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SRPEN 2009

ODLOÎÍM SVÉ STAROSTI K LEDU

(NAD V¯STAVOU MALÍ¤E A GRAFIKA VENDIHO M. HÒRKY)
„Svût byl krásnej, umytej jak holka, co
má dneska dvacet...“ zpíval Jaroslav Samson Lenk a zaplnûná v˘stavní síÀ natû‰enû
poslouchala a pﬁitom se rozhlíÏela po stûnách v˘stavní sínû, pokryt˘ch hlavnû porcelánov˘mi obrazy v jemn˘ch bílo‰ed˘ch,
tmavomodr˘ch a ãern˘ch tónech. Autor
v˘stavy se ukázal b˘t pﬁíjemnou osobností se spoustou pﬁátel. Jeden z nich, písniãkáﬁ Samson, v˘stavu zahájil vlastní tvorbou, naãeÏ dal‰í z pﬁátel, pan Ho‰Èálek,
nás ubezpeãil, Ïe „mistr nestrádá, naopak
v˘bornû vaﬁí“ a Ïe mu není jasné, jak
a kdy vlastnû tvoﬁí, protoÏe kdyÏ jej nav‰tíví, nenalézá po nov˘ch dílech Ïádné
stopy. „Znám umûlce, kteﬁí se za úspûchem pinoÏí, ale nic moc z toho není...
zatímco Vendy je lín˘, jen obãas nûco
utrousí – a tak vzniká v˘stava...,“ dobíral
si pﬁítele. Náv‰tûvníci pak obdivovali díla
z neobvykl˘ch materiálÛ (kromû porcelánu zde byly zastoupeny i obrazy z ruãního
papíru i zvlá‰tní grafiky, vzniklé zcela
netradiãním zpÛsobem), plná jemného
humoru i zvlá‰tní poezie. A jak jsme tak
procházeli v˘stavou (co obraz, to nov˘
Autor v˘stavy Vendi M. HÛrka konverzuje s náv‰tûvníky vernisáÏe.
zajímav˘ nápad). (Pokraãování na str. 13)

Foto Jiﬁí Vlach

PRÁZDNINOVÉ NOVINKY Z RODINNÉHO CENTRA DRÁâKU
V pÛlce prázdnin za vámi
z Dráãku pﬁicházím s mnoha
dÛleÏit˘mi informacemi.
Diecézní charita PlzeÀ
nám
vûnovala
ãástku
24.140 Kã z leto‰ní Tﬁíkrálové sbírky, která
probûhla ve Starém Plzenci. Za tento ‰tûdr˘
dar jsme velmi vdûãní a i vy z tûch penízkÛ
budete mít uÏitek. Za ãást získan˘ch penûz
jsme koupili rehabilitaãní molitanovou
sestavu a za druhou ãást finanãního daru se
v souãasné dobû zhmotÀuje my‰lenka venkovní herny pﬁed budovou, ve které sídlí RC
Dráãek. V souvislosti s tímto darem jsme
zavedli nûkolik novinek. SníÏili jsme poplatky
poskytovan˘ch sluÏeb. Jeden den v t˘dnu bude
bezplatnû pﬁístupná vnitﬁní herna pro veﬁejnost
vãetnû pﬁípadného probíhajícího programu. Po
dokonãení venkovní herny bude tento prostor
veﬁejnosti pﬁístupn˘ v dobû otevíracích hodin
RCD, a to bezplatnû.
Vzhledem k povodÀov˘m událostem dnÛ
minul˘ch jsme mezi na‰imi ãleny uspoﬁádali
sbírku humanitární pomoci. Dûkujeme
v‰em, kteﬁí neváhali a pﬁispûli desinfekãními
a hygienick˘mi prostﬁedky a uklízecími potﬁebami. Pﬁes organizaci âlovûk v tísni jsme se
nakontaktovali na moravskou obec Benartice,
které jsme na základû jejich aktuální potﬁeby

odeslali 3 rychlovarné konvice. Ostatní pomoc
je rozesílána dle potﬁeb jednotliv˘ch postiÏen˘ch obcí.
Na ãervnové velmi povedené akci Táta dneska frãí! a Dûtsk˘ den se na dobrovolném vstupném podaﬁilo vybrat krásn˘ch 1.500 Kã. Po
dohodû a ve spolupráci s mûstem Star˘ Plzenec
bude tato ãástka pﬁíspûvkem na rekonstrukci
témûﬁ zniãeného dûtského hﬁi‰tû na fotbalovém hﬁi‰ti ve Starém Plzenci.
ProtoÏe se blíÏí zaãátek dráãkovského roku,
mám pro vás pﬁehled t˘denního pravidelného
programu RCD od záﬁí do ledna (vãetnû).
Ceny KlubÛ jsou 400 Kã/rodina (v cenû je
materiál potﬁebn˘ pro Kluby, celot˘denní vstup
do RCD, pﬁednost na v‰ech ãinnostech RCD
a v˘hody, které RCD sv˘m náv‰tûvníkÛm

poskytuje). Hlásit se mÛÏete jiÏ nyní na
emailu: rc.dracek@centrum.cz. Více informací o jednotliv˘ch klubech naleznete na
na‰ich webov˘ch stránkách.
Závûrem bych vás ráda pozvala na pohádkové
dopoledne O Popelce, které v prostorách RCD
probûhne ve stﬁedu 19. 8. 2009 od 10.00 hodin.
Program je vhodn˘ pro dûti od 1,5 roku. Na
www.rcdracek.unas.cz se pﬁesvûdãte, zda pohádka
nebude probíhat venku na sluníãku.
Za cel˘ kolektiv RC Dráãek vám pﬁeji krásn˘
zbytek léta a v záﬁí se s vámi tû‰ím na vidûnou.
Adéla Vorlíãková
Foto Jana Skalová
Pondûlí Klub Dráãata
dûti od 1 1/2 do 2 1/2 let
Úter˘ Klub Batolata dûti od 1 do 1 1/2 let
Stﬁeda Klub Batolátka dûti od 1/2 do 1 roka
NOVù pro velk˘ zájem otevﬁen ve stﬁedu odpoledne Klub ·ikulka – zábavné hravé tvoﬁení pro
dûti od 3 do 5 let
âtvrtek Klub ·koliãka
dûti od 2 1/2 do 3 1/2 let
Pátek pilates pro rodiãe (v pﬁípadû velkého
zájmu bude po dohodû s lektorkou otevﬁena je‰tû
jedna hodina). Cena za jednu hodinu 20 Kã (zaji‰tûní programu pro dûti v dobû, kdy budete cviãit,
se hradí zvlá‰È).
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INFORMACE ZE SCHÒZÍ RADY
MùSTA STARÉHO PLZENCE
15. schÛze – dne 25. ãervna 2009
RM
vzala na vûdomí v˘povûì Ale‰e a Jana
Holeãkov˘ch z pronájmu ãásti pozemku
parc. ã. 154/9 ve Smetanovû ulici;
nesouhlasila s prodejem ãástí pozemku
parc. ã. 270/1 v k.ú. Star˘ Plzenec v chatové lokalitû Na Smetaníku za úãelem
roz‰íﬁení nûkter˘ch stávajících soukrom˘ch parcel z dÛvodu, Ïe se jedná o lesní
pÛdu a zámûr ÏadatelÛ nelze podle platného územního plánu mûsta realizovat;
stanovila v˘‰i nájemného za dosud
bezprávné uÏívání nebytov˘ch prostorÛ
v budovû mûsta na pozemku parc. ã. st.
78/2 v Heydukovû ulici a uloÏila MûÚ
vymáhat stanovené nájemné na uÏivateli
za dobu od pﬁechodu budovy do vlastnictví mûsta do úplného vyklizení uÏívan˘ch
prostorÛ;
vzala na vûdomí Ïádost Jiﬁího ·ika
o prodej pozemku pro stavbu rodinného
domu v k.ú. Star˘ Plzenec;
vzala na vûdomí návrh veﬁejnoprávní
smlouvy o umístûní stavby rodinného
domu na pozemku parc. ã. 378/4 v k.ú.
Star˘ Plzenec ve ·tûnovické ulici uzavírané podle ustanovení stavebního zákona
mezi stavebním úﬁadem, t.j. odborem
v˘stavby MûÚ a stavebníkem Jiﬁím
Levorou a souhlasila se smlouvou s podmínkami, Ïe nabyde úãinnosti aÏ po
vydání stavebních povolení na vybudování pﬁístupové komunikace na pozemku
parc. ã. 378/10 a sítí technické infrastruktury uloÏen˘ch v tomto pozemku a Ïe pﬁi
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v˘stavbû komunikace, technick˘ch sítí
a domu nebude pro pﬁístup na staveni‰tû
pouÏíván sousední pozemek mûsta parc.
ã. 375/1;
stanovila zásady pro uzavírání plánovacích smluv s mûstem podle ustanovení §§
66 a 88 stavebního zákona, Ïe uzavﬁení
plánovací smlouvy schvaluje vÏdy RM
sv˘m usnesením a Ïe návrh plánovací
smlouvy pﬁedkládan˘ RM ke schválení
musí b˘t odsouhlasen a parafován v souladu s ustanovením vnitﬁních pﬁedpisÛ
mûsta stavebním technikem mûsta za vûcnou správnost a vedoucím odboru v˘stavby MûÚ za správnost formální;
souhlasila, na Ïádost SK Star˘ Plzenec,
s konáním staroplzenecké pouti v tradiãním záﬁijovém termínu, s umístûním pouÈov˘ch atrakcí na ‰kvárovém hﬁi‰ti
a s vyuÏitím ulic Kapitána Jaro‰e a Ke
Hﬁi‰ti ke stánkovému prodeji za podmínky uzavﬁení smlouvy mezi mûstem a SK
o zabezpeãení poﬁadatelské sluÏby, úklidu
v‰ech prostorÛ, finanãním vyrovnáním
a zpÛsobu vyúãtování s provozovateli
poutov˘ch atrakcí;
souhlasila s uzavﬁením nájemní smlouvy s Jaroslavem ·teklem o pronájmu
místnosti v budovû b˘valé Z· v Raisovû
ulici ãp. 96 na dobu jednoho roku a uloÏila vedoucímu Bytového hospodáﬁství
pﬁedloÏit RM rozbor nákladÛ a v˘nosÛ
provozu této budovy;
souhlasila s prodlouÏením pronájmu
nebytov˘ch prostorÛ v domû ãp. 138 ve
Smetanovû ulici Stanislavu Mourkovi na
dobu neurãitou s tﬁímûsíãní v˘povûdní
lhÛtou;
schválila poskytnutí finanãních darÛ
ãlenÛm nûkter˘ch komisí RM za jejich
práci v prvním pololetí 2009;
stanovila s úãinností od 1.6.2009 platy
ﬁeditelÛm Z· Star˘ Plzenec, ZU· Star˘
Plzenec, M· Star˘ Plzenec, Z· a M· Sedlec a vedoucímu BH podle naﬁízení vlády
ã. 130/2009 Sb.;
vzala na vûdomí informaci starosty
o investiãních akcích mûsta;
vzala na vûdomí zápis ze schÛze kulturní a ‰kolské komise ze dne 16. ãervna
2009;
vzala na vûdomí zápis ze schÛze sociální komise ze dne 18. ãervna 2009 s tím,
Ïe komisi upozorÀuje na dodrÏování obsahové a vûcné stránky pﬁedkládan˘ch zápisÛ a usnesení;
souhlasila s pﬁijetím finanãních darÛ
M· Star˘ Plzenec a Z· a M· Sedlec podle
pﬁedloÏen˘ch seznamÛ;
souhlasila s poskytnutím malotraktoru
TERRA vãetnû pﬁívûsného vozíku k uÏívání pﬁíspûvkové organizaci Z· Star˘
Plzenec formou v˘pÛjãky majetku;
nesouhlasila s návrhem Radomily Fischerové na její odstoupení od smlouvy
o koupi bytu ã.1 v domû ãp. 71 v Sedlci
v roce 2005 ani se smûnou za jin˘ byt
mûsta z dÛvodu ‰patného technického
stavu jejího bytu;

schválila poskytnutí finanãního pﬁíspûvku ve v˘‰i 5 tis. Kã Vodáckému oddílu Spartaku Sedlec na úpravu hﬁi‰tû
u lodûnice v Sedlci.

16. schÛze – dne 9. ãervence 2009
RM
schválila uzavﬁení kupní smlouvy
s obãansk˘m sdruÏením BRADAVA
o prodeji novû oddûleného pozemku parc.
ã. 1847/4 v k.ú. Star˘ Plzenec podle usnesení ZM;
schválila uzavﬁení dvou smluv se spoleãností âEZ Distribuce, a.s. o zﬁízení
vûcn˘ch bﬁemen na pozemcích mûsta
parc. ã. 341/63 (KN) v k.ú. Star˘ Plzenec
a parc. ã. 290 (PK ) v k.ú. Sedlec;
vzala na vûdomí exekutorem vyhlá‰enou draÏbu domu ãp. 613 postaveného na
pozemku parc. ã. st. 553 a pozemkÛ parc.
ã. st. 553 a parc. ã. 343/44 v Máchovû
ulici v k.ú. Star˘ Plzenec;
vzala na vûdomí návrh vlastníka chaty
ã.e. 24 v Podhradní ulici na odkoupení
chatou zastavûného pozemku parc. ã. st.
829 a související ãásti pozemku parc.ã.
1345/8 (PK) a nesouhlasila s prodejem,
trvá na odstranûní zchátralé budovy chaty
z pozemku mûsta;
souhlasila s pronájmem nebytov˘ch
prostor v domû ãp. 68 ve Smetanovû
ulici Annû BartoÀové pro úãely zachování obchodu s Ïelezáﬁsk˘m a elektro zboÏím;
souhlasila s rozdûlením vybrané ãástky
z Tﬁíkrálové sbírky v roce 2008 Diecézní
charitou PlzeÀ podle pﬁedloÏeného návrhu;
stanovila vedoucího Útvaru údrÏby
mûsta Jaroslava Sedláka odpovûdnou osobou za provozuschopnost poÏární nádrÏe
v Husovû ulici;
schválila Plán preventivnû v˘chovné
ãinnosti mûsta na úseku poÏární ochrany
na rok 2009;
souhlasila s prominutím místního
poplatku za provoz systému shromaÏìování, sbûru, pﬁepravy, tﬁídûní, vyuÏívání
a odstraÀování komunálních odpadÛ za
likvidaci odpadu v roce 2009 Miroslavu
Nûmeãkovi z dÛvodu jeho hospitalizace
a dlouhodobé nemoci;
vzala na vûdomí plán kulturních akcí
mûsta poﬁádan˘ch v ãervenci 2009;
vzala na vûdomí informaci místní organizace obãanského sdruÏení Pion˘r
o poﬁádání dûtsk˘ch táborÛ na území
mûsta v ãervenci a srpnu 2009;
uloÏila vedoucímu Bytového hospodáﬁství pﬁedloÏit RM rozbor nákladÛ na provoz sokolovny TJ Star˘ Plzenec a seznam
nebytov˘ch prostorÛ mûsta spravovan˘ch
BH vãetnû plánu jejich oprav v leto‰ním
roce a plánu oprav na rok 2010.
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NABÍDKA POZNÁVACÍHO AUTOBUSOVÉHO ZÁJEZDU
Sociální komise RM s finanãní podporou Rady mûsta Starého Plzence uspoﬁádá
v sobotu 5. záﬁí 2009 jednodenní poznávací autobusov˘ zájezd.
Nav‰tívíme zámek v Manûtínû, zámek
v Chy‰i a zámek Krásn˘ DvÛr. Po prohlídce zámku v Chy‰i si udûláme polední
pﬁestávku v zámeckém minipivovaru
a stylové restauraci v Chy‰i s moÏností
objednání obûda a místa v restauraci.
Zájezd ukonãíme náv‰tûvou zámku Krásn˘ DvÛr.

Zájemci o objednání obûda (gulá‰e) –
pﬁíplatek 100 Kã.
Zájemci o tento poznávací zájezd,
pﬁíp. i obûd se mohou pﬁihlásit v mûstské knihovnû v budovû Mûstského
úﬁadu ve Starém Plzenci, Smetanova
ulice 932.
Za sociální komisi RM Karel Smetana
Zámek Chy‰e.

Odjezd autobusu je v 7.30 hod. pﬁed
autobusovou zastávkou u Ïelezniãního
pﬁejezdu ve Starém Plzenci.
Cena autobusového zájezdu (doprava
a vstupné do zámkÛ):
dûti do 15 let, studenti
a dÛchodci star‰í 65 let
200 Kã
ostatní zájemci
250 Kã

Zámek Manûtín.

Zámek Krásn˘ DvÛr.

HISTORIE
STAROPLZENEâTÍ MUZIKANTI
– pokraãování seriálu

muzikantÛ, muzikologická
a nûkteré star‰í fotografie.

„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.

Franti‰ek Lis˘ (nar. 1911) – povoláním
uãitel.
Hrál na klarinet s kapelou Jana Ereta,
s blovickou kapelou a v ﬁadû hudebních
akcí v ‰irokém okolí.

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

literatura

Ludmila Kotnauerová (roz. Lisá – nar.
1938) – pÛvodním povoláním ekonomka
ZâE PlzeÀ.
V letech 1960-72 vystudovala dálkovû
praÏskou konzervatoﬁ a následnû AMU
v oboru pûveckém. Od roku 1967 pÛsobila jako profesorka zpûvu na L·U v Plzni.
Zde objevila a dala základy takov˘m

Franti‰ek Lis˘
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talentÛm, jako je Eva Urbanová, ‰éf opery ND v Praze Jiﬁí Heﬁman a mnoha dal‰ím, kteﬁí pÛsobí v souãasné dobû i v zahraniãí.
Po celou dobu svého studia zpûvu úãinkovala jako koncertní
zpûvaãka staré muziky, zpívala sóla na církevních obﬁadech
(mnohdy jiÏ i se sv˘mi Ïáky).
V souãasné dobû patﬁí stále mezi vrcholné pedagogy zpûvu
âeské republiky.
Václav Nosek (nar.1921 v Plzenci) – studoval na gymnáziu
v Plzni, po maturitû byl pﬁijat na praÏskou konzervatoﬁ, kde studoval na kompoziãním a dirigentském oddûlení. Po dokonãení
studia byl v sezónû 1945/46 dirigentem v opeﬁe plzeÀského divadla a poté pﬁe‰el jako dirigent a dramaturg do Ústí nad Labem.
V roce 1952 ode‰el do státní opery v Brnû.
Jeho zásluhou oÏila mnohá díla staré ãeské operní tvorby, zvlá‰tû Mysliveãkova a Bendova. Mezi autory 20. století byl na pﬁedním místû jeho zájmu Leo‰ Janáãek.
Ing. Josef Such˘
Foto archiv

Dotazy zodpovídá Lucie Krejãí
z advokátní kanceláﬁe JUDr. Petry
Markové, Barrandova 19, PlzeÀ, tel.:
377 455 401.

vûci rozhodne zbavit b˘val˘
kupující.
Je pravda, Ïe zde existuje dal‰í
institut, nazvan˘ právo zpûtného
prodeje, kdy prodávající mÛÏe
svou vÛlí zpÛsobit, Ïe mu kupující musí vûc prodat zpût, kdykoli
jej o to pÛvodní vlastník poÏádá,
ale toto se t˘ká pouze vûcí movit˘ch, tedy nevztahuje se na Vá‰
dotaz ohlednû prodeje nemovitosti.
Pﬁedkupní právo mÛÏe mít rÛznou povahu – mÛÏe zavazovat
pouze kupujícího, ale mÛÏe také
zavazovat jak kupujícího, tak i jeho
právní nástupce. V pﬁípadû, Ïe by
mûla zavazovat i právní nástupce,
jde o tzv. vûcné právo, smlouva
musí b˘t uzavﬁena písemnû a pﬁedkupní právo se nab˘vá vkladem do
katastru nemovitostí. Je tedy jen na
Vás, jak˘ zpÛsob zvolíte.

Otázka:
V souãasnosti prodávám rodinn˘
domek. Chtûl jsem se zeptat, co mohu
dûlat, kdybych chtûl jednou prodan˘
dÛm zpût?
Odpovûì:
Podle Obãanského zákoníku mÛÏe b˘t
v kaÏdé kupní smlouvû sjednáno tzv. pﬁedkupní právo. Jde o vedlej‰í ujednání ve
smlouvû, kdy prodávající prodává vûc
s v˘hradou.
Tento institut spoãívá v tom, Ïe kupující je
povinen nabídnout vûc prodávajícímu (v
tomto pﬁípadû tedy Vám) ke koupi, v pﬁípadû,
Ïe by se ji rozhodl v budoucnu prodat.
BohuÏel pﬁedkupní právo nezávisí na
Va‰í vÛli (tedy vÛli pÛvodního vlastníka),
ale stává se aktuálním aÏ v pﬁípadû, Ïe se

KALENDÁ¤ SRPEN 2009
K-Centrum, mûstská knihovna a Staroplzenecká galerie
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

Prof. Ludmila Kotnauerová

Mûstská knihovna - otevﬁena pro veﬁejnost o prázdninách:
Po, St 9.00-12.00 13.00-17.00 hod.
Út, ât zavﬁeno
Pá
zavﬁeno

(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.

HRAD RADYNù – otevﬁeno: pro veﬁejnost:
Srpen ÚT – NE
10.00 – 18.00 hod.
V hradní vûÏi je audiovizuální pohádková expozice s tajemn˘mi bytostmi
z povûstí o hradu Radyni.

HASIâSKÉ MUZEUM - otevﬁeno pro
zájemce po telefonické domluvû v prÛbûhu celého roku. Kontakt: p. Franti‰ek
Chrastil – ã. tel.: 606 608 187.

ROTUNDA sv. Petra a Pavla – otevﬁena pro veﬁejnost 1. srpna 2009 od 13.00
– do 16.00 hod.

1. srpna 2009 (sobota)
SEDLECKÉ SLAVNOSTI – 2. roãník
v reÏii sedleck˘ch rodákÛ
Místo: areál hasiãské zbrojnice Sedlec
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Program:
15.00 hod. hraje a zpívá Standa Kluzák
18.00 hod. vystoupení PNEUBANDU
Petra ·ece
20.00 hod. kapela THE DOORS
REVIVAL pod vedením Petra BaÈka,
zpûv Pavel Batûk
Pestr˘ doprovodn˘ program pro dûti
a moÏnost prohlídky hasiãského muzea.
Poﬁadatel: SDH Sedlec
Vstupné: 80,- Kã, dûti do 15 let zdarma
Pﬁíjemné posezení a obãerstvení zaji‰tûno.
V˘stava ve Staroplzenecké galerii,
Smetanova 932
Vendi M. HÛrka - ·EL JSEM
CESTOU MNOHOU
– kresby, obrázky a reliéfy z porcelánu
Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec,
K-Centrum, mûstská knihovna
Vstup: voln˘
V˘stava potrvá do 27 srpna 2009.
15. a 16. srpna 2009 – historick˘
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 a dal‰í stﬁedovûké
kratochvíle
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
19. srpna (stﬁeda)
Pohádkové dopoledne O Popelce
Místo: prostory RCD
âas: od 10.00 hod.
Program je vhodn˘ pro dûti od 1,5 roku.
Na www.rcdracek.unas.cz se pﬁesvûdãte,
zda pohádka nebude probíhat venku na
sluníãku .
Poﬁadatel: RC Dráãek

RadyÀské listy – srpen 2009
Probíhající v˘stava v Bohemia Sekt
Centru ve Starém Plzenci,
Smetanova 220
MICHAEL FOKT - „Oãi“
- v˘stava fotografií.
Poﬁadatel: BOHEMIA SEKT, a.s.
Kontakt: www.bohemiasekt.cz,

tel: 377 197 116
V˘stava, která potrvá do 17. 9. 2009,
bude otevﬁena dennû po dohodû s vedoucí
BOHEMIA SEKT Centra sleãnou Olgou
Korandovou na tel: 377 197 116, e-mail:
olga.korandova@bohemiasekt.cz

POZVÁNKA NA ZAJÍMAVÉ KULTURNÍ AKCE V ZÁ¤Í 2009
2. záﬁí 2009 (stﬁeda)
Vladimír Havlic in memoriam – grafika a kresba
Místo: Staroplzenecká galerie,
Smetanova 932
âas: 17.00 hod.
Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec,
K-Centrum, mûstská knihovna
Vstup: voln˘
V˘stava potrvá do 29. ﬁíjna 2009.
4. záﬁí 2009 (pátek)
BALADA O RADOU·OVI NA RADYNI
aneb O Radou‰ovû Ïití a pﬁeÏalostném konci píseÀ stra‰livá – benefiãní
pﬁedstavení
- komorní minimuzikálek s replikami dobov˘ch hudebních nástrojÛ a v˘stavou
originálních obrazÛ od Vladimíra Havlice na motivy povûsti o Radou‰ovi.
Úãinkují: Pﬁemysl a Jitka Kubi‰tovi
a Milan Benedikt Karpí‰ek
Místo: hrad Radynû
âas: 20.20 hod.
Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec,
K-Centrum, mûstská knihovna
Vstup: dobrovoln˘
12. a 13. záﬁí 2009 (sobota a nedûle)
POUË ve Starém Plzenci
Místo: fotbalové hﬁi‰tû SK Star˘ Plzenec pod lesem
- zábavné pouÈové atrakce, stánky s obãerstvením a suven˘ry
19. záﬁí 2009 (sobota)
RADOU·OVY HRY – IV. roãník
– zábavné odpoledne pro celou rodinu plné her a soutûÏí, pohádkov˘ch
bytostí, stﬁedovûk˘ch soubojÛ, romantické hudby a tance
Místo: hrad Radynû
âas: 13.00 – 18.00 hod.
Poﬁadatel: Obãanské sdruÏení HÛrka a Radynû a K-Centrum, mûstská knihovna
Vstup: dospûlí 50 Kã, dûti nad v˘‰ku 115 cm 30 Kã, dûti do v˘‰ky 115 cm
zdarma.
(vstupné platí i pro prohlídku hradu Radynû)

V¯ZVA KE SPOLUPRÁCI
Obãanské sdruÏení HÛrka a Radynû, spoleãnost pro zvelebování kulturních a historick˘ch
památek, a mûsto Star˘ Plzenec pﬁipravují jiÏ
4. roãník Radou‰ov˘ch her na Radyni. Letos
by poﬁádající rádi stylovû doplnili prostor kolem
hradu. Obrací se tudíÏ na mladé v˘tvarníky ‰kol,
aby vyrobili jakéhokoliv skﬁítka ve velikosti
40 – 100 cm, vodû odolného a do pﬁírody se
hodícího. Pﬁipojte jméno skﬁítka. Tﬁi nejvíce
nápadité autory odmûní bûhem her sám
Radou‰ v sobotu odpoledne 19. záﬁí.
V˘tvory zasílejte nebo odevzdejte do K-Centra
ve Starém Plzenci, Smetanova 932, 332 02. Tel.:
377 183 662, 377 183 659. Uzávûrka je 15. záﬁí
2009.
OSHR a mûsto Star˘ Plzenec
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Dne 18. srpna uplynou dlouhé smutné 3 roky, co nás
navÏdy opustila na‰e drahá maminka, babiãka a prababiãka
paní Jindﬁi‰ka Trnková, rozená Císaﬁová.
Za tichou vzpomínku v‰em, kteﬁí ji znali, dûkuje dcera
Jaroslava Klasnová s rodinou.

BLAHOP¤ÁNÍ
Dne 23. ãervence 2009 oslavila své 70. narozeniny
na‰e milá maminka a babiãka
paní Anna Strnadová ze Sedlce.
Do dal‰ích let hodnû zdraví a spokojenosti
jí pﬁeje Mirek s rodinou a ostatní pﬁíbuzní.

V¯LET NA KORFU 2009

Ná‰ tatínek Ing. Josef Follprecht by 7. srpna
2009 oslavil 75. narozeniny.
Za vzpomínku dûkují dcera Marie a syn Daniel.

Z· STAR¯ PLZENEC

Tak jako kaÏd˘ rok i letos vyrazila na‰e ‰kola s dûtmi k moﬁi. V loÀském roce se nám moc líbilo v ¤ecku, proto jsme se letos vydali na
ﬁeck˘ ostrov Korfu. Bydleli jsme v hotelu u mûsteãka Moraitika na v˘chodním pobﬁeÏí. Poãasí bylo bájeãné, hotel útuln˘, jídlo v˘borné, moﬁe prÛzraãné a dûti fantastické, co víc jsme si mohli pﬁát…
V‰ichni uÏ se zase moc tû‰íme na dal‰í cestování.
Martin ·tekl
Foto archiv
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OHLÉDNUTÍ ZA ·KOLNÍM ROKEM 2008–2009
V ZÁKLADNÍ ·KOLE A MATE¤SKÉ ·KOLE SEDLEC

Z· SEDLEC

Prázdniny zaãaly ukrajovat svÛj ãas, dûti
si je doufám pln˘mi dou‰ky uÏívají a ve
‰kole se pﬁestavuje, upravuje a v‰e pﬁipravuje tak, aby dal‰í ‰kolní rok zaãal pokud
moÏno v pohodû a radosti.
Na mne vÏdy poãátek prázdnin pÛsobí
rozporupln˘mi dojmy. Na jedné stranû pﬁi‰el k˘Ïen˘, alespoÀ psychick˘ odpoãinek,
na stranû druhé se mi po tom neustálém
shonu, ‰rumu a kolotoãi s dûtmi st˘ská.
A tak vÏdy na poãátku prázdnin tak trochu
bilancuji, co se nám podaﬁilo a co ne.
Stejnû jako léta uplynulá vylep‰ovali
jsme na‰e vybavení jak ve ‰kole mateﬁské, tak základní. K realizaci nám
v nemalé v˘‰i pﬁispûli také sponzoﬁi.
Mimo tradiãní sponzory jako je firma
Bohemia Sekt, která nám pomáhá nejen
s poãítaãov˘m vybavením, a firma
SERW, která nám pravidelnû pomáhá
s finanãním darem, nám pomáhají i obãané Sedlce, ãlenové SDH Sedlec a rodiãe

Nové pomÛcky získala i ·D, kde se
dûtem nejvíce zalíbila práce se stavebnicí
Lego. Dûti si tak zdokonalovaly svoji pracovní zruãnost i kombinaãní vlastnosti
a sociální cítûní, kdyÏ se musely o stavebnice dûlit se sv˘mi kamarády, a Ïe to ne
vÏdy bylo jednoduché!
I aktivity, o kter˘ch jsme Vás prÛbûÏnû
informovali, byly vybírány tak, aby dûti
motivovaly a navozovaly nové situace, ve
kter˘ch se Ïáci uãí orientovat se a získávat
praktické zku‰enosti. AÈ uÏ ‰lo o poznávání a ochranu pﬁírody, pﬁes technické vymoÏenosti na Techmánii ãi Dnech vûdy
a techniky, po akce kulturní, spoleãenské
a nadaãní.
V následujícím ‰kolním roce pﬁivítáme
ve ‰kole 22 prvÀáãkÛ. Abychom jim mohli
zajistit kvalitu a standard dobré v˘uky,
musíme provést ve ‰kole úpravy, a tak jiÏ
od poãátku roku kalendáﬁního jednáme se
zﬁizovatelem – mûstem Star˘ Plzenec
Verunka pﬁi slavnostním vyﬁazení.

Vystoupení ÏáãkÛ mateﬁské ‰koly.

jako pomocníci nejen pﬁi organizování
akcí ‰koly.
A tak se pﬁedev‰ím díky sponzorskému
daru Manov˘ch, Beránkov˘ch a dal‰ích
rodiãÛ podaﬁilo do M· zakoupit dal‰í ãást
velké dﬁevûné Polykarpovy stavebnice.
Ihned zrána proto není nikterak zvlá‰tní,
kdyÏ dûti po pﬁíchodu do ‰kolky vytvoﬁí
loì, auto, ãi jin˘ dopravní prostﬁedek
a plují vstﬁíc nov˘m záÏitkÛm.
Do Z· jsme poﬁídili interaktivní tabuli.
S tou pracovala v prÛbûhu roku nejvíce II.
tﬁída, ve které je tabule nainstalována, ale
i dal‰í tﬁídy byly seznámeny s prací s interaktivní tabulí a v prÛbûhu nespav˘ch aktivit i dûti M·. A tak nebylo nijak zvlá‰tní,
kdyÏ i o velké pﬁestávce hrály dûti hry se
slovními úlohami, ãi putovaly po svûtû
vláãkem s angliãtinou apod.
Do obou ãástí ‰kol jsme dále poﬁídili
hraãky, hry a knihy, které nám pomáhají
k rozvíjení nov˘ch poznatkÛ a získávání
praktick˘ch dovedností.

o moÏnostech stavebních úprav. Ty jednodu‰‰í a ménû nákladné jiÏ byly zahájeny, ta
nároãnûj‰í se bohuÏel se skluzem teprve
projektuje. Jedná se o pÛdní vestavbu, kde
by byla umístûna druhá skupina ‰kolní
druÏiny a která by byla vyuÏívána téÏ jako
uãebna pro dûlené hodiny cizích jazykÛ.
Doufejme, Ïe se v‰e zvládne tak, abychom
dûtem zajistili vhodné zázemí.
ZároveÀ musíme opravit prÛlezky na
‰kolní zahradû a jednu pravdûpodobnû
zcela vymûnit, jelikoÏ nesplÀuje bezpeãnostní parametry, protoÏe se v ní objevila
hniloba nosn˘ch ãástí.
Na závûr ‰kolního roku se konala ·kolní
slavnost, pﬁi které jsme se louãili v M·
s pﬁed‰koláãky, kteﬁí si po prázdninách
poprvé navléknou ‰kolní ta‰ky a budou
„velk˘mi“ ‰koláky, a tak se z nich rázem,
alespoÀ na okamÏik, stanou ti dÛleÏití prvÀáãci, kteﬁí se do ‰koly tû‰í a zároveÀ si
pﬁipadají jako velcí.

Zpravodajství o prÛbûhu ‰kolního roku v ãe‰tinû a angliãtinû v podání Káji a Verãi.
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Ve ‰kole jsme se rozlouãili s na‰imi
páÈáky, kteﬁí nás opou‰tûjí a vyráÏejí vstﬁíc
nov˘m poznatkÛm do jin˘ch ‰kol. ·est
z nich postupuje do Z· ve Starém Plzenci,
dva potom pokraãují ve studiu na vícelet˘ch gymnáziích. Louãení je vÏdy smutné,
jak pro na‰e Ïáky, tak pro nás konãí etapa
spoleãného souÏití, ale v‰ichni doufáme,
Ïe jsme na‰im dûtem pﬁedali co nejvíce
znalostí a vûdomostí, ale pﬁedev‰ím dobr˘
vztah ke ‰kole a poznávání jako takovému.
·koda jen, Ïe nevy‰lo poãasí, jelikoÏ
dûti mûly pﬁipraveno pro rodiãe obãerstvení, my potom promítání fotografií z prÛbûhu ‰kolního roku a dal‰í pﬁekvapení, ale
v pﬁeplnûné tûlocviãnû mnoho rodiãÛ
a pﬁátel nezÛstalo.
Po ·kolní slavnosti dûti mûly ve ‰kole
pﬁespání, na které se bez v˘jimky tû‰ily.
Co dodat na závûr?
Sic jsme ‰kola málotﬁídní, snaÏíme se
pro na‰e Ïáky vytvoﬁit motivující podmínky, které obohacujeme o moderní trendy
v˘uky, kde mezipﬁedmûtové vztahy a prÛﬁezová témata mají svoje prioritní zastoupení. Tak se nám daﬁí, Ïe na‰i Ïáci nezÛstávají v pozadí, ale jsou aktivnû zapojeni
do vzdûlávacího procesu a v˘sledky na
sebe nenechávají ãekat. Na‰i práci kladnû
hodnotí nejen â·I, ale pﬁedev‰ím to, Ïe se
na‰i Ïáci tradiãnû v˘bornû umisÈují ve
srovnávacích testech Klokánek a Kalibro,
Ïe se pravidelnû dostávají na víceletá gymnázia, ale pﬁedev‰ím to, Ïe mají ke ‰kole
jako takové kladn˘ vztah. A to je asi to nejpodstatnûj‰í, co jim my, pedagogové,
mÛÏeme pﬁedat. VÏdyÈ co jsou dítûti plat-

Linda, medvûd a Lucka – To se nám to krásnû spinká.

né samé jedniãky, kdyÏ se do ‰koly netû‰í,
chodí do ní nerado, má ranní bolení bﬁí‰ka
apod.? Takové dítû mnohdy nedokonãí ani
stﬁední ‰kolu. Nûkdy v‰ak (pﬁedev‰ím
kluci, kteﬁí si trochu pozlobí) dítû nenosí
domÛ jen „samé“, ale do ‰koly se tû‰í,
chodí tam rádo a ãasem pﬁijde na to, Ïe si
vybere dal‰í obor vzdûlávání dle své nátury, vystuduje jej a stane se z nûj „ãlovûk na

pravém místû“. A vychovat takového
jedince je na‰im opravdov˘m cílem.
A co nás je‰tû potû‰í?
KdyÏ se k nám na‰i Ïáci rádi vracejí,
pﬁestoÏe dávno studují, kdyÏ jsou ochotni
nám pomoci a kdyÏ na nás rádi vzpomínají.
Text a foto Anna Císaﬁová

R E P U B L I K O VÁ F I N Á L E
Z· STAR¯ PLZENEC
Dûti ze sportovního krouÏku se zúãastnily republikového finále v atletice a medvûdí stezce, kam se pﬁes okresní a krajské
kolo probojovaly.

ATLETIKA

Republikové finále v atletice se konalo
ve dnech 12. – 13 .6. 2009 v Brand˘se nad
Labem. PlzeÀsk˘ kraj zastupovalo 30 dûtí,
z toho byly ãtyﬁi z na‰í ‰koly, jmenovitû
Hana ·tûtková, Luká‰ Hejl, Dan de Corte
a Jakub KﬁíÏek. Celkem se na atletick˘ stadion v Hou‰tce sjelo 350 sportovcÛ ze 13
krajÛ. V kaÏdé kategorii soutûÏilo okolo
35 dûtí ãi dospûl˘ch. Na stadion se pﬁijela
podívat a vítûzÛm pﬁedat medaile Jarmila
Kratochvílová, která je drÏitelkou svûtového rekordu v bûhu na 800 m. Tento rekord
drÏí jiÏ úctyhodn˘ch 26 let. Ani zde se
na‰e dûti neztratily a dosáhly pûkn˘ch
v˘sledkÛ. DruÏstvo ve sloÏení ·tûtková, Gabrielová (PS) a Vale‰ová (KT)
obsadilo pûkné 3. místo a získalo bronzové medaile. V jednotlivcích se Hanka ·tûtková umístila na 12. místû. Dan de Corte
obsadil 11. místo, Jakub KﬁíÏek 25. místo
a Luká‰ Hejl se umístil na 32. místû.

MEDVùDÍ STEZKA

Republikové finále medvûdí stezky se
konalo ve dnech 19. - 21. 6. 2009 v Kunãicích pod Ondﬁejíkem. PlzeÀsk˘ kraj

Daniel de Corte a Jakub KﬁíÏek v terénu.

zastupovalo celkem 16 soutûÏících dvojic.
Z na‰eho sportovního krouÏku se probojovaly do finále 2 dvojice: Dan de Corte

s Jakubem KﬁíÏkem a smí‰ená dvojice
Michael Kesl a Karolína Záhrubská.
Závod probíhal za de‰tivého poãasí. Pﬁes-
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to se dûti nezalekly a do závodu vloÏily
ve‰keré svoje síly i nabyté vûdomosti. Do
cíle dobíhaly ‰pinavé, promáãené, ale pﬁesto s úsmûvem na tváﬁi. V‰ichni úãastnici
zdárnû závod dokonãili. A netrpûlivû se
ãekalo na v˘sledky. Na‰e dûti si nevedly
vÛbec ‰patnû. Dan s Jakubem obsadili ve
své kategorii 4. místo a Michael s Karolínou se umístili na 11. místû.
V‰em zúãastnûn˘m v závodech atletiky
i medvûdí stezky dûkuji za vzornou reprezentaci a je‰tû jednou gratuluji k dosaÏení
pûkn˘ch v˘sledkÛ.
Jana Hermanová
Foto Iva Gabrielová
a Adéla Holubová

Hana ·tûtková – bûh na 60 m.

ZEM¤EL DLOUHOLET¯ P¤ÍZNIVEC
STAROPLZENECKÉHO SKAUTINGU

TRADIâNÍ âERVENCOVÉ
TÁBO¤ENÍ

V sobotu 13. ãervna se západoãe‰tí skauti v obﬁadní síni
Ústﬁedního hﬁbitova PlzeÀ rozlouãili s nejstar‰ím plzeÀsk˘m skautem Václavem Kuttanem-Wapuskem, nar.
1919. Také ná‰ 58. oddíl Sluneãní údolí mu kvûtinou a
skautsk˘m pozdravem vzdal poslední poctu. Bratr
Wapusk byl dlouholet˘m pﬁíznivcem staroplzeneckého
skautingu a pﬁispûl k jeho znovuobnovení jak v roce 1968,
tak i v roce 1990. Ti, co jej znali, si váÏili pﬁedev‰ím jeho
pevného a zásadového charakteru a také obdivovali jeho
tvoﬁivého ducha.
Ida
Foto Milan Li‰ka-Liman

Druhou polovinu ãervence
stráví 58. oddíl Sluneãní údolí
jako obvykle na svém letním
táboﬁe Jableãno u Zbiroha – a
jako vÏdy nás tam ãekají opravdu zálesácké podmínky s polní
kuchyní. Následovat bude - pro
ty star‰í – putovní tábor
v Alpách. Podrobnûj‰í reportáÏe
s fotografiemi v‰ak naleznete aÏ
v záﬁijovém ãísle RL.
Ida

135

LET OD

Bratr Wapusk na snímku z r. 2008.

ZALOÎENÍ

V mûsíci ãervnu roku 2009 veleobec sdruÏen˘ch obcí baráãníkÛ Praha uspoﬁádala
slavnostní zasedání k tomuto v˘roãí. Organizací oslav byla povûﬁena 5. Ïupa Mladá Boleslav. Oslavy byly zahájeny nástupem praporÛ
obcí, kde bylo pﬁedstaveno pﬁes 80 krásn˘ch
praporÛ. Po slavnostním jednání byly pﬁedány
v˘znamn˘m tetiãkám a sousedÛm pamûtní
medaile a ãestná uznání za pﬁíkladnou práci ve prospûch vlastenecko dobroãinné organizace baráãníkÛ.
Na‰e obec dostala dvû ãestná uznání.
Po obûdû se konal krojovan˘ prÛvod mûstem Mladá Boleslav,
kterého se úãastnilo pﬁes 600 tetiãek a sousedÛ. PrÛvod byl vysoce hodnocen obãany mûsta. V odpoledním programu byla provedena pﬁehlídka vzácn˘ch krojÛ ze v‰ech koutÛ republiky. Tuto pﬁehlídku pﬁipravila XII. Ïupa J. S. Koziny
se sídlem v Plzni. Pﬁehlídku s odborn˘m v˘kladem a velkou znalostí uvádûla paní
Dr. Langhamerová. Na závûr slavnostního zasedání zahrály kapely nûkter˘ch obcí
baráãníkÛ.
Touto cestou dûkuje na‰e obec mûstu Star˘ Plzenec za finanãní podporu na dopravu
na toto slavnostní zasedání.
Za obec baráãníkÛ Star˘ Plzenec
rychtáﬁ Zdenûk Bláha
Foto Zdenûk Bláha

BARÁâNÍKÒ

Snímkem se vracíme k v˘znamn˘m oslavám zaloÏení ãeského
baráãnictva.
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V¯PRAVA ZA TAJEMNOU
HISTORIÍ HRADI·Tù HÒRKA
V PLZENCI
Spolek pro ochranu kulturních památek z Nepomucka se
zamûﬁuje také na historick˘ v˘zkum krajiny. Z obce Klá‰ter
zavítal do Starého Plzence na neobvykl˘ v˘zkum psychotronik Vladimír Popp. Mnozí zájemci o jeho ãinnost se v minulosti rádi pﬁipojovali k v˘pravám, které vedl nejen po okolí
známého zámku Zelená Hora, ale velmi poãetná skupina vyuÏila jeho psychotronick˘ch i vypravûãsk˘ch dovedností napﬁíklad na místû teslínského klá‰tera v Brdech. Následovaly
pﬁedná‰ky v Nepomuku, Plzni, Spáleném Poﬁíãí i ve Starém
Plzenci. O propojení senzitivních lidí Nepomucka a PlzeÀska
peãuje malíﬁka Libu‰e BaÈková. Kromû pouãení a mimoﬁádn˘ch záÏitkÛ se dostává i na humor, a tudíÏ není divu, Ïe se
k v˘pravám pﬁipojují i dûti. Podobnû si uÏily dûti se sv˘mi
prarodiãi na tajemné v˘pravû v místech b˘valého slovanského hradi‰tû, jehoÏ dominantou zÛstává rotunda sv. Petra
a Pavla. Ta neb˘vá pro veﬁejnost bûÏnû pﬁístupná, ãemuÏ se
nemÛÏeme divit, neboÈ vandalismus stále pﬁetrvává i u samotné rotundy. Jist˘m ﬁe‰ením, jak lze v klidu vychutnávat krásy
vpravdû léãivého místa a krásného rozhledu, mÛÏe b˘t napﬁíklad gloriet na vyv˘‰eninû u úpatí hradi‰tû. Právû o nûm uvaÏuje nûkolik let také psychotroniãka Eva Suttnerová. „Jednalo by se o malou krytou kruhovou stavbu, která by mohla b˘t
volnû pﬁístupná veﬁejnosti v zimû i v létû. V ní by na‰li útoãi‰tû poutníci, básníci, malíﬁi i paní uãitelky s dûtmi. Pokud
bude stavba kamenná, jistû pﬁetrvá vûky podobnû jako rotunda.“ Oba psychotronici vybrali shodnû místo, kde by náv‰tûvníci hradi‰tû naãerpali nejvíce léãivé síly. Zkuste ho objevit
také a napi‰te nám. Na nejbliÏ‰í pﬁedná‰ce Vladimíra Poppa
kromû jeho objevÛ u rotundy dÛkladnû probereme i moÏnosti
péãe o kulturní památky, k nimÏ rozhodnû patﬁí i vhodn˘ zpÛsob v˘chovy od útlého vûku. Pﬁivést dûti k vnímání krásy na
pﬁíjemném místû povede k rozvoji jejich tvoﬁivosti a k úctû
sebe sama. AÏ vyrostou, dozajista si památek váÏit budou
a o jejich ochranu se postarají. Vzácné památky si na‰i péãi
zaslouÏí uÏ dnes. Zamysleme se.

Eva Suttnerová
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PSYCHOTRONICK¯ V¯ZKUM B¯VALÉHO P¤EMYSLOVSKÉHO
HRADI·Tù NA HÒRCE VE STARÉM PLZENCI
Dne 8.7. 2009 jsme uskuteãnili jiÏ del‰í dobu plánovan˘ psychotronick˘ prÛzkum b˘valého pﬁemyslovského hradi‰tû na vrchu
HÛrka u obce Star˘ Plzenec. V˘pravu jsem se rozhodla podniknout proto, Ïe mû pÛsobení skryt˘ch sil (energií) a také historie
hradi‰tû velmi zajímá. Do akce se zapojil p. Popp, zku‰en˘ psychotronik a historik, se sv˘mi dvûma vnuky, kteﬁí ve‰keré zmûﬁené údaje zakreslovali do map. O pomoc s mûﬁením energií jsme
poÏádali i paní Evu Suttnerovou a p. Berou‰ka, téÏ osvûdãené
psychotroniky.
Bûhem v˘stupu na kopec k rotundû vybírala paní Eva Suttnerová s pomocí p. Poppa místo, kde by mohl stát v budoucnu altán
s vyhlídkou pro náv‰tûvníky HÛrky. Oba se shodli v urãení vhodného místa, které by mûlo b˘t nedaleko Mariánské vyhlídky (od
laviãky na vyhlídce vzdálené asi 25 m). Odtud by byla
krásná vyhlídka na hrad Radyni, nedalek˘ gotick˘ kostel Narození Panny Marie a smûrem na v˘chod na rotundu. Na tomto místû
jsme poﬁídili nûkolik fotografií. Paní Suttnerová i p. Popp zjistili,
Ïe z tohoto místa proudí silná pozitivní energie. Pan Popp zde
pomocí pruÏiny objevil i podzemní jeskyni hlubokou asi 22 m,
která vede jihov˘chodním smûrem.
Po nedlouhém v˘stupu uÏ jsme stáli u rotundy sv. Petra a Pavla.
V okolí bylo cítit silné vyzaﬁování stromÛ, zejména dubÛ. Rotunda podle mûﬁení p. Poppa tak silné vyzaﬁování nevysílá.
Z mûﬁení vyplynulo, Ïe v místû, kde stojí rotunda, se pÛvodnû
tyãila stavba dﬁevûné stráÏnice ãtvercového pÛdorysu. Podle zji‰tûní druhého psychotronika p. Berou‰ka bylo pÛvodní osídlení
HÛrky keltské. P. Popp i p. Berou‰ek se shodli na roce, ve kterém
stráÏnice vznikla – rok 830. Na místû této stráÏnice byla pozdûji
postavena románská rotunda. P. Berou‰ek urãil datum v˘stavby
rotundy na r. 997.
Oba dva psychotronici se nezávisle na sobû shodli na existenci
umûle vytvoﬁeného valu obklopujícího stráÏnici (nyní rotundu)
a také na tom, Ïe v dobû stavby rotundy bylo jiÏ osídlení hradi‰tû
slovanské (uÏ ne keltské).
Mûﬁením bylo zji‰tûno, Ïe v rotundû slouÏíval m‰e arcijáhen,
dokonce i biskup sv. Vojtûch. V kostelíku je dodnes cítit energie
po pohﬁbu v˘znamného knûze neznámého jména.
Smûrem jihozápadním od rotundy se nalézá podle p. Berou‰ka
i p. Poppa pﬁibliÏnû 8 lidsk˘ch koster pouze zahrnut˘ch hlínou.
Tito lidé zde nejspí‰e padli v boji, proto nebyli ani pohﬁbeni.
V˘chodnû odtud se v‰ak nalézal hﬁbitov. V nejbliÏ‰ím okolí rotundy bylo objeveno 12 hrobÛ.
Cesta vedoucí k jiÏ zanikl˘m kostelÛm (asi 20 m od rotundy) je
pÛvodní. Nedaleko cesty smûﬁující k b˘valému kostelu sv. Vavﬁince (asi 50 m pod ní) zamûﬁil p. Popp dal‰í stráÏnici.
Kostel sv. Vavﬁince a jeho okolí prozkoumávali opût oba psychotronici (p. Berou‰ek a p. Popp). Na západní stranû kostela byl
umístûn vchod a v˘chodnû, pravdûpodobnû za oltáﬁem, se nalézal

hrob 5 v˘znamn˘ch osob – ãlenÛ pﬁemyslovského rodu.
Bylo zji‰tûno, Ïe také zde slouÏil m‰i biskup sv. Vojtûch.
P. Popp zjistil datum postavení kostela – rok 835 a datum pohﬁbu
pﬁemyslovcÛ – rok 990 aÏ konec 10. století.
Zhruba 3 m jiÏnû od kostela sv. Vavﬁince byla p. Berou‰kem
objevena církevní stavba o rozmûrech 7 x 3 m, která pocházela
z roku 850. Oba psychotronici nezávisle na sobû urãili shodnû
i vzhled budovy – byla dvoupodlaÏní a do prvního podlaÏí vedly
shody zvenku. Budova slouÏila jako semináﬁ pro vyuãování a církevní nauky. Podle pana Berou‰ka vyuãovali mni‰i dûti zdej‰ích
druÏiníkÛ a ‰lechty. Pan Popp blíÏe specifikoval jazyk, kter˘m
v˘uka probíhala – staroslovûn‰tina, latina i nûmãina. Ov‰em
podle pana Poppa budova pochází z roku 735.
Cesta pokraãuje dál aÏ k zaniklému kostelu sv. KﬁíÏe. Západnû
od tohoto kostela byly v˘zkumem objeveny 3 krypty urãené
k pohﬁebním úãelÛm. Severnû poloÏená krypta vyzaﬁuje energie 3
pohﬁben˘ch osob královského pÛvodu. Z prostﬁední, nad kterou se
nalézal vchod, jsou cítit energie 6 pohﬁben˘ch knûÏí vysokého
postavení. V jiÏnû orientované kryptû byla zachycena zbytková
energie 10 pohﬁben˘ch osob pﬁemyslovského rodu, téÏ vysoce
postaven˘ch. Krypty byly hluboké 12 m, rakve poskládané nad
sebou, spou‰tûly se stﬁedním otvorem, kter˘ byl zavalen kamenem.
Uprostﬁed kostela byla obûma psychotroniky zji‰tûna silná
energie mimozemského pÛvodu. P. Berou‰ek podal informaci
o pﬁistání mimozemského tûlesa (UFO) o prÛmûru 6 m. V tûlese
byly pﬁítomny 4 bytosti a pocházelo z na‰í galaxie. DÛvodem pﬁistání právû na tomto místû byla mimoﬁádnû silná zemská energie
vyzaﬁující z objektu jiÏ neexistujícího kostela.
Nejsilnûji vyzaﬁující místo objevili oba psychotronici v místû
oltáﬁe kostela. V podzemí pod oltáﬁem byly objeveny prostory jeskynû 10 m hluboké. Na tomto místû proudí velmi silnû záﬁící
energie. Nad jeskyní byla nakupena 2 metry silná naváÏka zemû.
Prostﬁedkem kostela vede opût podzemní dutina severojiÏním
smûrem. Bylo zji‰tûno, Ïe na místnû, kde pozdûji stával kostel, se
pÛvodnû nalézala keltská obytná stavba. Tato stavba podle
p. Poppa pocházela z roku 733 a podle p. Berou‰ka z roku 720.
Stavení bylo hlinûné a stálo zde po dobu pﬁibliÏnû 150 let.
V˘chodnû od kostela sv. KﬁíÏe, na místû, kde se rozbíhá cesta
dvûma smûry – na Tymákov a na Sedlec, byla objevena stará
pﬁedkﬁesÈanská svatynû. Nalézá se asi 50 m jiÏnû od této kﬁiÏovatky. P. Berou‰ek urãil její stáﬁí na 200 let pﬁ. n. letopoãtem. Svatynû je asi 5 metrov˘ kruh silnû vyzaﬁující kladné energie. Z tohoto místa se sk˘tal dalek˘ v˘hled do krajiny a v místû svatynû se
dodnes nalézají podzemní prÛrvy.
Libu‰e BaÈková
Foto Eva Suttnerová

O D L O Î Í M S V É S TA R O S T I K L E D U
(Dokonãení ze str. 1)
Nedalo nám, abychom mistrovi nepoloÏili pár otázek.
„Jak jste se dostal k tvorbû porcelánov˘ch obrazÛ? Umûlci vût‰inou (jako napﬁ.
jiÏ bohuÏel zemﬁel˘ keramik Hosta‰a,
kter˘ u nás dlouhá léta bydlel a tvoﬁil)
dávají spí‰e pﬁednost keramice?“
„PÛvodnû jsem vystudoval keramickou
‰kolu v Bechyni, a pak jsem dûlal v‰echno
moÏné vãetnû kopáãe (ne Ïe bych musel,
ale abych byl s kamarády). KdyÏ jsem se
pak po létech a po dvou manÏelstvích

seznámil se svou nynûj‰í Ïenou, tak udûlala zrovna UMPRUM a rozhodla se, Ïe
bude tvoﬁit jen z porcelánu. Ono je to technologicky nároãnûj‰í. Dûlala volnou tvorbu, i velké objekty do venkovní architektury (napﬁ.z elektroporcelánu). A kdyÏ uÏ
byl ten materiál doma, tak jsem s ním
zaãal také. Svou první „porcelánovou“
v˘stavu jsem nazval Sochaﬁská díla z porcelánu aneb jak se mi podaﬁilo pokoﬁit
u‰lechtil˘ materiál. Porcelán se chová
úplnû jinak neÏ keramika… kdyÏ nûco
udûlám z porcelánu a je tam kaz, tak to

zájemcÛm vadí, zatímco u keramiky se to
tak nebere.“
Náv‰tûvníci se zatím usmívali nad sérií
motivÛ ze star˘ch povûstí ãesk˘ch (pojat˘ch pﬁeváÏnû neváÏnû), obrázkÛ z autorova dûtství a pﬁímo se pochechtávali nad
souborem 1. V‰esokolsk˘ slet (zde ov‰em
zastoupen˘ obrazci vla‰tovek, sokolíkÛ a
dal‰ího ptactva). Proãítali peãlivû i vysvûtlující nápisy, hlavnû v souboru zjevnû
autorem vybájen˘ch fantastick˘ch ptákÛ a
zvíﬁat, opatﬁen˘ch pﬁíslu‰n˘mi latinsk˘mi
druhov˘mi názvy jako ve správné uãebni-
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ci zoologie. „Rád dûlám série,“ okomentoval to autor. „V roce 2008 jsem mûl samostatnou v˘stavu Rozko‰né historie - tady
vystavuji jen v˘bûr. A ty latinské názvy…
no, vzal jsem slovník a pak se poradil
s jedním star˘m latináﬁem, protoÏe latinsky vÛbec neumím.“
Vendi M. HÛrka (nar. 1942 v Mar‰ovicích) je nejen keramikem, ale i uÏit˘m grafikem, kreslíﬁem a ilustrátorem. Jeho precizní techniku tu‰ové kresby jsme mohli
obdivovat bohuÏel pouze na jediném vût‰ím obraze – galerie je opravdu malá.
„VÏdycky jsem chtûl kreslit, ale jen 10 let
jsem se Ïivil jako ilustrátor – ilustroval
jsem napﬁíklad knihu J. Wagnera Afrika.“
Nakonec jsme se zastavili nad tﬁemi
obrazy na autorském papíﬁe, vystaven˘ch
ve v˘loze. Záﬁivá a zároveÀ i jemnû vyladûná barevnost jejich kostek pﬁipomínala
vzdálenû obrazy slavného malíﬁe Joana
Miró, kterého autor obdivuje. A jak vlastnû vznikly?
„Vzal jsem plata od vajíãek, namoãil je
a pak papírovou hmotu rozmixoval
v mixeru. Pomocí sít jsem si pak z ní vyrobil ruãní papír – a nakonec jsem to domaloval.“
„OdloÏím své starosti k ledu“ – tahle
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Autor v˘stavy Vendi M. HÛrka, cestovatel Petr Ho‰Èálek a J. Samson Lenk.

pasáÏ ze Samsonovy písnû vám vytane na
mysli, pÛjdete-li se na tuto neobvyklou,
originální v˘stavu podívat. Je malá sv˘mi
rozmûry, ale velká siln˘m umûleck˘m
nábojem. Z autorov˘ch dûl na vás d˘chne
to nedefinovatelné cosi, co dûlá umûní
umûním. Svébytn˘ autor, kter˘ dokáÏe

U ROTUNDY ZNùLA HUDBA
Pod historick˘m dubem u rotundy sv. Petra a Pavla se 22. ãervna 2009 opût rozeznûly flétny. Na sklonku ‰kolního roku se tak
opût pﬁedstavili Ïáci ZU· ze Starého Plzence, Nezvûstic a Spáleného Poﬁíãí. Vyslechli jsme hudbu star˘ch mistrÛ v interpretaci
star‰ích ÏákÛ, ale i lidové písnû v podání tûch nejmen‰ích.
Îáci, rodiãe i dal‰í posluchaãi oceÀovali pﬁátelskou atmosféru koncertu pod vedením paní uãitelky Hany Pumrové. I ten
den velmi promûnlivé poãasí nakonec akci pﬁálo a v‰e se vydaﬁilo podle oãekávání.
Za umoÏnûní celého setkání dûkujeme K-Centru ve Starém
Plzenci.
Text a foto Ing. Jaroslav BroÏ

nebrat váÏnû a vidût z pÛvabného nadhledu nejen sebe sama, ale i cel˘ ná‰ Ïivot
s jeho tradiãními pﬁedstavami a zvyklostmi, vás vezme za srdce.
Anna Velichová
Foto Mgr. Anna Velichová
a Jiﬁí Vlach

PODùKOVÁNÍ âLENÒM SMÍ·ENÉHO PùVECKÉHO
SBORU âESKÁ PÍSE≈
Pﬁíchod vûrozvûstÛ Cyrila a Metodûje a poslání mistra Jana Husa
si pﬁipomnûli obãané ve Starém Plzenci nejprve v kostele sv. Jana
Kﬁtitele. Prezidentka âeské písnû Eva Markvartová seznámila
úãastníky vzpomínkového setkání s historií sboru, jehoÏ zakladatelem byl v roce 1954 hudební skladatel Zdenûk Luká‰, a poté se ujala
role sbormistrynû. Za krásn˘ hudební záÏitek jménem v‰ech pﬁítomn˘ch dûkuje poﬁádající Obãanské sdruÏení HÛrka a Radynû,
spoleãnost pro zvelebování kulturních a historick˘ch památek ve
Starém Plzenci.
PoloÏením kytice k památníku M. Jana Husa a zapálením vatry u
skalky ve Starém Plzenci byla uctûna památka v˘znamn˘ch osobností na‰ich dûjin.
Text a foto Eva Suttnerová

Mladí hudebníci u rotundy.

Pûveck˘ sbor âeská píseÀ vystoupil v kostele sv. Jana Kﬁtitele ve Starém Plzenci.

Flétnov˘ kvartet (zleva Jiﬁí BlaÏek, Iveta Havlíãková, Martin BlaÏek a Michaela
Hamplová).

Hoﬁící vatra u skalky ve Starém Plzenci.
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TENISOVÁ SEZÓNA
JE V PLNÉM PROUDU
TENISOVÁ ·KOLA
Sportovní klub SK SPORTteam DOLI
Star˘ Plzenec poﬁádá tenisovou ‰kolu pravidelnû kaÏd˘m rokem. Také letos je rozdûlena na dvû ãásti – jarní a podzimní.
Polovinu tenisové sezóny jiÏ máme za
sebou. Opût jsme mezi sebou pﬁivítali
nejmen‰í tenisové Ïáãky, kteﬁí se na prvních hodinách uãí správnému drÏení rakety a postavení pﬁi základních úderech.
Oproti tomu nûkteré dívky nav‰tûvují na‰i
tenisovou ‰kolu od samého zaãátku (2001)
a dnes jiÏ pﬁi hﬁe pﬁedvádí pohledn˘ tenis.
Na hﬁi‰ti se nám v pûti dnech v t˘dnu
stﬁídalo celkem dvacet ‰est dûtí. To je pro
pouze jeden kurt a dva trenéry patrnû
maximální poãet. Ke v‰em ÏákÛm se
samozﬁejmû snaÏíme pﬁistupovat individuálnû, jelikoÏ nûkdo je ‰ikovnûj‰í a jin˘
potﬁebuje na zvládnutí lekce del‰í ãas.
Svou dovednost mohly dûti pﬁedvést na
závûreãn˘ch turnajích, kter˘ch bylo celkem ‰est a zúãastnily se jich témûﬁ v‰echny. Vítûzi podle kategorií se stali: nejmlad‰í Ïáci – Matûj Coufal, nejmlad‰í Ïákynû –
Natálka Rüsterová, mlad‰í Ïáci – Milan
·edivec, star‰í Ïáci – Adam Václavoviã,
Ïákynû – Pavlína Rej‰ková, dorostenky –
Karolína Su‰anková.
Podzimní ãást tenisové ‰koly zaãne
poslední t˘den v srpnu. Pﬁihlásit se mohou
stávající i noví zájemci na adrese: p. DoleÏel, Star˘ Plzenec, Herejkova 1031, tel.:
373 721 033, 605 987 754.
SOUTùÎ DRUÎSTEV DAVIS CUP –
DO T¤ETICE VÍTùZSTVÍ
Také dospûlí mají svou soutûÏ, druÏstvo

SENIO¤I, MùJTE SE STÁLE
NA POZORU!
Doba, ve které staﬁí lidé byli váÏení
a mlad‰í generace k nim chodily pro
moudrou radu, se pomalu vytrácí. Jejich
dÛvûry navíc zneuÏívají zlodûji, nebo
podvodníci. Ti se do pﬁíznû seniora vtírají
pomocí dobﬁe vymy‰len˘ch historek. Vût‰ina kontaktu v‰ak konãí okradením seniora o jeho celoÏivotní úspory. Buìte tedy
ostraÏití a dodrÏujte následující zásady:
Nikdy neotvírejte automaticky dveﬁe,
nevíte-li, kdo je za nimi. Do bytu vpusÈte
pouze ty, které dobﬁe znáte, nebo se vám
dÛvûryhodnû prokáÏí a sdûlí vám, proã
pﬁichází. V pﬁípadû, Ïe si nebude vûdût
rady, zavolejte na linku bezpeãí na telefonní ãíslo 158. Policisté vám velice rádi
pomohou. NezapomeÀte, Ïe podvodníci
mohou b˘t jak Ïeny, tak i muÏi sympatického vzhledu, kteﬁí vyuÏívají rÛzné
záminky a lsti, aby se dostali k va‰im
penûzÛm.
Poﬁiìte si panoramatické kukátko, které

muÏÛ je pﬁihlá‰eno v okresní soutûÏi Davis
Cup PlzeÀ – jih. Pﬁede‰lé dva roãníky jsme
vyhráli a daﬁilo se nám i letos. Nebylo to
ov‰em tak jednoznaãné, kdyÏ jsme sehráli
nûkolik velmi vyrovnan˘ch zápasÛ. O celkové vítûzství jsme soupeﬁili z druÏstvem
Nové Vsi, s kter˘m jsme sehráli
tﬁi zápasy a
v základní skupinû nám u‰tûdﬁilo
jedinou
poráÏku.
O
místo v základní
sestavû je velká
tlaãenice, proto
nûkteﬁí
na‰i
hráãi hostovali
v druÏstvu Sedlce. My jsme
nastupovali ve
sloÏení: Libor
âerven˘, Tomá‰
DoleÏel, Marcel
Havlíãek, Marmlad‰ích ÏákÛ
tin Váchal a Vyhodnocení
a Matûj Coufal.
Vláìa Váchal.
V základní skupinû jsme prohráli hned
úvodní zápas s Novou Vsí 2:3, potom uÏ
následovala samá vítûzství a ve skupinû
jsme obsadili druhé místo. Porazili jsme
Dobﬁany 3:0, Pﬁe‰tice 3:0, Sedlec 4:1, Blovice 3:0, Útu‰ice „B“ 3:0. V semifinále
jsme zvítûzili nad Útu‰icemi „A“ 3:0 a
v dvoukolovém finále jsme Nové Vsi
oplatili poráÏku vítûzstvími 3:2 a 3:1.
Daﬁilo se také druÏstvu Sedlce, které si tﬁetím místem ve skupinû zajistilo pro pﬁí‰tí
vám umoÏní dobﬁe si
náv‰tûvníka prohlédnout. Instalujte si na
dveﬁe
bezpeãnostní
ﬁetízek, kter˘ udrÏí
dveﬁe jen pootevﬁené,
a tak mÛÏete nûkteré vûci vyﬁídit bezpeãnû.
Nepodléhejte lákavé vidinû snadného
zbohatnutí.
Pﬁíklady jednání zlodûjÛ se seniorem
Mohu dál? Jdu kvÛli odeãtu plynu.
Podvodníci se ãasto schovávají za pracovníky elektráren, vodáren, plynáren ãi
jin˘ch servisních firem. Ty je v‰ak moÏno
rychle odhalit, a to pﬁedev‰ím tím, Ïe je
poÏádáte o pﬁedloÏení pﬁíslu‰ného prÛkazu ãi povûﬁení. Navíc si mÛÏete zavolat do
pﬁíslu‰né firmy a ovûﬁit si, zda-li skuteãnû
jejich pracovník vás má dnes nav‰tívit.
Jedinû teì vám nabízím exkluzivní
zboÏí za nejlep‰í cenu. Neváhejte! Zítra
jiÏ nepﬁijdu.
Dal‰í skupinou podvodníkÛ jsou podomní prodejci nabízející rÛzné rozmanité
produkty za jedineãnou a neopakovatelnou cenu. Pokud takov˘ prodejce zaklepe
na va‰e dveﬁe, odmítnûte ho s tím, Ïe nic
kupovat nechcete.
Do‰el mi benzín. Vím, Ïe ráda pomáháte lidem v nouzi. Mohla by jste mi prosím

rok úãast v I. lize této soutûÏe. Vítûzstvím
v okresní soutûÏi si hráãi Starého Plzence
zajistili postup do finále Západoãeského
tenisového svazu, které se bude hrát v záﬁí
a kde také budou obhajovat první místo.
Prozatím nebyl dostatek ãasu na úãast

– zleva Radek Vaník, Dominik Voves, Milan ·edivec

v turnajích jednotlivcÛ, kter˘ch bude
nespoãet zejména v letních mûsících. Pﬁesto jiÏ máme první úspûchy: dvojice T.
DoleÏel – V. Kroupa vyhrála ãtyﬁhry
v Radãicích a dvojice M. DoleÏel – M.
Havlíãek soutûÏ v míãovém sedmiboji
dvojic v Kornaticích. Ná‰ míãov˘ sedmiboj se uskuteãnil 1. srpna a v˘sledky
budou uvedeny v následujícím vydání.
Text a foto Milan DoleÏel
pÛjãit peníze? Brzy je vrátím.
Zlodûji jsou tak drzí, Ïe se nebojí zneuÏít dÛvûry star˘ch lidí. Vystupují s rÛzn˘mi pﬁíbûhy, díky kter˘m chtûjí vylákat
peníze. Mezi nejznámûj‰í patﬁí povídání
o tom, jak nûkomu do‰el benzín, nebo jak
se porouchalo auto. Dokonce drzost zlodûjÛ do‰la aÏ tak daleko, Ïe se nebojí pﬁijít k dÛchodci a ﬁíct si o peníze, které dluÏí
napﬁíklad jeho vnuk. Pochopitelnû se
jedná o v˘mysl, kter˘ umí zlodûj dobﬁe
emotivnû zahrát a star‰í lidé tomu mohou
lehce uvûﬁit a peníze vydat.
Dobr˘ den, nesu vám pﬁeplatek.
Poslední nejnebezpeãnûj‰í skupinou jsou
podvodníci, kteﬁí vám oznámí pﬁedání
penûz. MÛÏe jít buì pﬁeplatek, nebo
dokonce o vyplacení v˘hry. Zlodûji mají
v‰e dobﬁe promy‰lené a jsou schopni vám
dÛvûryhodnû odpovídat na va‰e pﬁípadné
dotazy. Navíc vám peníze rádi ukáÏou. Ve
vût‰inû pﬁípadech je to v‰ak pouze záminka, jak se dostat k vám do bytu. Jakmile je
pustíte, poÏádají vás o rozmûnûní velké
bankovky. Pﬁi tom budou bedlivû pozorovat, kde máte bankovky uloÏené
a v nestﬁeÏeném okamÏiku vás okradou.
por. Bc. Libor Pilaﬁ
tiskov˘ mluvãí Policie âR
územní odbory PlzeÀ-jih
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RÒZNÉ

PRÁZDNINOV¯ PROVOZ ZDRAVOTNICKÉHO
ZA¤ÍZENÍ STAR¯ PLZENEC

Ordinaãní hodiny na dûtském oddûlení
v dobû od 22. 6. do 31. 8. 2009
Pondûlí – pátek
7.00 – 8.30
9.30 – 11.00
11.30 – 12.30
13.00 – 14.00

·tûnovice
Star˘ Plzenec
·Èáhlavy
Nezvûstice

tel: 377 916 267
tel.: 377 965 047
tel.: 377 969 320
tel.: 377 891 123

Náv‰tûvy u nemocn˘ch dûtí nebo novorozencÛ hlaste na
telefonní ãíslo v dobû ordinaãních hodin:
Praktick˘ lékaﬁ MUDr. Novák – dovolená
14. 9. – 18. 9. 2009
Praktick˘ lékaﬁ MUDr. Hock˘ – dovolená
17. 8. – 21. 8 .2009
28. 8. – 11. 9. 2009
Zubní lékaﬁka MUDr. Dvoﬁáková – dovolená
10. 8. – 13. 8. 2009
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VáÏení obãané, jak jistû v‰ichni víte,
v na‰em rozrÛstajícím se mûstû ubylo
obchodÛ se základními potﬁebami. BohuÏel, trh je nemilosrdn˘ a velké supermarkety s podporou státních orgánÛ zcela
zdevastovaly maloprodej. Místo mal˘ch
obchÛdkÛ máme v na‰em mûstû stále více
heren, nonstopÛ, sportbarÛ. A to je velice
smutné.
Malá Strana je zcela bez obchodu,
námûstí zachraÀují potraviny Na RÛÏku,
Pekaﬁství u pana Háka a Nákupní centrum
Radynû. Není moÏnost si koupit kousek
masa, chybí papírnictví. Situace nad závorami ve Vilové âtvrti, kde byly dvoje
velké potraviny, dnes odpovídá Ïivotu „na
samotû“. Pro v‰echno dojet nûkolik kilometrÛ. Ten, kdo má auto nebo mladé nohy,
snadno dojede, ale star‰í nebo osamocení
spoluobãané to mají zvlá‰È tûÏké. A musíme si pﬁiznat, aÏ katastrofické.
Z tohoto dÛvodu jsme se rozhodli, Ïe
znovu otevﬁeme prodejnu potravin a smí‰eného zboÏí v Hálkovû ulici. Podnikat
v tomto oboru není vÛbec jednoduché.
Velkoobchody mají ceny „na‰ponované“
a kdyÏ nevezmete paletu, tak slevu nedostanete. Pivovar vám pﬁiveze pivo dráÏ,
neÏ prodávají nûkteré supermarkety.
Pekárna vám prodá rohlík za 2,20 Kã. Ale
i pﬁesto 3. srpna 2009 otevﬁeme.
Obchod bude provozovat paní Slávka
Jire‰ová a tak vás v‰echny srdeãnû zveme.
ManÏelé Bártovi
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Prodám pﬁírodní dﬁevûné okno (borovice) s izolaãním dvojsklem plnûn˘m argonem (1,1
W/m2K). ·íﬁka 136 cm, v˘‰ka 112 cm.
Cena: 5 000 Kã. Tel.: 777 793 728.
Prodám horské kolo 19’, cena 500 Kã.
Tel.: 723 96 27 28.
Vymûním funkãní akvárium 200 l, vãetnû úloÏné
skﬁíÀky za vozík pro odvoz trávy. Tel.: 605 292
461.
Dlouhodobû pronajmu nebo prodám byt 4 + kk
(120m2) a kanceláﬁ 2+1 (55m2) ve Starém Plzenci
- Malé Stranû. Pﬁím˘ majitel. Tel.: 605 292 461.
Prodám kompletní zimní kola R 14 185/60 na
vÛz Fabia, málo jetá, 4 ks 5.000 Kã. Tel.: 728 308
722.
Pro velk˘ zájem pﬁijímá Království jazykÛ
nové lektory angliãtiny. Chcete-li s námi spolupracovat, kontaktujte Markétu Královou, tel.
733 319 378, marketa.kralova@seznam.cz.

HLEDÁM BRIGÁDNÍKY
na roznos pﬁedvolebních letákÛ
(PlzeÀsk˘ kraj)
MZDA – 100 Kã
za hodinu rozná‰ení
Ivana Levá
poslankynû PSPâR
TERMÍN:
poslední t˘den v srpnu,
celé záﬁí a první tﬁi dny v ﬁíjnu
Tel.: 724 169 022

SVATEBNÍ LÍČENÍ „E
EXCLUSIV BM“
Zazáﬁíte v nejkrásnûj‰í den – vyuÏijte na‰e „NEJ“ k podtrÏení Va‰í krásy
Nejprofesionálnûji - vytvoﬁím naprosto dokonal˘ make-up
Nejkvalitnûji - pracuji v˘hradnû se znaãkami, které zaruãí bezchybn˘ make-up
Nejpohodlnûji - v den svatby u Vás doma
Nejosobnûji - make-up doporuãím na základû individuální zkou‰ky, která probíhá cca 3 t˘dny pﬁed svatbou
Nejkomlexnûji - m˘ch sluÏeb mohou na místû vyuÏít i Va‰e maminky, svûdkynû,
druÏiãky...
Nejnápaditûji - pokud si budete pﬁát, pomohu i s v˘bûrem ‰atÛ, kytice a doplÀkÛ
Nejpﬁijatelnûji - zkou‰ka 250 Kã; líãení ve svatební den 600 Kã
Nejspokojenûji - se budete cítit Vy ve svÛj VELK¯ DEN
BONUS:
líãení 1 svatebãanky ZDARMA + cesta k nevûstû ve svatební den ZDARMA
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