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Lidu vzne‰enému i prostému na vûdomost dal,Ïe poutník Hroch posbíral umûlcÛ, kejklíﬁÛ, hercÛ i zpûvákÛ a s tímto
ansámblem roztodivn˘m provozuje
koãovné divadlo. 18. ãervence zavítal do
staroplzenecké sokolovny a pro dítka i pro
dospûlce hrál klasiku i vûci nové, dûtem
pﬁístupné i zapovûzené, loutkové i Ïiv˘mi
herci ztvárnûné…
Dobﬁe se bavili i diváci pﬁi veãerním dospûláckém pﬁedstavení, ale bohuÏel se jich se‰lo
málo.

Text a foto Milena Benediktová

Poutníka Hrocha skvûle doplÀovali herci z ﬁad dûtí.
A je to tady, samozﬁejmû vyhrál slab‰í.

SK SPORTTEAM
DOLI STAR¯ PLZENEC
– TENISOVÉ ZPRÁVY
DruÏstvo muÏÛ obhájilo prvenství
v okresní soutûÏi
Také v leto‰ním roce se druÏstvo muÏÛ
SK SPORTteam DOLI Star˘ Plzenec
zúãastnilo tenisové soutûÏe DAVIS CUP
okresu PlzeÀ – jih. Po loÀském vítûzství
jsme nastoupili s ambicemi dosáhnout
opût na nejvy‰‰í místa, i kdyÏ jsme byli
oslabeni o T. DoleÏela, kter˘ si v zimû
zpÛsobil tûÏk˘ úraz.
DruÏstva byla opût vylosována do dvou
skupin po ‰esti úãastnících, první a druzí
v poﬁadí ze skupin potom postoupili do
semifinále. V na‰í skupinû se nám podaﬁilo zvítûzit, kdyÏ jsme v‰echny na‰e soupeﬁe porazili: Stod 4:1, Útu‰ice 3:1,
Chlumãany 4:0, Pﬁe‰tice 3:0 a Nepomuk
5:0. V semifinále jsme se stﬁetli s na‰ím
nejtûÏ‰ím soupeﬁem – Merklínem a po
tûsné v˘hﬁe 3:2 jsme postoupili do finále,
kde jsme zvítûzili opût nad Útu‰icemi
pomûrem 4:1.
Vítûzstvím v této soutûÏi jsme dosáhli
dal‰ího cenného úspûchu, neboÈ konkurence byla i letos velmi silná. Navíc jsme si
zajistili postup do podzimního krajského
finále, kde budeme obhajovat 3. místo.

Kost˘my hercÛ a kulisy dotváﬁely koãovnou atmosféru.

Zahrál si i tatínek Roman Lindauer.

DruÏstvo nastupovalo ve sloÏení: P. Voves,
M. DoleÏel, M. Váchal, L. Váchal a M.
Havlíãek.

je rozdûlena do dvou ãástí: jarní probíhá
vÏdy v kvûtnu a ãervnu, podzimní zaãne
na konci srpna a ukonãena bude aÏ s pﬁíchodem nepﬁíznivého poãasí. Letos se
tenisové ‰koly úãastní pravidelnû dvaadvacet dûtí. KaÏd˘m rokem pﬁib˘vají nejmlad‰í tenisti, na které je radost se dívat,
jak se postupnû zdokonalují.
Na konci ãervna poﬁádáme pro dûti turnaje jednotlivcÛ. Jejich vítûzi se po jednotliv˘ch kategoriích stali: nejmlad‰í Ïáci –
Radek Vaník, mlad‰í Ïáci – Adam Václavoviã, star‰í Ïáci – Martin Cetkovsk˘,
Ïákynû – Pavlína Rej‰ková, dorostenky –
Karolína Su‰anková.
Noví zájemci pro podzimní ãást
TENISOVÉ ·KOLY se mohou pﬁihlásit
u pana DoleÏela telefonicky na ãíslech 605
987 754, 373 721 033, nebo osobnû na
adrese Star˘ Plzenec, Herejkova 1031.
Text a foto Milan DoleÏel

TENISOVÁ ·KOLA DOSPùLA
DO POLOâASU
SnaÏíme se vychovávat také nové tenisové adepty. KaÏd˘m rokem organizujeme
pravidelnû tenisovou ‰kolu pro dûti, která

Vyhlá‰ení kategorie nejmlad‰í Ïáci – 1. Radek Vaník,
2. Dominik Voves, 3. Matûj Coufal, 4. Jakub Kodalík.
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INFORMACE ZE SCHÒZÍ RADY
MùSTA STARÉHO PLZENCE
14. schÛze – dne 30. ãervna 2008
RM
souhlasila, na Ïádost Michala Soboty,
s pronájmem ãásti pozemku parc.
ã. 1411/32 o v˘mûﬁe 24 m2 pﬁed Tipsportbarem Tom na Masarykovû námûstí
za úãelem zﬁízení pﬁedzahrádky na období od 1.7. do 30. 9. 2008;
nesouhlasila, na Ïádost manÏelÛ ·ilhánkov˘ch, s prodejem pozemku parc.
ã. 45/3 v ulici Hradi‰tû PlzeÀského. Proti
zam˘‰lené v˘stavbû protipovodÀové
ochranné zídky Ïadateli na tomto pozemku v‰ak nemá námitek;
nesouhlasila, na Ïádost Romana Matase, s prodejem pozemku parc. ã. 1226/1
v Havlíãkovû ulici do doby vyﬁe‰ení
zástavby pﬁilehlé lokality stávající orné
pÛdy;
vzala na vûdomí Ïádost Tomá‰e
Böhma o prodej pozemku mûsta za úãelem v˘stavby rodinného domu;
nesouhlasila, na Ïádost Jany Hroudové, s pronájmem veﬁejného prostranství
na Malostranském námûstí za úãelem
v˘sadby zelenû a instalace laviãky
z dÛvodu pﬁipravované v˘stavby kanalizace v dotãeném území;
nesouhlasila, na Ïádost spoleãnosti
Stavby silnic a Ïeleznic, a.s., se zﬁízením
sbûrného dvora stavebního a demoliãního
odpadu na pronajatém pozemku mûsta
parc. ã. 1118/2 v k.ú. Star˘ Plzenec v Letkovském lomu do doby narovnání stavu
v uÏívání ãásti pozemkÛ mûsta v˘‰e uve-
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denou spoleãností bez právního dÛvodu;
souhlasila s poskytnutím pozemku
parc. ã. 63/7 v k.ú. Star˘ Plzenec – areálu
sbûrného dvora v Husovû ulici do v˘pÛjãky spoleãnosti AVE CZ odpadové hospodáﬁství s.r.o. podle ustanovení smlouvy
o provozování sbûrného dvora uzavﬁené
dne 31. 8. 2001;
vzala na vûdomí stíÏnost p. KﬁíÏovského na vypou‰tûní odpadních vod obãany
do otevﬁené stoky v Herejkovû ulici a uloÏila MûÚ vyzvat majitele nemovitostí
v ulicích Herejkova, Hollmanova, Havlíãkova a Kratochvílova k doloÏení zpÛsobu
likvidace odpadních vod;
schválila uzavﬁení smlouvy o dílo se
spoleãností Stavpran, spol. s r.o. na opravu fasády budovy MûÚ ve Smetanovû
ulici;
schválila uzavﬁení smlouvy o dílo se
spoleãností Stavpran, spol. s r.o. na renovaci dﬁevûné podlahy tûlocviãny v sokolovnû;
schválila uzavﬁení smlouvy o dílo se
spoleãností BK – INVESTIS, spol. s r.o.
na zru‰ení staré kanalizaãní stoky a pﬁepojení 4 kanalizaãních pﬁípojek v ÎiÏkovû
ulici;
schválila uzavﬁení smlouvy o dílo se
spoleãností BK – INVESTIS, spol. s r.o.
na provedení kanalizaãní pﬁípojky pro
budovu Mateﬁské ‰koly Star˘ Plzenec;
vzala na vûdomí nabídku na poﬁízení
nafukovací haly od firmy ESA Interplan
s.r.o. pro zimní vyuÏití hﬁi‰tû v sokolovnû;
stanovila termíny pro uzavírání obãansk˘ch sÀatkÛ na MûÚ pro II. pololetí 2008
na dny: 12. ãervence, 8. a 23. srpna, 20.
záﬁí, 18. ﬁíjna, 8. listopadu a 13. prosince;
vzala na vûdomí informaci ing. Wohlmuta o souãasném stavu v pﬁípravû investiãních akcí mûsta;
nesouhlasila se zapojením mûsta do
projektu Národní akademie regionálního
managementu, o.s.;
souhlasila, na Ïádosti zástupcÛ podniku
Budûjovick˘ Budvar, s konáním jejich
propagaãní akce na parkovi‰ti pod hradem
Radynû ve dnech 12. a 13. 7. 2008;
souhlasila s udûlením v˘jimky v Mateﬁské ‰kole v Sedlci pro ‰kolní rok
2008/2009, t.j. s nav˘‰ením stanoveného
poãtu dûtí ve tﬁídû o 4.
15. schÛze – dne 10. ãervence 2008
RM
vzala na vûdomí informaci ZdeÀka
Ulãe o dokonãení prací na objektu rotundy sv. Petra a Pavla spoleãností Pegisan
s.r.o. k 25. 6. 2008 a o vyúãtování finanãních nákladÛ;
souhlasila s uzavﬁením dodatku ke
smlouvû o dílo uzavﬁené dne 25.3.2008
s Janem ·tûrbou – kamenosochaﬁství na
opravu ka‰ny na Masarykovû námûstí;
vzala na vûdomí Ïádost spoleãnosti
ABK-PROFISTAV s.r.o o prodej pozem-

ku v prÛmyslové zónû a uloÏila MûÚ
zaﬁadit Ïádost do evidence ÏadatelÛ. Prodej pozemkÛ mûsta v prÛmyslové zónû
bude ﬁe‰en komplexnû v celém dotãeném
území;
vzala na vûdomí Ïádost Igora Písaﬁe Návrhy a realizace zahrad o prodej
pozemku v lokalitû mezi Star˘m Plzencem a Plzní o rozloze 1 – 3 ha pod lesem
a v blízkosti potoka za úãelem vybudování zábavného centra pro seznámení veﬁejnosti s moÏnostmi moderní zahradní
architektury vãetnû navazujícího pozemku o rozloze 1.500 aÏ 2.000 m2 pro vybudování bydlení;
nesouhlasila, na Ïádost Michala Ka‰para, s prodejem pozemku parc. ã. 320/25
v Divadelní ulici sousedícího s jeho
pozemkem parc. ã. 320/9, neboÈ poÏadovan˘ pozemek bude souãástí místní
komunikace;
vzala na vûdomí nabídku BoÏeny
Sloupové na odkoupení jejího pozemku
parc. ã. 1929 v k.ú. Star˘ Plzenec v lokalitû u sv. BlaÏeje mûstem,
souhlasila, na Ïádost Petry Krátké,
s pronájmem pozemku mûsta parc.
ã. 1833 v k.ú. Star˘ Plzenec, pro chov
koní;
nesouhlasila s prominutím místního
poplatku za provoz systému shromaÏìování, sbûru, pﬁepravy, tﬁídûní, vyuÏívání
a odstraÀování komunálních odpadÛ
v roce 2008 majiteli rekreaãní chaty Janu
DoleÏalovi z dÛvodu uplynutí termínu
splatnosti poplatku;
vzala na vûdomí oznámení ﬁeditelky
Mateﬁské ‰koly Star˘ Plzenec o ãerpání
její dovolené v ãerveci a srpnu 2008;
vzala na vûdomí zápis ze schÛze sociální komise a souhlasila, na návrh komise, se zámûrem na vybudování nového
Domu s peãovatelskou sluÏbou ve Smetanovû ulici v souladu s prioritami investiãních zámûrÛ mûsta;
souhlasila s uzavﬁením smlouvy o dílo
s Regionální rozvojovou agenturou
PlzeÀského kraje, o.p.s, na zhotovení projektu pro podání Ïádosti o dotaci na
rekonstrukci místních komunikací z programu ROP NUTS II Jihozápad a povûﬁuje starostu a ãlena rady Josefa Sutnara
k vedení pﬁíslu‰n˘ch jednání za mûsto
v této vûci;
souhlasila se zadáním zpracování projektové dokumentace pro územní ﬁízení
na stavbu víceúãelové haly Základní
‰koly Star˘ Plzenec od VPÚ PlzeÀ, s.r.o.;
vzala na vûdomí dopis obyvatel Sedlce
z Tymákovské ulice ve vûci nedostatku
vody v této lokalitû jako opakovanou stíÏnost radû mûsta z roku 2006 a souhlasila
s moÏností ﬁe‰ení tohoto problému technologií protlaku bez otevﬁeného v˘kopu,
s vyvoláním poptávky po pﬁíslu‰ném
dovateli a s návrhem odpovûìi stûÏovatelÛm;
souhlasila s poﬁízením nafukovací haly
pro tûlov˘chovné a sportovní úãely
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a jejím umístûním na hﬁi‰ti v sokolovnû
v zimních mûsících a uloÏila MûÚ pﬁipravit nezbytné informace pro dal‰í jednání
o realizaci v˘stavby haly v souladu se stavebními pﬁedpisy;
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souhlasila, na návrh Josefa Sutnara,
s v˘mûnou osvûtlovacích tûles v tûlocviãnû sokolovny souãasnû pﬁi provádûné
rekonstrukci podlahy;
nesouhlasila s pﬁidûlením bytu Etele

Baloghové z dÛvodÛ velkého mnoÏství
pﬁedchozích Ïádostí
a zejména proto, Ïe byt poÏadované
velikosti mûsto k dispozici nemá;

NABÍDKA AUTOBUSOVÉHO ZÁJEZDU NA ZÁMEK LUÎANY,
VODNÍ HRAD ·VIHOV A VELHARTICE
Sociální komise RM s finanãní podporou Rady mûsta Starého Plzence uspoﬁádá v sobotu
27. záﬁí 2008 autobusov˘ zájezd.
Program:
náv‰tûva zámku v LuÏanech
náv‰tûva vodního hradu ·vihov
pﬁestávka na obãerstvení v Klatovech
náv‰tûva hradu a Huertova paláce (zámku) ve Velharticích
Odjezd v 8.00 hodin z autobusové zastávky u Ïelezniãního pﬁejezdu ve Starém Plzenci.
Cena zájezdu bude uvedena v záﬁí v RL. Závisí na cenû za dopravu a zda budeme platit
vstupné na zámek v LuÏanech.
V leto‰ním roce je svûtové kulturní v˘roãí UNESCA. V roce 2008 to bylo 100 let od úmrtí
nejvût‰ího ãeského mecená‰e Josefa Hlávky.
Zájemci o tento zájezd se mohou pﬁihlásit v mûstské knihovnû v budovû MûÚ ve Starém
Plzenci, Smetanova ulice 932.
Za sociální komisi RM Karel Smetana

A ZASE ODPADY…
Je sice ãas prázdnin
a dovolen˘ch, ale odpady
vznikají stále a my jsme
nuceni s nimi nûjak naloÏit… Proto pﬁipojuji
nûkolik informací, které
je dobré vûdût.
Je nutné si uvûdomit, Ïe sbûrn˘ dvÛr
slouÏí v‰em obãanÛm celého mûsta k uloÏení zbytkov˘ch a nebezpeãn˘ch odpadÛ
z domácností, a tudíÏ není moÏné odvézt
sem napﬁíklad cel˘ zbouran˘ dÛm, nebo
zeminu vybagrovanou ze základÛ budovaného domu. V takov˘ch pﬁípadech je
nutno odvézt odpady pﬁímo na ﬁízenou
skládku odpadÛ (nejbliÏ‰í skládky jsou:
Vysoká u Dobﬁan - kontaktní ãíslo pro
dal‰í informace 377 970 393 - provozní
doba PO–PÁ 7–17 hod. a SO 8 –13 hod.
a Nûmãiãky u Rokycan - kontakt 371 724
931 - provozní doba PO–PÁ 6 –18 hod.
a SO 6 -14 hod. V ãase dovolen˘ch si radûji provozní dobu telefonicky ovûﬁte…
Rodiãe by si mûli uvûdomit, Ïe posílat
dûtiãky samotné do sbûrného dvora by
mohlo b˘t pro jejich ratolesti nebezpeãné.
Obsluha dvora ﬁe‰í problémy, kam kter˘
odpad umístnit, kontroluje tﬁídûní odpadÛ
a nemÛÏe hlídat, aby dítû nûkam nespadlo,
ãi aby se ve sbûrném dvoﬁe nezranilo.

KOMPOSTOVÁNÍ
Ve sbûrném dvoﬁe se znaãnû a trochu
zbyteãnû hromadí kompostovateln˘ odpad.
Kdo nemá zahrádku, nemÛÏe bioodpad
vyuÏít, ale vût‰ina z nás zahrádku má - z ní
také tento odpad vût‰inou pochází.
Domácí kompostování je nejjednodu‰‰í
a nejlevnûj‰í zpracování bioodpadu. U‰etﬁíme za pﬁevoz odpadu a získáme kvalitní

hnojivo - kompost. Kompost mÛÏe nahradit umûlá hnojiva, dodá do pÛdy potﬁebnou organickou hmotu a zlep‰í strukturu
pÛdy. Proã si tedy draze kupujeme hnojiva a substráty, kdyÏ mÛÏeme pouÏít vlastní kompost?
Kompost je vyuÏiteln˘ na kaÏdé zahra-

dû. Vyzrál˘ kompost nejãastûji zapravujeme mûlce do pÛdy (vrstva 1-2 cm roãnû).
Ménû vyzrál˘ kompost lze pouÏít jako
mulã, kter˘ do pÛdy nezapravujeme –
potlaãí rÛst plevelÛ, bûhem sezóny na
místû dozraje a na podzim ho zapravíme
do pÛdy (tráva posekaná sekaãkou – ke
stromkÛm, Ïivému plotu aj.). Kompost se
hodí ke v‰em plodinám, lze jej pouÏít
k okrasn˘m keﬁÛm, kvûtinám, ovocn˘m
stromkÛm, rÛÏím, na trávník i k zemûdûlsk˘m plodinám. Pﬁímo na kompost mÛÏe-

me vysadit tykve, cukety, okurky – pak jen
zaléváme, ãímÏ vlhãíme i kompost, kter˘
zraje a Ïiví rostliny a my sklízíme bohatou
úrodu…
Co v‰echno lze kompostovat?
Odpady z domácnosti: listy, naÈ ze zeleniny, skoﬁápky z vajec, oﬁechÛ, jádﬁince,
pecky z ovoce, slupky z citrusov˘ch
plodÛ, zbytky peãiva, obilovin, kávov˘
odpad vãetnû filtrÛ a ubrouskÛ, ãajov˘
odpad, ãajové sáãky, odpad ze zelenû
v domácnosti…
Odpady ze zahrady: posekaná tráva, plevel, hnÛj, slepiãí trus, seno, sláma, zbytky
rostlin, listí, dﬁevní hmota, hobliny, piliny,
jemné vûtve, ‰tûpka, popel ze dﬁeva...
Kompostovat mÛÏeme klasicky na kompostech nebo v uzavﬁen˘ch kompostérech,
kde je zrání kompostu rychlej‰í.
Více informací o kompostování naleznete napﬁíklad na adresách: www.ekodomov.cz nebo www.komposty.cz .
Pro ty, co chtûjí skuteãnû dÛslednû kompostovat, zmiÀuji moÏnost dávat bioodpad
pﬁímo do kompostovacích sáãkÛ a ta‰ek,
které se bûhem 90 dní v kompostu zcela
rozloÏí. Tyto obaly jsou paropropustné
a odpad v nich nehnije a nezapáchá. ProtoÏe jsou z pﬁírodních zdrojÛ, po zaplnûní se
odloÏí na kompost i s odpadem. A je‰tû
informace pro rodiãe nejmen‰ích dûtiãek:
pokud chcete b˘t k pﬁírodû ‰etrnûj‰í,
mÛÏete pouÏívat pro své dûti ekoplenky
vyrobené z nebûlené celulózy, které jsou
vhodné pro zvlá‰tû citlivou pokoÏku, jsou
vzdu‰né, jemné, perfektnû chrání obleãení
dûÈátka a navíc jsou tyto plenky kompostovatelné. Koho tyto informace zaujaly,
podívejte se na internetové stránky:
www.ekoplenky.cz ãi stránky www.hbabio.cz .
Helena ·a‰ková
odbor ÎP
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CHALUPY â.P. 41 –
U TESA¤Ò A â.P. 43
Chalupa, která pozdûji dostala ãíslo 41,
patﬁila v roce 1719 Janu Kösslovi. Kösslové ãi spí‰e Gösslové pﬁi‰li do Plzence aÏ
po roce 1710, protoÏe jsou uvedeni aÏ
v urbáﬁi z roku 1719 a v dﬁívûj‰ích soupisech nejsou uvádûni.
V roce 1777, kdyÏ se poﬁizoval Robotní
seznam, jiÏ byl jako vlastník tohoto domu
uveden Václav Kössl, kter˘ hospodaﬁil na
13 korcích polí a mûl 1 vola, 2 krávy a 1 jalovici. Platil 2 x roãnû 2 krejcary úrokÛ.
Asi v polovinû 19. století zde hospodaﬁil
rod TesaﬁÛ, podle kterého dostala chalupa
pﬁídomek po chalupû.
Podle prvního záznamu v Pozemkové
knize se dozvíme, Ïe 27. února 1882 je
vloÏeno právo vlastnické Prokopu Divi‰ovi. Na tomto místû je asi tﬁeba pﬁipomenout, Ïe se nejedná o vynálezce hromosvodu, ale jen o prostou shodu jmen.
UÏ 10. prosince 1883 se vlastníky stávají manÏelé Matûj a Marie Aloisie Sládkovi.
7. ãervence 1890 nastupuje k drÏení chalupy rod KocÛ. Jako první jsou tu manÏelé
Vojtûch a Barbora Kocovi. UÏ 28. 9. 1890
Ïádá Vojtûch Koc o stavbu nového obytného stavení s dílnou kováﬁskou. DÛm byl
pÛvodnû pravdûpodobnû dﬁevûn˘, protoÏe
Vojtûch Koc pí‰e ve své Ïádosti, Ïe budova
bude z kamene a cihel a ta‰kama krytá.
Jako zajímavost je moÏno uvést, Ïe 4. záﬁí
1909 si majitel domu podal Ïádost o zmûnu
místností na místnost pro stáãení piva.

RadyÀské listy – srpen 2008

V roce 1911 dÛm
vyhoﬁel a hned
v bﬁeznu 1911 si
podává
Vojtûch
Koc
se
sv˘m
synem Franti‰kem
Ïádost o povolení
stavby
nového
obytného stavení.
Tím uÏ zaãíná
novodobá historie
domu.
Chalupa, která
pozdûji dostala ã. p.
43, patﬁila v roce
1777 pﬁi sepisování
Robotního seznamu Tomá‰i Kösslovi. Tomá‰ byl
veden v soupisu
Foto Eva Vlachová
jako domkáﬁ na Dne‰ní podoba domu ã. p. 41 v Baslovû ulici.
obci s povinností
13 dnÛ pû‰í roboty v roce. Zjevnû se jed- z prvního zápisu v pozemkové knize
nalo o chalupu bez vlastních polností, dozvíme, Ïe 20. ãervna 1875 se vkládá
malé a bezv˘znamné stavení. Pﬁesto bylo právo vlastnické manÏelÛm Franti‰ku
pro mûsto v˘znamné tím, Ïe dlouho bylo a Marii KrÀoulov˘m. Ve vlastnictví této
posledním stavením mûsta ve smûru na rodiny se dÛm udrÏel aÏ do 31. kvûtna
âernice. Je nutno si uvûdomit, Ïe Ïelezniã- 1961, kdy právo vlastnické pﬁe‰lo na
ní most se postavil aÏ ve druhé polovinû Bohumilu ·ebkovou. Po její smrti v roce
19. století a krajina tedy vypadala jinak. 1976 zdûdili dÛm dva pozÛstalí synové.
Byly zde pouze pole a louky. V‰echna Konec tohoto domu zaãal 31. 7. 1980, kdy
zástavba okolo ãernické a plzeÀské silnice bylo poÏádáno o jeho demolici. Dnes po
zaãala vznikat aÏ v druhé polovinû 19. sto- nûm zÛstala jen volná zatravnûná plocha
letí. Do té doby byl pﬁedposlední dÛm ve vlevo pﬁed Ïelezniãním viaduktem.
mûstû dÛm ã.p. 42 a o notn˘ kus dál stál
Svatopluk Mare‰
ten poslední dÛm ã. p. 43.
historická sekce OSHR
Jako obvykle po té asi stoleté mezeﬁe se

STRUâNÁ HISTORIE MùSTA STAR¯ PLZENEC (STARÁ PLZE≈)
Historie mûsta (trÏi‰tû a hradi‰tû) PlzeÀ
(Star˘ Plzenec) zaãíná písemnou zprávou
z roku 976. Je to zpráva o pﬁemyslovském
hradi‰ti plzeÀském v souvislosti s poráÏkou v˘pravy císaﬁe Svaté ﬁí‰e ﬁímské Otty
II.
Druhá písemná zpráva je ze Ïivotopisu
sv. Vojtûcha od jeho souãasníka Bruna
z Averfurtu z roku 992. T˘ká se trÏi‰tû pod
hradi‰tûm. Dal‰í zpráva je z r. 1003-1010,
kdy tehdy údûln˘ kníÏe Jaromír, syn Boleslava II., zaãal razit mince a zaloÏil nové
trÏi‰tû na druhé stranû ﬁeky s kostelem sv.
Jana Kﬁtitele.
Dal‰í zprávy o hradi‰ti a trÏi‰tích jsou
z let 1000-1266. V této dobû zde bylo údûlné pﬁemyslovské kníÏectví. Nejznámûj‰ími
údûln˘mi kníÏaty byli Jaromír (10031010), Dûpold III. (1213-1216), Václav I.
(1216-1230), od roku 1230 do 1253 ãesk˘
král.
V roce 1140 zde byla zﬁízena i vy‰‰í církevní správa (arcijáhenství plzeÀské).
Proto se zde v roce 1266 v listinû ãeského
krále Pﬁemysla Otakara II. pﬁipomíná osm
kostelÛ. Nikde jinde v âechách se mimo
Prahu tolik kostelÛ nepﬁipomíná.
Právû tento ãesk˘ král ru‰í hradi‰tní

správu, zakládá prokazatelnû 24 mûst
a urãuje hranice ãeského království pﬁibliÏnû v dne‰ní podobû. Syn Pﬁemysla Otakara
II. – Václav II. pak v roce 1295 zakládá
novou PlzeÀ, a proto trÏi‰tû ve Staré Plzni
upadají.
Teprve roku 1361 císaﬁ a král Karel IV.
pﬁi postavení správního hradu Karlova
Koruna (Radynû) udûluje tehdej‰ím trÏi‰tím statut komorního královského mûsteãka Stará PlzeÀ, podﬁízeného pﬁímo purkrabímu na Radyni. Udûluje tomuto mûstu
i znak a peãeÈ, a to stﬁíbrného lva v ãerném
poli a ãernou orlici ve stﬁíbrném poli. Tento
znak je pravdûpodobnû v˘Àatek z jeho
erbu. Po matce byl Karel IV. Pﬁemyslovec,
po otci Lucemburk. Znak doprovází
i oznaãení mûsta – latinsky „Sigilum Opidi
antikve Pilsne“ - znak – peãeÈ mûsteãka
Staré Plznû.
Velká mûsta mûla oznaãení „Civitas“
a nejvût‰í, jako tﬁeba ¤ím, „Urbs“.
Privilegia komorního královského trÏního mûsteãka Stará PlzeÀ potvrdil v roce
1454 ãesk˘ král Ladislav Pohrobek, a to na
vûãné ãasy. Dal‰í potvrzení privilegií
potvrdil i Vladislav Jagelonsk˘ a v roce
1522 jeho syn Ludvík Jagelonsk˘.

Dal‰í ãesk˘ král Ferdinand I. Habsbursk˘ v roce 1532 potvrzuje tato privilegia
a je‰tû v roce 1567 jeho syn Maxmilián II.
V originále se zachovaly tﬁi listiny privilegií, a to Ludvíkova, Ferdinanda I. a Maxmiliána II., psané ve staroãe‰tinû.
Komorní mûsteãko bylo spravováno královskou komorou (úﬁadem) a bylo moÏno
je zastavit nebo prodat.
Proto v roce 1496 ãesk˘ král Vladislav
Jagelonsk˘ dává hrad Radyni a mûsteãko
do zástavy Ladislavovi ze ·ternberka. Syn
Ladislava ze ·ternberka Albrecht se stal
hlavou povstání proti Ferdinandovi I. Proto
jej král odsoudil ke ztrátû hrdla, cti a statku. Majetek mu byl králem zastaven.
V této dobû do‰lo i k vypálení hradu Radynû. Snad jej vypálilo vojsko krále Ferdinanda I. Od té doby se hrad Radynû naz˘vá „zámek pust˘“.
V roce 1558 kupuje Adam ze ·ternberka,
ãlen jiné vûtve ‰ternberské, pust˘ hrad
a mûsteãko, ale jiÏ v roce 1561 jeho dûdicové prodávají hrad i mûsteãko vladyckému rodu KokoﬁovcÛ, tehdy jiÏ vlastnícímu
‰Èáhlavské panství.
V roce 1547, kdy jiÏ zaniká arcijáhenství
plzeÀské, ustanovují apo‰tolsk˘ administ-
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rátor arcibiskupství praÏského Antonín Brus z Mohelnice, pozdûj‰í arcibiskup praÏsk˘, farnost ve Staré Plzni
pﬁi kostele Narození Panny
Marie. Prvním faráﬁem se
stal syn Jiﬁíka Kokoﬁovce –
Jiﬁík z Kokoﬁova, kter˘ v‰ak
umírá je‰tû za Ïivota svého
otce v roce 1564. Jeho otec
Jiﬁík zemﬁel v roce 1582.
V roce 1599 zasahuje Starou PlzeÀ a okolí velk˘ mor.
V té dobû zde byl faráﬁem
Valentin, kter˘ téhoÏ roku
zemﬁel na mor. V tomto roce
zemﬁelo ve farnosti bûhem
jednoho roku na mor více
neÏ 500 lidí.
V dobû tﬁicetileté války
bylo mûsteãko Stará PlzeÀ témûﬁ zniãeno
a kleslo na úroveÀ vesnice. V této dobû se
objevuje místo Stará PlzeÀ název Plzenec.V roce 1680 byla císaﬁem a králem
Leopoldem I. zru‰ena v‰echna privilegia
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(postihlo to i ‰lechtice), byla zﬁízena absolutní monarchie.
V roce 1713 koupili ‰Èáhlavské panství
s Plzencem âernínové. V roce 1721 nechali postavit morov˘ sloup na hﬁbitovû u kos-

KTERAK MùSTYS
STARÁ PLZE≈ KE SVÉ
KA·Nù P¤I·EL...

KdyÏ si dnes sedneme na laviãku pﬁed
nedávno obnovenou ka‰nou a zahledíme se
na tuhle stavbu jako na celek, zarazí nás na
ní nûkolik vûcí. Tato rokoková ka‰na
s typick˘m putto (tj. dítûtem, vût‰inou to
b˘vá chlapeãek) a stylizovan˘m delfínem
není ani typickou mûstskou ka‰nou (mûla
by mít spí‰e sochu svûtce - patrona mûsta),
ani na ní neuvidíme správn˘ letopoãet jejího zaloÏení. V rukách putta bychom spí‰e
ãekali podle dobové rokokové módy trojzubec a letopoãet z 18. století.
Na‰e ka‰na je pÛvodnû ka‰nou zámeckou
a byla kdysi vytvoﬁena pro okrasu barokního parku zámeãku ve ·tûnovicích. V 18.
století ·tûnovice zakoupila hrabûnka Terezie Potingová a roku 1747 dala zámek pﬁestavût v pozdnû barokním stylu. Z té doby
moÏná pochází i ka‰na: její potomky
r. 1848 postihla v souvislosti s rakouskou
ústavou i pozemková reforma. Pﬁi‰li
o pozemky a o mûsteãko – zÛstal jim zámeãek a nûkteré panské dvory. Prodali tedy
mûstysi Stará PlzeÀ r. 1856 tehdy jiÏ nemoderní ka‰nu. (V té dobû vládl romantismus,
zakládaly se zámecké parky nikoliv s ka‰nami, ale s umûl˘mi vodopády, s kopiemi
antick˘ch soch a se zmen‰en˘mi napodobeninami zﬁíceni i antick˘ch chrámÛ).
Roku 1856 byla jiÏ Stará Plzeƒ (název

Star˘ Plzenec dostala aÏ r. 1902, kdy byla
pov˘‰ena na mûsto) osm let nezávislá na
‰táhlavském panství, tj. na Vald‰tejnech .
(Konstituce z r. 1848 totiÏ znamenala pro
Rakousko nejen zﬁízení parlamentu a konstituãní monarchii, ale také zasáhla do práv
‰lechty. ·lechta svÛj dosavadní majetek
musela rozdûlit na majetek osobní –tzv.
dominiál, kter˘ si ponechala, a na majetek
pronajíman˘ poddan˘m – tzv. rustiniál.
Ten pak musela nájemcÛm prodat za pevnû
stanovenou cenu). ·lechta také nesmûla
mít po r. 1848 ve vedení mûsta svého
zástupce - rychtáﬁe. Dlouholet˘ staroplzeneck˘ rychtáﬁ Matûj Smolík byl v‰ak natolik oblíben, Ïe jej roku 1850 pﬁedstavitelé
mûsta zvolili pﬁedstaven˘m, tj. starostou

Dotazy zodpovídá Advokátní kanceláﬁ
JUDr. Petry Markové, Barrandova 19,
PlzeÀ, tel.: 377 455 401, Mgr. Klára
·vajnerová.

nemá na ãásti své zahrady plot a drÛbeÏ,
kterou chová, se ãasto pohybuje po okolních zahradách a zanechává nepoﬁádek.

Otázka:
Chtûl bych se zeptat, zda má vlastník
pozemku povinnost svÛj pozemek oplotit. Jde mi konkrétnû o to, Ïe ná‰ soused

Odpovûì:
Odpovûì na Vá‰ dotaz bude vycházet
z Obãanského zákoníku, ze zákona
ã. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním ﬁádu (stavební zákon) a z pro-

tela Narození svatého Jana
Kﬁtitele se znakem mûsta
Staré Plznû, protoÏe v tomto
roce se mor vyhnul na‰emu
mûsteãku.
V letech 1725-1749 staroplzeneãtí obãané usilovali
o potvrzení privilegií mûsteãka. Byli v‰ak odmítnuti
a v roce 1767 královna
Marie Terezie naﬁizuje staroplzeneck˘m
obãanÛm
„Perpetum Silencium“ –
vûãné mlãení.
Ale jiÏ v roce 1781 zru‰ením poddanství se privilegia
stanou bezpﬁedmûtn˘mi.
V roce 1845 je opût uznána Stará PlzeÀ mûstysem,
ale se jménem Plzenec. V té
dobû se zﬁizuje radnice s mûstsk˘m znakem. V roce 1902 je Plzenec uznán koneãnû mûstem, ale pod názvem Star˘ Plzenec.
Karel Kilbergr
mûsta. Matûj Smolik se o své mûsto velmi
zaslouÏil. Roku 1851 mu prodal svÛj dÛm
na námûstí, ten pak byl téhoÏ roku pﬁestavûn v novorenesanãním slohu na radnici,
pﬁidán erb a téhoÏ roku i vûÏ s hodinami.
ZaslouÏil se také o úpravu námûstí, které
do té doby vypadalo spí‰e jako náves.
Roku 1856 obec pravdûpodobnû na jeho
návrh zakoupila jiÏ zmínûnou ka‰nu
a postavila ji na místû pÛvodní asi dﬁevûné
ka‰ny, která zde jiÏ stála od roku 1790.
Ka‰na se stala místem setkávání obyvatel
okolních dvorÛ, kteﬁí sem chodili pro
vodu. (Dvory byly kolem celého námûstí,
i v místû dne‰ní základní ‰koly byl jeden
velk˘.) Na zimu byla vÏdy zakryta dﬁevûn˘m poklopem, aby nepromrzla. Pro pohodlnûj‰í ãerpání vody zde byl jiÏ dﬁíve zﬁízen˘ spádov˘ vodovod z Radynû, kter˘
ústil v pumpiãce u ka‰ny. Dal‰í spádov˘
vodovod byl vybudován v 19. století na
Malé Stranû a stál u ‰koly. Dodnes se na
severov˘chodním svahu hradi‰tû HÛrka
zachoval vodojem, nyní jiÏ zarostl˘.
P.S.: Vald‰tejnové v té dobû nebyli v obci
zrovna populární: mûsto s nimi mûlo stálé
spory kvÛli tzv. „panskému dvoru“, kter˘
stál nad závorami v areálu dne‰ní správy
silnic. Vald‰tejnové totiÏ nedokázali
pochopit, Ïe podle konstituce z r. 1848 jsou
vlastnû jiÏ pouh˘mi soukromníky a Ïe se
jako kaÏd˘ majitel pozemkÛ musejí obracet na správu mûsta.
Anna Velichová – Karel Kilbergr
vádûcích pﬁedpisÛ k tomuto zákonu.
Struãnû ﬁeãeno má vlastník pozemku
povinnost oplotit pozemek pouze tehdy,
kdyÏ se na pozemku nachází takov˘ provoz, kter˘ je tﬁeba chránit (napﬁ. stavby
potravináﬁského prÛmyslu, ãistírny
odpadních vod, jaderná zaﬁízení). V ostatních pﬁípadech tato povinnost dána není.
U bûÏného rodinného domku, rekreaãního
objektu ãi zahrady tedy vlastník svÛj
pozemek oplotit mÛÏe, nikoli musí.
Pokud Vá‰ soused chová drÛbeÏ a neãiní nic proti tomu, aby zvíﬁata vnikala na
sousední pozemky, není to správné.
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Obãansk˘ zákoník ukládá vlastníku vûci
(tedy i zvíﬁete), aby se zdrÏel v‰eho, ãím
by nad míru pﬁimûﬁenou pomûrÛm obtûÏoval jiného nebo ãím by váÏnû ohroÏoval
v˘kon jeho práv. V pﬁíkladech pak zákon
v˘slovnû zmiÀuje, Ïe vlastník nesmí
nechat chovaná zvíﬁata vnikat na sousedící
pozemek. Vhodná opatﬁení k nápravû v‰ak
zákon nezmiÀuje. Je tedy na rozhodnutí
vlastníka samotného, zda svÛj pozemek
oplotí nebo pohybu zvíﬁat zabrání jin˘m
zpÛsobem.
Uvedená ustanovení Obãanského zákoníku mÛÏete sousedovi pﬁipomenout
a vyzvat jej o zjednání nápravy. V pﬁípadû,

Ïe soused nebude na Va‰e v˘zvy reagovat,
máte moÏnost obrátit se na místní obecní
úﬁad. V pﬁípadû, Ïe nepomÛÏe ani intervence úﬁadu, mÛÏete se obrátit na soud
a poÏadovat, aby soud uloÏil vlastníku
vûci zdrÏet se konkrétnû vymezeného
závadného jednání (napﬁ. zdrÏet se ru‰ení
vnikáním chované drÛbeÏe na sousedící
pozemek). Bude v‰ak opût na sousedovi,
jaká opatﬁení ke splnûní své povinnosti
uãiní. Soudní rozhodnutí zdrÏet se ru‰ení
v‰ak soused bude muset respektovat.
Pokud by Vám sousedova zvíﬁata zpÛsobila na Va‰em majetku ‰kodu, mÛÏete se
rovnûÏ domáhat její náhrady.
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rum, mûstská knihovna
Vstup: voln˘
V˘stava potrvá do 28. srpna 2008.

K-Centrum, mûstská knihovna
a Staroplzenecká galerie
Kontakt:
Smetanova 932, Star˘ Plzenec
tel: 377 183 662, 377 183 659,
721 981 526
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz,
www.staryplzenec.cz
K-Centrum a Staroplzenecká galerie –
otevﬁeno pro veﬁejnost:
Po, St
9.00–12.00 13.00–17.00 hod.
Út, ât
9.00–12.00 13.00–15.00 hod.
Pá
zavﬁeno
So, Ne
10.00–17.00 hod.
Mûstská knihovna - otevﬁena pro veﬁejnost:
Prázdninov˘ provoz
Po, St
9.00–12.00 13.00–17.00 hod.
Út, ât
zavﬁeno
Pá
zavﬁeno
Hrad RADYNù - novû otevﬁena pohádková audiovizuální expozice v hradní
vûÏi !
OTEV¤ENO:
Út - Ne 10.00 – 18.00 hod.
ROTUNDA sv. Petra a Pavla: otevﬁena
dle dojednání na tel: 377 183 662,
377 183 659
V˘stava ve Staroplzenecké galerii
RICHARD BÖHNEL – PASTELOVÉ
ROZHLÍÎENÍ
Místo: Smetanova 932, Star˘ Plzenec
Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec, K-Cent-

JAZYKOVÉ OKÉNKO
SK¤ÍTKA RADÍNKA
Milé dûti, tatínkové a maminky,
dovolte mi, abych se Vám pﬁedstavil.
Jsem skﬁítek Radínek a patﬁím do Pohádkové zemû Radou‰ovy. Obãas svému
pánovi provádím Ïertovné kousky, aby se
více smál a byl stále hodn˘ na svá stra‰id˘lka i na svÛj lid pod hradem Radyní.

2. srpna 2008 ((sobota)
Sedlecká slavnost aneb Netradiãní setkání se sedleck˘mi rodáky!
Místo: areál Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
v Sedlci
âas: od 16.00 hod.
Poﬁadatel: Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Sedlec
2. srpna 2008 (sobota)
Vystoupení ‰ermíﬁské skupiny
AVALON na hradû Radyni
Místo: areál hradu Radynû
âas: 14.00 a 16.00 hod.
Poﬁadatel: K-Centrum, mûstská knihovna
Star˘ Plzenec
3. srpna 2008 (nedûle)
Vystoupení ‰ermíﬁské skupiny
AVALON na hradû Radyni
Místo: areál hradu Radynû
âas: 14.00 a 16.00 hod.
Poﬁadatel: K-Centrum, mûstská knihovna
Star˘ Plzenec

K uvedenému poznamenávám, Ïe dle
souãasné právní úpravy mÛÏe vlastník svÛj
pozemek oplotit bez jakéhokoli stavebního povolení ãi ohlá‰ení, ale pouze v pﬁípadû, Ïe plot nepﬁevy‰uje 1,8 m a nehraniãí
s veﬁejnû pﬁístupn˘mi pozemními komunikacemi a s veﬁejn˘m prostranstvím. Neníli nûkterá z tûchto podmínek splnûna, je
tﬁeba kontaktovat pﬁíslu‰n˘ stavební úﬁad
a vybudování oplocení s ním ﬁe‰it. Aktuálnû v‰ak projednává Senát novelu stavebního zákona, která by mûla v˘‰e uvedené
podmínky ze zákona vypustit. Oplocení by
tedy do budoucna nemûlo podléhat stavebnímu povolení ani ohlá‰ení.

NùKTERÉ Z P¤IPRAVOVAN¯CH
AKCÍ NA ZÁ¤Í 2008
3. záﬁí 2008 (stﬁeda) – vernisáÏ v˘stavy
Historie a souãasnost obce BaráãníkÛ
ve Starém Plzenci
Místo: Staroplzenecká galerie, Smetanova
932, Star˘ Plzenec
âas: 17.00 hod.
Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec,
K-Centrum, mûstská knihovna
Vstup: voln˘
V˘stava potrvá do 29. záﬁí 2008.
5. záﬁí 2008 (pátek)
BALADA O RADOU·OVI NA
RADYNI
aneb o Radou‰ovû Ïití a pﬁeÏalostném
konci píseÀ stra‰livá
Místo: hrad Radynû
âas: 20.20 hod
Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec,
K-Centrum, mûstská knihovna
Vstup: dobrovoln˘

16. srpna (sobota) a 17. srpna 2008
(nedûle)
·ermíﬁi z AVALONU a skupina
·LÁPOTA na hradû Radyni
(‰ermíﬁské vystoupení na hradû i pod
hradem, ukázka stﬁedovûkého tábora,
stﬁelba z luku i ku‰e a spousta her a
soutûÏí pro dûti i dospûlé)
Místo: areál hradu Radynû
âas: 12.00, 14.00 a 16.00 hod.
Poﬁadatel: K-Centrum, mûstská knihovna
Star˘ Plzenec
Vstupné: dobrovolné

20. záﬁí 2008 (sobota)
RADOU·OVY HRY
– 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 30 Kã

Oba uÏ se moc tû‰íme na Va‰e obrázky
i básnû, pohádky i povídky.
Dobﬁe se pobavíme 20. záﬁí u Radynû.
To uÏ dnes dobﬁe vím. A zdalipak jste
dobﬁe ãetli ãervencové RadyÀské listy?
Tak tam se mi také jeden Ïertík povedl.
Zatoulal jsem se v redakci mezi písmenka
a v jedné vûtû o nás stra‰idlech jsem vymûnil mûkké „i“ za tvrdé „y“ v pﬁíãestí minulém. Vûﬁím, Ïe jste si v‰imli mého Ïertu.
Mnozí moÏná tak pozorní nebyli. A tak si

nyní pﬁiblíÏíme ná‰ svût pohádkov˘ch
bytostí podle pravidel. Hodní skﬁítkové,
lesní víly, vodníci a ãarodûjnice, stra‰id˘lka z Radou‰ovy pohádkové zemû vymysleli dal‰í nová pﬁekvapení. V‰imnûte si ve
slovû „vymysleli“ po písmenu l mûkkého
„i“. Vodníci a skﬁítkové jsou rodu muÏského s Ïivotnou koncovkou, a proto se v pﬁíãestí minulém pí‰e „i“ mûkké. A protoÏe
jsem vidûl v mnoha domácnostech kouzeln˘m dalekohledem, Ïe cestujete i po inter-
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RADOU·ÒV ÚSMùV –
TERMÍN PRODLOUÎEN
Veselé
kresby,
malby, pohádky,
povídky i básnû
mÛÏete tvoﬁit dále.
V‰echny Radou‰ovi pﬁedloÏíme
a necháme se
bûhem her pﬁekvapit, koho a jak ná‰
rytíﬁ spravedlivû
odmûní. Svá díla
pﬁineste nebo za‰lete do K-Centra,
mûstské knihovny ve Starém Plzenci,
Smetanova 932 nejpozdûji do 12. záﬁí
2008.
ZároveÀ zveme v‰echny pﬁíznivce hradu
Radynû a jejího pána Radou‰e na jiÏ tﬁetí
roãník Radou‰ov˘ch her, kter˘ se uskuteãní dne 20. záﬁí 2008 pod hradem
Radyní.
BliÏ‰í informace na tel. ã.: 377 183 662,
377 183 659 nebo na e-mail. adrese:
info.plzenec@staryplzenec.cz.
Eva Suttnerová
OSHR

Z· STAR¯ PLZENEC

REPUBLIKOVÁ FINÁLE
Ve dnech 26. 6 .– 29. 6. 2008 probûhly
republikové soutûÏe v Medvûdí stezce,
atletice a bränballu v Olomouci. Jak jiÏ
jsme informovali v pﬁedchozích RL, do
tûchto finálov˘ch kol se probojovaly i dûti
ze sportovního krouÏku.
Kromû republikov˘ch soutûÏí dûti nav‰tívily i lanové centrum PROUD, vyzkou‰ely si rafting, jízdu na trojkolkách a ostatní sportovní aktivity, které nabízela asociace sportu pro v‰echny.
A jak jsme dopadli v jednotliv˘ch soutûÏích? VELICE DOB¤E.

RadyÀské listy – srpen 2008
netu, tak Vám je‰tû prozradím, kde naleznete pomoc, aÏ si nûkdy nebudete vûdût
rady s pravopisem. Existuje bezplatná
jazyková poradna, kde Vám na Vá‰ dotaz
rádi odpoví a mnoho zajímavého doporuãí:
Ústav pro jazyk ãesk˘ AV âR
oddûlení jazykové kultury - jazyková
poradna. Doporuãujeme: - zábavnû-vzdûlávací seriál O ãe‰tinû, kter˘ vysílá âT 2,
- internetové stránky www.jazykovaporadna.cz, na kter˘ch najdete odpovûdi na
ãasto kladené dotazy, rubriku Dotaz t˘dne
a bibliografii základních jazykov˘ch pﬁíru-

ãek, – internetové stránky http://prirucka.ujc.cas.cz, na nichÏ najdete v˘kladovou
ãást pﬁipravované internetové jazykové
pﬁíruãky.
Varujeme pﬁed rÛzn˘mi internetov˘mi
stránkami, jeÏ se prezentují jako Pravidla
ãeského pravopisu, pﬁed ‰koleními
a kurzy s tematikou ãeského jazyka
v obchodní/úﬁední korespondenci, které
vedou lektoﬁi bez odpovídajícího lingvistickéhovzdûlání.
O rozhovor skﬁítka Radínka poÏádala
Eva Suttnerová

Dne 11. srpna 2008 vzpomeneme nedoÏit˘ch 80 let
pana Václava Zralého.
Nikdy nezapomeneme.
ManÏelka, syn a dcera s rodinou.

Dne 22. srpna 2008 tomu bude 30 let, kdy nás navÏdy opustil
milovan˘ manÏel, tatínek a dûdeãek
pan Václav Kuchynka.
S láskou stále vzpomínáme. ManÏelka Vûra, syn Václav
a dcery Vûra a Alena s rodinami.

Medvûdí stezka:
(20 – 24 hlídek v kategorii)
7. místo Michael Kesl, Jakub KﬁíÏek
7. místo Hana ·tûtková, Nikola ·pelinová
14. místo Lubo‰ Vála, Michal Votﬁel
Bränball:
Havelka, Brejcha, Vála, PﬁibáÀ, ·tûtka,
Vránek, Benedikt, ·pelinová, Lejsek, Florian, Kováﬁik, ·tetková, Protivová.

Jako jednotlivec se Jakub umístil na tﬁináctém místû.
V‰em dûtem dûkuji za vzornou reprezentaci na‰í ‰koly a za dosaÏení tak pûkn˘ch
v˘sledkÛ.
Jana Hermanová
Foto Milan Florian

Poﬁadatelem byla na závûr vyhlá‰ena
je‰tû MISS BRÄNDBALL, kterou se stala
na‰e hráãka Nikola ·pelinová.
Atletika:
DruÏstvo PlzeÀského kraje, ve kterém
byl i ná‰ Jakub KﬁíÏek, obsadilo 2. místo.

Náv‰t‰ûva lanového centra PROUD.

Po urputn˘ch bojích si nakonec v bränballu dûti vybojovaly 3. místo.

V‰ichni úãastníci republikového finále.
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Z· SEDLEC

V¯ROBA PAPÍRU
Poslední t˘den ‰kolního roku se obvykle vybírají staré se‰ity, rozdávají v˘kresy
a práce uloÏené v „‰anonech“. PﬁeváÏná
ãást popsaného, pokresleného ãi pomalovaného papíru skonãí ve sbûru papíru a
my se rozhodli si vyzkou‰et „recyklaci
papíru“ vlastními silami. Na‰im finálním
produktem byl ruãnû vyroben˘ papír nejprve ze star˘ch novin a poté právû ze
sesbíraného papíru.
Jak nám ‰la práce od ruky, je vidût na
fotografiích, které nás pﬁi ní zachycují.

Honza a Luká‰ pﬁi v˘robû papíru.

NÁV·TùVA MALÉ VODNÍ
ELEKTRÁRNY
Jedním z témat pﬁírodovûdy v 5. roãníku
je energie a v˘roba elektﬁiny. Toto uãivo
vût‰inou baví spí‰e kluky, ale jen tûÏko si
umíme vybavit, jak samotná v˘roba elektﬁiny v rÛzn˘ch typech elektráren funguje.
Proto jsme velmi uvítali, kdyÏ pﬁi‰el ná‰
spoluÏák Michal se sdûlením, Ïe jeho
dûdeãek má malou vodní elektrárnu ve
Starém Plzenci a Ïe by byl ochotn˘ nám ji
ukázat v provozu a vysvûtlit nám postup
v˘roby elektﬁiny. Vydali jsme se tedy do

Odpoãinek u náhonu.

VYCHÁZKA NA ZÁMEK KOZEL
JiÏ tradiãnû se celá na‰e ‰kola na konci ãervna vydává pû‰ky na nedalek˘ zámek Kozel.
NejenÏe se pûknû projdeme, ale témûﬁ vÏdy nás ãeká nûjaká novû upravená vyhlídka
v krásném zámeckém parku, pﬁípadnû v˘stava v zámecké jízdárnû. Cestou si pﬁed prázdninami spoleãnû se sv˘mi uãitelkami také ﬁádnû pﬁipomeneme zásady bezpeãnosti pﬁi
pobytu v pﬁírodû a putování po stezkách a v dopravním provozu. Odmûnou nám jsou
sladkosti v místní cukrárnû, na které se v‰ichni tû‰íme. Jen ‰koda, Ïe nûkteﬁí na‰i spoluÏáci jsou takoví leno‰i, Ïe i tato 8 km cesta se jim zdá moc dlouhá.
Text a foto Mgr. Anna Císaﬁová, ﬁeditelka Z· Sedlec

Zastaveníãko u fontány.

Starého Plzence k jezu se na elektrárnu
podívat. Michalova babiãka si pro nás pﬁipravila krátké povídání o rÛzn˘ch typech
elektráren a dûdeãek nám poté spustil tuto
malou vodní. Bylo zajímavé sledovat
nejen práci turbiny, ale také to, jak se mûní
klidná voda v drav˘ proud. Dûdeãek nám
je‰tû vysvûtlil, jak se elektﬁina z jeho elektrárny dostává do elektrické sítû a odpovûdûl na v‰eteãné otázky a my se poté, zase
o nûco moudﬁej‰í, rozlouãili a vyrazili zpût
do ‰koly.
Text a foto Mgr. Anna Císaﬁová,
ﬁeditelka Z· Sedlec

V¯LET SEDLECK¯CH
PÁËÁKÒ NA ·UMAVU
Na konci ‰kolního roku se na‰i páÈáci se
svoji paní uãitelkou a paní vychovatelkou
Schmidovou vydali na v˘let na ·umavu.
Na‰ím cílem byla nejdﬁíve známá ‰umavská jezera – âerné a âertovo. Proto jsme
vystoupili hned po prÛjezdu vlaku tunelem ve stanici ·piãák. Nejdﬁíve jsme vyrazili smûrem na ‰piãácké sjezdovky
a odtud odboãili na ‰piãácké sedlo. Tam se
v‰ichni podivili, Ïe louãka, na kterou jsme
z lesa vy‰li, se v zimû stává známou sjezdovkou Vajsovnou. Pﬁi zbystﬁení prvního
moÏného obãerstvení mnozí z nás neodolali a první zastávka byla nasnadû. Po
nabrání sil jsme pokraãovali smûr âerné
jezero. Cesta ubíhala celkem rychle a po
nûkolika zastávkách u informaãních tabulí jsme dospûli k prvnímu z jezer. Zde
jsme si odpoãinuli a jak nám paní uãitelka
slíbila, pokraãovali jsme v˘stupem „malého vr‰íku“ na âertovo jezero. Nejlep‰í pro
popis tohoto úseku by asi byl zvukov˘
záznam, kter˘ by mimo jiné obsahoval
Ïádosti o pﬁivolání vrtulníku, protestní
hesla proti v˘stupu apod. Ale nakonec
jsme i tento úsek zvládli.
âertovo jezero se skoro v‰em líbilo
více. A nás uÏ ãekala jen cesta z vr‰ku do
Îelezné Rudy, kde jsme mûli domluvené
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ubytování u jednoho z na‰ich kamarádÛ –
Dana. Ten také zaãal cítit domovské prostﬁedí a bral cestu zpátky pomûrnû rychle.
K nûmu se pﬁidali dal‰í kluci – Michalové,
Bóìa, Kuba, Petr a na‰e jediná dívka na
v˘letû – Johãa. Brzdy Dan a Tom zÛstávaly vzadu. A tak se stalo, Ïe ‰pice na‰eho
útvaru minula rozcestník turistick˘ch cest
a my si tak cestu prodlouÏili o dal‰í 2 km –
do Rudy jsme ‰li pﬁes AlÏbûtín!
U rozcestníku u AlÏbûtína se paní uãitelky pokusily o zmûnu trasy a pokou‰ely se
nám namluvit, Ïe dal‰ích 10 km na jezero
Laka bychom je‰tû zvládli. My ale mûli
opaãn˘ názor, a tak jsme pokraãovali smûr
Ruda. Na okraji Îelezné Rudy nás Dan
zavedl do vyhlá‰ené cukrárny Snûhurka.
Zde se v‰ichni odmûnili za zdárnû u‰lé kilometry v˘born˘mi zmrzlinov˘mi poháry.
UÏ nás ãekala pouze koupû míãe a pití
a cíl cesty je na dosah!.
U FranãíkÛ nás pﬁivítali s otevﬁenou
náruãí, my se ubytovali a vyrazili na zahradu, kde jsme hráli rÛzné hry aÏ do opékání
vuﬁtÛ. V pÛl desáté jsme se pﬁemístili
dovnitﬁ a zde pokraãovali v hrách a nakonec jsme si pustili film.
Po probuzení následovala snídanû, po

RadyÀské listy – srpen 2008

V lanovém centru.

níÏ jsme ‰li k novému lanovému centru,
které vyrostlo pod sjezdovkou U NádraÏí.
Tam jsme obhlídli moÏnosti sportovního
vyuÏití této atrakce a pokraãovali v prohlídce Îelezné Rudy. Následoval obûd

u FranãíkÛ, kter˘ nám pﬁipravila Danova
maminka, a my se pak vydali na nádraÏí,
kam za chvilku pﬁijel ná‰ vlak.
Text a foto Mgr. Anna Císaﬁová,
ﬁeditelka Z· Sedlec

PODùKOVÁNÍ OD JEDNÉ OPRAVENÉ STUDÁNKY
Dne 14. ãevna jsme se se‰li na brigádû,
abychom dovyzdili studánky v lese pod
Radyní. Nûkdo by moÏná ﬁekl – to musela b˘t pûkná nuda, na to by mne nedostali. A víte Ïe ne? Bylo to docela pûkné
adrenalinové a veselé dopoledne. Adrenalinu bylo jistû dost. KdyÏ stojíte rozkroãen˘ na místy k˘vajících se kamenech nad
hlubokou vodou plné studánky a k tomu
vám podávají tûÏko udrÏitelné balvany, je
to docela napínavé. A samotné vyhledává-

ní kamenÛ v terénu a následné usazení
bylo také trochu „na bednu“. Kámen pﬁetáãíte v‰emi smûry, pﬁeklápíte, natáãíte
a nakonec ho tﬁeba pro tuto chvíli vyﬁadíte. A kdyÏ „pasuje“, musí se pûknû zasadit
do betonové malty. Koupeli jsme se tak
tak vyhnuli, obãas nás osprchoval gejzír
po padajícím kameni – uskoãit nebylo
kam ani kdy. V‰echno jsme brali s humorem. Mûli jsme dobrou náladu, protoÏe se
nám dílo daﬁilo a také proto, Ïe nám pﬁi‰li

pomoct mladí „odrostlí pion˘ﬁi“ z Blovic.
Za práci umûli poﬁádnû vzít, a tak je‰tû
jednou: Jardo, Pepíku, Honzo – velké
díky! MoÏná, Ïe se najdou takoví kluci
a dûvãata i v na‰em mûstû. Dûkujeme
i dûvãatÛm z Blovic, které natíraly chatky
v pion˘rském areálu.
Za jednu skupinu brigádníkÛ OSHR od
svatební skály nad Ot˘sov˘m lomem
Jitka Sutnarová

PODùKOVÁNÍ SBORU âESKÁ PÍSE≈ Z PLZ≈ù
Obãanské sdruÏení HÛrka a Radynû ve
Starém Plzenci i letos pﬁipravilo koncert
k památce upálení Mistra Jana Husa, poloÏilo kvûtiny k jeho pomníku u kostela
Narození sv. Jana Kﬁtitele na námûstí
a zapálilo na jeho poãest vatru u skalky
v Kollárovû ulici.
V˘znamnou kulturní událostí v rámci
tohoto vzpomínkového setkání byl nejen
pro staroplzenecké obãany koncert smí‰eného pûveckého sboru âeská píseÀ,
v jehoÏ ãele stojí v souãasné dobû sbormistr Jiﬁí ·trunc, dirigent opery DJKT v Plzni
a Státní opery Praha. Sbor byl zaloÏen
v roce 1954 skladatelem a dirigentem
ZdeÀkem Luká‰em.
Za dobu své ãinnosti sbor uskuteãnil na
600 koncertÛ v âechách i v zahraniãí,
nahrál více neÏ 100 písní a cyklÛ a vydal
samostatné CD.
Pravidelnû se âeská píseÀ úãastní mezinárodních soutûÏí a festivalÛ, z nichÏ si
vÏdy pﬁiváÏí ocenûní. Pﬁed necel˘m mûsí-

cem se zúãastnila Mezinárodního festivalu
duchovní hudby v Bratislavû, s úãastí 30
sborÛ z celého svûta, kde vybojovala dvû
stﬁíbrné medaile. KaÏdoroãnû poﬁádá koncerty v Plzni a okolních mûstech. 22. záﬁí
vystoupí v Západoãeském muzeu v Plzni.
Uvede trojdílnou skladbu ZdeÀka Luká‰e
Pocta tvÛrcÛm a v listopadu uskuteãní kon-

Pomník M. Jana Husa na námûstí.

Sbor âeská píseÀ.

cert v katedrále sv. Bartolomûje. Zazní
Requiem Wolfganga Amadea Mozarta.
Obãané Starého Plzence dûkují jménem
OSHR âeské písni za v‰echna dosavadní
vystoupení, která u nás uskuteãnila vÏdy
s velk˘m ohlasem a nad‰ením v‰ech pﬁítomn˘ch, a upﬁímnû se tû‰í na pﬁí‰tí koncert.
Text a foto Eva Suttnerová
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NA K¤IVOKLÁTSKU S HISTORIKEM SE LIDEM LÍBILO
Ojedinûl˘ program zájezdu Obãanského sdruÏení HÛrka a Radynû pﬁipravil
Václav Fi‰er, ãlen historické sekce. âlenové a pﬁíznivci OSHR se pokaÏdé právem tû‰í na populární formou pﬁiblíÏenou historii pamûtních míst, která na
v˘pravách za poznáním nav‰tûvujeme.
Bohaté znalosti pana Fi‰era nás vÏdy
pﬁekvapí. Není divu, Ïe zájem lidí rok od
roku o neobvyklé zájezdy narÛstá.
Kromû znám˘ch lokalit mÛÏeme obdivovat také v˘jimeãné pﬁírodní památky,
kam mnoho lidí nepﬁichází. A tak se nám
daﬁí velmi úspû‰nû ãerpat energii tím nejlep‰ím zpÛsobem. To se také projevuje
v celkové pﬁíjemné atmosféﬁe, která se
spontánnû vytvoﬁí zatím na kaÏdé akci,
kterou poﬁádáme sami nebo ve spolupráci s jin˘mi spolky a organizacemi. A tak
se spoleãnû vydáváme téÏ s baráãníky,
hasiãi, myslivci i invalidy za krásami
na‰í vlasti a je nám v‰em pospolu radostnû a ‰Èastnû, jak dokazují ãasté úsmûvy.
Humor a vtip dodávají kaÏdému chuÈ do
Ïivota. Bûhem jízdy v autobusu nás prÛbûÏnû ná‰ stál˘ prÛvodce seznamoval se
v‰emi pamûtihodnostmi, pﬁipojil mnoho
zajímavostí z historie i souãasnosti staveb, jejich majitelÛ. Vzpomínat budeme
na zámek Zbiroh s krásn˘mi pávy, jezírka a vodopád ve Skryjích, muzeum
s v˘stavou trilobitÛ, muÏi na kﬁivoklátském nádvoﬁí vyzkou‰eli luk a ku‰i, pﬁenesli jsme se do stﬁedovûku i na Toãníku.
Máme za sebou ãtvrt˘ zájezd, kdy sice
jezdíme pokaÏdé jinam, ale jedno a totéÏ
se opakuje – pravá rodinná pohoda, kdy
si v‰ichni rozumûjí a opravdu se umí
tû‰it, a radost z krásného dne.

Václav Fi‰er (uprostﬁed) se svojí skupinkou v˘letníkÛ.

Text a foto Eva Suttnerová
Stﬁelba z luku pány velmi bavila.

MÁME ZA SEBOU PÒLKU PRÁZDNIN…
Dûtem utekla první pÛlka
prázdnin a poãasí jim moc
nepﬁálo. Posledních pár hezk˘ch dní nám vy‰lo na pﬁedposlední ãervnovou sobotu, kdy
se uskuteãnila v místní sokolovnû akce Táta dneska frãí. Má za úkol
v rámci celorepublikové kampanû sítû MC
zaãlenit tatínky do kaÏdodenních slastí i
starostí rodiny. SoutûÏní odpoledne pro
celou rodinu zaãalo ve 14 hodin. Sluníãko
nám pﬁálo, a tak se nûkdy tatínkové zapotili pﬁi tûÏ‰ích disciplínách, napﬁ. pﬁi chÛzi
s prckem na jedné ruce a lÏiãkou s ping
pongov˘m míãkem v druhé. Dále si pak
zatrénovali pﬁi slalomu s koãárkem nebo
procviãili skládání veãerníãkovské ãepice
z novin. Za kaÏdou disciplínu si vyslouÏili
razítko a za pln˘ poãet razítek dostali taÈkové chlazeného lahváãe a dûtiãky ta‰ku
s pﬁekvapením. Odpoledne uteklo v pﬁíjemné atmosféﬁe. Po 17. hodinû jsme
odcházeli spokojeni domÛ.
Poslední pracovní ãervnov˘ den nás
v centru nav‰tívila paní poslankynû Ivana
Levá, aby na‰e centrum podpoﬁila a pomohla v problémech, které nás trápí. Dûkujeme jí a tû‰íme se na brzkou shledanou,

neboÈ se jí u nás líbilo a mateﬁské centrum
v Plzenci hodnotila jako skvûl˘ nápad.
V ãervenci jsme mûli v plánu opakovat
úterní pikniky pod ‰irákem, ale vzhledem k nemilému poãasí byly odvolány.
Dal‰í, srpnové, budou na na‰ich stránkách
www.rcdracek.unas.cz.
Také nás od záﬁí ãekají velké zmûny,
jako tﬁeba nové kurzy, jiné a snad pro
maminky v˘hodnûj‰í poplatky. Jeden
z kurzÛ bude vûnován budoucím maminkám se v‰ím, co by mûly znát k mateﬁství.
Novû bude hravé dopoledne pro dûti do 1
roku, pak od 1 do 2 let. ·koliãka pro
nejmen‰í do 3 let pro velk˘ zájem zÛstává. Dokonce je moÏné ji roz‰íﬁit na kurzy
dva. Aktuálnû bude v‰e jiÏ v srpnu na
webov˘ch stránkách. Zatím pﬁejeme hezk˘
zbytek prázdnin a tû‰íme se na v‰echny
nejen staré náv‰tûvníky. Zaãínáme 1.
záﬁí!!!
Je‰tû dÛleÏitá zpráva – hledáme paní na
hlídání po dobu kurzu pro maminky!!!
MÛÏe b˘t mamãa na MD nebo ãilá babiãka. Bude se vûnovat jen hlídání dûtiãek a
na ostatní bude vÏdy pﬁítomna jedna sluÏební maminka. Tû‰íme se na vás Eva
Mertlová a team RCD.

Unaven˘ Davídek odpoãívá na klouzaãce.
Foto Eva Mertlová
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I odváÏn˘ dûdeãek si pﬁi‰el zasoutûÏit...
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Foto Eva Mertlová

Táta dneska frãí - nûkteﬁí taÈkové si i cizí dûti vypÛjãili, aby si mohli zasoutûÏit.
Foto Eva Mertlová

KOLO ROKU – LUGHNASAD
DAL·Í NÁZVY: LAMMAS, DOÎÍNKY, LOAF MASS, FREY FAXIJ

Ani jsme se nestaãili poﬁádnû ohﬁát a uÏ máme vrchol Kola roku
za sebou. Ale Kolo se nepﬁestane otáãet, ãeká nás dal‰í svátek
na‰ich pﬁedkÛ - Svátek Lugnasad. Je jedním z nejdÛleÏitûj‰ích
svátkÛ Kola roku. Slaví se 31. ãervence/1. srpna. Je to svátek keltského boha Luga, v podstatû pﬁipomíná doÏínky, to znamená, Ïe
se sklízely a oslavovaly plody pﬁírody, zároveÀ je v Kole roku prvním svátkem podûkování Matce Zemi za úrodu. Lug, bÛh slunce
a svûtla, byl odedávna znázorÀován jako havran a byl uctíván také
jako bÛh úrody, ﬁemesel, zlomyslnosti a ta‰kaﬁic. Jin˘ název svátku je Lammas (v anglicky mluvicích zemích) a jeho tradicí je
peãení bochníku z posledního snopu. Vûﬁí se, Ïe v tomto bochníku Ïijí duchové obilí. RovnûÏ se vyrábûjí slamûné panenky, které
symbolizují Matku - bohyni. Umístí se nad dveﬁe jako ochrann˘
talisman.
První úroda je sklízena, dny se krátí a slunce slábne, proto bude
zapotﬁebí dodat mu sílu. Lidé tanãí a radují se. Svou energii posílají slunci, aby pozastavili jeho pokles ke
smrti. Vhodná doba
pro magii spravedlnosti. Staré uvolÀuje
místo novému, proto je
ãas ukonãit nedorozumûní a pﬁestat usilovat
o nedokonãené vûci.
Toto období je vhodné pro magii spravedlnosti. Vyberte si den,
kdy mûsíc pﬁib˘vá.
Chcete vyﬁe‰it spory,
usnadnit si cestu,
napravit nespravedlivost? Okolí na vás
tlaãí a nutí ke kompromisu? Tento rituál je
pro vás velmi vhodn˘.
Udûlejte si kruh
z oﬁechov˘ch vûtviãek
ãi z lesních oﬁechÛ. Je
to tradiãní strom keltsk˘ bÛh Lugh

moudrosti. Uprostﬁed umístûte symbol va‰ich problémÛ: minci,
hraãky (dÛm ãi autíãko), které budou symbolizovat va‰e problémy
s nemovitostí, s autem… MÛÏete umístit panenku ãi fotku konkrétní osoby. Pak najdûte pﬁedmût z cínu nebo z bronzu. Ty patﬁí
k planetû Jupiter, která pﬁedstavuje spravedlnost. Zabalte symbol
sv˘ch problémÛ a cínov˘ ãi bronzov˘ pﬁedmût do alobalu (symbolizuje planetu Merkur). Pﬁi tom si pﬁedstavujte, jak svazujete
nespravedlnost, zlobu a rozhoﬁãení. SvaÏte balíãek provázkem
a souãasnû s tím svazujete své zamotané spory.
Nechte balíãek na parapetu do té doby, aÏ uvidíte srpek nového
mûsíce. Venku pﬁestﬁihnûte ‰nÛrku a vnímejte, jak se negativní
energie uvolÀuje. Jste pﬁipraveni pro nov˘ zaãátek. Teì si pﬁejte
nûco hezkého!
UÏívejte si sluneãního svûtla i energii úrodné Matky Zemû.
Schovejte si ji v sobû - v zimû se bude hodit.
Jitka Dvoﬁáková
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PRONAP HRÁL
FOTBAL

V dobû konání mistrovství svûta v kopané zorganizovala odborová organizace
Pronap turnaj mezi zamûstnanci, aby se pﬁesvûdãili o
vlastních sportovních v˘konech na hﬁi‰ti. Zápas, kter˘
skonãil 9:8, byl dÛkazem
bojovnosti, dramatiãnosti a
rychl˘ch akcí. Na závûr se
konalo obãerstvení a pﬁedání cen nejaktivnûj‰ím a nejhouÏevnatûj‰ím hráãÛm.
Tímto chce odborová organizace podûkovat vedení
spoleãnosti Pronap za krásné ceny, ze kter˘ch mûl
radost nejeden úãastník turnaje. V‰ichni odcházeli
s pocitem, Ïe to urãitû nebyl
poslední turnaj pracovníkÛ
v kopané.
Ing Josef ·irok˘
Foto Roman Valenta

PRVNÍ KONCERT U OPRAVENÉ ROTUNDY
Pár hodin po slavnostním otevﬁení 25. ãervna 2008 se u rotundy sv. Petra a Pavla ve
Starém Plzenci tradiãnû se‰li Ïáci flétnov˘ch tﬁíd paní uãitelky Hany Pumrové ze ZU·.
Sv˘m rodiãÛm, pﬁátelÛm a dal‰ím posluchaãÛm zahráli nûkteré ze skladeb, které se nauãili v uplynulém ‰kolním roce. Mohli tak i zmûﬁit své v˘kony mezi sebou, ale kaÏd˘ byl
odmûnûn potleskem. Pﬁíjemné poãasí umoÏnilo konat akci pﬁed rotundou a posluchaãi se
mohli pohodlnû usadit ve stínu velk˘ch stromÛ. Po skonãeném koncertû dostali Ïáci
vysvûdãení a radostnû vykroãili vstﬁíc prázdninov˘m radovánkám.
Dûkujeme paní uãitelce Pumrové za organizaci a K-Centru ve Starém Plzenci za
umoÏnûní tohoto milého setkání.
Text a foto Ing. Jaroslav BroÏ

PODùKOVÁNÍ
Srdeãnû dûkuji Sboru dobrovoln˘ch
hasiãÛ ve Starém Plzenci, kteﬁí mi
pomohli s odstranûním následkÛ pﬁívalov˘ch de‰ÈÛ v mém domû v Baslovû
ulici.
Jiﬁina Bﬁeãková
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PASTELOV¯ SVùT RICHARDA BÖHNELA
Jsou obrazy, které ãlovûka zaujmou, ale nechtûl by b˘t s nimi
v jednom bytû – buì vás sv˘mi barvami a kompozicemi neustále
jakoby burcují k ãinnosti a nebo vyzaﬁují jak˘si neklid. Richard
Böhnel v‰ak svou jemnou technikou pastelu spí‰e uklidÀuje a pﬁiná‰í pohodu ctitelÛm realistické tvorby. Tvorby, jeÏ není úplnû
popisná, ale má zároveÀ v sobû cosi neuchopitelného, jakési vnitﬁní napûtí a zároveÀ pohodu – prostû v‰echno to, co dûlá dobr˘
obraz obrazem. „Maluji klidné krajiny proto, Ïe sám jsem dost
neklidn˘ – a tak ten klid pak vkládám alespoÀ do nich. Jestli nám
nûco v dne‰ní velmi uspûchané dobû schází, je to zejména pohled
na krásno, na krásné vûci,“ ﬁíká autor.
Také vernisáÏ v˘stavy byla plná pohody: se‰li se zde hlavnû
autorovi pﬁátelé a známí, mezi nimiÏ nechybûl amatérsk˘ fotograf
Miroslav âadek ãi znám˘ autor staroplzeneck˘ch motivÛ pan
Hroch. O zahájení se postarala folková skupina Toman a lesní
panna, tentokrát zastoupená pouze Pavlem Tomanem, jehoÏ hra na
elektrické varhany dotváﬁela poklidnou atmosféru. V‰ak pastel je
nûÏná a kﬁehká záleÏitost a k jemn˘m pohledÛm na krásy nejen
Starého Plzence, ale i Nepomuka, Blovic ãi ·títova by se napﬁ.
hardrock tûÏko hodil. Náv‰tûvníci si se zalíbením ukazovali jednotlivé motivy obrazÛ znám˘ch míst a také oceÀovali pohlednice
s miniaturami autorov˘ch obrazÛ.
Autorova umûlecká pouÈ byla dosti kﬁivolaká a plná neãekan˘ch
zvratÛ. Je spí‰e znám jako tvÛrce kreseb do dûtsk˘ch ãasopisÛ 70.
a 80. let, jako byly Pion˘r ãi Sedmiãka. Dostal se k nim vlastnû
z donucení: pÛvodnû se vûnoval bûÏné novinové kresbû a také
karikaturám. KdyÏ pak pﬁi‰el srpen 1968 a on v reakci na události s ním spojené uveﬁejnil pozdûji v ãasopise Kvûty tiskovou stranu politick˘ch kreseb na téma srpnové okupace, byl – ov‰em
i z dal‰ích dÛvodÛ - takﬁíkajíc „odejit“ z redakce do archivu MF –
ale s poloviãním platem. Jako otec tﬁí dûtí tehdy hledal dal‰í moÏnost v˘dûlku. Pro práci v dûtsk˘ch ãasopisech – zprvu témûﬁ ilegální - pak musel dál zdokonalit techniku pérovky a také techniku
psaní drobného písma do komiksov˘ch bublin.
Autor dodává: „UÏ jako dítû jsem chtûl malovat. V roce 1947
jsem se pﬁihlásil na UMPRUM, zkou‰ky jsem udûlal, ale pro
velk˘ zájem (tehdy se hlásili v‰ichni, kdo za války nemohli studovat) jsem nebyl pﬁijat. Pozdûji jsem se mnohému nauãil v soukromé v˘tvarné ‰kole Jaroslava ·vába... a také to máme v rodinû:
mÛj nevlastní bratr byl v˘born˘ rytec.
Jak uÏ bylo ﬁeãeno, vÏdycky jsem touÏil malovat: nejdﬁíve jsem
zkou‰el akvarel, temperu, okrajovû také olej, koneãnû pak, uÏ
v dÛchodu, pastel. A i kdyÏ je m˘m tvÛrãím pﬁítelem uÏ bezmála

dvacet let, stále nacházím v práci s ním nûco nového.“
Zajímavou souãástí v˘stavy byla i série pastelÛ nazvaná Toulky
vlastní hlavou. Obãas se v ní mihly i antické motivy. A tak jsme se
zeptali, zda by je nemohl okomentovat…
„âlovûk má za sebou dlouhé roky novinaﬁiny a nemÛÏe se
vyhnout otázce, co ãeká zejména na‰e vnuky a pravnuky
v budoucnu - a tak se to snaÏím glosovat, anebo se tímto zpÛsobem pokou‰ím vyslovovat urãitá Ïivotní poznání,“ ﬁekl nám autor.
A zároveÀ nás pozval na svoji dal‰í v˘stavu, kterou bude mít
v listopadu pﬁí‰tího roku v Nepomuku. Bude to v˘stava bilancující, uspoﬁádaná k jeho nadcházejícím prosincov˘m osmdesátinám
jako ohlédnutí za jeho celoÏivotním v˘tvarn˘m usilováním.
Jestli nám nûco v dne‰ní uspûchané dobû schází, pak je to
pohled na krásné vûci. A tak se nezapomeÀte zastavit v na‰í
v˘stavní síni a ﬁeknûte si s autorem „pokud je moÏno se nûãemu
kochat, kochnûte se!!“
Anna Velichová

Staroplzenecké zastavení.

Autor v˘stavy Richard Böhnel poodhalil náv‰tûvníkÛm pﬁi vernisáÏi své umûlecké nitro.

Foto Eva Vlachová

Foto Eva Vlachová
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STAR¯ PLZENEC
Na konci ‰kolního roku jsme
opût jako kaÏd˘
rok
zavítali
mezi druháãky
základních
‰kol, kteﬁí spolupracují
na
preventivním
projektu Policie
âeské
republiky
s názvem Ajax. Hlavním tématem na‰eho
závûreãného setkání byla zejména doporuãení smûﬁující k bezpeãí dûtí o prázdninách a také vyhodnocení celoroãní práce
dûtí na tomto projektu. V leto‰ním ‰kolním
roce jsme pro druháãky vyhlásili soutûÏ
o ply‰ové pejsky Ajaxe, která nese název
„Co nás Ajax nauãil“. Proto, aby mohly
dûti Ajaxe získat, musely vytvoﬁit nûjaké
dílo, které souviselo s tímto tématem.
Jejich znalosti jsme si také ovûﬁili formou
ãtyﬁ testov˘ch otázek, poté jsme zkontrolovali vyplnûné zápisníky a ãtyﬁem reprezentantÛm z kaÏdé tﬁídy jsme poloÏili
nûkolik otázek. Krásné práce jsme získali
také od dûtí ze Základní ‰koly ve Starém
Plzenci. Pro leto‰ní ukonãení Ajaxe jsme
si pro kaÏdého Ïáãka pﬁipravili policejní
diplom, kter˘ byl jak˘msi podûkováním za
jejich spolupráci..

Chtûla bych touto cestou také podûkovat v‰em rodiãÛm a zejména pak paním
uãitelkám, které na tomto projektu
s dûtmi zodpovûdnû pracují a pﬁispívají
k bezpeãí tûch nejmen‰ích.
Do zahradního domku na náﬁadí ve Starém Plzenci se vloupal v noãních hodinách z 31. kvûtna na 1. ãervna zatím
neznám˘ pachatel, kter˘ odtud odcizil
ãtyﬁi kusy hliníkov˘ch kol s pneumatikami. Po pachateli, kter˘ se sv˘m protiprávním jednáním dopustil trestného ãinu krádeÏe, pﬁiãemÏ zpÛsobil po‰kozenému
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hmotnou ‰kodu ve v˘‰i pﬁibliÏnû 14 700
korun, policisté pátrají.
Dal‰í v˘bornou práci odvedli policisté
z obvodního oddûlení Star˘ Plzenec s policisty ze sluÏby kriminální policie a vy‰etﬁování, kdyÏ se jim podaﬁilo zjistit pachatele, kter˘ se na konci mûsíce kvûtna tohoto roku vloupal do osobního motorového
vozidla znaãky ·koda Octavia, z nûhoÏ
odcizil navigaãní zaﬁízení, vrtací kladivo,

notebook a plastov˘ kufﬁík se sadou vrtákÛ. Policejní komisaﬁ zahájil proti pachateli trestní stíhání pro trestn˘ ãin krádeÏe.
JIÎNÍ PLZE≈SKO
V pátek 6. ãervna do‰lo ve veãerních
hodinách na silnici I/20 ve smûru jízdy od
obce Losiná na PlzeÀ k dopravní nehodû,
která si vyÏádala zranûní jedné osoby. Tﬁicetilet˘ ﬁidiã cizí státní pﬁíslu‰nosti, kter˘
ﬁídil osobní motorové vozidlo znaãky
Opel Corsa, nepﬁizpÛsobil
pﬁi prÛjezdu pravotoãivé
zatáãky rychlost vozidla
sv˘m schopnostem, povaze
a stavu vozovky, dostal
smyk a pﬁejel pﬁes lev˘
okraj vozovky. Na travnatém úseku se vozidlo nûkolikrát pﬁetoãilo pﬁes stﬁechu,
následkem toho se dostalo
pﬁes vozovku dálniãního
pﬁivadûãe na D5, kde narazilo do svodidel. Vlivem
tohoto nárazu bylo vozidlo
vymr‰tûno a do‰lo k jeho
dal‰ímu pﬁetoãení. ¤idiã
vozidla, kter˘ utrpûl zranûní, byl pﬁevezen sanitním
vozem do nemocnice na
o‰etﬁení. Pﬁi havárii vznikla celková
hmotná ‰koda ve v˘‰i pﬁibliÏnû 85 000
korun. Pﬁípadem se zab˘vají policisté ze
skupiny dopravních nehod.
Zatím neznám˘ pachatel se vloupal
v dobû od 7. do 9. ãervna do prodejny
v jedné obci poblíÏ Starého Plzence,
ze které odcizil regál pln˘ kartónÛ
cigaret rÛzn˘ch znaãek. Po‰kozené
spoleãnosti vznikla jednáním pachatele trestného ãinu krádeÏe a po‰kozování cizí vûci hmotná ‰koda v pﬁibliÏné
v˘‰i 10 000 korun. Pﬁípadem se zab˘vají a po pachateli pátrají policisté

z obvodního oddûlení Star˘ Plzenec.
V pondûlí 2. ãervna do‰lo ve veãerních
hodinách v obci Tymákov k dopravní
nehodû. âtyﬁiatﬁicetilet˘ ﬁidiã osobního
motorového vozidla znaãky ·koda Felicia, kter˘ projíÏdûl obcí po místní komunikaci, se zﬁejmû plnû nevûnoval ﬁízení
a narazil do zde zaparkovaného vozidla,
pﬁiãemÏ z místa dopravní nehody ujel.
Celou situaci v‰ak pozorovala z okna
jedna místní obyvatelka, která následnû
policisty zavedla k bydli‰ti ﬁidiãe. Po provedení dechové zkou‰ky na pﬁítomnost
alkoholu v dechu byla u ﬁidiãe namûﬁena
hodnota 2,95 promile. Policisté vyzvali
muÏe, aby se podrobil lékaﬁskému vy‰etﬁení za úãelem odbûru biologického
materiálu, coÏ odmítl. ¤idiãi zadrÏeli
policisté ﬁidiãsk˘ prÛkaz a zakázali mu
dal‰í jízdu. Pﬁi dopravní nehodû nebyl
nikdo zranûn, byla zpÛsobena pouze
hmotná ‰koda ve v˘‰i pﬁibliÏnû 9 000
korun.
Podnapilého muÏe cizí státní pﬁíslu‰nosti pﬁevezli ve ãtvrtek 10. ãervence policisté
z obvodního oddûlení Star˘ Plzenec na
protialkoholickou záchytnou stanici. ·estatﬁicetilet˘ cizinec Ïijící na ubytovnû
v této obci ru‰il v dopoledních hodinách
ostatní zde ubytované muÏe, kter˘m bouchal pûstmi na dveﬁe a pomocí gest
a posunkÛ jim vyhroÏoval usmrcením.
Cizince, kter˘ jevil znaãné známky podnapilosti, pﬁevezli policisté na protialkoholickou záchytnou stanici.
Do motorového vozidla ve ·tûnovicích
se vloupal z 9. na 10. ãervence zatím
neznám˘ pachatel. Ten, po rozbití sklenûné v˘plnû okénka, vozidlo prohledal
a následnû z nûj odcizil navigaãní zaﬁízení,
nabíjeãku na mobilní telefon a plastov˘
kufr s instalaãním zaﬁízením a horkovzdu‰nou pistolí. Po pachateli, kter˘ se
sv˘m protiprávním jednáním dopustil
trestn˘ch ãinÛ krádeÏe a po‰kozování cizí
vûci, pﬁiãemÏ zpÛsobil celkovou hmotnou
‰kodu ve v˘‰i pﬁibliÏnû 17 000 korun,
policie pátrá. Pﬁípadem se zab˘vají policisté z obvodního oddûlení Star˘ Plzenec.
Opût upozorÀujeme ﬁidiãe na snad jiÏ
známou skuteãnost, Ïe automobil není
trezor a ponechávat vûci v nûm se nevyplácí.
Dopravní nehoda, pﬁi které byl u ﬁidiãe
prokázán alkohol, se stala ve veãerních
hodinách na silnici III/18047 smûrem na
obec Losiná. Po této komunikaci jel
v kombajnu s pﬁívûsn˘m vozíkem pﬁepravující Ïací li‰tu ‰esta‰edesátilet˘ ﬁidiã, a to
bez doprovodného vozidla, i kdyÏ si to
‰íﬁka vozidla vyÏadovala. Levá ãást vozidla zasahovala do protismûru, kde do‰lo
nejdﬁíve ke sráÏce s tudy projíÏdûjícím
vozidlem znaãky Nissan a poté s automo-
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bilem znaãky ·koda Felicia. Ani v jednom
pﬁípadû ﬁidiã kombajnu nezastavil a pokraãoval dál v jízdû. Oba po‰kození ﬁidiãi jeli
za kombajnem, kde v obci ·tûnovice ﬁidiãe
zastavili a zavolali na policii. Pﬁi provedené dechové zkou‰ce namûﬁili policisté ﬁidiãi kombajnu hodnotu 1,15 promile alkoholu ve dechu, u po‰kozen˘ch ﬁidiãÛ byla
provedena dechová zkou‰ka s negativním
v˘sledem. Ani v tomto pﬁípadû nebyla
na‰tûstí Ïádná osoba zranûna, vznikla
pouze hmotná ‰koda v celkové v˘‰i pﬁibliÏnû 45 000 korun.
Hmotnou ‰kodu ve v˘‰i pﬁibliÏnû
150 000 korun zpÛsobil v noãních hodinách z 25. ãervna na 26. ãervna zatím
neznám˘ pachatel, kter˘ se vloupal do
nákladového prostoru nákladního vozidla
v obci Mokrou‰e. Pachatel vnikl do vnitﬁních prostor, odkud odcizil stájové ohlávky, rajtky, uzdeãky a obleãení pro jezdce
na koních. Pﬁípadem se zab˘vají policisté
z obvodního oddûlení Star˘ Plzenec, kteﬁí
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po pachateli trestného ãinu krádeÏe pátrají.
Policisté z obvodního oddûlení ve Starém Plzenci odvedli v˘bornou práci, kdyÏ
se jim podaﬁilo zjistit pachatele, kter˘ se ve
dvou pﬁípadech vloupal do rekreaãních
chat v chatové oblasti Ostrá HÛrka ve Starém Plzenci. âtyﬁicetilet˘ muÏ z jiÏního
PlzeÀska se vloupal v dobû od 24. do 25.
ãervna nejdﬁíve do chaty, ze které nic
neodcizil, pouze zde pﬁespal a majiteli
sv˘m protiprávním jednáním zpÛsobil
hmotnou ‰kodu ve v˘‰i pﬁibliÏnû 200
korun. Do druhého rekreaãního objektu
pachatel vnikl po vypáãení dﬁevûné okenice a rozbití sklenûné v˘plnû okna. Chatu
poté prohledal, odcizil z ní rÛzné vûci
a rovnûÏ zde pﬁespal. Krátce po ãinu jej
v‰ak i s odcizen˘mi vûcmi zadrÏeli policisté. Ve ãtvrtek 26. ãervna zahájil policejní komisaﬁ proti tomuto muÏi trestní stíhání pro trestn˘ ãin krádeÏe a trestn˘ ãin
poru‰ování domovní svobody.
nprap. Mgr. Pavla Soukupová
tisková mluvãí PâR O¤ PlzeÀ - jih
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INZERCE
Daruji za odvoz 2 ks star‰ích válend s pérov˘mi matracemi, zachovalé. Tel.: 608 318 889.
●

● Prodám klimatizaãní jednotku – nová. Vhodná k topení,
chlazení, zvlhãování, filtrování.
Topné tûlísko efektivní. Tel.: 723
292 094.
● Prodám mal˘ motocykl
MANET – CORADO. Tel.: 603
169 864.
● Prodám ‰tûÀata zlatého
retrívra – ãistokrevná, bez PP,
oãkovaná. Odbûr 28. 7. 2008,
cena 2.500 Kã. Tel.: 606 750
195.

Od záﬁí nové moÏnosti studia
angliãtiny a nûmãiny!
Zku‰ená lektorka z Plzence
nabízí individuální pﬁístup
ke studentÛm v‰ech úrovní.
Ozvûte se po 11. 8., aÈ spolu
mÛÏeme pﬁipravit Vá‰ studijní plán.
Tel.: 777 286 079
Email: lenicka.z@email.cz
Adresa: Modﬁínová 429,
Star˘ Plzenec
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CAFE ROTUNDA
novû otevﬁená ezoterická kavárna
a ãajovna pod rotundou
sv. Petra a Pavla
srdeãnû zveme k posezení na letni terase
dûtsky koutek
obãerstvení, nápoje, dárky, minerály
bylinky a bylinné smûsi
SEMINÁ¤E AUTOMATICKÉ KRESBY, AJUVERDA-MASÁÎE,
URâOVÁNÍ âAKER, V¯KLAD TAROTU A.J.
objednávejte na tel. 602 120 135 nebo email: jhpilstravel@email.cz
MALÁ STRANA - STAR¯ PLZENEC
minimální otevírací doba
ST 13-17 H PA 13-18 H SO-NE 11-18 H

Láká Tû romantika star˘ch hradÛ a zámkÛ ?
Pﬁijì mezi nás a najdi nové pﬁátele.
PlzeÀská skupina historického a scénického ‰ermu
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