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B¤EZEN 2011

MùSTO STAR¯ PLZENEC MÁ NOVÉ VEDENÍ

B˘val˘ starosta Zdenûk Matas blahopﬁeje své nástupkyni paní Bc. Vlastû Dolákové ke
zvolení do funkce starostky. (Na snímku dále zleva: Ing. Hana Sobotová, Ing. Pavel
Císaﬁ, Bc. Václav Vajshajtl a Jaroslav Lenk.)
Foto Jiﬁí Vlach
Dne 21. 2. 2011 se v Lidovém domû
konalo ustavující zasedání nového Zastupitelstva mûsta Star˘ Plzenec. Formou
veﬁejného hlasování byli zastupiteli mûsta
zvoleni hlavní pﬁedstavitelé mûsta. Starostkou se stala Bc. Vlasta Doláková
(ODS), místostarostou byl zvolen Bc. Vác-

lav Vajshajtl (âSSD). Dal‰ími ãleny rady
mûsta se stali: Jaroslav Lenk (Volba pro
St. Plzenec a Sedlec), Ing. Pavel Císaﬁ
(Volba pro Star˘ Plzenec a Sedlec)
a Ing. Hana Sobotová (TOP 09).

PODùKOVÁNÍ
Dûkuji obãanÛm mûsta a zastupitelÛm
za dÛstojn˘ prÛbûh voleb.
Bc. Vlasta Doláková
starostka mûsta Star˘ Plzenec

Eva Vlachová
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INFORMACE ZE SCHÒZÍ RADY
MùSTA STARÉHO PLZENCE

RadyÀské listy – bﬁezen 2011

mûsta parc. ã. 237/19 a 237/156 v Sedlci
v lokalitû Na Kolonii podle pﬁedloÏeného
návrhu odboru ÎP MûÚ a cenové nabídky
spoleãnosti PROSTROM Bohemia, s. r. o..

2. schÛze – 27. ledna 2011
RM
uloÏila starostovi neprodlenû zajistit provedení nezbytného odizolování základÛ
budovy M· Star˘ Plzenec z dÛvodu havarijního stavu zpÛsobeného pronikáním
vody do základÛ budovy;
vzala na vûdomí Ïádost Klubu ãesk˘ch
turistÛ PlzeÀ o pﬁíspûvek na obnovu a údrÏbu turistick˘ch znaãek na území katastru
mûsta, ale odloÏila své rozhodnutí do doby
po pﬁijetí rozpoãtu mûsta na rok 2011;
vzala na vûdomí návrh vedoucí K- Centra
na doplnûní kamerového systému v prvním
patﬁe vûÏe hradu Radynû, kde bude v leto‰ním roce umístûna nová expozice o historii
mûsta, ale odloÏila své rozhodnutí do doby
po pﬁijetí rozpoãtu mûsta na rok 2011;
stanovila, Ïe z dÛvodu zru‰ení zákona
o správû daní a poplatkÛ a zmûny zákona
o místních poplatcích od 01.01.2011, kdy
mûsto nadále nemÛÏe sniÏovat a promíjet
stanovené místní poplatky, bude Ïádosti
poplatníkÛ o jejich prominutí ãi sníÏení
vyﬁizovat MûÚ v souladu s platn˘mi právními pﬁedpisy;
vzala na vûdomí Ïádost Sjednocené organizace nevidom˘ch a slabozrak˘ch âR,
odboãky PlzeÀ – jih o pﬁíspûvek na její ãinnost, ale odloÏila své rozhodnutí do doby
po pﬁijetí rozpoãtu mûsta na rok 2011;
souhlasila s provedením odborného o‰etﬁení po‰kozen˘ch stromÛ - lip na pozemcích

3. schÛze – 10. února 2011
RM
souhlasila s oznámením zámûru mûsta pronajmout areál víceúãelové poÏární nádrÏe
na pozemcích parc. ã. st. 58/1, 91/1 a 91/2
v k. ú. Star˘ Plzenec v Husovû ulici a uloÏila MûÚ zveﬁejnit zámûr na úﬁední desce
v RadyÀsk˘ch listech;
schválila uzavﬁení kupní smlouvy s Martinem Vlãkem o prodeji novû oddûleného
pozemku mûsta v Ha‰kanovû ulici podle
rozhodnutí ZM ze dne 27. 09. 2010;
vzala na vûdomí rozbor hospodaﬁení mûsta
za rok 2010 pﬁedloÏen˘ FM-odborem
MûÚ;
bere na vûdomí dopis 1. námûstka hejtmana KÚ PK a návrh dodatku ã.1/2011
o poskytnutí finanãního pﬁíspûvku na
dopravní obsluÏnost v PK pro rok 2011,
schválila uzavﬁení dodatku ã.1/2011 ke
smlouvû s PlzeÀsk˘m krajem o poskytnutí
finanãního pﬁíspûvku mûsta na zaji‰tûní
dopravní obsluÏnosti na území kraje v roce
2011;
vzala na vûdomí zprávu hlavní inventarizaãní komise o provedené inventarizaci
majetku, závazkÛ a pohledávek mûsta
k 31. 12. 2010;
souhlasila, na Ïádost spoleãnosti SUMMIT
DRIVE, s. r. o., s poﬁádáním 8. roãníku tradiãního cyklistického závodu ·KODA
BIKE marathonu dne 14.05.2011 v mûstsk˘ch lesích kolem hradu Radynû za stejn˘ch podmínek jako v roce 2010, tzn. za
pﬁedpokladu uzavﬁení smlouvy s poﬁadatelem o úhradû nákladÛ na opravu pﬁípadn˘ch po‰kození lesních cest;
vzala na vûdomí plán kulturních akcí
mûsta na mûsíce únor a bﬁezen 2011 pﬁedloÏen˘ vedoucí K-Centra;
stanovila termíny pro uzavírání obãan-

sk˘ch sÀatkÛ na MûÚ ve II. pololetí 2011
na dny: 30. ãervence, 13. srpna, 17. záﬁí,
15. ﬁíjna, 12. listopadu a 10. prosince;
vzala na vûdomí rezignaci místostarosty
dr. Václava Háka na jeho ãlenství ve ‰kolních radách Z· Star˘ Plzenec a M· a Z·
Sedlec a redakãní radû RadyÀsk˘ch listÛ
k 21. 02. 2011;
souhlasila, na základû podnûtu spoleãnosti
VODÁRNA PLZE≈, a. s., se zadáním
opravy distribuãního el. rozvadûãe pro
vodojem nad ·tûnovickou silnicí spoleãnosti P.D. ELEKTRO-TEAM, s. r. o. podle
její cenové nabídky.
INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MùSTA STARÉHO PLZENCE
1. (ustavující) zasedání – 21. února 2011
ZM
vzalo na vûdomí sloÏení slibu pﬁítomn˘mi
ãleny ZM podle ustanovení § 69 odst. 2 a 3
zákona o obcích;
urãilo funkce starosty a jednoho místostarosty, pro které budou ãlenové ZM dlouhodobû uvolnûni;
zvolilo starostou mûsta Bc. Vlastu Dolákovou, místostarostou mûsta Bc. Václava
Vajshajtla a dal‰ími ãleny rady mûsta
Ing. Pavla Císaﬁe, Jaroslava Lenka
a Ing. Hanu Sobotovou;
stanovilo následující v˘‰e mûsíãních
odmûn neuvolnûn˘m ãlenÛm ZM podle
ustanovení naﬁízení vlády ã. 37/2003Sb.:
a) ãlen rady mûsta: 1.815 Kã
b) pﬁedseda v˘boru ãi komise: 1.482 Kã
c) ãlen v˘boru ãi komise: 1.311 Kã
d) ãlen zastupitelstva: 627 Kã
V pﬁípadû soubûhu v˘konu nûkolika funkcí
se poskytne jedna odmûna v ãástce, která je
nejvy‰‰í. Odmûny se neuvolnûn˘m ãlenÛm
ZM poskytnou od 21. 02. 2011 nebo, pﬁi
zmûnách ve volebním období, pﬁípadnû
vÏdy ode dne jejich zvolení ãi jmenování do
pﬁíslu‰né funkce.
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ZMùNA JÍZDNÍHO ¤ÁDU K 6. 3. 2011
VáÏení spoluobãané,
dne 6. 3. 2011 vstupuje v platnost 1.zmûna J¤ 2010/2011. PﬁibliÏnû t˘den pﬁed uvedením zmûny v platnost bude ve spolupráci s K-Centrem aktualizován jízdní ﬁád, kter˘
bude v prodeji na obvykl˘ch místech. Ve vlastním zájmu se vãas informujte o pﬁipravovan˘ch zmûnách J¤.
Ing. Radek Jano‰ek, Ph.D.
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Do rámeãkuM û s t o S t a r ˘ P l z e n e c
Mûstsk˘ úﬁad - finanãní a majetkoprávní odbor
Smetanova 932, 332 02 Star˘ Plzenec

OZNÁMENÍ
Na základû usnesení rady mûsta oznamuje mûsto Star˘ Plzenec zámûr
pronajmout areál víceúãelové poÏární nádrÏe v Husovû ulici.
Pﬁedmûtem pronájmu jsou:
- pozemek parc. ã. 91/2 s víceúãelovou vodní nádrÏí, navazující pozemek parc. ã. st. 58/1
a ãást pozemku parc. ã. 91/1v katastrálním území Star˘ Plzenec o celkové v˘mûﬁe cca
6.350 m2,
- tﬁi zaﬁízené mobilní stavební buÀky s pﬁíslu‰enstvím a dvû dûtské houpaãky instalované
na pozemku parc. ã. st. 58/1, vãetnû oplocení celého areálu.
Doba pronájmu: od 04/2011 na dobu neurãitou.
Nájemné: V˘‰e základního nájemného ãiní 2.000 Kã za období 12 mûsícÛ. Základní nájemné se kaÏdoroãnû, poãínaje r. 2012, valorizuje o procentní sazbu
odpovídající míﬁe státem uznané inflace za pﬁedchozí kalendáﬁní rok. Nájemné je splatné vÏdy pﬁedem v bûÏném roce (pﬁesn˘ termín bude urãen ve vlastní
smlouvû v závislosti na jejím podpisu). Nájemné za první 12mûsíãní období od data podepsání smlouvy je splatné do 30 dnÛ po uzavﬁení nájemní smlouvy.
Podmínky pronájmu:
- nájemce bude na vlastní náklady zaji‰Èovat údrÏbu a provoz nádrÏe a pronajat˘ch zaﬁízení
vãetnû oplocení, drobné opravy, sekání trávy a úklid areálu. Za tímto úãelem uzavﬁe své
vlastní smlouvy s dodavateli elektrické energie, vody a s odvozcem odpadÛ,
- nájemce je povinen trvale zajistit prostor pro pﬁístup a pﬁístupnost poÏární techniky k nádrÏi a dodrÏení vyznaãené minimální hladiny vody v nádrÏi
nezbytné pro její bezproblémové ãerpání poÏární technikou,
- nájemce je povinen dodrÏovat platné právní pﬁedpisy, zejména stavební, hygienické, odpadové, poÏární, bezpeãnostní atd., jakoÏ i vyhlá‰ky a naﬁízení
orgánÛ mûsta.
Dal‰í pﬁípadné informace zájemcÛm podá Mûstsk˘ úﬁad Star˘ Plzenec
- odbor finanãní a majetkoprávní: pí Iveta Fajtová – kanceláﬁ ã. 2 v budovû mûstského úﬁadu ve Smetanovû ulici ãp. 932.
Písemné nabídky na pronájem uveden˘ch nemovitostí
se struãn˘m zámûrem úãelu pronájmu a pﬁesnou identifikací zájemce, tzn.
- u fyzické osoby s uvedením jména, pﬁíjmení, rodného ãísla nebo data narození a trvalého pobytu,
- u právnické osoby s uvedením názvu, sídla, Iâ, a jména osoby, která je oprávnûna
k zastupování,
je moÏné zasílat na adresu Mûstsk˘ úﬁad Star˘ Plzenec, Smetanova 932, 332 02 Star˘ Plzenec nebo podat osobnû v podatelnû mûstského úﬁadu, tj.
v kanceláﬁi ã. 1 v budovû mûstského úﬁadu (radnice) na Masarykovû námûstí ãp. 121 ve Starém Plzenci nebo v kanceláﬁích ã. 9 pﬁípadnû ã. 2 v budovû
mûstského úﬁadu ve Smetanovû ulici ãp. 932 ve Starém Plzenci nejpozdûji do 31. 03. 2011.
Zdenûk Matas
starosta mûsta

STAROPLZENECKÉ BÁJE A POVùSTI (SLOVO ÚVODEM)
Staré povûsti… kdo z nás by nemûl
rád tajemné kouzlo jejich pﬁíbûhÛ.
Poutají nás k rodné zemi, k místÛm,
které povaÏujeme za svÛj domov.
I místa v blízkém okolí Starého
Plzence (hlavnû Radynû a HÛrka)
jsou opﬁedena ﬁadou bájí, které vznikaly patrnû v 18. a poãátkem 19. století. Na poãátku 20. století se je snaÏil
shromáÏdit z lidového vyprávûní
i z rÛzn˘ch star‰ích literárních pramenÛ (nûkter˘ch je‰tû z doby obrození)
amatérsk˘ milovník historie Jaroslav
Schiebl. Vydal je v r. 1924 v útlé kníÏeãce „Hrad Radynû. Povûsti a staré
tradice“ nákladem Spolku pro záchranu Radynû a HÛrky v Plzni (spolek
vznikl v. r. 1920). Po druhém, také
velmi úspû‰ném vydání v r. 1931 pak
Schiebl své dílo roz‰iﬁuje a r. 1933
zaãíná postupnû vydávat v se‰itech
kromû tûchto i dal‰í povûsti, vztahující se i k dne‰ní Plzni pod názvem
„PlzeÀ v legendû, tradici a ‰kádlivce“.
Dne 5. dubna téhoÏ roku v‰ak umírá
a jeho poslední se‰ity vydává znám˘
plzeÀsk˘ historik Ladislav Lábek.

PlzeÀské povûsti (a mezi nimi i ty staroplzenecké) znovu zpracoval a vydal
aÏ po 60 letech znám˘ plzeÀsk˘ knihkupec a nakladatel Karel Vesel˘. Jeho
krásnû ilustrovaná Zlatá kniha plzeÀsk˘ch povûstí poprvé vy‰la v r. 1995.
Naposledy se k na‰im povûstem vrátil
znám˘ plzeÀsk˘ malíﬁ a grafik Vladimír
Havlic v rozsáhlé publikaci Povûsti
z kraje pod Radyní z r. 2003. Toto více
neÏ sedmisetstránkové dílo je cenné
nejen tím, Ïe obsahuje pÛvodní verze
v‰ech povûstí, vztahujících se k nové
i staré Plzni a jejich okolí, ale i rozsáhl˘m doplÀujícím dokumentárním materiálem, poskytujícím cenné údaje
i o pﬁedchozích sbûratelích i umûleck˘ch zpracovatelích tûchto povûstí.
My v‰ak se vrátíme opût na zaãátek, jak
se ﬁíká „ad fontés“, tedy k pÛvodním
pramenÛm. Pﬁevyprávíme vám znovu
ty zvlá‰tní pﬁíbûhy dne‰ním jazykem.
Dodáme leccos o jejich tvÛrcích,
zamyslíme se na tím, z ãeho asi vznikaly, i jak se li‰í od historické reality…
Anna Velichová
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O VZNIKU RADYNù
Îil byl kdysi dávno pﬁedávno v dalek˘ch cizích krajích jeden mladík. I znelíbila se mu rodná zemû, a tak se vydal do
svûta. Putoval dlouho pﬁedlouho, aÏ do‰el
do na‰eho kraje. Jednoho veãera se dostal
aÏ do míst, kde se k nebi vypínal nevysok˘ kopec, porostl˘ lesem. Mladík vystoupil na jeho vrchol, a protoÏe byl po tak
namáhavé cestû v‰ecek utrmácel, usnul,
jako kdyÏ ho do vody hodí. Tu se mu ve
snu zjevil dobr˘ duch a pravil: „Líbí se mi
tvoje odvaha a vytrvalost, líbí se mi, Ïe
ses sám vydal do dalek˘ch krajin. Proto ti
dám kouzelnou knihu –uÏívej ji v‰ak
s rozumem.“
KdyÏ se mladík ráno probudil, kniha
leÏela vedle nûj. A jak byl zvûdav˘, hned
ji otevﬁel a zaãal v ní ãíst. Tu pr˘ se ze
zemû i z povûtﬁí, z oblak i z vody snesli
duchové a hned se ptali: „Co pán porouãí?“ „Postavte mi na tomhle kopci hrad,
ale aÈ je pevn˘!“ neváhal mladík s odpovûdí.
„Dobrá tedy, postavíme,“ odpovûdûli
duchové. „Mûj v‰ak na pamûti, Ïe hrad
tento musí‰ pouÏívat jen k obranû své
nové vlasti. Îádnému cizinci jej nesmí‰ –
a ani tuhle knihu - pﬁenechat, sice se ti zle
povede.“ Mladík jako nov˘ hradní pán se
v‰ak po ãase zaãal na svém sídle nudit.
Místní Ïivot se mu znelíbil, i oblíbil si
znovu cizí mravy a na hradû hostil cizince
ze své zemû. Na kouzelnou knihu zapomnûl: pohodil ji, sám nevûdûl kde. A tu
pr˘ jeden z jeho hostí pohozenou knihu

(PRVNÍ POVùST)
náhodou nalezl. Zaãal si v ní ãíst - ale
bûda. Náhle se ze v‰ech stran sklepem,
okny, stﬁechou i dveﬁmi draly do hradu
pﬁí‰erné postavy. Zaãaly hradem tﬁást a
zapálily ho. Hrad poboﬁily a ten nakonec
pochoval v sutinách i v‰echny své obyvatele.
(podle ústní tradice z okolí Nebílov)
Z knihy Jaroslava Schiebla Hrad Radynû - povûsti a staré tradice, PlzeÀ 1923,
upravila Anna Velichová.
Poznámka:
Uvedená povûst rozhodnû nemohla
vzniknout ve stﬁedovûku, protoÏe v té dobû
nebyl na vrchu Radynû Ïádn˘ les. Na‰li
bychom tam tzv“ draha“, kde se pásl
dobytek- tj. louky s nízk˘mi kﬁovinami a
osamûl˘mi stromy. KdyÏ byla postavena
Radynû coby stráÏní hrad, z bezpeãnostních dÛvodÛ kvÛli dobré viditelnosti
nepﬁátelského vojska) bylo ‰iroké okolí
hradu vykáceno. Je‰tû v 17. století stála
Radynû prokazatelnû na holém kopci o
tom svûdãí detail obrazu - epitafu Karla
Kokoﬁovce z Kokoﬁova z r. 1605, kter˘
nalezneme v kostele Narození Panny
Marie na Malé Stranû). Celá Radynû byla
zalesnûna umûle aÏ v dobû, kdyÏ hrad pﬁestal slouÏit pÛvodnímu úãelu. Patrnû se
tak stalo v 18. století za âernínÛ z Chudenic, kteﬁí rádi lovili v lesích ov‰em Radyni nevyuÏíval , postavili si zámek Kozel)
Lesy na Radyni pûstovali pro lovecké
úãely hlavnû jejich následovníci Wald‰tej-

ST¤ÍPKY Z HISTORIE MùSTA
– obãasník –

díl první

Tento obãasník musí samozﬁejmû nûãím
zaãít. Pro úpln˘ zaãátek jsem zvolil téma
„obecní samospráva“.
KdyÏ zaãali lidé tvoﬁit osady a pozdûji
obce, vÏdy stál nûkdo v ãele této osady.
B˘vali to staﬁe‰inové ãi star‰í obce.
V období stﬁedovûku to byl rychtáﬁ
(oznaãovan˘ téÏ jako richter - soudce,
iudex, fojt nebo ‰oltys) – byl to pﬁedstaven˘ mûstské ãi vesnické obce. Stál v ãele
mûstské rady – sboru kon‰elÛ. Kon‰elé se
vybírali z ﬁad usedl˘ch a obvykle majetn˘ch obãanÛ.
Bûhem 15. a 16. století se obsah funkce zmûnil, od roku 1547 ve mûstû dosazen˘ královsk˘ rychtáﬁ reprezentoval jen
zájmy panovníka. Funkce královského
rychtáﬁe byla zru‰ena v roce 1783.
Rychtáﬁ mohl b˘t do své pozice buì
dosazen vrchností, resp. panovníkem,
obec si mohla vlastního rychtáﬁe volit
nebo se mohlo jednat o pozici dûdûnou
v jednom rodû.
Z rychtáﬁe se postupem doby stal ãistû
vrchnostensk˘ (ãi královsk˘) úﬁedník.
Purkmistr (z nûmeckého Bürgermeister) byl od 13. století starosta, pÛvodnû
pﬁedseda mûstské rady (sboru kon‰elÛ),
protûj‰ek rychtáﬁe jako nejvy‰‰ího jmenovaného úﬁedníka. V pozdním stﬁedovûku
se jeho pravomoci postupnû roz‰iﬁovaly,
aÏ funkci rychtáﬁe z velké ãásti pﬁevzal

nebo dokonce nahradil.
Jak to tedy bylo s tûmito funkcemi rychtáﬁe
v Plzenci. Nejstar‰ím
rychtáﬁem, kterého známe, byl v roce 1711
Ondﬁej Faber. V osmnáctém století to pak byli
je‰tû: 1728 – Vilím
Tomá‰ek, 1738 – Ondﬁej
Petr, 1743 - Vít Ha‰kan,
1747 – Matûj PraÏák,
1748 - Dominik Kössl,
1749 – Matûj PraÏák (byl
jiÏ sedmdesátilet˘), 1767
- Mates ·molík.
Stﬁídán Dominikem
·molíkem – ten byl
kováﬁem.
V pﬁí‰tím pokraãování
si ﬁekneme o pﬁedstaven˘ch obce ve století devatenáctém a poãátku
století dvacátého.
Svatopluk Mare‰
Poznánka:
Data ãerpána z knihy
StaroplzeÀsk˘ boj za
právo.

Ilustrace: Mgr. Hana Kuklíková
(kresba tu‰í)
nové, kteﬁí v hradní vûÏi – také pro lovecké úãely - zﬁidili romantick˘ rytíﬁsk˘ sál(
vyhoﬁel r. 1886).
Anna Velichová
Prameny: RoÏmbersk˘, P.- Novobilsk˘, M.:
Královsk˘ hrad Radynû ,(edice Zapomenuté hrady, tvrze a místa ã. 17) PlzeÀ 1998
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RODINNÉ FINANCE V KOSTCE
Dotazy zodpovídá Ing. Radek Jano‰ek, Ph.D. Písemné dotazy do finanãní
poradny zasílejte na e-mail. adresu finpor.janosek@seznam.cz nebo volejte na
tel. 728 881 927. Podle povahy nebo Va‰eho pﬁání bude dotaz a odpovûì na nûj zveﬁejnûn nebo individuálnû konzultován.
Autor ãlánku je nezávisl˘m finanãním
poradcem rodinného finanãního plánování
s registrací u âNB a je zapsán v registru
poji‰Èovacích a investiãních zprostﬁedkovatelÛ
Otázka:
Jaké jsou v˘hody a nev˘hody stavebního spoﬁení?
Odpovûì
Spoﬁit mÛÏeme v‰elijak, nejhor‰í variantou je, jak se ﬁíká „spoﬁit do stroÏoku“.
Jedno z velmi populárních spoﬁení je díky
státnímu pﬁíspûvku právû stavební spoﬁení.
Zákonem o stavebním spoﬁení jsou dány
dosti striktní pravidla, proto není zase
takov˘ rozdíl, které stavební spoﬁitelnû
svûﬁíte své úspory. V˘hodou je jednoznaãnû státní pﬁíspûvek a dále pak poji‰tûní

vkladÛ. Pro konzervativního stﬁadatele je
to ideální forma spoﬁení, ponûvadÏ pokud
dodrÏí vázací ‰estiletou lhÛtu, mÛÏe si
úspory vãetnû státní podpory a úrokÛ
vybrat na cokoliv. V˘hodou stavebního
spoﬁení jsou rovnûÏ velmi dobré podmínky
pro úãelovou pÛjãku na bydlení s pﬁedem
smluvnû sjednanou v˘‰í splátky úvûru
a v˘hodnou úrokovou sazbou.
K nev˘hodám patﬁí nízká likvidita produktu tzn., Ïe abyste dostali státní podporu
vyplacenou, musíte dodrÏet ‰estiletou
vázací lhÛtu. Dal‰í nev˘hoda stavebního
spoﬁení spoãívá v nízkém úroãení vkladÛ,
ale díky státní podpoﬁe se celkov˘ v˘nos
stavebního spoﬁení nad úroãením spoﬁících
úãtÛ. Stavební spoﬁení je díky nastaven˘m
parametrÛm urãeno pro niÏ‰í cílové ãástky,
chcete-li vy‰‰í cílovou ãástku, musíte spoﬁit buìto déle nebo více, ãímÏ se ale celkové zhodnocení vkladu sniÏuje. Pro nûkteré
klienty, kteﬁí chtûjí financovat bytové
potﬁeby úvûrem ze stavebního spoﬁení,
mÛÏe b˘t problém i v˘‰e splátky, která je
dána procentem z cílové ãástky. Ale blíÏe
o úvûrech ze stavebního spoﬁení a financování bydlení v nûkteré z pﬁí‰tích poraden.

Pﬁí‰tí poradna bude zamûﬁena na zmûny
ve stavebním spoﬁení, které probûhly
k 1.lednu 2011.
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KALENDÁ¤ B¤EZEN 2011
K-Centrum a Staroplzenecká galerie
Smetanova 932, Star˘ Plzenec
tel.: 377 183 662, 377 183 659
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz,
www.staryplzenec.cz
Otevﬁeno pro veﬁejnost:
Po, St
9.00–12.00 13.00–17.00 hod.
Út, ât
9.00–12.00 13.00–15.00 hod.
Pá
zavﬁeno
Mûstská knihovna, Smetanova 932,
Star˘ Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
Otevﬁeno pro veﬁejnost:
Po, St
9.00–12.00 13.00–17.00 hod.
Út, ât
9.00–12.00 13.00–14.00 hod.
Pá
zavﬁeno
Hrad RADYNù - uzavﬁen
ROTUNDA sv. Petra a Pavla – uzavﬁena.
HASIâSKÉ MUZEUM – otevﬁeno pro zájemce po
telefonické domluvû v prÛbûhu celého roku. Kontakt:
p. Franti‰ek Chrastil – ã. tel.: 606 608 187.
4. bﬁezna 2011 (pátek)
VERNISÁÎ V¯STAVY V¯TVARN¯CH PRÁCÍ
ÎÁKÒ ZU· STAR¯ PLZENEC
Místo: Staroplzenecká galerie,
Smetanova 932, St. Plzenec
âas: 17.00 hod.
Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec, K-Centrum,
mûstská knihovna a ZU· Star˘ Plzenec
Vstup: zdarma
V˘stava potrvá do 28. dubna 2011.
5. bﬁezna 2011 (sobota)
PLES MùSTA A Z· STAR¯ PLZENEC
Místo: Lidov˘ dÛm Star˘ Plzenec
âas: 20.00 hod. – 02.00 hod.
Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec, K-Centrum,
mûstská knihovna a Základní ‰kola
Star˘ Plzenec
Rezervace stolÛ a pﬁedprodej vstupenek
v K-Centru, Smetanova 932.
Kontakt: info.plzenec@staryplzenec.cz,
tel.: 377 183 662, 377 183 659,
www.staryplzenec.cz
5. bﬁezna 2011 (sobota)
MASOPUST
Místo: areál hasiãské zbrojnice v Sedlci
âas: od 14.00 hod.
Program: masopustní prÛvod, vyhodnocení masek,
zabijaãkové pochoutky
Poﬁadatel: SDH Sedlec
8. bﬁezna 2011 (úter˘)
VERNER COLLEGIUM
VI. koncert 26. sezóny Kruhu pﬁátel hudby
Koncert se uskuteãní za
laskavé podpory
BOHEMIA SEKT, a.s.
Úãinkují: Pavel Verner –
hoboj, anglick˘ roh, Petr Verner – housle, viola, Julie
Vernerová - housle, Radka Vernerová – viola, Pavel Verner – violoncello, Michael Verner – fagot
V programu zazní skladby: J. S. Bacha, G. P. Telemanna,
M. Haydna, W. A. Mozarta a L. van Beethovena.
Místo: BOHEMIA SEKT Centrum,

RadyÀské listy – bﬁezen 2011

Smetanova 220, Star˘ Plzenec
âas: 18.00 hod.
Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec,
K-Centrum, mûstská knihovna
Kontakt: info.plzenec@staryplzenec.cz,
tel.: 377 183 662, 377 183 659,
www.staryplzenec.cz
Vstupné: dospûlí 80 Kã, dûti od 6 do
15 let a studenti 50 Kã (prodej
vstupenek pﬁímo na místû pﬁed
koncertem).

12. bﬁezna 2011 (sobota)
SIFON
Místo: MUSIC CLUB, Star˘ Plzenec,
Masarykovo nám. 52
âas: 21.00 hod.
26. bﬁezna 2011 (sobota)
X – COVER (b˘valí ãlenové B.A.M.)
Místo: MUSIC CLUB, Star˘ Plzenec,
Masarykovo nám. 52
âas: 21.00 hod.

SK STAR¯ PLZENEC
poﬁádá

P L E S S TA R O P L Z E N E C K ¯ C H F O T B A L I S T Ò
sobota 19. bﬁezna 2011 od 20.00 hodin
Lidov˘ dÛm Star˘ Plzenec
k tanci a poslechu hraje skupina AMETYST
pﬁedprodej vstupenek - Karel Dolák - tel.: 607 256 989
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STAR¯ PLZENEC MÁ STOLETÉHO OBâANA
Dne 10. února tohoto roku oslavil své 100.
narozeniny nejstar‰í obãan Starého Plzence,
pan Otto âadek. Narodil se ve Vídni, ale do
‰koly uÏ zaãal chodit v Plzenci, odkud pocházela jeho matka. Rodina se sem pﬁestûhovala
bûhem I. svûtové války. Spolu se sv˘m bratrem
Ladislavem byl u ve‰kerého plzeneckého
hudebního dûní v období mezi válkami. Jeho
vzpomínky na tuto dobu byly uveﬁejnûny
v RadyÀsk˘ch listech ã.3 a ã.4 z roku 2010.
Po ãtyﬁiceti letech, které proÏil v Pﬁe‰ticích,
se vrátil zpût do domku, kter˘ si postavili jeho
rodiãe po pﬁíchodu z Vídnû. V nûm jiÏ proÏil
dal‰ích témûﬁ 40 let a letos spolu s rodinou
a pﬁáteli oslavil své krásné jubileum. Poblahopﬁát mu pﬁi‰el starosta Starého Plzence pan
Zdenûk Matas spolu s ãlenkami SPOZ Alenou
Lusovou a Jaromírou Zikmundovou. ¤editel
OSSZ Ing. Antonín Vacík spolu s vedoucí
Oddûlení dÛchodového poji‰tûní Mgr. Irenou
Tolarovou pﬁinesli i blahopﬁejn˘ dopis ministra práce a sociálních vûcí Dr. Ing. Jaromíra
Drábka. Stoletého jubilanta pﬁipomnûl
v PlzeÀském deníku ãlánkem a fotografií Pavel
Korelus a posluchaãi poﬁadu Písniãky pro vás
âeského rozhlasu PlzeÀ mohli 10.února
zaslechnout rozhlasovou gratulaci. Byla jí
trampská písniãka ¤eka huãí. Také tuto písniãku mûlo na repertoáru plzenecké Trampské
kvinteto, ve kterém Otto âadek zpíval. I redakce RadyÀsk˘ch listÛ pﬁeje panu âadkovi hodnû
zdraví a pohody do dal‰ích let. Redakce RL

Z· SEDLEC

DIVADÉLKO KUBA
V pátek pﬁed jarními prázdninami se v tûlocviãnû na‰í ‰koly konalo divadelní pﬁedstavení
Pohádky o dracích. Tﬁi pohádkové pﬁíbûhy, ve
kter˘ch mûli hlavní slovo draci v‰ech druhÛ,
tvarÛ i povah, byly doplnûny vtipn˘mi dialogy
a velmi zdaﬁil˘mi loutkami. Dûtem mateﬁské
i základní ‰koly se pﬁedstavení velmi líbilo.
Hana Nekolová

Herci a loutky v tûlocviãnû sedlecké základky.

Stolet˘ jubilant Otto âadek se sv˘mi gratulanty.

Foto Miroslav âadek

ZÁPIS
V Z· SEDLEC
Dne 2. 2. probûhl v na‰í ‰kole
zápis do první tﬁídy. Budoucí
prvÀáãci si mohli zkusit poprvé
roli opravdového ‰koláãka.
âekaly na nû drobné úkoly a za
jejich splnûní náleÏitá odmûna
v podobû dáreãkÛ, které pro nû
pﬁipravili na‰i Ïáci.
Hana Nekolová

Foto Hana Nekolová

Kristina u zápisu.

Foto Anna Císaﬁová
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JAKÁ JE SITUACE NA GYMNÁZIU BLOVICE?
Gymnázium Blovice je dosud jedin˘m úpln˘m gymnáziem v okrese PlzeÀ – jih. Bylo zﬁízeno pﬁed bezmála pÛlstoletím s cílem zpﬁístupnit stﬁedo‰kolské vzdûlání i ÏákÛm z nejzaz‰ích
koutÛ na‰eho regionu. Bûhem svého pÛsobení si
‰kola vybudovala pevnou pozici instituce, která
poskytuje naprosto srovnatelné vzdûlání s jin˘mi
gymnázii v kraji. Její absolventi jsou ve svém
dal‰ím pÛsobení stejnû úspû‰ní, její uãitelé jsou
stejnû schopní a kvalifikovaní, jako je tomu
jinde. Statistika, kterou jsme si v tomto smûru
v nedávném období udûlali, to jen potvrzuje.
·kola navíc jiÏ 15 let sídlí v nové vlastní budovû.
Díky nûkolika realizovan˘m projektÛm
v rámci ESF (v tomto ohledu patﬁíme mezi nejlep‰í v kraji) disponuje gymnázium v souãasné

M· SEDLEC

dobû velmi dobr˘m technick˘m vybavením. Individuální pﬁístup k ÏákÛm a témûﬁ rodinné prostﬁedí, které nám dobﬁe umoÏÀuje nejen vzdûlávat, ale
i vychovávat, nám jinde mohou závidût.
V souvislosti se souãasn˘m nepﬁízniv˘m
demografick˘m v˘vojem jsme v posledních
letech zaznamenali i my pokles poãtu ÏákÛ. JiÏ
v záﬁí 2010 se objevily v tisku „zaruãené“ informace o sluãování na‰í ‰koly s jist˘m plzeÀsk˘m
gymnáziem. âas pokroãil a my dnes mÛÏeme na
ve‰keré zprávy tohoto typu jednoznaãnû reagovat: sluãovat se nebude! Podûkování za to patﬁí
panu starostovi Janu Podu‰kovi a v‰em blovick˘m zastupitelÛm, kteﬁí si plnû uvûdomili
v˘znam ‰koly nejen pro mûsto, ale i pro cel˘
region a na svém lednovém zasedání schválili

pﬁíspûvek pro ‰kolu ve v˘‰i 510 000 Kã. Na‰e úsilí
o zachování gymnázia jako právního subjektu
podpoﬁilo rovnûÏ obrovské mnoÏství lidí z celého
regionu sv˘m podpisem „Petice za záchranu
Gymnázia Blovice“. Dûkujeme Vám v‰em. Va‰í
podpory, která v nás posílila vûdomí, Ïe v boji
o ‰kolu nejsme sami, si nesmírnû váÏíme.
ÎákÛm ze spádov˘ch základních ‰kol pak rádi
vzkazujeme: nebojte se k nám pﬁihlásit, máme
vám co nabídnout. I pro ‰kolní rok 2011/2012
otevíráme tradiãní obory pro Ïáky 5. a 9. tﬁíd Z·.
Pﬁihlá‰ky ke studiu a podrobné informace o pﬁijímacím ﬁízení najdete na www.gblovice.cz nebo
na tel. ã. 371 522 053.

V¯LET DO PRAHY

M · S TA R¯ P L Z E N E C

Marcela ·ustrová, ﬁeditelka ‰koly

Dne 1. února jsme se vydali na v˘let do Prahy. Nejprve na nás ãekala krásná, dﬁevûná loì jménem Vodouch. Povozila nás po Vltavû a její kormidelnice nám ukázala nejznámûj‰í památky Prahy. Projeli jsme pod Karlov˘m mostem, vidûli jsme pro dûti známou âertovku… Po plavbû jsme nav‰tívili Muzeum Karlova mostu, kde jsme se
dozvûdûli o jeho stavbû a prohlédli si v˘stavu BetlémÛ. Dûti byly nad‰ené.
Lenka Václavoviãová

S Vodouchem po Vltavû.

Foto Kateﬁina PraÏáková

Z U · S TA R¯ P L Z E N E C

FINÁLE DùTSKÉ PORTY 2011

V sobotu 20. listopadu 2010 se v Plzni v sále
SP·D konalo oblastní kolo soutûÏe Dûtská
porta. Vzhledem k tomu, Ïe jedním z vystupujících byla i kapela ze ZU· Star˘ Plzenec
(poboãky ve Spáleném Poﬁíãí) – „TﬁeÈáci“,
vydala jsem se i já do místa konání. Jednak
proto, Ïe jsem byla na takovou akci zvûdavá, a
také proto, Ïe jedním z ãlenÛ hudební skupiny
je i mÛj syn. Celá akce se konala v sále ‰koly,
kde jiÏ bylo pﬁipraveno pódium pro úãinkující,
stolky pro porotu a spousta místa pro diváky.
Hned v úvodu jsem byla zaskoãena vysok˘m
poãtem úãinkujících. SoutûÏ byla rozdûlena do
dvou ãástí – dopoledne vystupovali jednotlivci
a hudební dvojice, po obûdû pak byl ãas vyhrazen pro hudební skupiny. Na Dûtské portû v
Plzni vystoupilo celkem 23 dûtsk˘ch skupin,
dvojic a jednotlivcÛ ve vûku od 8 do 26 let
vûku. JiÏ v dopolední ãásti jsem byla velmi
mile pﬁekvapena v‰emi úãinkujícími, kteﬁí
divákÛm a pﬁedev‰ím porotû pﬁedvádûli svoje
umûní – zpívali country, folk, hráli na kytary,

housle, zkrátka v‰ichni
se dobﬁe bavili.
Moje hlavní chvíle
ale pﬁi‰la po pﬁestávce
v odpoledním bloku,
kdy jedním z vystupujících byla skupina
„TﬁeÈáci“. Tuto kapelu
tvoﬁí celkem pût ãlenÛ
– Tomá‰ Kutálek
(basová kytara), Standa Hefert (klávesy),
Mirek Kraml (bicí) a
dvû dívky, Vendulka a
Markétka
Janovské
(zpûv). V‰ichni ãlenové, jak uÏ jsem zmínila, chodí do stejné tﬁídy
a myslím, Ïe mají mezi
sebou skvûlou partu.
Dûti spolu hrají zatím
(Pokraãování na str. 9) „TﬁeÈáci“ nezklamali a sv˘m v˘konem nám v‰em udûlali velikou radost. Foto archiv
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jeden rok a dal je dohromady jejich kapelník a
uãitel pan Mgr. Roman ·kala. Kluci na pódiu
zahráli a dûvãata krásnû zazpívala celkem tﬁi
písniãky – Ho ho Watanay, Tﬁi citrónky a Chodím po Broadwayi. K panu uãiteli Romanu
·kalovi musím je‰tû zmínit, Ïe kromû „TﬁeÈákÛ“ mûl v soutûÏi je‰tû dal‰í „Ïelízka v ohni“,
a to je‰tû jednu skupinu z poboãky plzenecké
ZU·ky ve Spáleném Poﬁíãí – Galaxy, která je
sloÏená pﬁeváÏnû z ÏákÛ deváté tﬁídy, a kapelu
z blovického gymnázia, kterou tvoﬁí studenti
tercie. Obû zmiÀované skupiny získaly ve své
kategorii tﬁetí místo a byl to pro nû velik˘
úspûch. Hlavními hvûzdami sobotního odpoledne se ale stali „TﬁeÈáci“, kteﬁí získali nejen
cenu divákÛ, ale ve své kategorii skonãili na
prvním místû a postoupili do celorepublikového finále.
Konání republikového finále DP probûhlo 4.
- 6. února 2011 v Praze a „TﬁeÈáci“ se ho se
sv˘m doprovodn˘m teamem zúãastnili. Na‰e
v˘prava byla pomûrnû poãetná a v‰ichni jsme
spoleãnû proÏívali hudební zápolení. Ve finále
DP se v jejich kategorii vedle sedmi ãesk˘ch
hudebních skupin pﬁedstavily i dvû kapely ze
Slovenska. Konkurence byla opravdu veliká a
nûkteré v˘kony byly témûﬁ na profesionální
úrovni.
„TﬁeÈáci“ nezklamali a sv˘m v˘konem nám
v‰em udûlali velikou radost. KdyÏ dohráli,
v‰ichni jsme si oddychli a netrpûlivû ãekali na
veãerní slavnostní vyhlá‰ení v˘sledkÛ. KdyÏ
pak na slavnostním pﬁedávání zaznûlo jejich
jméno a z rukou porotcÛ si pﬁevzali cenu divákÛ, byli jsme v‰ichni ‰Èastni. Nejvíc ale pan
uãitel Roman ·kala a jeho malí muzikanti. My
rodiãe jsme byli na své dûti náleÏitû hrdí a pﬁejeme jim do budoucna mnoho dal‰ích hudebních úspûchÛ.
Anna Kramlová
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M · S TA R¯ P L Z E N E C
Tak vám musíme povûdût, Ïe ten ãas ve ‰kolce
opravdu utíká jako voda. UÏ máme únor a ãeká
nás opût mnoho legrace, zábavy a krásn˘ch
záÏitkÛ. Pomalu se zaãínáme pﬁipravovat na
vesel˘ karneval s tombolou. To se to ve ‰kolce
bude hemÏit sam˘mi princeznami, bojovníky,
ãarodûjnicemi a jin˘mi pohádkov˘mi bytostmi.
UÏ teì se moc tû‰íme. A nebojte, rádi vám zase
napí‰eme a pﬁidáme nûjaké pûkné fotografie.
Abyste vûdûli, Ïe jsme nezaháleli, nûco málo
vám povíme, co jsme ve ‰kolce za poslední

mûsíc zaÏili. Mnoho legrace jsme si uÏili
u interaktivní pohádky O hloupém Honzovi.
Tancovali jsme, zpívali, pomáhali a napovídali hercÛm a za to jsme si odnesli plnou hrst
ãokoládov˘ch dukátÛ. A abychom neba‰tili
dobroty jen my dûti, vydali jsme se spoleãnû
na zajímavou procházku pod HÛrku v rámci
projektového dne za zvíﬁátky a zimní pﬁírodou.
Pozorovali jsme, co dokáÏe vykouzlit paní
zima, a zvíﬁátkÛm jsme cestou nasypali nûco
dobrého na zub.
Ale zase honem zpátky do té krásné ‰kolkové
pohádky. VÏdyÈ nás ãeká karneval, pln˘ smíchu a legrace bál!

Foto archiv M·

Interaktivní pohádka O Hloupém Honzovi.

VELK¯ SPORTOVNÍ ÚSPùCH ÎÁKÒ Z· STAR¯ PLZENEC
Star‰í Ïáci Z· Star˘ Plzenec zaznamenali dal‰í velk˘ sportovní
úspûch. Po vítûzství v okresním kole se v pondûlí 21. 2. 2011 zúãastnili krajského turnaje v házené, které se konalo v hale Lokomotivy v
Plzni. Na‰i reprezentanti zvítûzili a postoupili do celostátního finále,
které se bude konat ve Velké Bystﬁici u Olomouce 22.–24. 3. 2011.
Úspûch je o to vût‰í, Ïe na‰i Ïáci nemají zdaleka takové podmínky jako
napﬁ. Ïáci plzeÀsk˘ch ‰kol.
O chybûjícím zázemí a kvalitní tûlocviãnû uÏ bylo napsáno mnoho…
Na‰i ‰kolu reprezentovali tito Ïáci: Pavel Kake‰, Jan Svoboda, Petr
Poleno a Martin BroÏ (v‰ichni 9.A), Jakub Pelí‰ek, Petr Brejcha, Filip
Vícha a Michal Lejsek (8.A,B). Vedoucím druÏstva je pan uãitel Miroslav Trojanec.
Vedení ‰koly

Z · S TA R¯ P L Z E N E C

Reprezentaãní t˘m házené Z· Star˘ Plzenec.

Foto Martin ·tekl
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Foto Olina Dankoviãová

My – sportovci!

SAZO 2
Zimní pﬁechod Brd.

Foto Radim Dankoviã

ZIMNÍ P¤ECHOD BRD 29. LEDNA 2011
Ani letos jsme si nemohli nechat ujít tradiãní Pﬁechod Brd. Trasu
z ¤evnice na Kytínskou louku by mnozí z nás zvládli jiÏ poslepu. Poãasí nám neãekanû pﬁálo, cesta ubíhala aÏ pﬁekvapivû rychle. Na Kytínské
louce jsme se potkali s mnoha dal‰ími skauty, vymûnili s nimi pamûtní
kartiãky a pak uÏ dle zvyku pospíchali do oblíbené cukrárny.
Olina Dankoviãová

V sobotu 5. 2. 2011 se uskuteãnil jiÏ druh˘ roãník Sportovního a
zábavného odpoledne (SAZO). Celá sportovní akce se ﬁídila heslem:
PaÏe tuÏ, mozek vzpruÏ! Dûti se se‰ly v hojném poãtu, a jelikoÏ bylo
pûkné poãasí, zahájili jsme spoleãné odpoledne venkovní hrou. Po pﬁesunu do plzenecké sokolovny se dûti rozdûlily na dvû druÏstva. Na programu byl souboj o bojov˘ náhrdelník zvan˘ „·aman“. Obû druÏiny
závodily stateãnû, vytrvale a hlavnû ãestnû. Na závûr si v‰ichni na opiãí
dráze vyzkou‰eli, jaké je to b˘t opiãkou. DomÛ jsme se navraceli
s úsmûvem na rtech a s hﬁejiv˘m pocitem z krásnû proÏitého dne.
Adéla Dankoviãová
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SMUTNÁ VALNÁ
HROMADA

PODùKOVÁNÍ
OSZP Staroplzenecko dûkuje Kolpingovû
rodinû za uspoﬁádání Tﬁíkrálové sbírky v roce
2010 a v‰em obãanÛm Starého Plzence a Sedlce, kteﬁí na tuto sbírku pﬁispûli.
Díky obãanÛm a sponzorÛm MUDr. Milenû
Pechové a paní Jaroslavû Patoãkové mohlo
nav‰tívit rehabilitaãní zaﬁízení 126 ãlenÛ na‰eho sdruÏení. Za v‰echny spokojené ãleny
OSZP dûkujeme!
Za OSZP Jan Skﬁivánek

Eli‰ka âermáková a Hana Kuãerová pﬁedvedly
ukázky moderních tancÛ.

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

RODINNÉ CENTRUM
DRÁâEK INFORMUJE
Jeden mûsíc se stﬁídá s druh˘m a uÏ zaãíná bﬁezen. Bﬁezen, kter˘ dostává pﬁíchuÈ blíÏícího se jara. Dráãek jede na
pln˘ plyn, aÈ je jakákoliv
doba. Napﬁíklad v pátek
28. ledna 2011 se v prostorách RC Dráãek konalo Dopoledne s pohádkou âervená Karkulka.
Krásné interaktivní divadélko, pohádka a dal‰í
doplÀkové akce, jako v˘tvarné dílny a dal‰í.
Ve stﬁedu 2. 2. 2011 se v Dráãku konala
beseda na téma Homeopatie v dûtství. Zajímavou a pouãnou besedu, která pﬁítomné maminky velice nadchla, vedla dûtská lékaﬁka a
homeopatka MUDr. Ivana Marková. Touto
cestou opût paní doktorce Markové dûkujeme!
Dal‰í, velice oãekávanou akcí pro dûti a
jejich rodiãe je jiÏ tradiãní Ma‰karní rej. Konal
se v sobotu 26. února v prostorách tûlocviãny
Z· Star˘ Plzenec. Byl to jiÏ 3. roãník a fotky a
dojmy vám pﬁineseme v dal‰ím ãísle RadyÀsk˘ch listÛ, protoÏe Ma‰karní rej se konal aÏ
po uzávûrce únorového ãísla. JiÏ nyní ale
mÛÏete fotky zhlédnout na www.rcdracek.cz!
V lednu 2011 jsme probudily spoleãnû s
ﬁeditelkou mateﬁské ‰koly v Tymákovû, paní
Dvoﬁákovou, projekt, kter˘ si klade za cíl
pomoci dûtem integrovat se do nového prostﬁedí, kter˘m pro nû mateﬁská ‰kolka je. Dûti
od dvou let se sv˘mi rodiãi kaÏdou stﬁedu
dopoledne nav‰tûvují hernu mateﬁské ‰koly a
prostﬁednictvím interaktivních her získávají
nové dovednosti, potﬁebné pro vstup do mateﬁské ‰koly.
(Pokraãování na str. 12)

Celé odpoledne provázel hudbou na klávesy pan Ing.
J. ·irok˘.

OMLUVA
Omlouvám se ãtenáﬁÛm RadyÀsk˘ch
listÛ za chybu v únorovém ãísle uvedeného mûsíãníku na str. 11 v ãlánku
s informacemi o kult. akcích a zájezdech OSZP 2011. Do‰lo k chybnému
uvedení termínu akce Staroplzenecká
vaﬁeãka. Správn˘ termín této akce je
12. 11. 2011 ve 14.00 hod.
Dûkuji za pochopení.
Jan Skﬁivánek

Velikonoãní v˘zdoba z netradiãního
materiálu – kukuﬁiãného „‰ustí“
V‰echny, kteﬁí mají zájem o tuto
u nás málo známou metodu v˘roby
ozdob, zveme v sobotu 2. 4. 2011 od
14–17 hodin do klubovny hasiãské
zbrojnice Sedlec. Na místû mohou
zhlédnout vzorky ozdob a zároveÀ jim
bude pﬁedvedena i metoda a postup
zpracování.
Pﬁijìte, jste srdeãnû zváni!
Za SDH Sedlec Marie ·imková

Dne 18. 1. 2011 poﬁádalo OSZP Staroplzenecko valnou hromadu ve Chválenicích. Pﬁi
vystupování z autobusÛ se jedné z na‰ich ãlenek udûlalo nevolno a omdlela. ¤idiã okamÏitû zavolal rychlou záchrannou sluÏbu a zaãal
provádût masáÏ srdce aÏ do pﬁíjezdu lékaﬁe. Po
pÛlhodinovém snaÏení se v‰ak nepodaﬁilo paní
pﬁivést k Ïivotu. Celou dobu jsem byl pﬁítomen
a dûkuji ﬁidiãi autobusu a posádce dvou sanitek
z Vlãic, kteﬁí se snaÏili ze v‰ech sil paní
zachránit. BohuÏel se to nepodaﬁilo. V sálu
kulturního domu ve ·tûnovicích pak v‰ichni
zúãastnûní uctili povstáním a minutou ticha
památku na‰í ãlenky ze ·tûnovic.
Úvodním slovem zahájil schÛzi koordinátor
celého odpoledne Jan Mo‰na a seznámil nás
s programem. Pﬁedal slovo pﬁedsedovi na‰eho
sdruÏení panu J. Korãákovi, kter˘ pﬁivítal
ãleny, hosty a sponzory. Zhodnotil uplynulou
sezónu a nastínil chod sdruÏení do dal‰ích let.
Zvlá‰tû podotkl dÛleÏitou spolupráci se starosty obcí a sponzory OSZP. Následovaly zprávy
v‰ech sloÏek na‰eho sdruÏení, které pﬁednesly
dámy: M. Keslová, M. Aj‰manová a K. Horská. Kulturní referent Jan Skﬁivánek seznámil
ãleny s akcemi a zájezdy pro leto‰ní rok.
Následovaly pﬁíspûvky hostÛ, sponzorÛ a
nakonec diskuze ãlenÛ. Obohacením odpoledne bylo taneãní vystoupení Eli‰ky âermákové
a Hany Kuãerové, které pﬁedvedly ukázky
moderních tancÛ, spojené aÏ s gymnastick˘mi
prvky. âas zbyl i na bohatou tombolu, kde
vyhrával kaÏd˘ los. V‰ichni zúãastnûní dostali
zdarma kuﬁecí ﬁízek s bramborov˘m salátem,
kávu a zákusek. Pro 175 osob celé odpoledne
provázel hudbou na klávesy plzeneck˘ obãan
pan Ing. J. ·irok˘. Dûkuji v‰em vystupujícím,
v˘boru OSZP, obsluhujícímu personálu a ãlenÛm na‰eho sdruÏení, kteﬁí se této „smutné“
valné hromady zúãastnili.
Text a foto Jan Skﬁivánek

POZVÁNKA
na v˘roãní ãlenskou schÛzi Obãanského
sdruÏení HÛrka a Radynû, která se koná
16. bﬁezna 2011 od 18.30 hod. v internetové kavárnû nákupního stﬁediska Radynû
– 1. patro
Srdeãnû zveme v‰echny ãleny a pﬁíznivce
V˘bor OSHR

OSLAVA MDÎ
MDÎ spoleãnû oslavíme 12. bﬁezna 2011
od 14.30 hodin v Lidovém domû ve Starém Plzenci.
V programu vystoupí dûti z M· a skupina BABYDOU z Chotû‰ova.
Tradiãní tombola. Hudba Stanislav Kluzák
Srdeãnû zve ZO KSâM St. Plzenec
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(Dokonãení ze str. 11)
Zaãátkem února se s velk˘m ohlasem setkal
i nov˘ unikátní projekt Ostrov objevÛ. Po ãtyﬁech ukázkov˘ch hodinách jsou otevﬁeny dva
kurzy, ve kter˘ch dûtiãky s nad‰ením díky
multismyslov˘m aktivitám poznávají svût
kolem nich.
ProtoÏe uÏ se v‰ichni tû‰íme na jaro, jsem
ráda, Ïe se s vámi mohu rozlouãit zprávou, Ïe
uÏ jsou v plném proudu pﬁípravy na Slavnosti
jara, které se opût budou konat u Sedleckého
rybníka.
Pﬁíjemné tû‰ení na jaro vám pﬁejí
Lenka KuÏmová a Adéla Vorlíãková
Ukázková hodina Ostrova objevÛ.
Foto Svûtlana Jiránková

PODùKOVÁNÍ VEDENÍ
Z· SEDLEC
JiÏ nûkolik let vyuÏívají v zimních mûsících hasiãi Sedlec
tûlocviãnu místní Z· k v˘cviku mlad˘ch hasiãÛ. Tûlocviãna je
sice malá, ale je to jediné místo v Sedlci, kde si mohou dûti
i dospûlí v zimû zacviãit. Schází se zde nejen hasiãi, ale i vodáci a poslední tﬁi roky i Ïeny – seniorky. Chceme tímto podûkovat vedení ‰koly a také paní uklízeãce za vstﬁícn˘ pﬁístup; díky
nim si mladí i dﬁíve narození mohou udrÏovat kondici po cel˘
rok. TíÏivou situaci ve sportovním vyÏití máme v Sedlci po
cel˘ch posledních 20 let. A z tohoto dÛvodu si váÏíme na‰í
malé, ale pûkné ‰kolní tûlocviãny.
Za hasiãe Sedlec Marie ·imková
VLASTENECKO-DOBROâINNÁ OBEC BARÁâNÍKÒ
STAR¯ PLZENEC HODNOTILA SVOJI âINNOST
ZA ROK 2010

Tetiãky a sousedé se
se‰li 29. ledna 2011
v internetové kavárnû nákupního stﬁediska Radynû. Rychtáﬁ obce
pﬁivítal starostu mûsta ZdeÀka Matase,
dr. Václava Háka za OSHR, kronikáﬁku
mûsta Vûru Fenclovou, Josefa Korãáka za
OSZP, Jitku Sutnarovou za KSâM a ﬁeditelku M· Star˘ Plzenec Zdenu StaÀkovou,
za XII. Ïupu Jana Sladkého Koziny se sídlem
v Plzni rychtáﬁku tetiãku ·olcovou, za odbor
panímaminek XII. Ïupy tetiãku Uhrovou
a ostatní vzácné hosty. Úvodem bylo vzpomenuto minutou ticha na zesnulé tetiãky a sousedy. Úsmûv na tváﬁi v‰ech baráãníkÛ vykouzlily sv˘m vystoupením dûti z mateﬁské ‰koly
pod vedením paní uãitelky Krupaﬁové a Klímové. Program pokraãoval zprávami kon‰elÛ
na‰í obce. Po projevu starosty mûsta pana
ZdeÀka Matase, kter˘ zhodnotil na‰i práci za
loÀsk˘ rok, podali zdravici v‰ichni vzácní
hosté a delegáti obcí XII. Îupy – za StráÏ
u Tachova soused rychtáﬁ Nováãek, za Pﬁe‰tice
soused Kasl, za PlzeÀ 1 soused rychtáﬁ Kadeﬁábek, za PlzeÀ-BoÏkov tetiãka Kárlová, za

PlzeÀ-Letná tetiãka Bursíková. Touto cestou
dûkujeme paní Mgr. Ivanû Levé za stálou podporu a pﬁízeÀ, kterou na‰í obci vûnuje, a z pracovních dÛvodÛ se nemohla na‰eho zasedání
zúãastnit. Dále dûkujeme starostovi mûsta za
spolupráci a podporu na‰í obce.
Na‰e obec dûkuje také panu PÛtovi za umoÏ-

JUMP !!!
Místní akãní skupina OS Aktivios ve spolupráci s partnery mikroregiony Pﬁe‰ticko,
Radynû a Úslava vyhla‰uje 2. roãník JUMPu
nebo-li grantového programu pro mládeÏ.
JUMP !!! Tak skoã právû teì a chyÈ svÛj
nápad, dej prÛchod své fantazii a spolu
s kamarády si zaãni své sny plnit spolu
s námi. Jistû umí‰ nûco, co my ne, chce‰
vyzkou‰et nûco nového, chce‰ ukázat ostatním, jak uÏívat Ïivota, jak se umí‰ bavit a trávit voln˘ ãas... moÏná tím podá‰ pomocnou
ruku dal‰ím.... A my tû mÛÏeme finanãnû
podpoﬁit a usnadnit tak cestu...
Pravidla JUMPu a formuláﬁ Îádosti o grant
na www.masaktivios.cz/JUMP/JUMP 2011
Pﬁíjem Îádostí o grant do 1. 4. 2011.
Kontakt a konzultace:
Sekretariát místní akãní skupiny OS Aktivios, Nezdice 46, 334 01 Pﬁe‰tice, e-mail: ,
tel: 376 382 312, Ing. Hana Bouchnerová,
724 526 008, Mgr. Martina Hanzlíková:
725 883 296, Lenka ·rámková: 724 526 562.

nûní provedení na‰eho zasedání v pﬁíjemném
prostﬁedí a se vzornou obsluhou.
V‰em zúãastnûn˘m dûkujeme a tû‰íme se na
dal‰í shledání.
Za obec Star˘ Plzenec
syndiãka tetiãka Klimentová
a písmaãka tetiãka Pauerová.

REAKCE NA VE¤EJN¯ DOPIS PETRA VROBELA OBâANÒM MùSTA
VáÏen˘ pane Vrobele,
dûkuji Vám za omluvu Va‰eho dopisu, vloÏeného do mé schránky dne 2. 2. 2011. Pobouﬁilo mû jako starousedlíka na‰eho mûsta, ve kterém se mi od narození dobﬁe Ïije, Ïe si troufáte
obsahem tohoto dopisu nabádat a ‰íﬁit zprávy
o neregulérnosti voleb. Uvûdomte si prosím, Ïe
v na‰em mûstû Ïijí rozumní, inteligentní lidé,
kteﬁí vyjádﬁili sv˘m hlasováním, koho by rádi
vidûli ve vedení na‰eho mûsta. A to lidi mladé,
slu‰né, rozumné, se vztahem k mûstu, protoÏe
se tu narodili. A ne lidi, kteﬁí nám sv˘m jmé-

nem nic neﬁíkají, jsou neznámí a krátce tu Ïijí.
Je tﬁeba podotknout, Ïe souãasnému vedení
mûsta se podaﬁilo mnoho dobrého, a obãané to
vûdí. Ale mÛj dojem je takov˘, Ïe protest
vyplynul z toho, Ïe nûkteﬁí kandidáti se nemohou smíﬁit s v˘sledky získan˘ch preferenãních
hlasÛ v prvních i druh˘ch volbách. A z toho
pﬁímo ãi‰í ta jejich touha po moci. Pﬁece jsouli to ãestní lidé, musejí prohru s rozumem pﬁijmout a pro mûsto se snaÏit pracovat, získávat
sv˘m slu‰n˘m chováním pﬁízeÀ spoluobãanÛ
a v pﬁí‰tích volbách (Pokraãování na str. 13)
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(Dokonãení ze str. 12)
mohou uspût. Jsem pﬁekvapena, Ïe jste i Vy
sám byl zastupitelem, ale nikdy jsem o Vás
nesly‰ela. A byl-li jste tak dobr˘, proã jste
i nyní nekandidoval? Ale taková je asi politika
nejen na centrální úrovni, ale i v malém mûstû.
A pro nûkoho moÏná lep‰í mateﬁská dovolená.
Mrzí mi, Ïe jsou mezi námi lidé tak touÏící po
moci a ne ti demokraticky zvolení.
A na závûr ta Va‰e prosba k nabádání, vlastnû udávání, coÏ mi pﬁipomíná doby minulé.
A to ﬁíkáte, Ïe Vám opravdu na Starém Plzenci
záleÏí?
Jaroslava Beãváﬁová

NA DVA ZÁPADY

(dva staroplzeneãtí autoﬁi v literární publikaci)

Na dva západy - tak se jmenuje reprezentativní v˘bor 53 autorÛ Západních âech, konkrétnûji PlzeÀského a Karlovarského kraje.
V pátek 11.února v 17 hodin se v Plzni
v Malém sále Mû‰Èanské besedy konal slavnostní veãer u pﬁíleÏitosti kﬁtu tohoto díla, kde
se se‰la vût‰í ãást autorÛ. Byla to velká literární událost, protoÏe naposledy vy‰la podobná
antologie v r. 1995. Navíc si sestavovatelé stanovili za cíl ukázat západoãeskou literaturu
v celé její Ïánrové pestrosti (od básní pﬁes
povídky aÏ ke komiksu) i v hlavních trendech.
V‰ichni autoﬁi jsou zde zastoupeni texty, které
pﬁedtím je‰tû nepublikovali v oficiálnû vydan˘ch knihách nebo sbírkách. Je potû‰itelné, Ïe
do antologie byli zaﬁazeni i dva literáti, spjati
se Star˘m Plzencem. Tím star‰ím z nich je Ivo
Fencl (nar. 1964), znám˘ sv˘mi dobrodruÏn˘mi pﬁíbûhy a povídkami. Tento velmi piln˘
autor sice proÏil mládí v Blovicích, v souãasné
dobû v‰ak Ïije jiÏ del‰í dobu v na‰em mûsteãku. Tou mlad‰í je pak staroplzenecká rodaãka,
básníﬁka Irena Velichová (nar. 1987), nyní
studentka praÏské DAMU. V roce 2008 jí
vy‰la básnická prvotina Dopisy k nûmu, v souãasné dobû pﬁipravuje vût‰í soubor básní,
inspirovan˘ rodn˘m mûsteãkem. Popﬁejme
tedy obûma hodnû literárních úspûchÛ - a jako
ukázku z celého v˘boru si mÛÏeme pﬁeãíst
báseÀ Ireny Velichové Promûnlivo.
A. V.
Promûnlivo
Na schodech
Se válí kapiãky
Potu
Prázdno pﬁed bouﬁí
Nemusí pr‰et
Staãí
KdyÏ je mlha

Nejstar‰í a nejmlad‰í básníci antologie (Josef Hrub˘
a Irena Velichová).
Foto Marek Velebn˘

VEP¤OVÉ HODY V RESTAURACI POD RADYNÍ
Dne 5. února se v restauraci a penzionu Pod Radyní konaly vepﬁové
hody spojené s jiÏ tradiãní bujarou
taneãní veselicí pod taktovkou
manÏelÛ Levorov˘ch. Mezi pﬁipraven˘mi dobrotami nechybûla zabijaãková polévka, gulá‰, jitrnice,
jelita, tlaãenka ãi ‰kvarky a nutno
podotknout, Ïe v‰echno bylo opravdu vynikající. Je‰tû, Ïe jsme mohli
nabraná kila vytancovat pﬁi tradiãní diskotéce a pobavit se zkou‰ením
nejrÛznûj‰ích slu‰iv˘ch pokr˘vek
hlavy a jin˘ch propriet. OceÀujeme
také nekuﬁácké prostﬁedí salónku
a skvûlou obsluhu. Dano, Jirko,
dûkujeme a doufáme, Ïe tyto akce budou i nadále pokraãovat! Za v‰echny zúãastnûné Lenka
a Tomá‰ Dûkanovsk˘ch.
Foto Tomá‰ Dûkanovsk˘

PEOPLE & NATURE V BOHEMIA SEKT CENTRU
BOHEMIA SEKT Centrum zahájila vernisáÏí 3. 2. 2011 v˘stavu nejznámnûj‰ího ãeského
cestovatele a dobrodruha Jiﬁího Kolbaby pod
názvem PEOPLE & NATURE.
Jiﬁí Kolbaba je povaÏován za v˘znamného
ãeského cestovatele. S jeho prací se mÛÏeme
setkat v knihách, ãasopisech, ale i kalendáﬁích
ãi uãebnicích. V celosvûtové kampani Keep
walking byl zaﬁazen do elitní skupiny cestovatelÛ a dobrodruhÛ, je viceprezidentem âeského
klubu cestovatelÛ.
Cestovat a fotografovat zaãal Jiﬁí Kolbaba jiÏ
v 90. letech. Zatím staãil procestovat na 120
zemí celého svûta. Na cestách stráví prÛmûrnû
6-7 mûsícÛ v roce. Bûhem mûsícÛ, kdy pob˘vá
v âeské republice, snaÏí se ãeskému divákovi
zprostﬁedkovat své záÏitky z cest. Poﬁádá ﬁadu
besed po celé âeské republice, vydává ãlánky
v ãasopisech nebo pﬁedná‰í na ‰kolách. SnaÏí
se tak pﬁedat osobní zku‰enost z míst, které
jsou pro nás vzdálené, exotické…
Rozlehlost, barevnost, tvarová rÛznorodost a
geologické struktury planety mû stále více fascinují. Nemohu se nasytit. Nezávisl˘m pobíháním po pou‰tích, lesích, horách, ãi mûstech
matiãky Zemû, si dosytosti plním klukovské
sny. Nerozluãnou partnerkou na cestách se mnû
stala moje kamera. Spolu se ãasnû ráno budí-

me, pﬁes den mrzneme nebo se potíme a pozdû
v noci neklidnû usínáme. Dojati z toho, co jsme
vidûli a napjati z toho, co jsme pﬁehlédli. Tûch
fascinujících míst je tolik, Ïe je ani za cel˘
Ïivot nespatﬁíme. Nevadí. Hlavnû, Ïe mÛÏeme.
Na‰li jsme cíl a smysl Ïivota.
Jiﬁí Kolbaba.
Souãástí vernisáÏe byla diashow na téma
Fotograf na cestách.
www.firma.bohemiasekt.cz
Stránky Jiﬁího Kolbaby: www.theworld.cz
Z tiskové zprávy BOHEMIA SEKT, a.s.
ãerpala Eva Vlachová.

Cestovatel Jiﬁí Kolbaba pﬁi vernisáÏi v BOHEMIA
SEKT Centru.
Foto archiv BS

M I M O ¤ Á D N Á K U LT U R N Í U D Á L O S T
Ke krásnému a zásluÏnému
Variace na Corelliho téma od Sergeje
kulturnímu ãinu do‰lo
Rachmaninova a Lisztovu Sonátu Po
ve Starém Plzenci v úter˘ 8.
ãetbû Danta. Program vylehãily krat‰í
února 2011 v obﬁadní síni
skladby – dva Dvoﬁákovy valãíky a tﬁi
zdej‰í radnice. Konal se zde
ãásti z Janáãkova cyklu Po zarostlém
mimoﬁádn˘ koncert Kruhu
chodníãku. Jako pﬁídavek pak zaznûl
pﬁátel hudby (ve spolupráci
Debussyho OhÀostroj.
se Základní umûleckou ‰koUmûní Maxima Averkieva má základ
lou a K-Centrem ve Starém
v dokonalé technice a v mimoﬁádné
Plzenci). DÛvodem uskuteãschopnosti pracovat s klavírním zvunûní klavírního recitálu,
kem. To mu umoÏÀuje v kaÏdé stylok nûmuÏ poﬁadatelé pozvali
vé rovinû pﬁesvûdãivé tlumoãení sklaprofesora plzeÀské konzerdeb, od muÏného a váÏného ·ostakovatoﬁe Maxima Averkieva
viãe pﬁes kﬁi‰Èálovû ãistého Mozarta
(jiÏ nûkolik let Ïijícího ve
aÏ k rozsáhl˘m virtuozním skladbám
Starém Plzenci), bylo uvedeRachmaninova a Liszta s rychl˘m
ní kompletnû a od základu
stﬁídáním nálad a bohat˘m vyuÏitím
zrenovovaného osmdesát pût
v‰ech druhÛ klavírní techniky. Jeho
let starého klavíru zn. Blüth- Maxim Averkiev potû‰il publi- básniv˘ a poetick˘ projev, pianisticky
ner královéhradeckou firmou kum sv˘m kvalitním klavírním dokonal˘, strhne posluchaãe i ve
PPH Collegium do jeho dal- umûním.
skladbách drobnûj‰ích (Dvoﬁák, JanáFoto Milena Benediktová ãek), v Debussyho impresionistickém
‰ího koncertního provozu.
Zásluhou ZU· a pracovníkÛ
OhÀostroji pak umûlec uplatnil neuvûuvedené firmy získalo mûsto opût nástroj, kter˘
ﬁitelnû bohatou ‰kálu zvukov˘ch barev. Maxim
je‰tû mnoho let bude slouÏit ke kulturnímu a
Averkiev nehraje na efekt, ale z vnitﬁního pﬁehudebnímu obohacení obãanÛ Starého Plzence.
svûdãení, a do sféry hlubok˘ch a siln˘ch proMaxim Averkiev vybral pro tuto pﬁíleÏitost
ÏitkÛ vtahuje i své posluchaãe. Ve zcela zaplz nepﬁeberného mnoÏství klavírní literatury
nûné síni to urãitû také v‰ichni vycítili a budou
závaÏná díla: ·ostakoviãovo mohutné Preludina tak krásn˘ veãer dlouho vzpomínat.
um a fugu d moll, Mozartovu Sonátu C dur,
Jindﬁich Duras
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·PIâKY SVùTOVÉ KONCERTNÍ SCÉNY ZAVÍTALY DO NA·EHO MùSTA
Dne 15. února 2011 se v obﬁadní síni staroplzenecké radnice uskuteãnil dal‰í koncert 26.
sezóny Kruhu pﬁátel hudby. Úãinkovalo ·kampovo kvarteto (Helena Jiﬁíkovská – housle,
Daniela Souãková – housle, Radim Sedmidubsk˘ – viola a Luká‰ Polák – cello). V programu
zaznûl Smyãcov˘ kvartet D dur W.A. Mozarta
a JanáãkÛv Smyãcov˘ kvartet ã. 2 „Listy
dÛvûrné“. V druhé ãásti veãera zaznûl Klavírní
kvintet A dur A. Dvoﬁáka, ve kterém se ·kampov˘m kvartetem spoluúãinkovala mladá klavírní umûlkynû Veronika Böhmová.
·kampovo kvarteto odstartovalo svou umûleckou dráhu v bﬁeznu roku 1989 na praÏské
AMU pod vedením profesorÛ Antonína Kohouta a Milana ·kampy, ãlenÛ legendárního Smetanova kvarteta, a velice rychle zdomácnûlo na
na‰ich a zahraniãních pódiích. Po obdrÏení
nûkolika cen na mezinárodních soutûÏích
komorní hudby získali první cenu v prestiÏní
svûtové soutûÏi Charlese Hennena v holandském Heerlenu. V roce 1992 kvarteto získalo
zvlá‰tní cenu âeského komorního spolku, o rok
pozdûji následovalo velmi úspû‰né vystoupení
v lond˘nské Wigmore Hall, za nûÏ obdrÏelo
cenu Královské filharmonické spoleãnosti Best
Debut 1993 a zde pak soubor jako první rezi-

denãní kvarteto odehrál desítky koncertÛ.
Kvarteto vystupuje v Evropû, Japonsku, Severní a JiÏní Americe, Mexiku
a Austrálii. Se sv˘m publikem se setkává
na pódiích prestiÏních hudebních festivalÛ v Melbourne, Aspenu, Berlínû, Gstaadu, Edinburghu, Istanbulu, PaﬁíÏi aj. Pravidelnû vystupuje ve v˘znamn˘ch svûtov˘ch hudebních centrech, jak˘mi jsou
napﬁ. lond˘nská Wigmore Hall, Concertgebow Amsterdam, paﬁíÏské divadlo Chatelet, vídeÀsk˘ Musikverein, Lincoln
Centre a Carnegie Hall v New Yorku, ãi Se ·kampov˘m kvartetem spoluúãinkovala mladá klavíristka
Suntory Hall v Tokiu, jakoÏ i ve Dvoﬁá- Veronika Böhmová.
Foto Eva Vlachová
kovû síni praÏského Rudolfina. Se ·kamreátkou
mnoha
národních
a
mezinárodních
soupov˘m kvartetem pravidelnû spolupracují
tûÏí, jiÏ získala za své klavírní umûní ﬁadu ocev˘znamní umûlci, mj. Josef Suk, Dagmar Pecnûní, napﬁ.cenu za nejlep‰í provedení dûl F. Choková, aj. Spolupráce kvarteta s ãeskou crosspina (Polsko) a E. Suchonû (Slovensko), mj. se
over umûlkyní a skladatelkou Ivou Bittovou na
stala absolutní vítûzkou Prague Junior Note.
jejím albu „Iva Bittová Classic“ je mistrovSe sv˘mi recitály se publiku pﬁedstavila
sk˘m spojením názvukÛ romské, moravské
v tuzemsku (PraÏské jaro, PraÏsk˘ podzim),
lidové hudby a jazzu.
Belgii, Nûmecku, Rakousku, Polsku, SlovenVeronika Böhmová pochází z hudební rodisku, Slovinsku, Litvû, Francii a Itálii.
ny v âesk˘ch Budûjovicích a v souãasné dobû
je posluchaãkou Akademie Múzick˘ch Umûní
Z autobiografie uveden˘ch umûlcÛ
ve tﬁídû prof. Ivana Klánského. Tato ‰estadvavybrala Eva Vlachová
cetiletá mladá klavírní umûlkynû, která je lau-

TENISTÉ TJ SPARTAK SEDLEC SPORTUJÍ I V ZIMù
VÍTùZEM FOTBALOVÉHO TURNAJE SE STALI MLADÍ
FOTBALISTÉ KO·UTKY
Jubilejní 10. roãník Memoriálu Václava Rej‰ka probûhl 6. 2. 2011 v hale
HK Rokycany. Tento turnaj, kter˘ je vypsán pro kategorii tzv. star‰ích základen (hráãi do 10 let), poﬁádá SK Star˘ Plzenec a tradiãnû na nûj zve muÏstva
z okolí Plznû.
Osm pﬁihlá‰en˘ch muÏstev bylo rozlosováno do dvou skupin, ve kter˘ch se
bojovalo systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m. První skupinu ovládl Nepomuk, kter˘
v‰echny své zápasy vyhrál (1 : 0 s Dobﬁany, 2 : 0 se Stra‰icemi a 3 : 0
s M˘tem). Druh˘m postupujícím byly Dobﬁany se 6 body (v˘hra 2 : 0 se Stra‰icemi a 2 : 0 s M˘tem). Tﬁetí v této skupinû skonãily Stra‰ice, a to jen díky
lep‰ímu celkovému skóre s M˘tem (jejich vzájemn˘ zápas totiÏ skonãil remízou 0 : 0). Ve druhé skupinû byli nejlep‰í hráãi Ko‰utky, kteﬁí postupnû porazili Îákavou 3 : 0, Star˘ Plzenec 3 : 1 a Horní Bﬁízu 2 : 1. Horní Bﬁíza postupovala jako druhá, a to díky v˘hﬁe 4 : 1 nad Îákavou a 1 : 0 nad Star˘m Plzencem. Vzájemn˘ zápas mezi Star˘m Plzencem a Îákavou skonãil nerozhodnû,
a tak o tﬁetím místû ve skupinû rozhodovalo celkové skóre. Díky nûmu byl
Star˘ Plzenec lep‰í. V semifinálov˘ch bojích zvítûzil Nepomuk nad H. Bﬁízou
2 : 0 a Ko‰utka nad Dobﬁany 5 : 0. V posledních ãtyﬁech zápasech se jiÏ bojovalo o celkové poﬁadí. Sedmé místo vybojovala Îákava, která porazila M˘to
3 : 0. Páté skonãily Stra‰ice, které po remíze 0 : 0 se Star˘m Plzencem vyhrály v penaltovém rozstﬁelu 1 : 0. Tﬁetí byla Horní Bﬁíza po v˘hﬁe 4 : 1 s Dobﬁany. Ve finále porazila Ko‰utka Nepomuk 2 : 0, a stala se vítûzem turnaje.
Závûreãné vyhla‰ování v˘sledkÛ se neslo v pﬁedávání velkého mnoÏství cen,
které pro v‰echna muÏstva pﬁipravil poﬁadatel. Nejvût‰í pﬁekvapení zaÏili nejlep‰í jednotlivci. Nejlep‰í hráã, stﬁelec a brankáﬁ turnaje totiÏ dostali zdarma
zájezd na prvoligové utkání Serie A mezi Interem Milan a FC Janov.
Text a foto Petr Li‰ka

MuÏstvo SK Star˘ Plzenec na turnaji v Rokycanech.

Tenisté TJ Spartak Sedlec jsou sportovnû aktivní i mimo hlavní tenisovou
sezónu. Koncem roku 2010 byl zahájen
1. roãník zimního turnaje ãtyﬁher „O perník manÏelky pﬁedsedy oddílu“. Vzniká
tak nová tradice, kterou plnû organizaãnû zaji‰Èuje ná‰ oddíl.
Byli jsme pﬁekvapeni, Ïe se ve velmi
krátké dobû pﬁihlásilo celkem 12 dvojic,
které byly rozlosované do dvou skupin –
Modré a Zelené. Vût‰ina zápasÛ se odehrává v tenisové hale Slavie
v Plzni na Borech.
Do konce února 2011 budou sehrány v‰echny zápasy ve skupinách, ze kter˘ch první dva páry postoupí do zápasÛ o finále. Konec
turnaje vãetnû slavnostního vyhlá‰ení vítûzÛ, pﬁedání cen a pﬁedev‰ím pﬁedání hlavní ceny za první místo v prvním roãníku (jiÏ zmiÀovan˘ „Perník“) je stanoven na konec bﬁezna 2011.
Je nám potû‰ením, Ïe tímto zpÛsobem podporujeme moÏnost setkávání tenisov˘ch fandÛ rÛzného vûku, kteﬁí vynikají svou sportovní
úrovní i zaujetím. Zimní turnaj ãtyﬁher je jedním z kamínkÛ do mozaiky narÛstající aktivity tenisového oddílu TJ Spartak Sedlec, kter˘
i tímto zpÛsobem pﬁipomíná, Ïe v Sedlci slaví tenis v roce 2011 tﬁicet let své aktivní ãinnosti. Informace o turnaji, o ãinnosti oddílu
i o moÏnostech vyuÏití kurtÛ ‰irokou veﬁejností získáte na www.tospartaksedlec.banda.cz.
Karel Janou‰ek
pﬁedseda TO TJ Spartak Sedlec

Tenisté TJ Spartak Sedlec jsou sportovnû aktivní i mimo hlavní tenisovou
sezónu (zleva K. Janou‰ek, M. DoleÏel).
Foto J. Noll
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DROBNÁ INZERCE
❐ Hledáme Ïenu na hlídání na‰í tûÏce
postiÏené babiãky od 22.00 – 23.00 hod.
do 06.00 hod. za cenu 10 000 Kã za
mûsíc. Informace na tel.: 775 393 133.
❐ Hledám ke koupi byt ve Starém
Plzenci nebo v Plzni. Prosím nabídnûte.
Tel.: 371 135 977 nebo 790 365 977.
❐ Prodám koÀsk˘ hnÛj – kvalitní.
Tel.: 608 806 296.
❐ Daruji vût‰í mnoÏství zavaﬁovacích
sklenic. Tel.: 724 167 488 nebo
728 881 927.
❐ Nabízím peãovatelské sluÏby pro
osoby v domácí péãi. Pﬁíslu‰né certifikáty mám, praxe v oboru del‰í neÏ jeden
rok. BliÏ‰í informace po telefonu
724 167 488.
❐ Koupím pozemek ve Starém Plzenci
a blízkém okolí, moÏno i s RD.
Tel. 721 327 478.

PRODEJ SLEPIâEK
DrÛbeÏ âerven˘ Hrádek, firma Dráb, opût prodává
slepiãky sná‰kov˘ch plemen Hisex hnûd˘, Tetra hnûdá
a Dominant Ïíhan˘, kropenat˘, ãern˘ a modr˘.
Stáﬁí slepiãek: 18 – 20 t˘dnÛ.
Neprodáváme kuﬁice, ale slepiãky pﬁed sná‰kou!
Cena: 138 – 148 Kã/ks (dle stáﬁí).
Prodej se uskuteãní v úter˘ 15. bﬁezna 2011
Star˘ Plzenec – naproti ãerp. stanici PAP OIL – 15.35 hod.
Pﬁípadné bliÏ‰í informace tel: 728 605 840, 415 740 719,
728 165 166
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