183 662, 377 183 659
Vstup voln˘.
Obãerstvení zaji‰tûno.
4. kvûtna 2009 (pondûlí) – vernisáÏ
v˘stavy
KONù A JARO – kresby s tématikou
koní autorky Dany Raunerové
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 25. ãervna 2009.
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5. kvûtna 2009 (úter˘)
VIII. (závûreãn˘) koncert sezóny
2008/2009 Kruhu pﬁátel hudby
PODVEâER S MELODIEMI ZE
SLAVN¯CH MUZIKÁLÒ
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).
23. kvûtna 2009 (sobota)
PLZENECKÉ HOUSLIâKY
– prestiÏní houslová soutûÏ
Místo: Lidov˘ dÛm Star˘ Plzenec
âas: 9.00 – 18.00 hod.
Poﬁadatel: ZU· Star˘ Plzenec

Z· STAR¯ PLZENEC

Skupina bﬁi‰ních taneãnic.

RadyÀské listy – kvûten 2009
Kontakt: www.zusstaryplzenec.cz,
tel.: 377 966 700
23. kvûtna 2009 (sobota)
TRADIâNÍ MÁJOVÉ OSLAVY
V SEDLCI
Místo: areál hasiãské zbrojnice Sedlec
âas: od 9.00 hod.
Poﬁadatel: SDH Sedlec
Kontakt: e-mail: simkma@seznam.cz,
tel.: 606 608 187, 605 159 383, 733 508 204
23. a 24. kvûtna 2009 – víkend na
Radyni
·ERMÍ¤I Z AVALONU
Místo: areál hradu Radynû
âas: 11.00 – 18.00 hod.
Program: 13.00, 15.00 a 17.00 hod.
- ·ermíﬁská vystoupení
18.00 hod: - Lukostﬁeleck˘ turnaj pro
dospûlé o láhev templáﬁského vína
Doprovodn˘ program: stﬁelba z luku
a ku‰e pro dûti a dospûlé
Poﬁadatel: K-Centrum, mûstská knihovna

Star˘ Plzenec a volnoãasov˘ klub Avalon
Kontakt: info.plzenec@staryplzenec.cz,
tel.: 377 183 662, 377 183 659,
www.staryplzenec.cz
28. kvûtna 2009 (ãtvrtek)
KONCERT èÁKÒ
Místo: obﬁadní síÀ radnice
âas: 16.30 hod.
Poﬁadatel: ZU· Star˘ Plzenec
Kontakt: www.zusstaryplzenec.cz,
tel.: 377 966 700
Probíhající v˘stava v Bohemia Sekt
Centru ve Starém Plzenci, Smetanova
220
VÁCLAV KAREL – malíﬁ znám˘ a
neznám˘
- v˘stava obrazÛ a grafik v˘znamného
ãeského ilustrátora.
Poﬁadatel: BOHEMIA SEKT, a.s.
Kontakt: www.bohemiasekt.cz,
tel.: 377 197 116
V˘stava potrvá do 10. ãervna 2009.

V nedûli 22. 3. 2009 se orientální taneãnice zúãastnily pﬁehlídky pódiov˘ch skladeb od
ASPV. Vystoupení se velice líbilo a dívky vytanãily pro Z· Star˘ Plzenec dva diplomy
za v˘borné provedení skladby. Taneãnicím gratulujeme!
Bc. Kateﬁina Vlachová Khaurová

Foto Lenka Voldﬁichová
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ÚSPùCHY B¤I·NÍCH TANEâNIC
Dne 14. 3. 2009 vystupovaly bﬁi‰ní
taneãnice na plese v Letinech. Zatanãit si
s námi pﬁijela i profesionální taneãnice
Daniela S˘korová, která sv˘m tancem s
kﬁídly okouzlila v‰echny pﬁítomné. Dûkujeme za milé pozvání a nádherné dárky
pro dûvãata.
Bc. Kateﬁina Vlachová Khaurová
Foto Lucie Velhartická
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MA·KARNÍ KARNEVAL VE ·KOLNÍ DRUÎINù
Z· STAR¯ PLZENEC
Dne 18. bﬁezna probûhl ve ·D St. Plzenec ma‰karní karneval. Po obûdû se dûti pﬁevlékly do masek a nezapomnûly si pomalovat obliãej dle potﬁeby. A tak se v aule se‰lo
nûkolik SpidermanÛ, princezen, ãarodûjnic, pirátÛ, orientálních taneãnic atd.... Nechybûli ani kostlivec, ‰moula, zebra, bílá paní a jiné kouzelné masky. V odpoledni plném tance
a soutûÏí se podávalo obãerstvení. Párek v rohlíku a ãaj pﬁi‰el v‰em zúãastnûn˘m vhod.
Nakonec dostal kaÏd˘ je‰tû sladkou odmûnu. Karneval se dûtem velice líbil a jiÏ se tû‰í
na dal‰í.
Úplné rozlouãení se zimou a masopustem vyvrcholilo 21. bﬁezna, kdy ·D vynesla
Moranu do ﬁeky Úslavy. A jaro mÛÏe zaãít.
Text a foto vychovatelky ·D

Vhození Morany do ﬁeky Úslavy. A jaro zaãíná…

Jedna z karnevalov˘ch soutûÏí.

Taneãnice Daniela S˘korová okouzlila pﬁítomné tancem s kﬁídly.

M· STAR¯ PLZENEC

POBYT DùTÍ V SOLNÉ
JESKYNI

Pﬁehlídka masek.

Zleva Eli‰ka Mathejzíková, Arben Suljejmani, Katka Lindauerová.

V leto‰ním ‰kolním roce nav‰tûvovaly
dûti solnou jeskyni v areálu nemocnice v
Plzni na Borech.
Pro velk˘ zájem o tyto ozdravné pobyty
bylo nutné dûti rozdûlit do dvou skupin
zhruba po 25 dûtech. První skupina jezdila jiÏ na podzim loÀského roku. Souãasnû
se dûti zúãastnily kurzu angliãtiny, kter˘
probíhal v prostorách provozu solné jeskynû.
Druhá skupina ukonãila tyto pobyty
koncem bﬁezna. Pro vût‰inu dûtí to byla
nová zku‰enost. Díky laskavému pﬁijetí
personálem, kter˘ se o nás velmi dobﬁe
staral, a moÏnosti hrát si v jeskyni „jako
na písku“ dûti po dobu deseti t˘dnÛ jezdily do soli rády.
Tû‰íme se na pﬁí‰tí rok, kdy urãitû vyuÏijeme této pﬁíjemné moÏnosti, jak nenásilnû upevnit zdraví na‰ich nejmlad‰ích
dûtí.
Hana Jírová
Foto Iva Nûmeãková
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Z· STAR¯ PLZENEC

RadyÀské listy – kvûten 2009

BÁSNIâKA POD ROTUNDOU PO DRUHÉ

Ve ãtvrtek 19. 3. uvítala aula Základní ‰koly ve Starém Plzenci náv‰tûvu – Ïáky
Základních ‰kol Sedlec, ·Èáhlavy a Tymákov. Ti nej‰ikovnûj‰í pﬁi‰li, aby soutûÏili v tom,
kdo nejlépe pﬁednese svou básniãku, se kterou byl úspû‰n˘ ve ‰kolním kole. Porota okrkategorie – Ïáci 1. tﬁíd
skového kola mûla rozhodování velice tûÏké a nakonec rozhodla takto:
Martina Sou‰ková
1. místo: Michaela Nekolová (Tymákov)
Foto Marcela Bardounová
2. místo: Denisa ·teinerová (Tymákov)
kategorie – Ïáci 4. a 5. tﬁíd
3. místo: Eli‰ka Rosa Kuglerová (Star˘ Plzenec)
1. místo: Michaela Soukupová (·Èáhlavy)
kategorie – Ïáci 2. a 3. tﬁíd
2. místo: Martina Heﬁmanová (Tymákov)
3. místo: Veronika Vítková (Sedlec)
1. místo: Jakub Nekola (Tymákov)
2. místo: Vojtûch Ma‰ek (Tymákov)
3. místo: Krist˘na ·tûchová ( Star˘ Plzenec)

Vítûzové III. kategorie.
Vítûzové I. kategorie.
Vítûzové II. kategorie.

HROU PROTI AIDS
Osmáci a deváÈáci Z· ve Starém Plzenci proÏili ve stﬁedu 1. dubna pﬁíjemné
dopoledne na akci „Hrou proti AIDS“.
Zábavnou formou získali informace o této
nebezpeãné nemoci, ale nejenom o ní. Pût
soutûÏních druÏstev si pro‰lo jednotliv˘mi
stanovi‰ti, kde se plnili zajímavé úkoly,
jako napﬁ. pantomima Ïivotních situací,
pravdûpodobnost nákazy virem HIV, antikoncepce… Vítûzné druÏstvo „Mrkviãek“
získalo sladkou odmûnu. V‰ichni jsme
byli spokojeni a dûkujeme poﬁadatelÛm –
KHS a medikÛm LF UK.
Radek Florian, Jakub Hájek, 9. B
Foto Martin ·tekl

NÁV·TùVA ELEKTRÁRNY
Dne 19. 3. se zúãastnily obû deváté
tﬁídy Z· Star˘ Plzenec exkurze do Jaderné elektrárny Temelín. Informaãní centrum JE je umístûno ve velmi pûknû opraveném zámeãku Vysok˘ Hrádek. První
ãást exkurze probûhla v kinosále za vedení prÛvodkynû.Vût‰ina ÏákÛ si potvrdila
znalosti ze ‰koly a zhlédla doprovodné
filmy o v˘voji vûdy a jaderné energie.
Paní prÛvodkynû nás velice chválila, na
v‰echny její otázky znaly hlavnû dívky
v první ﬁadû správnou odpovûì. Druhá
ãást prohlídky probíhala individuálnû.
V jednotliv˘ch sálech expozice jsme si
prohlédli makety elektrárny, reaktoru,
zkusili rÛzné vûdomostní kvízy.
Exkurze se nám v‰em líbila, jen poãasí
se nevydaﬁilo! V âesk˘ch Budûjovicích,
kde jsme mûli moÏnost prohlédnout si historické námûstí, pr‰elo a snûÏilo, takÏe
jsme byli rádi, Ïe jsme se mohli vrátit do
vyhﬁátého autobusu.
Eva Salcmanová, 9. B

Z· SEDLEC
JARO JSME P¤IVOLÁVALI
VYNÁ·ENÍM SMRTKY
Podle staroãeského zvyku jsme pﬁed
Smrtnou nedûlí vhodili do ﬁeky Úslavy
Smrtku neboli Morenu, abychom se rozlouãili se zimou, a pﬁivolali tak jaro, které
na sebe nechalo letos dlouho ãekat.
Sotva zaãaly teplej‰í dny, vydali jsme se
do Plznû, kde na‰ím cílem byla náv‰tûva
PlzeÀské radnice s prohlídkou a Apriliáda na námûstí Republiky. Spolu s ostatními ‰kolami jsme se podíleli na sestavování lega Plznû, vznikajícího za pomoci
barevn˘ch balónkÛ, které jsme drÏeli
v ruce. Balónky jsme pak v‰ichni vypustili a s nimi i pﬁání, jak by mûlo mûsto PlzeÀ
vypadat v roce 2015. Na námûstí pak byly
pro dûti pﬁipraveny rÛzné hry a soutûÏe.

Honzík vede ná‰ prÛvod se Smrtholkou.

Ivana âepková, uã. Z· Sedlec
Foto Renata Schmidová
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DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í P¤I PROJEKTU
VELIKONOCE V Z· I M· SEDLEC
Od pondûlí do stﬁedy jsme se vûnovali tradicím Velikonoc
a v pracovních dílnách jsme ani chvilku nezaháleli. Bûhem tûchto dnÛ jsme pekli a zdobili perníãky, pletli pomlázky, malovali
kraslice, tiskali deãky s jarními motivy, vyrábûli velikonoãní pﬁání
a v závûru jsme si také upekli beránka ãi mazanec. ·kola i ‰kolka
byla otevﬁena pro zvídavou veﬁejnost, která mohla do na‰ich dílen
nakouknout.
KaÏdá tﬁída si pak na zahradû vyhledala poklad s ãokoládov˘mi
vajíãky.
Ivana âepková, uã. Z· Sedlec

Skupinka se sv˘mi pomlázkami.

Foto Renata Schmidová

EKOVYCHÁZKA K ¤ECE BEROUNCE
Hned po velikonoãních svátcích jsme se vypravili pozorovat
jarní pﬁírodu k ﬁece Berounce. Na‰ím prÛvodcem byl pan Moulis ze záchranné stanice v Rokycanech. Zajímavû nám vyprávûl
o Ïivoãi‰ích v jejich záchranné stanici a vyprávûní zpestﬁil fotografiemi. Bûhem cesty jsme pozorovali a poslouchali ptactvo,
Ïijící na vodû ãi v jejím okolí. Na‰e cesta zaãala v Plzni na
Doubravce a konãila u Dolanského mostu, kde na nás ãekal
autobus.
Ivana âepková, uã. Z· Sedlec

Pﬁíprava na vypou‰tûní balónkÛ

Foto Renata Schmidová

V¯LET DO STA≈KOVA

FILMOV¯ VEâÍREK

První jarní víkend 20.– 22. bﬁezna jsme se s na‰ím oddílem
vydali na v˘pravu do StaÀkova. Aby mohlo propuknout skuteãné jaro, museli jsme získat ztracené perly z náhrdelníku víly
jara, a tak ji osvobodit z moci zlé ãarodûjnice. To se nám hravû
povedlo a poãasí nás za to odmûnilo hﬁejiv˘mi sluneãními
paprsky a blankytnou oblohou.
Karolína Koskubová
Foto Olga Dankoviãová

Dne 27. bﬁezna jsme si v na‰í klubovnû uspoﬁádali filmov˘ veãírek. Ale nebyl to veãírek jen tak ledajak˘. Krom toho, Ïe jsme si promítli tﬁi zajímavé filmy, oslavili jsme také narozeniny skautky
Hanãi. Nechybûl ani narozeninov˘ dort a mnoho dal‰ích lahÛdek.

My a víla jara.

Slavnostní hostina.

Karolína Koskubová
Foto Olga Dankoviãová
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O S Z P S TA R O P L Z E N E C K O I N F O R M U J E
VáÏení ãtenáﬁi RL, dovoluji si Vás
seznámit s ãinností na‰eho sdruÏení
v první dekádû leto‰ního roku. V mûsíci
lednu v˘bor OSZP dopracoval plán kulturních akcí. Skoro kaÏd˘ mûsíc poﬁádáme 12 akce, které máme uÏ zaji‰tûné jak po
stránce finanãní i termínové aÏ do konce
roku. Dále byl Jan Skﬁivánek za OSZP
pozván na valné hromady: baráãníkÛ,
SDH Sedlec a âeského svazu zahrádkáﬁÛ.
Na tûchto setkáních jsme konzultovali
spolupráci pﬁi zaji‰tûní rÛzn˘ch akcí
a doplÀování úãastníkÛ na‰ich zájezdÛ.
SDH Sedlec nám nabídl vyuÏití své letní
pergoly pro na‰e kulturní akce. Tímto chci
podûkovat paní Chrastilové.
A nyní Vás chci seznámit s akcemi, které
jsme jiÏ absolvovali.
V únoru jsme nav‰tívili soukrom˘ selsk˘ dvÛr Biskoupky, kde je krásné posezení v rodinném prostﬁedí, pﬁi dobrém jídle
a poslechu Ïivé dechové hudby. Pro velk˘
zájem jsme vypravili dva autobusy.
V bﬁeznu jsme opût nav‰tívili Divadlo Na

Fidlovaãce v Praze. Jednalo se o pﬁedstavení ãinohry Lucerna od A. Jiráska. V‰ichni byli spokojeni s vystoupením znám˘ch
hercÛ. Po pﬁedstavení jsme zajeli do Zliãína na obûd, nûjaké drobné nákupy a s dobrou náladou jsme odjíÏdûli k domovu.
Opût pro velk˘ zájem jsme vypravili dva
autobusy na toto pﬁedstavení. V mûsíci
dubnu jsme mûli kvalitnû pﬁipraven˘
zájezd na Velikonoãní jarmark do Kladrub
u Stﬁíbra. Byla zde zaji‰tûna prohlídka
klá‰tera, Velikonoãního jarmarku, místního zvûﬁince a úãast na odpoledním koncertu v klá‰teﬁe. Byl zaji‰tûn i obûd. BohuÏel
se pﬁihlásilo jen 8 ãlenÛ, a proto byl zájezd
zru‰en.
V kvûtnu pﬁipravujeme následující akce:
- 12. 5. v 16.30. hod. ãlenská schÛze Lidov˘ dÛm St. Plzenec.
- 26. 5. okruÏní zájezd Radynû, Kozel,
Nebílovy, obûd zaji‰tûn .
V bﬁeznu nás nav‰tívil redaktor âeského
rozhlasu PlzeÀ Mgr. Stanislav Jurík. Udûlal rozhovor s pﬁedsedou OSZP J. Korãá-

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU PRO âLENY
OSZP – STAROPLZENECKO
Poﬁádá: Obãanské sdruÏení zdravotnû postiÏen˘ch
STAROPLZENECKO
Kdy: 12.5.2009 úter˘ v 16.30 hod.
Kde: Star˘ Plzenec - Lidov˘ dÛm na Malé Stranû
Program : pﬁivítání ãlenÛ, hostÛ a sponzorÛ; kulturní vystoupení; zprávy v‰ech
sloÏek OSZP; návrh ãlenÛ do návrhové a volební komise; zdravice hostÛ; diskuse;
obãerstvení; tombola
Autobusová doprava pro úãastníky této akce:
·tûnovice – 15.15 hod., Losiná – 15.25 hod, ·Èáhlavy - 15.35 hod.,
Sedlec - 15.40 hod.
Na Va‰i úãast se tû‰í v˘bor OSZP – STAROPLZENECKO

DRÁâKOVSK¯ ZPRAVODAJ ANEB CO SE DùJE…
Milí pﬁátelé Dráãka i vy,
ostatní, nastává nám témûﬁ
letní období odstartované
mûsícem lásky, kvûtnem.
A protoÏe sluníãko nám dává nejen dobrou náladu, ale i chuÈ do práce, pojìme si
ﬁíci, co se pro vás chystá tento mûsíc.
Stalo se v dubnu…
Duben byl velmi slunn˘, a proto jsme
vût‰inu ãasu se sv˘mi ratolestmi strávili
venku. I akce RCD se tomu pﬁizpÛsobily.
Tﬁeba o Velikonocích 11. 4. probûhlo
Putování za velikonoãním pokladem. U
sedleckého rybníka se se‰lo asi 25 lidiãek,
pro‰li se okolo rybníka, dûtiãky si mohly
zasoutûÏit v patnácti disciplinách a samozﬁejmû dostaly i malé dáreãky. Poãasí se
skuteãnû vydaﬁilo jako na objednávku,
v‰em se hravé odpoledne líbilo.
Co se chystá nejen pro dráãkovské, ale
i pro veﬁejnost ‰irokou…

6. 5. 2009 – kreativní dílna od 9 hod. do
11 hod. pro v‰echny, tedy nejen ãleny
RCD, kteﬁí rádi tvoﬁí na téma Ozdobná
mozaika na starém kusu
porcelánu, skla ãi pevné
papírové krabici. S sebou
kamínky, kousky starého
skla, zrcadla, rozbit˘ talíﬁ
nebo dlaÏdiãky nebo mozaikové kamínky (k dostání
v hobby potﬁebách) a nádobu na ozdobení mozaikou.
Cena 50 Kã za osobu, hlaste se, prosím, na tel.: 605
973 736.
11. 5. 2009 - Den
matek – pﬁijìte na tradiãní pondûlní posezení do
Staroplzenecké restaurace. Den matek je dÛvodem k oslavû. Hlaste se

kem, kronikáﬁkou L. Janou‰kovcovou
a dále s kult. ref . J. Skﬁivánkem. Hovoﬁili
jsme o zaloÏení na‰eho sdruÏení, jakou
formou se staráme o na‰e ãleny a dále
poﬁádání kulturních akcí. âesk˘ rozhlas
PlzeÀ uvedl toto natáãení ve svém poﬁadu
- U Vás doma – 1. dubna 2009 v 18.00
hod.
MoÏná jste si v‰imli nového loga na‰eho
sdruÏení. Mrzelo mne, Ïe jiné organizace
tato loga uÏ mají ﬁadu let let. Nechtûl jsem
napodobit jiné nebo nûkoho kopírovat.
PouÏil jsem dominantu na‰eho mûsta hrad
Radynû, pod ním 4 osoby drÏící se za ruce,
které znázorÀují 4 obce ·tûnovice, Losiná,
·Èáhlavy a Star˘ Plzenec sdruÏené v na‰í
organizaci. Doufám, Ïe toto logo se bude
líbit.
Dále bych chtûl podûkovat K-Centru St.
Plzenec paní Vlachové a paní Benediktové
za pﬁíkladnou spolupráci s na‰í organizací.
Jan Skﬁivánek
kulturní referent
na dráãkovském emailu do 10. 5. 2009.
15. 5. 2009 – Pﬁijìte pobejt – akce
v rámci kampanû Sítû mateﬁsk˘ch center,
jejíÏ jsme ãlenem, pﬁijìte se pobavit,
popovídat si a zasoutûÏit i se sv˘mi ratolestmi na dûtské hﬁi‰tû u skateparku a
v pﬁípadû ‰patného poãasí v RCD. Vítáni
jste v‰ichni i nedráãkované.
21. 5. 2009 – Dráãkovsk˘ piknik –
hravé soutûÏní dopoledne nejen pro dráãkovské s dûtmi ‰kolkového a pﬁed‰kolkového vûku.
27. 5. 2009 – tématické dopoledne,
tentokrát Pohádka o Paleãkovi – hlaste
se v centru nebo na dráãkovském emailu
z dÛvodu omezené kapacity RCD.
Tû‰íme se na vás nejen v centru, ale tﬁeba
i na pikniku ãi ostatních akcích. Rádi pﬁivítáme i nedráãkovské!! UÏívejme si tenhle
krásn˘ mûsíc, mûsíc lásky a doufejme, Ïe
bude pﬁinejmen‰ím pln˘ sluníãka a v‰ichni
si ho uÏijeme.
Eva Mertlová a t˘m RCD
Foto Jana Skalová

Úãastníci Putování za velikonoãním pokladem.
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15. 5. 2009 Pﬁijìte pobejt – akce
v rámci kampanû Sítû mateﬁsk˘ch
center, jejíÏ jsme ãlenem, poﬁádaná
nejen pro dráãkovské se koná v prostorách RCD nebo pﬁi hezkém poãasí ve Skateparku.
Pﬁijìte se pobavit i se sv˘mi ratolestmi, opéct
si buﬁta a zasoutûÏit. Více informací v programu na v˘vûsní desce ve v˘loze mûstské knihovny.

SBÍRKA VùCÍ POT¤EBN¯CH K ÎIVOTU
Ve dnech 17. a 18. dubna 2009 probûhla ve Starém
Plzenci sbírka vûcí potﬁebn˘ch k Ïivotu. Z dobrovoln˘ch pﬁíspûvkÛ na dopravu bylo vybráno celkem 1200
Kã.
V‰em dárcÛm dûkujeme.
Za Kolpingovu rodinu
ZdeÀka Komínková
a dal‰í organizátoﬁi sbírky

MÁJOVÁ OSLAVA PO STAROâESKU – SEDLEC
23. KVùTNA 2009

od 9.00 hod.
Budeme tanãit, budeme hrát – v‰em lidem, kteﬁí si to budou pﬁát. Ti, kteﬁí neotevﬁou vrátka, mají smÛlu – pﬁijdou zkrátka. O taneãek s mládenci a dûvãaty za doprovodu dudácké muziky z Mrákova. Ti v‰ichni budou v krásn˘ch krojích rozdávat
úsmûvy, dobrou náladu a pozvání na odpolední program.
od 14.30 hod – areál hasiãské zbrojnice
Staroãeskou besedu zatanãí b˘valí ãlenové folklórního souboru Radynû
Zahraje a zatancuje soubor Rokytka z Rokycan
Vystoupí dûtsk˘ soubor Úslaváãek ZU· Star˘ Plzenec
Do 20 hod. budou vyhrávat mrákov‰tí muzikanti
Po 20. hodinû se o dobrou náladu postará Standa Kluzák mlad‰í
Pro ty, kteﬁí se s námi pﬁijdou pobavit, bude pﬁipraveno i obãerstvení – na‰e jiÏ tradiãní domácí koláãe, grilované klobásky, bramborová buchta, vychlazené pivko a
dal‰í pochoutky. KaÏd˘, kdo se zúãastní, si urãitû najde v programu i v obãerstvení nûco dle své chuti.
To v‰e za lidové vstupné 50 Kã, dûti do 15 let zdarma!
Malé, velké, mladé i dﬁíve narozené – v‰echny srdeãnû zveme!!

Milu‰e Chrastilová
a Marie ·imková,
SDH Sedlec

CHARISMATICK¯ BARYTON V HARMONII S POETICK¯M KLAVÍREM
Dne 14. dubna 2009 se se‰li pﬁíznivci
kvalitní váÏné hudby na jiÏ sedmém koncertu sezóny 2008/09 Kruhu pﬁátel hudby
ve Starém Plzenci. Hostem veãera byl opravdov˘ bonbónek této sezóny – svûtovû
uznávan˘ operní pûvec Roman Janál, kterého na klavír doprovodil talentovan˘ hudební umûlec Maxim Averkiev.
Tato v˘znamná pûvecká osobnost, kterou
Roman Janál bezesporu je, zaﬁadila do programu mj. písÀov˘ cyklus „An die ferne
Geliebte“ – Vzdálené milé od L.van Beethovena, v˘bûr písní Winterreise od F. Schuberta a dále písÀov˘ cyklus Cigánsk˘ch
melodií od V. Nováka a A. Dvoﬁáka.
Maxim Averkiev kromû klavírního
doprovodu pûvce Romana Janála zahrál
také sólovû známé valãíky A dur a Des dur
od A. Dvoﬁáka a pﬁekrásnou sonátu C dur
W.A. Mozarta.
A teì nûkolik slov k úãinkujícím osobnostem.
Po ukonãení studia hry na housle na Konzervatoﬁi v Plzni v roce 1985 Roman Janál
absolvoval zpûv na Hudební akademii
v Sofii. JiÏ bûhem studií hostoval na scénû
Státní opery v Sofii jako MozartÛv Don
Giovanni, âajkovského EvÏen Onûgin
nebo princ Tarquinius v Brittenovû Zneuctûní Lukrécie a úãinkoval na zdej‰ích
komorních festivalech. Po úspû‰ném debutu ve Státní opeﬁe Praha v roli Guglielma
(Mozart: Cosi fan tutte) a Figara (Rossini:
Lazebník sevillsk˘) zde byl v roce 1995
angaÏován jako sólista. V roce 1995 se také
stal absolutním vítûzem 30. mezinárodní
pûvecké soutûÏe Antonína Dvoﬁáka v Karlov˘ch Varech a od téhoÏ roku pÛsobí jako
pûveck˘ pedagog na PraÏské konzervatoﬁi.
Od roku 1997 byl sólistou, od roku 2002
pak je stál˘m hostem opery Národního

divadla, kde nastudoval mnoho rolí domá- Hudbû se zaãal vûnovat ve ãtyﬁech letech
cího i svûtového repertoáru, napﬁ. Dona a od sedmi let studoval na Veﬁejné hudební
Giovanniho, Hrabûte Almavivu (Mozart: ‰kole v Moskvû. Bûhem let 1993-97 studoFigarova svatba), Polluxe (Rameau: Castor val na prestiÏní hudební college v Kemeroet Pollux), za jehoÏ ztvárnûní získal prestiÏ- vu ve tﬁídû profesorky Larisy Davydové.
ní cenu Thálie za rok 1999, dále doktora Bûhem tûchto let vyhrál první ceny v místMalatestu (Donizetti: Don Pasquale), Gior- ních klavírních soutûÏích. V roce 1997 byl
gio Germonta (Verdi: La traviata), Silvia pﬁijat ke studiu na Konzervatoﬁi P.I. âaj(Leoncavallo: Komedianti), Sonoru (Pucci- kovského v Moskvû (Viktor MerÏanov)
ni: Dûvãe ze Západu), Grégoria (Gounod: a po absolutoriu zde studoval postgraduálnû
Romeo a Julie), Escamilla (Bizet: Carmen), ve tﬁídû profesorky Galiny Brykiny (2002âajkovského EvÏena Onûgina, Smetanovy 2004).
role Voka Vítkovice (âertova stûna), Kaliny
V souãasné dobû vyuãuje hﬁe na klavír
(Tajemství) a Tom‰e (Hubiãka), MartinÛ plzeÀské Konzervatoﬁi a je vynikajícím
Alexandra (Dvakrát Alexandr) a Knûze Fotise
(¤ecké pa‰ije) aj.
V roce 1984 zaãala
jeho dlouhodobá spolupráce s âesk˘m rozhlasem, kde realizoval ﬁadu
studiov˘ch
nahrávek
a natoãil nûkolik CD
operních árií a písÀov˘ch
cyklÛ autorÛ období
romantismu i 20. století.
Pro firmu Radioservis
natoãil profilové CD.
Pravidelnû spolupracuje
s v˘znamn˘mi orchestry,
jak˘mi jsou âeská filharmonie,
Symfonick˘ Charismatick˘ baryton Roman Janál s procítûn˘m klavírním doprovodem
orchestr hl. m. Prahy Maxima Averkieva.
FOK a PraÏsk˘ komorní
orchestr. Pod vedením dirigenta Jiﬁího korepetitorem. Vedle komorních koncertÛ
Bûlohlávka pﬁednesl s BBC Orchestra uspoﬁádal ﬁadu recitálÛ a koncertoval pﬁi
v Lond˘nû sólov˘ part v MartinÛ Polní m‰i mnoha pﬁíleÏitostech s rÛzn˘mi orchestry
a Otvírání studánek. TytéÏ skladby provedl v âeské republice a Rusku.
rovnûÏ pod vedením Christophera HogwoZ webov˘ch stránek Národního divadla
oda v Amsterdamu.
a Konzervatoﬁe PlzeÀ ãerpala Eva VlachoMaxim Averkiev se narodil v roce 1978. vá
Foto Eva Vlachová
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V ¯ Z VA
Mûsto Star˘ Plzenec pﬁipravuje ve spolupráci s Bohemia Sekt, a.s., vydání nové
informaãní broÏury – prÛvodce Star˘ Plzenec a okolí.
Tento prÛvodce by mûl b˘t zdrojem ve‰ker˘ch dÛleÏit˘ch informací jednak pro
místní obãany, ale pﬁedev‰ím pro cizí náv‰tûvníky mûsta – turisty.
Vyz˘váme v‰echny zájemce o propagaci v tomto prÛvodci (podnikatelské subjekty, restaurace, ubytovací zaﬁízení, firmy zaji‰Èující sluÏby apod.), dále spolky,
sdruÏení a dal‰í neziskové organizace pÛsobící na území Starého Plzence, aby se
pﬁihlásili nejpozdûji do 11. 5. 2009 na níÏe uvedené adrese:
K-Centrum, mûstská knihovna, Smetanova 932, 332 02 Star˘ Plzenec,
tel: 377 183 662, e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz

PRÒVODCE NAUâN¯MI
STEZKAMI JIÎNÍHO
PLZE≈SKA
Pﬁedstavujeme Vám malého prÛvodce
nauãn˘mi stezkami po jiÏním PlzeÀsku.
BroÏurka doplnûná mapami a barevn˘mi
fotografiemi se jmenuje „Pﬁí‰tí zastávka
jiÏní PlzeÀsko – vystupovat“ a provede
turistu po nauãn˘ch stezkách: HvíÏìalka,
Nebílovy, Pod Zelenou horou, Ptenín –
Újezdec, Stezka Hrabûte Hanu‰e
a Nauãná stezka kolem Starého Plzence.
Tento produkt vznikl pﬁi spolupráci
na‰eho Obãanského sdruÏení Aktivios
a Místní akãní skupiny sv. Jana z Nepomuku za finanãní podpory PlzeÀského
kraje.
PrÛvodce je k dostání ve v‰ech informaãních centrech jiÏního PlzeÀska (Pﬁe‰tice, Star˘ Plzenec, Nepomuk, Spálené
Poﬁíãí), v Muzeu jiÏního PlzeÀska v Blovicích a samozﬁejmû i v kanceláﬁích OS
AKTIVIOS a MAS sv. Jana z Nepomuku.
Lenka ·rámková
OS AKTIVIOS
Takto vypadá nová broÏura „PrÛvodce nauãn˘mi
stezkami jiÏního PlzeÀska“.
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ZLODùJI TU JSOU,
NEDEJTE JIM ·ANCI!
Policie âR Územní odbory PlzeÀ – jih
evidují poslední dobou zv˘‰en˘ nárÛst pﬁípadÛ vloupání do vozidla. Dosud nejhor‰í
pﬁípad se stal v jedné obci na jiÏním PlzeÀsku. Zlodûj se pﬁes noc vloupal do ‰esti
zaparkovan˘ch vozidel, ze kter˘ch si
odnesl vûci v celkové hodnotû 38 000 Kã.
V˘sledek ﬁádûní nenechavce je pro majitele vÏdy nepﬁíjemn˘. Pachatel nejen Ïe
zpÛsobí nemalou ‰kodu na vozidle, ale
také prohledá a odcizí v‰e, co má alespoÀ
nûjakou hodnotu. O tom, jak dÛslednû
dokáÏe pachatel prohledat auto, svûdãí
obrázek ã. 1.
Zlodûji ví moc dobﬁe, kam se ve vozidle
podívat, kam sáhnout a kde se nejvíce

schovávají vûci, jako napﬁíklad ãelní panely od autorádií, navigace, nebo doklady
k vozidlu. TakÏe, kdo si myslí, Ïe právû
jeho „schovka“ je ta nejbezpeãnûj‰í, mÛÏe
b˘t nemile pﬁekvapen.

OCHRANA P¤ED
ZLODùJI JE
JEDNODUCHÁ
Vzhledem k tomu, Ïe nejvíce zlodûjÛ
chodí krást za tmy, je nejbezpeãnûj‰í parkovat auta v garáÏi. V ostatních pﬁípadech
doporuãujeme parkovat na osvûtlen˘ch a
veﬁejnosti pﬁístupn˘ch místech.
Nenechávejte uvnitﬁ vozidla vÛbec
Ïádné vûci, jako napﬁíklad mobilní telefon,
fotoaparát, notebook, doklady od vozidla,
penûÏenky, atd.
Nenechávejte na sedadlech pro vás
moÏná bezv˘znamné obleãení nebo krabice. Zlodûje mohou takové pﬁedmûty pﬁilákat stejnû jako drahá elektronika.
Pokud odcházíte od vozidla, nedávejte si
cenné vûci do zavazadlového prostoru.
Pachatelé vás mohou sledovat a jakmile se
od vozidla vzdálíte, buìte si jisti, Ïe
bûhem krátké doby se pro svÛj lup dostaví.
Poslední radu chci dát majitelÛm autorádií.
Nebuìte líní nosit ãelní panel od autorádia s

INZERCE
âesk˘ Kuvert,
Star˘ Plzenec, Luãní 778
pﬁijme do trvalého
pracovního pomûru
pracovníka údrÏby - opravy strojÛ
na v˘robu obálek
a jejich potisk.
Vhodné pro zruãného
zámeãníka, nástrojaﬁe,
automechanika a pod.
Mzda dle dohody,
vhodné i pro ãasovû
nezávislého dÛchodce.
Kontakt: 377966305, nebo
603418512 - Ing. Karas

sebou. Jednou se vám to mÛÏe vyplatit.
Pár slov na závûr.
Spoluobãané, nebuìte lhostejní vÛãi
problémÛm jin˘ch. Pokud uvidíte ãlovûka,
kter˘ se podezﬁele pohybuje kolem zaparkovan˘ch vozidel, nebo se do nûkterého
z nich vloupává, zavolejte ihned Policii
âeské republiky na linku 158.
Pokud se vám nûkdy stane, Ïe pﬁijdete
k va‰emu autu a to bude vypadat podobnû
jako vozidlo na obrázku ã. 2, pak vûﬁte, Ïe
jste nedodrÏeli jednu z v˘‰e uveden˘ch rad
a mûli jste nezvanou náv‰tûvu.

por. Bc. Libor Pilaﬁ
tiskov˘ mluvãí O¤ PâR PlzeÀ-jih
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INZERCE
● Prodám star‰í stavební míchaãku na 100 l.
Cena 1200 Kã. Tel.: 602 683 225.
● Douãím ãi nauãím anglicky s dÛrazem na
konverzaci (studijní pobyty v zahr., stát, jazyk.
zk.) ve St. Plzenci i okolí. Info: dasa.strosova@seznam.cz, tel.: 777 201 774.
● Prodám star‰í televizi PHILIPS, bez ovladaãe. Tel.: 728 281 162.
● Prodám lednici BEKO s mrazákem, obsah
235 l, cena 4.500 Kã, dále videokameru JVC,
cena 5.000 Kã. Tel.: 606 281 570.
● Prodám proutûné ko‰íky a pﬁidávaãky –
rÛzné velikosti, ãerstvû upletené. Tel.: 604 687
838 po 19. hod.
●
Prodám PC - AMD Athlon 1700+HDD55Gb, graf. karta- GeForce FX 5200 64Mb,
RAM 256Mb, OS - Windows 2000, CD/DVD
ROM(vypalovaãka), vhodn˘ pro práci s internetem. Tel.: 603 750 645.
● Prodám plast. nádrÏ 1000 l, kovová v˘stuÏ.
Tel.: 728 165 056.
● Prodám folii na zahradní jezírko zn. Firestone, dovoz Holandsko, ãerná, 2 mm silná, do
–20°C, 30 let záruka, 15 m/3-4 m ‰íﬁe, cena
100 Kã/m. Tel.: 606 468 268.
● Prodám atypické plastové okno hodící se do
‰títové strany domu (‰ - 1,20 m, v – 1,32 m),
okno je v horní polovinû z levé strany pﬁi
pohledu zevnitﬁ místnosti zkosené na polovinû
‰íﬁky, tj. 60 cm, na v˘‰ku 52 cm. Barva vnû
oﬁech, uvnitﬁ bílá. K doptání na tel.: 608 702
857.
● Prodám leti‰tû s úloÏn˘m prostorem - semi‰
– paví oka, tm. podklad, s boãnicemi, zadním
ãelem, noãními stolky. Malá oprava nutná.
Vhodné i do vût‰ích místností. PC 15.000 Kã,
NC 5.000 Kã. Pﬁi rychlém jednání sleva. Tel.:
603 982 776.

RadyÀské listy
Vydává mûsto Star˘ Plzenec
pﬁíspûvky a inzerci pﬁijímá redakce:
K-Centrum, Smetanova 932
332 02 Star˘ Plzenec
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
Tel.: 377 183 662, 377 183 659
www.staryplzenec.cz
IâO: 00257257 DIâ: CZ00257257
Registrace MK âR E 12371
·éfredaktorka: Eva Vlachová
Zástupkynû ‰éfredaktorky:
Mgr. Milena Benediktová
Hlaviãky pravideln˘ch rubrik: Jiﬁí Vlach
Zlom a DTP: Fotostudio „B“ Kﬁivoklát
Dáváme prostor i tûm názorÛm, se
kter˘mi se neztotoÏÀujeme.
NevyÏádané pﬁíspûvky se nevracejí.
Za pravdivost údajÛ zodpovídá
autor pﬁíspûvku.
Redakce si vyhrazuje moÏnost krácení
pﬁíspûvku se souhlasem autora.
Uzávûrka tohoto ãísla byla:
20. 4. 2009

Cena: 8 Kã
Vychází: 1. 5. 2009
v nákladu 700 kusÛ.

