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DUBEN 2011

VE STARÉM PLZENCI NEBYLA O KVALITNÍ ZÁBAVU NOUZE
V sobotu 5. bﬁezna 2011 se uskuteãnil
ve Starém Plzenci tradiãní Ples mûsta
a základní ‰koly. Bezmála dvû stovky lidí
se pﬁi‰ly bavit do Lidového domu.
K dobré náladû pﬁispíval po cel˘ veãer
Taneãní orchestr Miroslava Novotného,
kter˘ tanãící hosty nenechával dlouho
odpoãívat. Bûhem veãera pﬁedvedli skvûlé vystoupení s názvem Sen ãlenové
Taneãní ‰koly Gregoriades. Neménû zajímavé bylo pﬁekvapení pﬁed pÛlnocí,
v podání okouzlující bﬁi‰ní taneãnice.
V‰ech 280 cen tomboly na‰lo své majitele a dal‰ích dvacet ‰ÈastlivcÛ získalo
v losování nûkterou z hlavních hodnotn˘ch cen. Îeny si domÛ odná‰ely kvûtiny,
které získaly od taneãních partnerÛ pﬁi
dámské kvûtinové volence. Zvy‰ující se
zájem lidí o tuto akci je dÛkazem její oblíbenosti. Za rok se tû‰íme opût na „plesanou“.
Eva Vlachová
Mûsto Star˘ Plzenec, K-Centrum,
mûstská knihovna dûkuje tûmto hlavním
sponzorÛm plesu:

Paní starostka, Bc.Vlasta Doláková pﬁivítala v‰echny pﬁítomné na plesu.

Foto Jiﬁí Vlach

DùKUJEME TÉÎ OSTATNÍM
SPONZORÒM, KTE¤Í P¤ISPùLI
DO TOMBOLY

Vystoupení Sen v podání Taneãní ‰koly Gregoriades.
Foto Jiﬁí Vlach

Autoservis Nedvûd, s.r.o., Lékárna
Star˘ Plzenec, Pronap, s.r.o., Sutnar
&Rappl, s.r.o., Kanalizace a vodovody
Star˘ Plzenec, a.s., Penzion Pod Radyní, Staroplzenecká restaurace BOHEMIA SEKT, Vodárna PlzeÀ, a.s., Restaurace âesk˘ dvÛr, Rudolf Hubaã
Nej…Motochema, Restaurace Na Jízdárnû, MasáÏe Jaroslava Patoãková,
Sportpenzion Pohoda, Kosmetick˘
salon Iveta Nedvûdová, Potraviny Na
RÛÏku, V˘roba keramiky Marcela
Beyerová, Pekaﬁství Stﬁíbro, Vazárna
kvûtin Dan Melichar, Pneuservis Petr
·ec, âeskomoravská stavební spoﬁitelna, a.s., Straka vy‰ívání, s.r.o., Textil
Mauri Drahomíra Houdková, Holz
Schiller, s.r.o., Kadeﬁnictví Auriga
Michaela ·alomová, MAWI 3000, spol.
s r.o., Milan Jakl – v˘roba tûstovin,
Ing. Michal Uhlíﬁ, Pavla PlaÀková –
Kosmetika Oriflame, Trafika- Jan
Rybáﬁ, Opravy a prodej jízdních kol
Vít Vojáãek, Mgr. Alena Hankerová,
TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.,
Marcela Kalabzová – Centrum
moderní diagnostiky, MasáÏe Alena
âikotová.
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INFORMACE ZE SCHÒZÍ RADY
MùSTA STARÉHO PLZENCE
4. schÛze – 1. bﬁezna 2011
RM
schválila nov˘ jednací ﬁád RM;
vzala na vûdomí rezignaci b˘valého místostarosty Ing. Jaroslava Wohlmuta na
funkci jednatele spoleãnosti PRONAP,
s. r. o., a uloÏila místostarostovi Bc. Václavu Vajshajtlovi vyzvat Ing. Wohlmuta
k pﬁedloÏení a protokolárnímu pﬁedání
ve‰ker˘ch písemn˘ch dokladÛ souvisejících s touto funkcí;
souhlasila s poﬁízením tibetské vlajky
a s jejím vyvû‰ením na Masarykovû
námûstí 10. bﬁezna 2011 v rámci mezinárodní akce „Vlajka pro Tibet“;
vzala na vûdomí informaci projektového
manaÏera spoleãnosti Allowance, s. r. o.,
o souãasném stavu a dal‰ím postupu v realizaci investiãní akce „Kanalizace Malá
Strana, Sedlec a roz‰íﬁení âOV Star˘
Plzenec“.
5. schÛze – 7. bﬁezna 2011
RM
souhlasila s pﬁedloÏen˘m opatﬁením ﬁeditelky Základní ‰koly a mateﬁské ‰koly
v Sedlci k závûrÛm provedené kontroly
âeské ‰kolní inspekce ve ‰kole;
nesouhlasila s pﬁevzetím vybudovan˘ch
inÏen˘rsk˘ch sítí v rámci stavby Obytná
zóna Sedlec 36 RD od spoleãnosti Professional Building Group, s. r. o., z dÛvodu
neúplnosti pﬁedkládan˘ch dokladÛ;
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souhlasila s vytvoﬁením projektu interaktivní mapy na webov˘ch stránkách mûsta
realizovan˘m v rámci krajského dotaãního programu Podpora informaãních center PlzeÀského kraje pro rok 2011
a s podáním Ïádosti o dotaci krajskému
úﬁadu;
nesouhlasila s poÏadovan˘m pronájmem
ãásti pozemku parc. ã. 275/1 v Sedlci za
úãelem umístûní úlÛ se vãelstvy, neboÈ
tento pozemek je územním plánem urãen
k zástavbû pro bydlení;

souhlasila s pronájmem pozemkÛ mûsta
v k. ú. Star˘ Plzenec k zemûdûlskému
vyuÏití, a to parc. ã. 683 a 684 (PK)
Ing. Ondﬁeji Cheníãkovi a parc. ã. 494/2
(PK) spoleãnosti PláÀská zemûdûlská,
s. r. o., za dohodnut˘ch podmínek;
vzala na vûdomí cenovou nabídku spoleãnosti STAVPRAN, s. r. o., na odvoz
uskladnûné zeminy z pozemkÛ mûsta
v lokalitû Pod Hﬁi‰tûm ve Starém Plzenci.

Oznámení mûstského úﬁadu
Mûstsk˘ úﬁad Star˘ Plzenec oznamuje, Ïe v souvislosti se Sãítáním lidu,
domÛ a bytÛ v roce 2011 je moÏné k vyplnûní sãítacího formuláﬁe v elektronické podobû vyuÏít bezplatného pﬁístupu k veﬁejnému internetovému
pﬁipojení v mûstské knihovnû v budovû mûstského úﬁadu Smetanova 932
v období od 28. bﬁezna do 13. dubna 2011 v následující dobû:
Pondûlí:
Stﬁeda:
Úter˘, ãtvrtek:
Pátek:
Sobota 9. dubna:

7:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin
7:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00 hodin
7:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 hodin
7:00 – 12:00 a 13:00 – 14:30 hodin
8:00 – 12:00 hodin

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MùSTA
STARÉHO PLZENCE

2. zasedání – 21. bﬁezna 2011

ZM souhlasilo s pﬁedloÏením Ïádosti
mûsta o dotaci na projekt Modernizace
místních komunikací ve Starém Plzenci
do Regionálního operaãního programu,
prioritní osy 1 Dostupnost center, oblasti
podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací.

SBùR VùCÍ POT¤EBN¯CH K ÎIVOTU
OBSAH
ÚVODNÍK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ZE ÎIVOTA MùSTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
SERIÁL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3–4
KULTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4–6
SPOLEâENSKÁ KRONIKA. . . . . . . . . . . . . . . 7
NA·E ·KOLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7–10
JUNÁK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
SPOLEâENSKÉ ORGANIZACE. . . . . . 10–12
STALO SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12–13
SPORT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13–14
POLICIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
INZERCE . . . . . . . . . . . . . . . 5, 6, 11, 15, 16

se uskuteãní v Lidovém domû na Malé Stranû
v tûchto dnech:
29. dubna 2011
od 14.00 do 16.00 hod.
(pátek)
30. dubna 2011
od 10.00 do 12.00 hod.
(sobota)
V‰em dárcÛm
pﬁedem dûkujeme!
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RADOU·, ZAKLADATEL HRADU RADYNù

DRUHÁ POVùST

Brzy zrána, je‰tû za ranní rosy, se ‰el
k potÛãku osvûÏit star˘ moudr˘ muÏ
Radou‰, staﬁe‰ina rodu. Tu spatﬁil nedaleko pod lipou odpoãívat neznámého mladíka, jenÏ si ãetl v jakési knize.
I pﬁistoupil k nûmu a otázal se: „Odkud
jsi, mládenãe, kde ses tu vzal tak brzy…
a co to ãte‰?“ „Nechtûj znát mÛj pÛvod,“
odpovûdûl mladík tajemnû. „Vedla mne
sem láska k tvému rodu, chci jej radou
i pomocí chránit pﬁed ne‰tûstím. Jen promluv, Radou‰i, o tom, co tû trápí.“
„Odkud zná‰ mé jméno? Mluví‰, jako bys
byl nûjak˘ star˘ vû‰tec a ne mladík.“
„Poslali mne sem bozi tvého rodu. Pﬁejí
si, abych se stal tv˘m pomocníkem na
cestû do nové vlasti. Je to krásná zemû,
leÏící daleko za hradbou hor:“
-„Vidím, chlapãe, Ïe jsi opravdu jejich
poslem,“ pravil Radou‰ pln úÏasu.“ Pojì
a pﬁipoj se k mému rodu - dostane‰ ãeleì,
krásné dívky jako druÏky i stádo ovcí
a krav.“
„Vûﬁ, i já mám stáda a vládnu jim
v dalek˘ch krajích - i ti potﬁebují mou
ochranu. A vûz: bohové vyvolili tebe i tvÛj
kmen, abyste v té nové zemi vynikli nad
ostatní. Proto ti svûﬁuji tuto knihu tajn˘ch
v˘rokÛ. Peãlivû ji opatruj, ptej se jí na
radu a ona ti vÏdy pomÛÏe. Bude ti vû‰tit
vÛli bohÛ.“ Tak pravil, jeho bûlostné roucho zavlálo - a byl ten tam.
Radou‰ dlouho pﬁemítal nad jeho slovy:
nevûdûl, je-li to pravda nebo nûjaké
mámení. Nakonec se vzchopil, shromáÏdil cel˘ svÛj rod i stáda a v‰ichni se vydali na dalekou cestu. Putovali dlouho pﬁedlouho, aÏ se jednoho jitra dostali ke krásné hoﬁe.
„Díky, bohové, Ïe nad námi bdíte, díky
i za tuhle kouzelnou knihu. A nyní mi,
kniho, zjev, co je skryto, zjev mi va‰i
vÛli.“ Radou‰ knihu otevﬁel a hned zaãal
pﬁivolávat mocné síly. „Domlouvám
a pﬁemlouvám, rozkazuji, zaklínám. Jsteli z povûtﬁí ãi z vody, z hloubi moﬁe,
z hust˘ch lesÛ, pﬁilétejte, ke mnû spûjte.“
Pﬁeãetl ãarovná slova podruhé i potﬁetí
a v‰e kolem se zachvûlo: odev‰ad se za
velkého hluku zjevili duchové pﬁedkÛ.
Postavili se kolem Radou‰e v kolo, se
zkﬁíÏen˘ma rukama se mu poklonili
a hned se ptali: „Co porouãí‰, mocn˘ pane
ná‰? Vyplníme slova tvá, jen kaÏ!“
„Porouãím, abyste pro mne a pro mÛj
rod vystavûli - neÏ nadejde soumrak pevn˘ hrad. Duchové pracovali cel˘ den,
aÏ se zemû otﬁásala. A kdyÏ se na obloze
objevil mûsíc, díval se jiÏ do oken nového
hradu. VÛdce duchÛ pak podal Radou‰ovi
klíãe se slovy: „Ve v‰em, co proslaví tvou
novou vlast, jsme hotovi ti pomáhat.“
Deset let Radou‰ vládl i se svou ãeledí
z hradu, vystavûného duchy. Pokud se
ﬁídil radami kouzelné knihy, cel˘ kraj
vzkvétal. Dokonce získal slávu i v boji za

Ilustrace (kresba tu‰í).

svou novou zemi. Na sklonku Ïivota se
v‰ak jeho povaha hroznû zmûnila. Stal se
krut˘m vládcem rodu, kter˘ t˘ral ãeleì
a své druÏky vraÏdil nebo vyhánûl. Také
se mu zaãalo líbit v‰echno cizí. Na hradû
hostil cizince z okolních zemí tak ãasto,
Ïe svou rodnou ﬁeã zapomnûl a zaãal mluvit jejich jazykem. ProtoÏe tím ztratil
schopnost ãíst v kouzelné knize, pohodil ji
kdesi na hradû, kde v prachu plesnivûla.
Jednou o pÛlnoci pﬁi jakési bujné pitce
jeden z cizincÛ knihu na‰el a pokou‰el se
v ní ãíst. ProtoÏe v‰ak zaklínadla komolil,
slétli se kolem hradu rozzuﬁení duchové.

Mgr. Hana Kuklíková

Pﬁi jejich stra‰ném ﬁevu ovládla v‰echny
bázeÀ a hrÛza.Vydû‰en˘ Radou‰ se chopil
knihy a vhodil ji do krbu v nadûji, Ïe shoﬁí
a Ïe se tím vyhne trestu. Ale bûda:
v okamÏení po nûm bylo veta. Z knihy
pak zaãaly ‰lehat blesky, aÏ se cel˘ hrad
otﬁásal. A zatímco kniha hoﬁela, rozzuﬁení
duchové si odnesli v‰echny hodovníky,
takÏe uÏ je nikdo nikdy nespatﬁil. A kdyÏ
dohoﬁela, duchové Radou‰Ûv hrad rozboﬁili, aÏ zbyla jen zﬁícenina. Bohové stra‰nû potrestali i rozmaﬁilé Radou‰ovy
dcery: promûnili je v netop˘ry, a ti pak
kaÏdého veãera dodnes poletují kolem
hradu. Radou‰ v‰ak ani po smrti nemá
klid: stﬁeÏí v podzemí hradu své poklady,
aby je vydal svému zachránci. Tomu, kdo
obnoví za‰lou slávu hradu a znovu jej
zbuduje: pak by se vrátila i kniha
a Radou‰ by byl vysvobozen. Mnozí se od
tûch dob pokusili hrad znovu vystavût, ale
nepoﬁídili. KaÏdé jaro pﬁicházejí lidé na
hrad v nadûji, Ïe objeví poklad. Doposud
v‰ak Radou‰ zaklet˘ v hoﬁe naﬁíká a les
kolem hradu s ním.
Stejnojmennou báseÀ obrozeneckého
básníka J. J. Kaliny, publikovanou r. 1872,
pﬁevyprávûla Anna Velichová.

Josef Jaroslav Kalina, obrozeneck˘ básník a pﬁekladatel.
Foto archiv autorky

Poznámka:
Obrozeneck˘ básník a pﬁekladatel Josef
Jaroslav Kalina (1816-1847) se sice
narodil v Boru u Litomûﬁic (dnes Nov˘
Bor), studoval v‰ak v Plzni po maturitû
dva roky tzv. filosofii a také práva (ta
nedokonãil). Pﬁi tom mu poskytoval pomoc
jeho str˘c, znám˘ plzeÀsk˘ buditel premonstrátsk˘ knûz a profesor matematiky
(Pokraãování na str. 4)
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(Dokonãení ze str. 3)
Josef Vojtûch Sedláãek (1785-1836),
dnes naz˘van˘ „plzeƒsk˘ Jungmann“.
Kalina projevoval zájem o lidovou slovesnost (sbíral lidové písnû) a o povûsti. Nevíme v‰ak, zda Radyni nav‰tívil a nebo o ní
pouze sly‰el od str˘ce, kter˘ se zajímal

o dûjiny západních âech. Kromû zmínûné
báje o Radou‰ovi zver‰oval Kalina i dal‰í
povûsti, napﬁíklad pﬁíbûh o Libu‰i. Jeho
je‰tû nezralá poezie je v‰ak pﬁetíÏena
archaismy a novotvary, takÏe nevydrÏela
provûrku ãasu. (Vzhledem k tomu, Ïe autor
pﬁedãasnû zemﬁel na poãátku své literární

ST¤ÍPKY Z HISTORIE MùSTA
– obãasník –

díl druh˘

Jak jsem slíbil v pﬁedchozím díle, budu
pokraãovat pﬁehledem plzeneck˘ch starostÛ ãi rychtáﬁÛ ve století devatenáctém.
V roce 1806 to byl opût Matûj ·molík.
Ten byl vystﬁídán v roce 1826 Franti‰kem
Císaﬁem. Matûj ·molík se vrátil k rychtáﬁství v roce 1835. Byl vystﬁídán v roce
1843 Vojtûchem Císaﬁem z ã. p. 87 na tﬁi
roky. V roce 1846 se opût vrátil k rychtáﬁství Matûj ·molík a pokraãoval v roce
1851. V roce 1856 pﬁevzal rychtáﬁství kronikáﬁ obce Martin Hru‰ka z ã. p. 33, bohuÏel pouze jen na jeden rok. V roce 1857 se
úﬁadu chopil Václav Basl z ã. p. 40. Jeho
syn se stal pozdûji, na poãátku dvacátého

století, oficiálním kronikáﬁem mûsta.
V roce 1864 nastoupil do úﬁadu
MUDr. Jan Kondr, v roce 1866 Václav
Herejk. Rychtáﬁem se v roce 1867 stává
Martin ¤íha z ã. p. 54. To byl statek, místo
kterého byla na poãátku dvacátého století
postavena ‰kola (to uÏ patﬁil Novákov˘m).
Od roku 1869 do roku 1873 zastává úﬁad
starosty Vojtûch Císaﬁ. V roce 1874 je
rychtáﬁem Josef Císaﬁ. V roce 1875 pﬁevzal na tﬁi roky úﬁad Franti‰ek Blahník, po
nûm pak v roce 1878 na ‰est let Josef
Fábera star‰í. V roce 1884 se stal starostou
pouze na pÛl roku Josef ¤íha a hned po
nûm nastoupil Franti‰ek Lenk z ã. p. 18.

KALENDÁ¤ DUBEN 2011

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

K-Centrum a Staroplzenecká galerie
Smetanova 932, Star˘ Plzenec
tel.: 377 183 662, 377 183 659
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz,
www.staryplzenec.cz
Otevﬁeno pro veﬁejnost:
Po, St
9.00-12.00 13.00-17.00 hod.
Út, ât
9.00-12.00 13.00-15.00 hod.
Pá
zavﬁeno
Mûstská knihovna, Smetanova 932,
Star˘ Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
Otevﬁeno pro veﬁejnost:
Po, St
9.00-12.00 13.00-17.00 hod.
Út, ât
9.00-12.00 13.00-14.00 hod.
Pá
zavﬁeno
Hrad RADYNù
Otevﬁeno: pro veﬁejnost:
Duben a kvûten
SO, NE a svátky 10.00 – 18.00 hod.
V hradní vûÏi je stálá audiovizuální
pohádková expozice s tajemn˘mi
bytostmi z povûstí o hradu Radyni
a v˘stava skﬁítkÛ. Novinkou jsou v˘hledové mapy na vûÏní vyhlídce.
ROTUNDA sv. Petra a Pavla – otevﬁena
mimoﬁádnû v sobotu 30. dubna 2011 od
10.00 do 13.00 hod. u pﬁíleÏitosti turistického pochodu Plzenecká 50.
Pravidelnû zpﬁístupnûna veﬁejnosti kaÏdou první sobotu v mûsíci od kvûtna do
záﬁí 2011 od 13.00 – do 16.00 hod.

dráhy na tuberkulózu, kterou dlouhodobû
trpûl, nevíme, jak by se jeho tvorba vyvíjela dále.) PÛvodní znûní básnû mÛÏete najít
na internetu na adrese cs.wikisource.org/wiki/Autor Josef Jaroslav Kalina.
Anna Velichová
Ten úﬁad zastával ãtyﬁi roky a po nûm
nastoupil Václav Herejk. Václav Herejk
„starostoval“ ‰est let a byl vystﬁídán na tﬁi
roky Václavem âejkou. V roce 1897 se
chopil starostovského úﬁadu opût Václav
Herejk a vládl obci osm let. V roce 1905
zaãíná „starostovat“ Franti‰ek PraÏák. Ten
ve své funkci setrval tﬁi roky a v roce 1908
nastoupil na rok do starostovského úﬁadu
opût Václav Herejk.
Tím jsme úspû‰nû vstoupili do století
dvacátého. Pokud bych mûl je‰tû nûkdy
pokraãovat, pak snad pouze do roku 1948.
Pak jiÏ nastává zmûna „vrchnosti“, která
nám diktuje a to není pﬁíli‰ zajímavé
a hodné zaznamenání.
Obsah dal‰ího dílu na‰eho obãasníku
tedy je nejist˘. Buì dokonãím pﬁehled starostÛ nebo zvolím nûjaké jiné téma
z bohaté historie na‰eho mûsta.
Svatopluk Mare‰

V˘stava v˘tvarn˘ch prácí ÏákÛ ZU·
Star˘ Plzenec
Místo: Staroplzenecká galerie,
Smetanova 932, St. Plzenec
Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec,
K-Centrum, mûstská knihovna
a ZU· Star˘ Plzenec
Vstup: zdarma
V˘stava potrvá do 28. dubna 2011.

Úãinkují:
Václav Barth – tenor
Gabriela Pechmannová – soprán
ZdeÀka Ledvinová - klavír
Místo:obﬁadní síÀ radnice 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 na
místû pﬁed koncertem).

2. dubna 2011 (sobota)
REGENERACE
Místo: MUSIC CLUB, Star˘ Plzenec,
Masarykovo nám. 52
âas: 21.00 hod.

16. dubna 2011 (sobota)
BÁBYDOU (25. v˘roãí)
Místo: MUSIC CLUB, Star˘ Plzenec,
Masarykovo nám. 52
âas: 21.00 hod.

4. dubna 2011 (úter˘)
Reiki a síla my‰lenky z pohledu
moderní vûdy a medicíny
Pﬁedná‰ející: Tomá‰ BroÏ
Místo: obﬁadní síÀ radnice Star˘ Plzenec
âas: 18.00 hod.
Vstup: zdarma

16. dubna 2011 (sobota)
Slavnosti jara
Místo: u sedleckého rybníka
âas: 15.30 hod.
Program:
- stezka s úkoly
- tvÛrãí dílna
- oheÀ s opékáním
Poﬁadatel: Rodinné centrum Dráãek
www.rcdracek.cz

9. dubna 2011 (sobota)
LUCIE Revival
Místo: MUSIC CLUB, Star˘ Plzenec,
Masarykovo nám. 52
âas: 21.00 hod.
12. dubna 2011 (úter˘)
VII. koncert 26. sezóny Kruhu pﬁátel
hudby

23. dubna 2011 (sobota)
KO·ÍK Band
Místo: MUSIC CLUB, Star˘ Plzenec,
Masarykovo nám. 52
âas: 21.00 hod.
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30. dubna 2011 (sobota)
TRAVESTI SHOW + ROCKOTÉKA
(DJ ·ejna)
Místo: MUSIC CLUB, Star˘ Plzenec,
Masarykovo nám. 52
âas: 21.00 hod.
30. dubna 2011 (sobota)
Stavûní máje
Místo: areál hasiãské zbrojnice v Sedlci
âas: od 16.30 hod.
Program:
- hry a soutûÏe dûtí
- pálení ãarodûjnic
- vyhodnocení masek
- zdobení a stavûní máje
- posezení u táborového ohnû pﬁi hudební
produkci Standy Kluzáka
Ve 20.00 hod - zahájení v˘stavy historick˘ch ‰icích strojÛ.
Obãerstvení zaji‰tûno!
Poﬁadatel: SDH a Z· Sedlec
30. dubna 2011 (sobota)
PLZENECKÁ 50
– XI. roãník turistického pochodu pro
pû‰í i horská kola
Start: od 07.00 – do 12.00 hod.
sokolovna Star˘ Plzenec
Cíl: sokolovna Star˘ Plzenec
Poﬁadatel: TJ Sokol Star˘ Plzenec
a ASPV
Informace: www. staryplzenec.cz_sportovní akce
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Dne 13. dubna uplynou
jiÏ 3 roky od úmrtí pana
Antonína
Dûkanovského,
kter˘ by 9. záﬁí 2011
oslavil 70. narozeniny.
KamarádÛm, pﬁátelÛm
a znám˘m dûkuje za
tichou vzpomínku roidna.

Dne 10. dubna tomu bude
6 let, co nás
navÏdy opustila
paní Kvûta Kasalová.
Za tichou vzpomínku
dûkují dcery s rodinami.

Oznamujeme smutnou
zprávu, Ïe dne 12. 3.
2011 zemﬁel ve vûku 87 let
pan Richard ·ilpoch,
ná‰ kamarád, dlouholet˘ ãlen a také obûtav˘
funkcionáﬁ na‰í Základní
kynologické organizace
âlenové ZKO Star˘ Plzenec.

Dne 5. bﬁezna 2011 zemﬁel
pan Franti‰ek KﬁíÏek.
Byl dlouholet˘m zastupitelem i ãlenem Rady mûsta Starého Plzence V‰ichni ho známe hlavnû jako obûtavého pion˘rského
vedoucího, kter˘ dûtem vûnoval vût‰inu svého ãasu. Mûsto v nûm ztratilo pracovitého a svûdomitého obãana.
Vedení mûsta Starého Plzence

Z · S TA R¯ P L Z E N E C

DRAVCI
Do ‰koly ve Starém Plzenci pﬁijel pán
ze Zoologické zahrady mûsta Plznû. Druhou vyuãovací hodinu ‰el cel˘ první stupeÀ do tûlocviãny a tam zaãal pán, kter˘
sovy cviãil, ﬁíkat zajímavé vûci na téma
sovy. Byly tam tﬁi sovy a jeden dravec.
První sova se jmenovala Bárt, druhá
Albínka, jména dal‰ích dvou ptákÛ jsem
ale zapomnûla.
Nejdﬁív se dûti zaãaly ptát na zajímavosti o sovách. Poté zaãalo pﬁedvádûní
sov - první z nich byl pu‰tík Bárt a druhá
sova pálená Albínka. Pan cviãitel poprosil
paní uãitelky a jednoho uãitele, aby se
rozestavili tak, aby na kaÏdé stranû byli tﬁi
uãitelé. Pak hodil na kaÏdou stranu jednu
rukavici a Bárt zaãal lítat ze strany na stranu. KdyÏ se uãitelé vystﬁídali, vybral si
pan cviãitel deset dûtí a také je rozestavil
po pûti na kaÏdé stranû. Rozhodil dvû
rukavice a sova pálená zase lítala ze strany na stranu. Nakonec zazvonilo na pﬁestávku a chvíli potom jsme ‰li do tﬁídy.
Dne‰ní pﬁedstavení se mi moc líbilo.
Barbora ·laisová, 3.A

BÁSNIâKA POD ROTUNDOU
Ve ãtvrtek 10. bﬁezna probûhl uÏ 11. roãník soutûÏe „Básniãka pod rotundou“. V ní se
utkali Ïáci Základních ‰kol Star˘ Plzenec, Sedlec, ·Èáhlavy a Tymákov. Ti nejúspû‰nûj‰í
ve sv˘ch ‰kolních kolech se se‰li v aule Z· ve Starém Plzenci a soutûÏili v tom, kdo nejlépe pﬁednese svou básniãku. SoutûÏní odpoledne nám zpﬁíjemnilo vystoupení bﬁi‰ních
taneãnic pod vedením Kateﬁiny Khaurové-Vlachové. Dûkujeme paní Evû Vlachové za
krásné ceny pro vítûze.
Alena Morgensternová
kategorie – Ïáci 1. tﬁíd
1. místo: Antonín Ma‰ek (Tymákov)
2. místo: Radek Fi‰er (·Èáhlavy)
3. místo: Anna Václavoviãová (Sedlec)
kategorie – Ïáci 2. a 3. tﬁíd
1. místo: Barbora ·laisová (Star˘ Plzenec)
2. místo: Kateﬁina âerná (·Èáhlavy)
3. místo: Anna ·tûrbová (Tymákov)

kategorie – Ïáci 4. a 5. tﬁíd
1. místo: Barbora Îitníková (Star˘ Plzenec)
2. místo: Luká‰ Krofta (Tymákov)
3. místo: Kateﬁina Beránková (Sedlec)

Nejmlad‰í kategorie – zleva Radek Fi‰er, Anna Václavoviãová a Antonín Ma‰ek.

Foto Alena Morgensternová
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II. kategorie – zleva Kateﬁina âerná, Anna ·tûrbová a Barbora ·laisová.

Foto Alena Morgensternová

III. kategorie – zleva Luká‰ Krofta, Kateﬁina Beránková a Barbora Îitníková.

Pﬁi prohlíÏení fotek z povánoãního posezení s rodiãi jsme se v‰ichni pobavili nad tím, jak
nám to moc slu‰elo. Víte proã? Pﬁedstavte si, Ïe nám staãilo pár knoflíkÛ, papírov˘ hrnec na
hlavû a s pomocí maminek jsme ze sebe vykouzlili opravdové snûhuláky. Písnû, básniãky i
taneãky nám pomohly naladit pﬁíjemnou atmosféru zimních radovánek.

·KOLKA BYLA PLNÁ SNùHULÁKÒ!

Z· SEDLEC

BRUSLENÍ
Na poslední únorov˘ den se tû‰ili asi v‰ichni Ïáci sedlecké ‰koly. Domluvili jsme se, Ïe
po velké pﬁestávce pÛjdeme bruslit. Sedleck˘
rybník se na dopoledne zaplnil smíchem a ‰tûbetáním dûtí. Vût‰ina klukÛ se vûnovala hokeji a holky se cviãily v rychlo a krasobruslení.
Poãasí se opravdu vydaﬁilo, sluníãko pﬁívûtivû
hﬁálo, a tak se dûtem zpût do ‰koly témûﬁ
Dûvãata z druhé tﬁídy jako krasobruslaﬁky.
Foto Anna Císaﬁová

Foto Alena Morgensternová

M · S TA R¯ P L Z E N E C
Text a foto Jaru‰ka Kaplárová
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KARNEVAL
UÏ jste nûkdy potkali slona nebo konû v budovû ‰koly? Tyto
i jiné masky bylo moÏno vidût na karnevalu na‰í ‰koly, kter˘ se
konal na zaãátku bﬁezna v tûlocviãnû. Velice nás letos pﬁekvapila
nápaditost v‰ech dûtí, takÏe bylo nesnadné vybrat a ocenit ty opravdu nejlep‰í masky. Dûti v maskách absolvovaly rÛzné soutûÏe,
vãetnû taneãních, ve kter˘ch si mohly vybojovat sladkou odmûnu.
Na závûr karnevalu probûhlo vyhodnocení nejlep‰ích masek
z kaÏdého roãníku.
Hana Nekolová

Spoleãná maska Slona - Va‰ík, Pepãa a Jiﬁík.
Foto Anna Císaﬁová
Spoleãná maska Konû - Kaãka, Bára a Lucka.
Foto Anna Císaﬁová

Z U · S TA R¯ P L Z E N E C
Zaãátkem února 2011 se v Plzni konalo
krajské kolo pûvecké soutûÏe Karlovarsk˘
skﬁivánek. Tﬁináctilet˘ Jiﬁí ·légr si ve veliké konkurenci zajistil sv˘m vystoupením
4. místo v kategorii C a postoupil do celostátního kola soutûÏe v Karlov˘ch Varech.
Na konci února se uskuteãnilo plzeÀské
okresní kolo soutûÏe ZU· ve hﬁe na klavír,
kterého se mezi 64 pﬁihlá‰en˘mi soutûÏícími zúãastnilo také 5 na‰ich ÏákÛ. Aneta
Soukupová obdrÏela 2. cenu v nulté kategorii, Jan Batûk 3. cenu v první kategorii,
Benjamin Perol 2. cenu ve druhé kategorii a
Václav Bystﬁick˘ 3. cenu v páté kategorii.

ÚSPùCHY ÎÁKÒ ZU· V SOUTùÎÍCH
Nejlep‰ího v˘sledku dosáhl ná‰ Ïák Antonín Borovsk˘, kter˘ v nulté kategorii spolu
s 1. místem získal také postup do krajského
kola, kde 12. bﬁezna v silné konkurenci
znovu obhájil 1. místo ve své kategorii.
V okresním kole akordeonové soutûÏe
se na‰i Ïáci rovnûÏ dostali mezi nejlep‰í:
David Soukup vybojoval 1. cenu s postupem do krajského kola a Jan Chytr˘ se
umístil na 2. místû ve své kategorii.
V okresní soutûÏi kytaristÛ na‰i ‰kolu
úspû‰nû reprezentovali v nulté kategorii
David Pilík a Kateﬁina Tikalská (oba 2.
místo) a Jan Koláﬁ (3. místo). Druhé místo

ve 2. kategorii obsadila Pavlína Harnochová a 1. místo v sedmé kategorii Anna Poubová, ãímÏ si rovnûÏ zajistila postup do
dal‰ího kola soutûÏe.
Do krajského kola soutûÏe ZU· postupují s 1. cenou z okresního kola také na‰i
houslisté Matûj Borovsk˘ a Luká‰ Dûkanovsk˘ (1. kategorie), Erik Koãandrle (3.
kategorie), Jiﬁí ·légr (5. kategorie) a Anna
Kejvalová (6. kategorie). Druhou cenou
byla ohodnocena houslistka Barbora Vlachová a violoncellistka Emma âíÏková.
V‰em vítûzÛm i jejich uãitelÛm blahopﬁejeme!
Jana Esterlová

M · S TA R¯ P L Z E N E C

CO JE U NÁS NOVÉHO?
Pamatujete si, jak jsme Vám slíbili, Ïe
se pochlubíme karnevalem? Nejenom, Ïe
ma‰karní rej ozdobily krásné princezny,
tanãící víly a puntíkované beru‰ky, ale
zavítali sem také z dalek˘ch konãin jednoocí piráti, stateãní bojovníci, Ïelvy ninjové a jiné postavy z dûtsk˘ch pohádek.
Tanãili jsme, soutûÏili v mnoha zábavn˘ch disciplínách a odnesli jsme si krásné
dáreãky z pﬁipravené tomboly. A kdyÏ
ma‰karní rej a zábava, tak dá rozum, Ïe
nesmûl chybût pﬁípitek ‰ampaÀsk˘m, dûtsk˘m, to je pﬁeci jasn˘. Byl to krásn˘ den
pln˘ záÏitkÛ a veselí. Na to jen tak opravdu nezapomeneme, i díky fotografiím,
které si schováme do alba „ze ‰kolky“.
Brzy po karnevalu nás ãekala dal‰í
náv‰tûva, ale ta ze zvíﬁecího svûta. Pozdravit nás pﬁi‰li pejskové z organizace
„Pomocné tlapky“, (Pokraãování na str. 10)
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(Dokonãení ze str. 9)
která pomáhá lidem s handicapem. Zjistili jsme, Ïe není vÛbec Ïádná legrace pﬁipravit pejsky tak, aby se stali pravou
rukou ãlovûku, kter˘ pomoc potﬁebuje.
Moc si lidí, kteﬁí takové pejsky cviãí,
váÏíme, a proto jsme pﬁispûli na jejich
v˘cvik celkovou ãástkou 4.468 Kã.
Dostali jsme od pejskÛ na památku omalovánky a hlavnû jsme si odnesli dobr˘
pocit, Ïe jsme mohli pomoci.
Ale teì uÏ se zase tû‰íme na dal‰í veselé akce, které pro nás ‰kolka pﬁipravuje.
Jana Sotonová
První snímek na pﬁedchozí stranû dokazuje, Ïe si
ma‰karní rej dûti opravdu uÏily.
Foto archiv M·
Pozdravit nás pﬁi‰li pejskové z organizace „Pomocné tlapky“, která pomáhá lidem s handicapem.
Foto archiv M·

MASOPUST V SEDLCI

P O Z VÁ N K A
KAM: Areál hasiãské zbrojnice v Sedlci
KDY: 30. dubna od 16.30 hod.
PROGRAM:
- hry a soutûÏe dûtí
- pálení ãarodûjnic
- vyhodnocení masek
- zdobení a stavûní máje
- posezení u táborového ohnû pﬁi
hudební produkci Standy Kluzáka
Ve 20.00 hod. - zahájení v˘stavy
historick˘ch ‰icích strojÛ.
Obãerstvení zaji‰tûno!
Srdeãnû zvou hasiãi a Z· Sedlec.

Tradiãní masopustní prÛvod pro‰el
v sobotu 5. bﬁezna Sedlcem na jiÏním
PlzeÀsku. Skvûle se vydaﬁil, v‰ichni
místní i náv‰tûvníci se bavili a o‰izeni
nebyli ani projíÏdûjící ﬁidiãi.
V moderní uspûchané dobû uÏ vût‰ina
tradic vymizela nejen z mûst, ale také
i z vesnic. I proto nás potû‰ilo, Ïe v Sedlci u Starého Plzence se rozhodli tradici
masopustu obnovit. Místní obyvatelé se
domluvili, rozlosovali si masky a v sobotu kolem 14. hodiny se prÛvod se‰el
u místní hasiãárny. A bylo na co se dívat.
Vybrat tu nejlep‰í masku snad ani ne‰lo.
To posuìte sami na fotkách. Nás zaujali
novomanÏelé, klasická kobylka, ale také
vesel˘ a divok˘ klaun, kter˘ pobíhal
mezi lidmi a vybíral “vstupné”.
PrÛvod obe‰el skoro cel˘ Sedlec, zaz-

vonili u domkÛ a vÏdycky se v‰em dostalo obãerstvení nejen v podobû pochutin
sladk˘ch ãi slan˘ch, ale také panáãkÛ.
Pﬁed kaÏd˘m domem se chvilku postálo,
obãerstvilo se, zatanãilo za doprovodu
harmoniky a hurá o dÛm dál.
Bez problémÛ ale nebyli projíÏdûjící
ﬁidiãi. KaÏdé auto bylo okamÏitû zastaveno pﬁíslu‰nicí v dobové uniformû. A zdravotní sestra, klaun a nevûsta vybírali
poplatek od osádky vozu. Jen jedna ﬁidiãka tmavé Fabie byla málo nad‰ena. Jinak
v‰ichni s úsmûvem pﬁispûli a byli propu‰tûni.
Sedleck˘m i v‰em ostatním gratulujeme, masopustní prÛvod se opravdu povedl. První roãník tradice je tedy zaloÏen.
Text a foto Eva Mertlová,
redaktorka QAP
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SOUTùÎ MLAD¯CH
HASIâÒ
Mladí hasiãi se dne 12. 3. 2011 zúãastnili halové soutûÏe v Plzni-SkvrÀanech. SoutûÏila 4 druÏstva - 2 v kategorii star‰ích a 2
v kategorii mlad‰ích ÏákÛ. V kategorii star‰ích ÏákÛ obsadilo na‰e druÏstvo ve sloÏení: David ·anda, Bohdan Bernard, Petr
Poleno a Pavel Strnad skvûlé 1. místo.
I ostatní druÏstva se dobﬁe umístila.
Milu‰e Chrastilová
Foto Josef ·ístek

TAK JSME OSLAVOVALI
V Lidovém domû se 12. 3. se‰la více jak stovka Ïen, aby si pﬁipomnûla s cel˘m pokrokov˘m
svûtem uznávan˘ svátek MDÎ. Pﬁi té pﬁíleÏitosti proÏila hezké odpoledne s „pohlazením“ dûtí
z M· a Z·. Dobrou náladu pﬁinesla i skupina chotû‰ovsk˘ch Ïen „Babydou“ a hudba Standy Kluzáka. ·koda jen, Ïe mûstsk˘ úﬁad hodnû ‰etﬁil na topení a pﬁísálí, kde se hosté pﬁevlékali, zcela
zakázal vytopit. Jako poﬁadatelé máme alespoÀ dobr˘ pocit, Ïe jsme nezruinovali mûstsk˘ rozpoãet. Jak˘ pocit mûli úãinkující, nechceme ani komentovat. Pﬁes tyto problémy byla oslava vydaﬁená a dík patﬁí v‰em, kteﬁí se o ni zaslouÏili.
V˘bor ZO KSâM
Foto Josef Sutnar

Reakce na v˘‰e
uveden˘ ãlánek

Pro uvedenou akci bylo objednáno zatopení jen v sále Lidového domu, nikoliv v pﬁísálí. Náhlé
Ïádosti poﬁadatele o zatopení
v pﬁísálí, kterou vznesl necelou
hodinu pﬁed zaãátkem celé akce,
bylo rozhodnutím vedení mûsta
operativnû vyhovûno. To znamená, Ïe v˘‰e uvedené tvrzení
o tom, Ïe mûsto (nikoliv jak
uvádí autor ãlánku „mûstsk˘
úﬁad“) zakázalo vytopit pﬁísálí,
není pravdivé.
Za K-Centrum Eva Vlachová
Za Bytové hospodáﬁství
Jiﬁí Opaleck˘

V‰echny pﬁítomné potû‰ily sv˘m vystoupením dûti z M· a Z·.

Mladí sedleãtí hasiãi.

TRH SAZENIC
Pro milovníky zahrádek bude zpráva jistû potû‰itelná.
Na 30. dubna 2011 pﬁipravujeme opût sazeniãky kvûtin
a zeleniny. V tuto chvíli, po tak dlouhé a nepﬁívûtivé zimû,
nemáme je‰tû zcela pﬁedstavu, co v‰echno nabídneme. Vûﬁíme
ale, Ïe jaro udûlá zázraky. Samozﬁejmû pﬁivítáme v‰echny pﬁebytky i z va‰ich zahrádek.
Trh bude probíhat tradiãnû spoleãnû s turistick˘m pochodem
„ Plzenecká 50“ od 8.00 hod v plzenecké sokolovnû.
Za ZO KSâM
Jitka Sutnarová

OSZP STAROPLZENECKO TO
LETOS ROZJELO!

OSZP STAROPLZENECKO PO¤ÁDÁ

TANEâNÍ ZÁBAVU
Místo konání: ·tûnovice – lidov˘ dÛm
Kdy: 28. 4. 2011 od 16.00 do 20.00 hod.
Hudba: EVERGREEN DUO
Jan Bíba – saxofon, zpûv
Jan Kratochvíl – klávesy, zpûv
Vstupné: 60 Kã – slosovatelné vstupenky o v˘hry
Program:
- dámská volenka – krásné kvûtiny zaji‰tûny
- pﬁedtanãení v podání Taneãní ‰koly Gregoriades
- losování v˘her na‰ich sponzorÛ
1. cena – poukázka v hodnotû 400 Kã pí Hroudová - Hotel Ve Dvoﬁe
2. cena – poukázka v hodnotû 150 Kã pí Patoãková - masáÏe
3. cena – poukázka v hodnotû 150 Kã pí Patoãková - masáÏe
4. cena – poukázka v hodnotû 500 Kã pí MUDr. Milena Pechová solná jeskynû

Velk˘ zájem je letos o kulturní akce a zájezdy, které poﬁádá na‰e
sdruÏení. To nás samozﬁejmû tû‰í a je vidût, Ïe snaha celého v˘boru pﬁiná‰í své ovoce. Cílem na‰í práce je spokojenost ãlenÛ, ale samozﬁejmû
i obãanÛ celého mûsta, kteﬁí akce nav‰tûvují a nejsou ãleny sdruÏení.
Autobusy odjezdy:
Konãí první dekáda akcí, a tak udûláme malou inventuru. V mûsíci
lednu jsme poﬁádali Valnou hromadu ve Chválenicích, kterou nav‰tívi1. autobus: Malá Strana Sedlec náves ·Èáhlavy
·Èáhlavice Losiná
lo 190 ãlenÛ, vãetnû hostÛ a sponzorÛ. Tuto akci zaji‰Èovaly tﬁi auto14.30
14.40
14.50
15.0
15.15
busy od na‰eho kmenového sponzora BrÛj – Rotenborn. V únoru jsme
2. autobus:
Star˘ Plzenec (u závor)
15.00
nav‰tívili Biskoupky, které jsou velmi oblíbené a Ïádané.V rodinné selské restauraci hraje k tanci a poslechu místní dechová kapela, která
Zveme samozﬁejmû ‰irokou veﬁejnost! Na Va‰i úãast se tû‰í v˘bor
nahodí nenahraditelnou kulisu plnou zábavy a humoru. Této akce se
OSZP Staroplzenecko.
zúãastnilo 85 osob a zajistily ji dva autobusy na‰eho sponzora. Bﬁezen
Informace: tel. 732 247 938, email: skrivanek.jan@email.cz
je ve znamení náv‰tûv divadel. Letos byl velk˘ zájem o hru „Julie, ty
jsi kouzelná“, v hlavních rolích T. Topfer a E. Balzerová v praÏském
Divadle Na Fidlovaãce. Uspokojili jsme 105 úãastníkÛ a opût dva autobusy míﬁily smûr Praha. Dopoledne jsme nav‰tívili metropol Zliãín, poobûdvali a poté se pﬁesunuli na jiÏ zmiÀované divadelní pﬁedstavení. Z dÛvodu pﬁedání ceny âeského lva paní E. Balzerové
se muselo pﬁedstavení zmûnit na komedii „Habaìura“. Pﬁesto si v‰ichni úãastníci domÛ odná‰eli
krásn˘ divadelní záÏitek.
Srdeãnû vás zvu 28. 4. od 16 hodin do ·tûnovic. Opût bude kvûtinová dámská volenka a losování cen na‰ich sponzorÛ v celkové hodnotû 1.700 Kã.
Na Va‰i úãast se tû‰í v˘bor OSZP Staroplzenecko.
Za OSZP Staroplzenecko Jan Skﬁivánek

·ËASTNÉ VELIKONOCE
VáÏení ãlenové OSZP, obãané mûsta Starého Plzence a Sedlce. Dovolte , abych Vám jménem
v˘boru OSZP Staroplzenecko popﬁál krásné, klidné svátky velikonoãní, hodnû pohody v kruhu
rodinném a sv˘ch pﬁátel. Toto Vám z celého srdce pﬁeje za ná‰ v˘bor pﬁedseda Josef Korãák a kulturní referent Jan Skﬁivánek.
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RODINNÉ CENTRUM DRÁâEK
Je jiÏ duben, ale nejde se opût nezmínit o 3.
roãníku Ma‰karního reje, kter˘ se k radosti
v‰ech uskuteãnil v sobotu 26. února. Tûlocviãna Z· Star˘ Plzenec, kde se tato oblíbená akce
konala, byla plná princezen, víl, kovbojÛ
a jin˘ch nápadit˘ch masek. Dokonce i nûkteﬁí
rodiãe pﬁi‰li v masce, za coÏ byli odmûnûni
sladkou koblihou. Kromû tance mohly dûti vyuÏít kreativní
dílnu, bylo pﬁipraveno obãerstvení, tombola a rej nakonec ukonãilo vyhlá‰ení soutûÏe o nejlep‰í masku a soutûÏ o nejhezãí
doma vyrobenou masku. A bylo opravdu z ãeho vybírat! Porota
z vylosovan˘ch pﬁítomn˘ch mûla skuteãnû tûÏké rozhodování!
Tento Ma‰karní rej se opravdu povedl! Dal‰í akcí v mûsíci bﬁeznu, pﬁesnûji v pondûlí 14. bﬁezna, bylo posezení s maminkami.
Maminky, které se dostavily, se urãitû uvolnily, popovídaly si
a dobﬁe se najedly.
I v jarním mûsíci dubnu vás bude Dráãek bavit. Tímto vás RC
Dráãek zve na Slavnosti jara, které propuknou 16. 4. od 15.30
hod. Start je u Sedleckého rybníka, kde bude stezka s úkoly,
tvÛrãí dílna a oheÀ s opékáním. Urãitû pﬁijìte oslavit jaro!!
Za RC Dráãek Lenka KuÏmová

Dûvãátka se chlubí krásnû pomalovanou tváﬁí.

Foto Svûtlana Jiránková

KONCERT VERNER COLLEGIA
V úterní podveãer 8. bﬁezna 2011 se v reprezentaãních prostorách BOHEMIA SEKT Centra uskuteãnil v poﬁadí 6. koncert 26. sezóny
Kruhu pﬁátel hudby. Do na‰eho mûsta zavítal
profesionální komorní soubor Verner Collegium ve sloÏení: Pavel Verner – hoboj, anglick˘
roh, Petr Verner – housle, viola, Julie Vernerová – housle, Radka Vernerová – viola,
Pavel Verner – violoncello, Michael Verner –
fagot.
V programu zaznûly skladby J. S. Bacha, M.
Haydna, G. P. Telemanna, W. A. Mozarta a L.
van Beethovena. PosluchaãÛm se líbila nejen
vlastní interpretace skladeb, ale byli nad‰eni
také tím, jak o kaÏdé skladbû zajímavû umûlci
pohovoﬁili.
VERNER COLLEGIUM
Profesionální komorní soubor v˘znamné
praÏské hudební rodiny.
Tradice hudebních koﬁenÛ ‰iroké rodiny VernerÛ sahá aÏ do devatenáctého století.
Dûdictví talentu minul˘ch generací nese
dnes jako nejstar‰í hudebník rodu Pavel Verner,
vynikající hobojista a hudební pedagog. Aktivní rodinné muzicírování logick˘m bûhem ãasu,
kdy se z dûtí staly profesionální hudebníci, pﬁerostlo ve ‰piãkovou profesionální práci. Kritiky
oceÀují zejména kvalitu zvuku, spontánnost
v˘razu a jednotu stylového pojetí, kultivované
lety spoleãné práce a v˘razn˘m talentem.
V‰ichni ãlenové souboru zastávají v˘znamné

posty praÏského
hudebního Ïivota.
Soubor má velmi
zajímavé a flexibilní instrumentální obsazení. Vût‰ina hráãÛ ovládá
hru na nûkolik
nástrojÛ, coÏ nabízí
v˘jimeãnû pestrou
paletu témbrÛ a barev pﬁi interpretaci
skladeb. Publikum
tak mÛÏe sly‰et
rÛzné kombinace
tûchto nástrojÛ: hoboj, anglick˘ roh,
housle, violy, violoncello, kontrabas,
fagot, zobcové flétny, varhany, cembalo, trubku, kﬁídlovku, barokní trubku a bicí nástroje. Verner Collegium.
Takto ‰iroká ‰kála
instrumentÛ umoÏÀuje hrát ve velkém obsazení
(sextet, septet, oktet), anebo sestavovat programy komornûj‰í pro trio, kvartet, ãi kvintet. Na
nûkter˘ch koncertech spoluúãinkují jako
sólisté také zpûváci Ludmila a Jan Vernerovi.
Soubor vystupuje nejen v hlavním mûstû

Foto Eva Vlachová

Praze a ãesk˘ch mûstech, ale i v zahraniãí.
Mûsto Star˘ Plzenec dûkuje BOHEMIA
SEKT, a.s. za laskavou podporu pﬁi realizaci
uvedeného koncertu.
Z autobiografie Verner Collegia ãerpala
Eva Vlachová
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POZVÁNKA NA V¯STAVU
Dne 4. bﬁezna v podveãer jsme zahájili kaÏdoroãní v˘stavu v˘tvarného oboru ZU· Star˘
Plzenec. Slavnostní zahájení zpestﬁilo vystoupení zpûvaãek z hudebního oboru na‰í ‰koly, zazpívala nám Klára Haschová a Marie Ma‰ková za
doprovodu paní uãitelky Petry Vlachové. V‰ichni pﬁítomní pak nakoukli do svûta fantazie
mal˘ch i vût‰ích v˘tvarníkÛ.
A co na v˘stavû uvidíte? Ve fotografiích jsme
se vrátili k loÀskému plenérovému pobytu
v Hartmanicích. Jako nitka se jím táhlo téma
Ïidovské kultury. Inspirací se nám stala malebná
krajina a náv‰tûva jedineãné horské synagogy.
Prostﬁednictvím v˘tvarn˘ch ãinností jsme se
seznamovali s prvky Ïidovské kultury. Kreslili
jsme, modelovali, odlévali ze sádry a ka‰írovali.
Nejvíce dûti zaujalo sochání z pórobetonov˘ch
blokÛ. Neobyãejn˘m záÏitkem pro nás byla
veãerní vycházka na nedalek˘ Ïidovsk˘ hﬁbitov.
Jsou na nûm pochováni i Îidé z pochodu smrti,
kter˘ ‰el pﬁes Hartmanice na konci druhé svûtové války. Na zbytcích hrobÛ jsme z hlíny, svíãek
a zápalek vytvoﬁili malé lucerniãky, které jsme
spoleãnû zapálili a uctili tak památku mrtv˘ch.
Na v˘stavû si mÛÏete prohlédnout i ãást prací
vytvoﬁen˘ch právû v Hartmanicích.
Pﬁíbûhy a pohádky jsou ãast˘m námûtem na‰í
práce. „Princezna na hrá‰ku“ nás zavedla do ﬁí‰e
snÛ, spánku, post˘lek, peﬁinek a pol‰táﬁÛ. Modelovali jsme post˘lky z hlíny, do nich jsme uloÏili spící postaviãky, které se pﬁevalují na v‰echny
moÏné strany, odkopávají peﬁiny,…

RadyÀské listy – duben 2011
Hlava se nám
málem zatoãila
z psích oãí velk˘ch jako kola
z pohádky Voják
a kﬁesadlo. Jejich
pohled
nás
málem uhranul.
Zkoumali
jsme
mimiku
obliãeje, emoce a
v˘razy v na‰ich
obliãejích. Ty
jsme modelovali
z hlíny a následn˘m ka‰írováním jsme získali
trojrozmûrné
modely, v podstatû divadelní
masky.
Nechali jsme
se inspirovat svûtem hudby, která
nás v na‰í ‰kole V˘stavu zahájila uãitelka v˘tvarného oboru ZU· ve Starém Plzenci Jana Frolíková.
neustále obklona‰í v˘stavy. Ukrojte si kousíãek svého ãasu a
puje. Skicovali jsme své spoluÏáky z hudebního
pﬁijìte se potû‰it fantazií a tvoﬁivostí mal˘ch
oboru pﬁi hﬁe na hudební nástroje.
v˘tvarníkÛ. Pﬁijìte se podívat, co v na‰í ‰kole
Prostor galerie zaplnily hodiny, strojky, budídûláme a ãím se zab˘váme. V˘stava potrvá do
ky a v‰emoÏné druhy ãasomûﬁiãÛ. Vytváﬁeli
28. dubna.
jsme je jako papírové objekty, modelovali jsme
Jana Frolíková,
je z hlíny. Nad plynoucím ãasem jsme se
uãitelka v˘tvarného oboru
zam˘‰leli v nejrÛznûj‰ích kresbách.
Foto Eva Vlachová
Závûrem bych vás chtûla pozvat k náv‰tûvû

SPOLEâNOST BOHEMIA SEKT ZVÍTùZILA V PRESTIÎNÍ SOUTùÎI VINA¤STVÍ ROKU 2010
Druh˘ roãník soutûÏe o Vinaﬁství roku 2010,
poﬁádané Svazem vinaﬁÛ âR a Národním vinaﬁsk˘m centrem za podpory Vinaﬁského fondu âR,
vyvrcholil ve ãtvrtek 17. bﬁezna v praÏské
Lucernû vyhlá‰ením vítûze. První místo získala
akciová spoleãnost BOHEMIA SEKT.
Vítûzná firma sv˘m podnikáním v oboru musí
nadmíru pozitivnû vyboãovat z ﬁady ostatních
vinaﬁství v âeské republice. Nejlep‰í vinaﬁství
musí splÀovat následující kritéria: stále produkovat vína vynikající kvality, mít tuzemské
a zahraniãní úspûchy, prokázat v˘znamn˘ poãin
ve prospûch oboru, pouÏívat inovativní technologická ﬁe‰ení apod. Titul je uznáním dlouhotrvajících mimoﬁádn˘ch v˘sledkÛ.
Svaz vinaﬁÛ âeské republiky urãil dvacet
institucí z oboru vinaﬁství nebo s ním souvisejících a ty nominovaly do finále tﬁi vinaﬁské podniky a tﬁi „malé“ vinaﬁe. Pûtiãlenná odborná
porota, v níÏ pÛsobili Ivo Dvoﬁák, viceprezident
Asociace sommeliérÛ âR, Bronislav Pavelka ze
Státní zemûdûlské a potravináﬁské inspekce,
Pavel Pavlou‰ek, docent Zahradnické fakulty
Mendelovy univerzity v Brnû, Vlastimil Peﬁina,
znám˘ jihomoravsk˘ eko-vinaﬁ, a vysoko‰kolsk˘ pedagog Prof. Pavel Tom‰ík, pak pﬁisoudila
vítûzství spoleãnost BOHEMIA SEKT. (Souãástí slavnostního veãera v Lucernû byla dobroãinná draÏba v˘tvarn˘ch dûl, jejíÏ v˘tûÏek byl
vûnován Centru Paraple, a degustace nejlep‰ích
ãesk˘ch a moravsk˘ch vín.)
¤editel spoleãnosti pan Josef Vozdeck˘,
(na snímku) kter˘ ve firmû pracuje více neÏ 40
let, k prestiÏnímu titulu Vinaﬁství roku ﬁekl:
„Vysoce si váÏím ocenûní, které patﬁí v‰em
zamûstnancÛm firmy – zaslouÏili se o tento
úspûch svou precizní prací . TûÏíme z toho, Ïe
jsme vytvoﬁili siln˘ ãesko-moravsk˘ vinaﬁsk˘
podnik s optimálním surovinov˘m zázemím,
‰piãkovou kvalitou produkce, vysokou kulturou
práce a velmi efektivní distribucí. Podnik je
finanãnû siln˘, dobﬁe organizovan˘ a modernû
technicky vybaven˘.“
BOHEMIA SEKT, a.s., patﬁí k v˘znamn˘m
v˘robcÛm sektÛ a vín stﬁední a v˘chodní Evropy, o ãemÏ pﬁesvûdãila spotﬁebitele i v nároãném
roce 2010. Spoleãnost v loÀském roce prodala
22,6 milionÛ lahví sektÛ, ‰umiv˘ch nápojÛ, vín

a lihovin (vãetnû exportu) za trÏby ve
v˘‰i 1,3 miliardy Kã. Sortiment akciové
spoleãnosti BOHEMIA SEKT zahrnuje
150 v˘robkÛ jedenácti vlastních znaãek
a sedmi znaãek importovan˘ch. Ve
srovnání s rokem 2009 docílila firma
v˘razného nárÛstu exportu. Úspûchy
zaznamenala pﬁedev‰ím na Slovensku,
v Belgii a v Maìarsku. Odbûratele má
i v dal‰ích 16 zemích svûta.
Poãtem 10,5 milionÛ prodan˘ch
lahví sektÛ a ‰umiv˘ch nápojÛ si Bohemia Sekt udrÏela 70procentní podíl na
ãeském trhu. V˘znamn˘ nárÛst prodeje
zaznamenala Bohemia Sekt Prestige,
a to o 19 procent. Zájem se zv˘‰il také

o „nealkoholick˘“ Bohemia Sekt. V anketû âesk˘ch 100 nejlep‰ích za rok
2010 obsadila spoleãnost
BOHEMIA SEKT první
místo mezi potravináﬁsk˘mi podniky a 21. pﬁíãku
v absolutním poﬁadí.
Kromû toho její generální
ﬁeditel ing. Josef Vozdeck˘ získal titul „Gentleman
Pro“. Z tiskové zprávy
vybrala Eva Vlachová
Generální ﬁeditel BOHEMIA
SEKT, a.s. pﬁevzal prestiÏní
ocenûní Vinaﬁství roku 2010.
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TENISOVÁ ·KOLA
V upoutávce k na‰í tenisové ‰kole se
vracím je‰tû k loÀskému roãníku. V rámci
v˘uky poﬁádáme také turnaje pro mládeÏ
v nûkolika kategoriích. Na závûr jarní
ãásti probíhají soutûÏe jednotlivcÛ a na
podzim se sehraje ãtyﬁhra. Na fotografii je
vidût vyhlá‰ení vítûzÛ z loÀské smí‰ené
ãtyﬁhry. Zvítûzila dvojice L. Harnochová
– D. Kodalík, na druhém místû se umístili
K. Su‰anková – P. ·esták a tﬁetí skonãili
P. Rej‰ková – J. Krásn˘.
Text a foto Milan DoleÏel

RL04_11.qxd

28.3.2011

15:25

Str. 15

Strana 15

RadyÀské listy – duben 2011

STATISTIKA KRIMINALITY 2010
V rámci této statistiky vám pﬁedstavujeme statistiku trestné ãinnosti za rok 2010
na teritoriu územního odboru PlzeÀ-jih.
Poãet evidovan˘ch trestn˘ch ãinÛ je za
období od 1. ledna do 31. prosince 2010.
MnoÏství objasnûn˘ch trestn˘ch ãinÛ je ke
dni 3. února 2011. Policisté na neobjasnûn˘ch pﬁípadech v‰ak i nadále intenzivnû
pracují. To znamená, Ïe poãet úspû‰nû
vyﬁe‰en˘ch trestn˘ch ãinÛ z roku 2010 se
je‰tû zv˘‰í.
V roce 2010 policisté evidovali celkem
1029 trestn˘ch ãinÛ. Tyto trestné ãiny jsou
podle skutkové podstaty rozdûlené do jednotliv˘ch kategorií.
Násilná trestná ãinnost
V této kategorii provûﬁovali policisté
v roce 2010 trestné ãiny napﬁíklad: loupeÏ(5), úmyslné ublíÏení na zdraví(4),
vydírání(3), nebezpeãné vyhroÏování(3).
Mravnostní trestná ãinnost
V této kategorii se stráÏci zákona setkali pouze s trestn˘m ãinem pohlavní zneuÏívání, a to ve dvou pﬁípadech.
Majetková trestná ãinnost

Nejvíce trestn˘ch ãinÛ evidují policisté
právû v této kategorii. Vût‰inû pﬁípadÛm
v‰ak mohli po‰kození sv˘m chováním
pﬁedejít. Jedná se o klasické preventivní
zásady. KrádeÏe vloupání se vy‰plhaly
k ãíslu 291. Prost˘ch krádeÏí pak policisté
zaevidovali celkem 291. Opût nejvíce zlodûji kradli vûci z vozidel, které tam nepozorní majitelé zapomnûli. Do majetkové
trestné ãinnosti patﬁí i trestn˘ ãin po‰kozování cizí vûci, se kter˘m se stráÏci zákona
v minulém roce setkali celkem 15krát.
Ostatní trestná ãinnost
Mezi ostatní ãinnost se v rámci statistiky ﬁadí napﬁíklad trestn˘ ãin maﬁení úﬁedního rozhodnutí a vykázání. Tohoto protiprávního jednání se dopustilo celkem 61
obãanÛ.
Zb˘vající trestná ãinnost
Zanedbání povinné v˘Ïivy(63), ohroÏení pod vlivem návykové látky(33) to jsou
nûkteré trestné ãiny, které se ﬁadí do kategorie zb˘vající trestné ãinnosti.
Hospodáﬁská trestná ãinnost
Poslední z v˘ãtu oblastí trestné ãinnosti

jsou hospodáﬁské trestné ãiny. Mezi nû
mÛÏeme zaﬁadit napﬁíklad zpronevûra(21),
podvod(22), ochrana mûny(13), atd.
por. Bc. Libor Pilaﬁ
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DROBNÁ INZERCE

PRODEJ SLEPIâEK

❐ Nabízím masáÏe zad, ‰íje, horních a dol-

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.
Slepiãky p o u z e z na‰eho odchovu.
Cena: 138 – 148 Kã/ks (dle stáﬁí).

ních konãetin a základní kosmetickou péãi
(povrchové a hloubkové ãi‰tûní pleti, kosmetická masáÏ, úprava a barvení oboãí a ﬁas. To
v‰e v pohodlí Va‰eho domova za velmi pﬁíznivé ceny. Objednávky na tel.: 606 425 152.

❐ Provedu ﬁez ovocn˘ch a okrasn˘ch stromÛ
a keﬁÛ. Info na tel.: 737 267 018 nebo po
19. hod. Tel.: 377 966 969.
❐ Prodám 3 velké igelitky obleãení pro dívku
14-17 let – dÏíny, svetry, trika, kraÈasy atd. V‰e
jako nové. Levnû. Tel.: 773 962 609.
❐ Prodám praãku Bosch, náplÀ 5 kg, 4001400 ot., funkce odloÏen˘ start (vhodné pro
noãní sazbu), dal‰í speciální funkce, 100%
stav. Cena dohodou. Dovoz PlzeÀ a okolí zdarma. Tel.: 773 962 609.
❐ Prodám el. sporák. Cena 3000 Kã (v záruce). Pﬁi rychlém jednání sleva. Tel.: 606 889
308.
❐ Nabízím v˘uku hry na klavír a hudební teorie pro zájemce rÛzného vûku (mám V· vzdûlání) a nûmeckého jazyka pro zaãáteãníky a
mírnû pokroãilé. Tel.: 721 871 250 Nezvûstice.

❐ Nabízím slu‰nou zeminu ve St.Plzenci. Tel:
775 915 154.

❐ Prodám bubnovou rotaãní li‰tovou sekaãku
„Perlu“, s pohonem, na vysokou trávu, je‰tû 2
roky záruka, ukonãení chovatelské ãinnosti,
cena dohodou. Tel.: 722 697 611.
❐ Prodám chatu ze 60. let, 35 m2, na pozemku 650 m2, mezi Losinou a ·tûnovicemi. MoÏnost stavby men‰ího domku k trv. bydlení, el.
380/220 V, studna, cena 690.000 Kã. Tel.: 603
509 466.

❐ Prodám koãárek – modro-bílá kostka,
pûkn˘, levnû. Tel.: 731 060 800.
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Prodej se uskuteãní v úter˘ 21. dubna 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

PNEUSERVIS A AUTOSERVIS
- kompletní pﬁezutí od 400,- Kã
- moÏnost uskladnûní pneu
- prodej nov˘ch a star‰ích pneu
- prodej alu diskÛ

Dále provádíme:
- mechanické práce
- klempíﬁské práce
- diagnostika (VW, Audi,
·koda, Seat)
- pﬁíprava a provedení STK
+ emise

Objednávky:
e-mail: autopneuservishajek@seznam.cz, tel.: 775 915 154
Provozní doba: PO – SO 08.00 – 17.00 hod.

