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BALADA O RADOU·OVI NA RADYNI
VáÏení pﬁátelé, máme tu mimoﬁádnou
moÏnost pﬁedstavit vám unikátní pﬁedstavení v pﬁekrásn˘ch kulisách hradu Radynû
konaného u pﬁíleÏitosti vzpomínky úmrtí
v˘znamného plzeÀského malíﬁe a „radou‰ologa“ Vladimíra Havlice (1944-2004),
kter˘ nás právû nepochopiteln˘m ﬁízením
osudu 7. záﬁí 2004 – v den prvního soukromého uvedení hry – opustil.
Jste srdeãnû zváni na první pﬁestavení
hrané pro veﬁejnost (zatím se vÏdy konalo jen v soukromí pro pﬁátele pana Havlice). Jedná se o komorní minimuzikálek
„Balada o Radou‰ovi aneb O Radou‰ovû Ïití a pﬁeÏalostném konci píseÀ
stra‰livá“. V dobov˘ch kost˘mech a na
repliky historick˘ch nástrojÛ zahrají
a zazpívají Jitka Kubi‰tová, Milan B.
Karpí‰ek a Pﬁemysl Kubi‰ta. Pﬁedstavení
je unikátní kromû originálních skladeb
i tím, Ïe poprvé uvidíte 12 rozmûrn˘ch
originálních deskov˘ch obrazÛ namalovan˘ch Vladimírem Havlicem právû pro
toto pﬁedstavení.
Pﬁedstavení se koná v pátek 7. záﬁí
2007 od 20.20 hodin na nádvoﬁí hradu
Radynû.
Pﬁed zaãátkem pﬁedstavení se bude
konat vernisáÏ obrazÛ Vladimíra Havlice.
Vstup je dobrovoln˘ (kdo dá ale ménû
jak 50 Kã, vezme si ho ãert a okou‰e ho
Radou‰) a podstatná ãást vybran˘ch
penûz bude vûnována zástupci oddûlení
diabetologie plzeÀské Fakultní nemocnice panu MUDr. Ru‰avému. Za va‰i ‰tûd-

rost budete navíc odmûnûni dal‰ím pﬁekvapením.
V‰ichni jste vﬁele vítáni a doufáme, Ïe
se nám povede vytvoﬁit z této akce tradici

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í NA Z· STAR¯ PLZENEC
Dne 22.záﬁí 2007 probûhne na Základní ‰kole ve Starém Plzenci den otevﬁen˘ch dveﬁí,
kter˘ jsme nazvali DNEM ZDRAVÍ.
Srdeãnû zveme do na‰í ‰koly v‰echny, kteﬁí budou chtít vidût nejen novû vzniklé ‰kolní prostory pÛdní vestavby. Tato akce probûhla naposledy v roce 2002 a veﬁejnosti se velmi líbila.
Den zdraví zaãne v nové klimatizované aule budovy ‰koly na námûstí v 10.00 hodin kulturním vystoupením dûtí z 1. stupnû. Pﬁíchozí si budou moci nechat bezplatnû zmûﬁit hladinu
cholesterolu, mnoÏství tuku v organismu, kvalitu svalové hmoty, krevní tlak a urãit index
tûlesné hmotnosti, v‰e za pﬁítomnosti lékaﬁe a zdravotnického personálu. Náv‰tûvníci budou
moci ochutnat rÛzné racionální peãivo, pomazánky a nápoje. Dále uvidíte nové vyuãovací
pomÛcky, v nové aule Vám nov˘ digitální projektor ukáÏe, jak celá pﬁístavba probíhala.
Zájemci si budou moci zasurfovat na internetu v nové klimatizované uãebnû informatiky,
nebo se podívat do ozvuãené jazykové tﬁídy. Zajímavá jistû bude i v˘stava fotografií z minulosti ‰koly. Pﬁítomen bude psycholog, zástupce policie ve Starém Plzenci odpoví na pﬁípadné
dotazy obãanÛ. Kdo bude mít zájem, mÛÏe vyzkou‰et v˘robky ALOE VERA (aplikace pleÈov˘ch masek, pomoc pﬁi bolestech kloubÛ atd.). Budete si moci koupit krásnou knihu od
Moudré sovy, moÏná pﬁijde i nûjaké to pﬁekvapení.
Srdeãnû zveme dûti s rodiãi a samozﬁejmû i co nej‰ir‰í veﬁejnost. Tû‰íme se na Vás!
Vedení ‰koly

a kromû pﬁedstavení, která oÏiví kulturní
dûní v na‰em mûstû, dokáÏeme vzdát
i dÛstojnou poctu malíﬁi Vladímíru Havlicovi - ãlovûku, kter˘ mûl a má s na‰ím
mûstem navÏdy hodnû spoleãného.
Za kulturní komisi mûsta
Petr Vrobel
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vzala na vûdomí Ïádosti Aleny âerné
a Evy Hejlové o pronájem zahrádek ve
mûstû,
vzala na vûdomí Ïádost Josefa Smû‰ného o prodej stavební parcely ve mûstû;
souhlasila s návrhem sociální komise
na provedení prÛzkumu obsazenosti sociálních bytÛ mûsta a s prodlouÏením pronájmu sociálního bytu pí Harmáãkové
nejpozdûji do 31. 1. 2008;
souhlasila, na Ïádost Obãanského sdruÏení HÛrka a Radynû, s uspoﬁádáním 2.
roãníku „Radou‰ov˘ch her“ v prostorách
a okolí hradu Radynû dne 15. 9. 2007
a s poskytnutím pﬁíspûvku mûsta 5.000 Kã
na tuto akci;
souhlasila s poskytnutím pﬁíspûvku
mûsta 1.000 Kã na ãinnost organizace
Kolpingova rodina v roce 2007;
vzala na vûdomí opakovanou Ïádost
ZdeÀka Vyskoãila o projednání legality
stávajícího dopravního znaãení na veﬁejnû pﬁístupné úãelové komunikaci v Sedlci ve vlastnictví Marie Nekováﬁové. Podnûty a Ïádosti p. Vyskoãila neúnavnû
adresované mûstu v této vûci jsou v‰ak
bezpﬁedmûtné, neboÈ podle zákona rozhoduje o úpravû provozu na úãelové
komunikaci pouze její vlastník a mûsto
v‰echny dostupné moÏnosti dohody s pí
Nekováﬁovou vyãerpalo;
souhlasila se sníÏením místního poplatku cirkusu „Astra“ za vyuÏití prostranství
ve Smetanovû ulici ve dnech 7. a 8. 8.
2007 na ãástku 1.000 Kã.

17. schÛze – dne 26. ãervence 2007
RM
schválila uzavﬁení smlouvy o dílo
s Bohumilem BlaÏkem – Gastroservis,
jejímÏ pﬁedmûtem je dodávka gastronomického zaﬁízení vãetnû montáÏe do
kuchynû M· Star˘ Plzenec za celkovou
cenu 559.662 Kã;
vzala na vûdomí úãetní závûrku ZU·
Star˘ Plzenec k 30. 6. 2007;
vzala na vûdomí Ïádost zástupce chataﬁÛ v osadû Andrej‰ky o finanãní pﬁíspûvek na poﬁízení projektové dokumentace
k jimi vybudovanému vodovodnímu
ﬁadu, kter˘ nyní pﬁe‰el do majetku mûsta,
a nesouhlasila s poskytnutím pﬁíspûvku
v leto‰ním roce;
uloÏila místostarostovi dr. Hákovi svolat do 30. 9. 2007 schÛzku ﬁeditelÛ ‰kol za
úãasti ãlenÛ RM k posouzení problematiky a koncepce ‰kolství ve mûstû;
vzala na vûdomí opakovanou Ïádost
manÏelÛ Myslíkov˘ch o prodej pozemku
p.ã. 320/7 v Divadelní ulici. O prodeji
bude RM rozhodovat po ukonãení vegetaãního období;
schválila uzavﬁení smlouvy o uzavﬁení
budoucí smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene se spoleãností âEZ Distribuce, a.s.,
jejímÏ pﬁedmûtem je zﬁízení el. pﬁípojek
ke stávajícím chatám a zahradám v Sedlci Na Vr‰ku;

18. schÛze – dne 9. srpna 2007
RM
souhlasila s pronájmem hradu Radynû
dne 24. 8. 2007 od 16.00 hod pro konání
akce spoleãnosti Votsalakia a.s.
schválila zámûr mûsta o prodeji nezastavûn˘ch pozemkÛ v proluce ve Smetanovû ulici pﬁedloÏen˘ pﬁedsedou stavební
komise a uloÏila MûÚ zámûr zveﬁejnit na
úﬁední desce MûÚ a webov˘ch stránkách
mûsta na dobu do 10. 9. 2007;
souhlasila s pronájmem novû oddûlen˘ch pozemkÛ p.ã. st. 830/1 a 1345/2
v k.ú. Star˘ Plzenec Martinu Hrnãárovi;
schválila uzavﬁení smlouvy o zﬁízení
vûcného bﬁemene se spoleãností âEZ
Distribuce, a.s., jejímÏ pﬁedmûtem je zﬁízení el. pﬁípojky na pozemku p.ã. 316/59
v k.ú. Star˘ Plzenec;
nesouhlasila s uzavﬁením smlouvy
o zﬁízení vûcného bﬁemene se spoleãností
âEZ Distribuce, a.s., jejímÏ pﬁedmûtem je
zﬁízení el. pﬁípojky na pozemku p.ã.
310/16 v k.ú. Star˘ Plzenec, do doby rozhodnutí ZM o souhlasu ãi nesouhlasu
mûsta s bezúplatn˘m nabytím tohoto
pozemku v roce 2006 na základû neplatného právního úkonu;
schválila uzavﬁení smlouvy uzavﬁení

budoucí smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene se spoleãností âEZ Distribuce, a.s.,
jejímÏ pﬁedmûtem je zﬁízení el. pﬁípojky
na pozemku p.ã. 204/2 v Sedci;
vzala na vûdomí Ïádosti Jana Brechliãuka, Daniela Schambergera a manÏelÛ
Pitterov˘ch, MuÏíkov˘ch, ·mídlov˘ch,
Hosnedlov˘ch a Králov˘ch o prodej stavebních parcel ve mûstû;
vzala na vûdomí Ïádost Josefa Turka
o prodej ãásti pozemku p.ã. 327/110
v chatové lokalitû V Cihelnû v Sedlci za
úãelem stavby zahradního domku
a nesouhlasila s nov˘m oddûlováním
poÏadované ãásti pozemku, kdyÏ se
v uvedené lokalitû nachází je‰tû dvû
dosud neprodané parcely p.ã. 237/144
a 146;
vzala na vûdomí Ïádost Svatopluka
âerníka – PlzeÀ, s.r.o., o prodej pozemkÛ
veden˘ch ve zjednodu‰ené evidenci p.ã.
534/1, 541/1 a 1447/2 o celkové v˘mûﬁe
13.909 m2 v k.ú. Star˘ Plzenec v lokalitû
na hranici katastrálního území oddûlené
tûlesem dálnice za úãelem vybudování
prÛmyslové provozovny a uloÏila MûÚ
pﬁedloÏit ZM návrh na schválení zámûru
prodeje celé v˘mûry pozemkÛ mûsta (cca
14.341 m2) v této lokalitû;
vzala na vûdomí informaci o pﬁipravovan˘ch regionálních operaãních programech pro moÏnost ãerpání dotací z fondÛ
EU vãetnû nabídky na zprostﬁedkování
setkání zástupcÛ âeské poji‰Èovny, a.s.,
která je státem vybran˘m garantem pro
ãerpání prostﬁedkÛ z tûchto fondÛ, s vedením mûsta a uloÏila místostarostovi
Ing. Wohlmutovi zajistit vyplnûní pﬁedbûÏného investiãního dotazníku a pﬁedat
âeské poji‰Èovnû;
vzala na vûdomí zápis ze schÛze kulturní a ‰kolské komise dne 28. 6. 2007
vãetnû jejího návrhu na rozdûlení komise
na dvû - komisi kulturní a komisi ‰kolskou
a uloÏila místostarostovi dr. Hákovi pﬁedloÏit RM návrh na alternativní ﬁe‰ení rozdûlení komise vãetnû návrhu na jmenování ãlenÛ nov˘ch komisí;
vzala na vûdomí dopis Mgr .ÎiÏkovského ve vûci námitek mûsta k jeho zámûru stavby RD na pozemku p.ã. 310/31
v k.ú. Star˘ Plzenec a informaci starosty
o jednání s Mgr. ÎiÏkovsk˘m dne 30.7. t.r.
a uloÏila místostarostovi Ing.Wohlmutovi
svolat dne 29. 8. 2007 jednání s vlastníky
pozemkÛ sousedících s pozemkem
Mgr. ÎiÏkovského za úãasti odboru
v˘stavby MûÚ k vyﬁe‰ení problému
neplatného darování pozemku p.ã. 310/16
mûstu v roce 2006;
schválila rozvahu hospodaﬁení pﬁíspûvkové organizace Z· a M· Sedlec k 30. 6.
2007;
vzala na vûdomí dopis starosty obce
Trokavec k podpoﬁe iniciativy „Ne
základnám“, ve kterém se obrací na
poslance a ministry vlády.
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ZMIZELÉ MùSTO
DÒM â.P. 117
Tento dÛm stával na rohu Smetanovy
a Jiráskovy ulice vedle ã.p. 114, o kterém
jsem psal v minulém ãísle. Po obou tûchto
domech zde jsou dosud patrné drobné
pozÛstatky.
DÛm byl pravdûpodobnû postaven asi
v druhé polovinû devatenáctého století.
Pro mûsto je v˘znamn˘ tím, Ïe zde b˘vala
první po‰ta.
Po‰tovní úﬁad byl ve Starém Plzenci zﬁízen v roce 1869. Do této doby chodil pro
po‰tu posel do Plznû a pﬁedtím aÏ do roku
1864 chodil posel do Rokycan. Poslové
odevzdávali po‰tu na obecním úﬁadû. Zﬁízení po‰ty znamenalo, Ïe po‰tovní zásilky
byly pﬁiváÏeny a odváÏeny po‰tovními
vozy a sluÏba po‰tovních poslÛ uÏ nebyla
tﬁeba. První po‰tovní úﬁad byl ve Starém
Plzenci zﬁízen právû v domû ã. 117. Odtud
v‰ak byl po nûjaké dobû pﬁemístûn na
námûstí do ã. 37. Domu ã. 117 ale zÛstalo
navÏdy prvenství.
Jeho majitele v‰ak známe aÏ podle záznamÛ v Pozemkové knize. Podle prvního
záznamu jej získali 15. dubna 1893 manÏelé Jan a Matylda Kovaﬁíkovi. Podle
tohoto obsáhlého záznamu zde v‰ak dÛm
stál jiÏ dﬁíve. To bylo nezbytné, aby mohla
v domû fungovat po‰ta uÏ od r. 1869.
Matylda v‰ak po nûkolika letech umírá,
a proto jiÏ 24. ﬁíjna 1900 je pﬁevedena její
polovina domu na pozÛstalého manÏela
Jana Kovaﬁíka. Ten v‰ak za tﬁi roky také
umírá a vlastnické právo získávají jeho
ãtyﬁi nezletilé dûti jiÏ 30.ledna 1903.
O dÛm mûl zájem i Staroplzeneck˘
pivovar. Ve smlouvû z 19. kvûtna 1903

Dotazy zodpovídá Advokátní kanceláﬁ
JUDr. Petry Lindové, Barrandova 19,
PlzeÀ, tel. 377 455 401, Îaneta Nagyová.
Bydlím spoleãnû se sv˘m otcem v jeho
bytû. V dobû, kdy otec byt koupil, jsem
pﬁispûla polovinou kupní ceny. V bytû
bydlím s otcem cel˘ Ïivot, starám se
o nûj a pﬁispívám na domácnost. Mám
je‰tû dal‰í sourozence, kteﬁí si na byt
ãiní nároky, a já se bojím, Ïe moje investice byla úplnû zbyteãná, protoÏe byt je
stále cel˘ psan˘ na otce a já nic jiného
neÏ doklad o zaplacení poloviny ãástky
nemám.
V tomto pﬁípadû je tﬁeba nenechávat vûc
na náhodû a svou investici si skuteãnû zaji-

Místo, kde stával dÛm ã. p. 117.

Foto M. Benediktová

jiÏ bylo zaznamenáno pﬁedkupní právo.
To v‰ak bylo vymazáno 10. ledna 1907
a jiÏ 23. bﬁezna se stávají nov˘mi vlastníky domu manÏelé Franti‰ek a Anna
Caythamlovi. Pak uÏ jdou zmûny dost
rychle za sebou. Podle smlouvy trhové
z 14.10.1912 vkládá se právo vlastnické
Marii Novákové. JiÏ 6. ﬁíjna 1925 se
stává vlastníkem domu AlÏbûta Chromá.
AÏ 20. ãervence 1943 bylo vloÏeno
vlastnické právo ing. Karlu Bártovi
a Marii Bártové, kaÏdému na polovici.

Rodina Bártova prokazatelnû hospodaﬁí
na domû je‰tû v létech 1960 a 1961. Pro
naprostou absenci dal‰ích dokladÛ nemohu pﬁesnûji urãit konec tohoto domu. Pravdûpodobnû to bylo v létech sedmdesát˘ch
tak, jako u ostatních domÛ v této ãásti
mûsta. Od té doby zde máme tu velkou
prázdnou plochu, kterou obãas oÏiví vietnam‰tí trhovci.
Svatopluk Mare‰
historická sekce OSHR

stit, a to nejlépe pﬁevodem vlastnického
práva uzavﬁením nûkteré ze smluv, které
upravuje obãansk˘ zákoník – smlouvy
kupní nebo darovací. Je moÏné uzavﬁít
také smlouvu o pÛjãce, kdy v‰ak Ïádné
vlastnické právo k bytu touto smlouvou
vûﬁitel, tj. ten, kdo finanãní prostﬁedky na
koupi bytu investoval, nenab˘vá a pouze
si takto zajistí, Ïe mu bude finanãní ãástka
po uplynutí dohodnuté doby vrácena.
Pokud by vlastník bytu zemﬁel, podle
zákona by vlastnictví k bytu nabyli
v‰ichni zákonní dûdicové a stali se tak
spoluvlastníky s podílem podle jejich
poãtu, coÏ je situace v praxi velice nev˘hodná, kdyÏ ve vût‰inû pﬁípadÛ nastávají mezi spoluvlastníky neshody a problémy. Skuteãnost, Ïe nûkdo na koupi bytu

pﬁispûl, zde nehraje Ïádnou roli.
Pokud v‰ak byly finanãní prostﬁedky na
koupi bytu investovány s tím, aby do‰lo
k nabytí vlastnického práva, pak je nejlep‰ím ﬁe‰ením uzavﬁít kupní smlouvu na
tento byt. Aby prodávající (otec) neztratil
„stﬁechu nad hlavou“ a v bytû mohl bydlet
i nadále, mÛÏe se kupující v kupní smlouvû zavázat, Ïe umoÏní prodávajícímu
v bytû bydlet na doÏití anebo mÛÏe b˘t pro
prodávajícího smlouvou zﬁízeno vûcné
bﬁemeno uÏívání bytu po dobu Ïivota prodávajícího. Smlouva o zﬁízení vûcného
bﬁemene musí b˘t písemná. Vûcné bﬁemeno mÛÏe b˘t zﬁízeno také pﬁímo v kupní
smlouvû.
Na základû smlouvy je dále nutné, aby
vûcné bﬁemeno bylo vloÏeno do katastru
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nemovitostí a za tímto úãelem musí nûkter˘ z úãastníkÛ smlouvy, tj. prodávající
nebo kupující, podat návrh na povolení
vkladu do katastru nemovitostí. S vkladem
vûcného bﬁemene do katastru nemovitostí
se jiÏ pojí také jisté finanãní náklady. Na
druhé stranû v‰ak zﬁízení vûcného bﬁemene poskytuje vût‰í jistotu neÏ pouhé

smluvní ujednání, na základû kterého
kupující umoÏní prodávajícímu doÏivotní
uÏívání bytu.
Prodávající má dále povinnost zaplatit daÀ
z pﬁevodu nemovitosti. DaÀové pﬁiznání je
tﬁeba podat u pﬁíslu‰ného finanãního úﬁadu ve
lhÛtû do konce tﬁetího mûsíce následujícího
po mûsíci, v nûmÏ byl zapsán vklad vlastnic-

KALENDÁ¤ ZÁ¤Í 2007

7. 9. 2007 (pátek)
Balada o Radou‰ovi aneb O Radou‰ovû
Ïití a pﬁeÏalostném konci píseÀ stra‰livá
– unikátní pﬁedstavení u pﬁíleÏitosti
vzpomínky úmrtí plzeÀského malíﬁe a
„radou‰ologa“ Vladimíra Havlice.
Hrají: Jitka Kubi‰tová, Milan Benedikt
Karpí‰ek a Pﬁemysl Kubi‰ta
Místo: nádvoﬁí hradu Radynû
âas: 20.20 hodin

Hrad RADYNù
OTEV¤ENO: SO, NE a svátky
10.00–17.00 hod.
ROTUNDA sv. Petra a Pavla: otevﬁena
dle dojednání na tel.ã.: 377 183 662,
377 183 659.
K-Centrum, mûstská knihovna
Star˘ Plzenec
Otevﬁeno:
Po, St
9.00–12.00 13.00–17.00 hod.
Út, ât 9.00–12.00 13.00–14.00 hod.
Pá
zavﬁeno
Kontakt: info.plzenec@plzenec.cz
Tel: 377 183 662, 377 183 659

8. 9. 2007 (sobota)
PouÈová zábava
Místo: Lidov˘ dÛm
âas: 20.00 hod.

7. 9. 2007 (pátek) – vernisáÏ v˘stavy
Jiﬁí Vlach – grafika, kresba, olejomalba,
fotomontáÏ
Místo: Staroplzenecká galerie,
Smetanova 932
âas: 18.00 hod.
Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec,
K-Centrum, mûstská knihovna
Vstup voln˘
V˘stava potrvá do 10. 10. 2007
Otevﬁeno:
Po, St
9.00–12.00 13.00–17.00 hod.
Út, ât 9.00–12.00 13.00–15.00 hod.
Pá
zavﬁeno

15. 9. 2007 (sobota)
Radou‰ovy hry
pestr˘ zábavn˘ program: hry, soutûÏe,
divadlo, tanec a souboje pro náv‰tûvníky
v‰ech vûkov˘ch kategorií.
V programu se pﬁedstaví:
rytíﬁi a drak, ãarodûjnice, bﬁi‰ní taneãnice,
folklórní soubory Úslaváãek a Radost,
Sedm nedostateãn˘ch, mu‰ket˘ﬁi, Oktavius, Robin Chuúd, ãern˘ Honza a zaklet˘
vydﬁiduch a dal‰í…
Místo: hrad Radynû a podhradí
âas: 13.00 – 20.00 hod
Poﬁadatel: OSHR a mûsto Star˘ Plzenec,
K-Centrum, mûstská knihovna ve spolupráci s agenturou 3IMAGE

kého práva do katastru nemovitostí. K daÀovému pﬁiznání je nutné pﬁiloÏit ovûﬁen˘ opis
nebo ovûﬁenou kopii kupní smlouvy a znaleck˘ posudek o cenû pﬁedmûtu kupní smlouvy. DaÀ se vÏdy vymûﬁí z ceny, která je vy‰‰í.
Zpravidla bude vy‰‰í cena odhadní, pokud by
v‰ak byla vy‰‰í cena sjednaná v kupní smlouvû, daÀ se vymûﬁí z ceny sjednané.

20. 9. 2007 (ãtvrtek)
Haydnovy hudební slavnosti
– 15. roãník
Úãinkují: J. Branná – flétny, M. Rezek –
flétny, J. Krejãa – cembalo
Místo: kostel Narození Panny Marie na
Malé Stranû
âas: 18.00 hod.
25. záﬁí 2007 (úter˘)
I. KONCERT SEZÓNY
Galantní doteky s Miroslavem Kováﬁíkem
Místo: obﬁadní síÀ radnice
âas: 18.00 hodin
Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec, K-Centrum, mûstská knihovna a Kruh pﬁátel
hudby
Kontakt: info.plzenec@plzenec.cz,
tel.: 377 183 662, 377 183 659
Vstupné: dospûlí 50,- Kã, dûti od 6 do 15
let a studenti 30,- Kã
Abonentní vstupenky na koncertní sezónu
2007/2008 (celkem 9 koncertÛ) je moÏné
zakoupit od 3.9.2007 v K-Centru, Smetanova 932. Cena jedné abonentky je 300 Kã.
28. 9. 2007 (pátek)
Václavská zábava
Místo: Lidov˘ dÛm
âas: 21.00 hod.
Hraje: Extra Band

Mûsto Star˘ Plzenec, K-Centrum, mûstská knihovna a Kruh pﬁátel hudby spolu s PraÏskou koncertní agenturou
Vás zvou na 23. koncertní sezónu.

Program koncertní sezóny KPH 2007–2008

Slavnostní podveãery se konají v obﬁadní síni radnice, kde se zpravidla jednou v mûsíci (úter˘)
od 18.00 hodin setkáváme se ‰piãkami na‰í koncertní scény.

1. GALANTNÍ DOTEKY
25. 9. 2007 (úter˘)
Milo‰ Heger – flétna
Jiﬁí Ho‰ek – violoncello
Hana Kimelová – cembalo
Miroslav Kováﬁík – umûleck˘ pﬁednes
2. PANOCHOVO KVARTETO
30.10.2007 (úter˘)
Jiﬁí Panocha – I. housle
Pavel Zejfart – II. housle
Miroslav Sehnoutka – viola
Jaroslav Kulhan – violoncello
3.TRIO CANTABILE
13.11.2007 (úter˘)
Ludmila Vernerová – soprán
Václav Kunt – flétna
Lydie Härtelová – harfa

4. VÁNOâNÍ KONCERT
– Konzervatoﬁ PlzeÀ
11. 12. 2007 (úter˘)
místo: kostel Narození Panny Marie na
Malé Stranû
5. PRAèSKÉ TRIO
22. 1. 2008 (úter˘)
Arno‰t StﬁíÏek - klavír
Jiﬁí Klika - housle
Daniel Veis – violoncello
6. MAXIM AVERKIEV
19. 2. 2008 (úter˘)
klavír
7. SVATAVA LUHANOVÁ
11. 3. 2008 (úter˘)

EDUARD SPÁåIL – klavír
ALFRÉD STREJåEK - umûleck˘ pﬁednes
8. MARIE FUXOVÁ – housle
22. 4. 2008 (úter˘)
ZUZANA AMBROÂOVÁ – klavír
9. POŸAD O JAROSLAVU JEèKOVI
kvûten 2008 (úter˘)
Koncerty se uskuteãní i za podpory Nadace âeského hudebního fondu, Nadace
Bohuslava MartinÛ a Nadace Leo‰e Janáãka.
Prodej pﬁedplatného je zahájen od 3. záﬁí
2007 v K-Centru.
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Haydnovy hudební slavnosti 2007 – mezi Lond˘nem a Vídní,
Lisabonem a Neapolí
Patnáct˘ roãník Haydnov˘ch hudebních slavností pﬁipomene ‰est
velk˘ch hudebních v˘roãí: 370. v˘roãí narození a 300. v˘roãí úmrtí
vynikajícího nûmeckého varhaníka a skladatele Dietricha Buxtehude (1637-1707), 250. v˘roãí úmrtí Domenica Scarlattiho (16851757), znamenitého autora hudby urãené pro klávesové nástroje,
290. v˘roãí narození a 250. v˘roãí úmrtí jednoho z otcÛ moderní
symfonie Jana Václava Stamice (1717-1757), 275. v˘roãí narození
Josepha Haydna (1732-1809), 270. v˘roãí narození italsk˘m operním publikem milovaného “boÏského âecha” Josefa Mysliveãka
(1737-1781) a 180. v˘roãí úmrtí Ludwiga van Beethovena.
Festivalov˘ program se dotkne podílu ãeské hudební emigrace na
promûnû Mannheimu v jedno z nejv˘znamnûj‰ích center rozvoje
symfonie, stejnû jako Beethovenov˘ch praÏsk˘ch (a ãesk˘ch)
i vídeÀsk˘ch kontaktÛ. Zavede posluchaãe do Anglie 17. století,
kde pÛsobil v˘teãn˘, dnes v‰ak neprávem polozapomenut˘ skladatel ãeského pÛvodu Gottfried Finger (a kde se pozdûji Josephu
Haydnovi dostalo královského pﬁijetí, o které se podle sv˘ch vlastních slov do jisté míry zaslouÏil i ãesk˘ hudebník Václav Matyá‰
Jírovec), do Berlína, kde byl ve sluÏbách Beethovenem uznávaného hudebníka a pﬁíznivce umûní Louise Fredinanda Pruského skvûl˘ ãesk˘ klavírista Jan Ladislav Dusík, do Prahy, kde nad Beethovenovou hudbou váhal MozartÛv obdivovatel Václav Jan Tomá‰ek,
i do Vídnû, kam Beethoven ode‰el za studiem u Josepha Haydna
z Bonnu (kde k jeho nejvût‰ím pﬁátelÛm a podporovatelÛm patﬁili
hrabû Ferdinand Arno‰t Josef Vald‰tejn, violoncellista Josef Rejcha, pÛvodem ze západoãesk˘ch Chudenic, a jeho synovec, budoucí profesor paﬁíÏské konzervatoﬁe Antonín Rejcha).
Haydnovy hudební slavnosti se konají od 13.-22. záﬁí 2007, pﬁehledn˘ program jednotliv˘ch koncertÛ si mÛÏete vyzvednout v KCentru, mûstské knihovnû ve Starém Plzenci. Jeden z koncertÛ se
bude konat také v místním kostele Narození Panny Marie na Malé
Stranû ve ãtvrtek 20. záﬁí od 18. hodin (viz kalendáﬁ kulturních
akcí).
Michaela Freemanová
Haydnovy hudební slavnosti vycházejí vstﬁíc mlad˘m hudebníkÛm
Haydnovy hudební slavnosti se od svého zaloÏení v roce 1993
zamûﬁují pﬁedev‰ím na propagaci
nejmodernûj‰ích trendÛ historicky pouãené interpretace star‰í
hudby na dobov˘ch nástrojích. Leto‰ní interpretaãní kurs se bude
na plzeÀské konzervatoﬁi konat v pondûlí 17. záﬁí 2007 pod vedením ãlenÛ berlínského Camesina Quartet, jehoÏ umûleck˘m
vedoucím je houslista Johannes Gebauer. Kurs bude zdarma
veﬁejnû pﬁístupn˘ v‰em zájemcÛm.

GRATULACE
KdyÏ se ﬁekne Kynologick˘
klub Star˘ Plzenec, vybaví se
nám, pejskaﬁÛm, nejprve fenomén Tábora pro talentovanou
mládeÏ s mezinárodní úãastí
a hned poté jméno Josef
Zábransk˘.
NejenÏe je pan Zábransk˘
dlouholet˘m pﬁedsedou na‰eho klubu, ale pracuje v pﬁedsednictvu âeského kynologického svazu v sekci pro mládeÏ
a mezi rozhodãími v˘konu
patﬁí mezi ‰piãku.
V záﬁí tohoto roku s námi,
ãleny svého domovského
klubu, oslaví 60. narozeniny.
Pﬁejeme v‰e nejlep‰í a hodnû
kynologick˘ch úspûchÛ.
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Dne 8. záﬁí tomu bude 5 rokÛ, co nás opustila na‰e
milovaná matka a manÏelka
paní Danu‰ka Komorousová.
Kdo jste ji znali, vzpomeÀte s námi. Dûkujeme.
ManÏel Miloslav, syn Miloslav – druÏka ZdeÀka.
Dne 5. záﬁí uplynulo jiÏ 17 rokÛ od úmrtí
pana Franti‰ka Havlíãka.
Kdo jste ho znali, prosím, vzpomeÀte s námi.
Za celou rodinu dûkuje
Jaroslava Holubová – sestra.

ZÁKLADNÍ ·KOLA
SEDLEC
Prázdniny utekly jako voda a je tu opût
nov˘ ‰kolní rok. Brána ‰koly se otevﬁe
v pondûlí 3. záﬁí a to je velk˘ den pro ty
nejmen‰í – Ïáky 1. roãníku. MoÏná se

Dne 19. záﬁí vzpomeneme 5. v˘roãí, kdy nás opustila
na‰e milovaná a starostlivá maminka
paní Aloisie Pravdová.
Kdo ji mûl rád, nezapomene,
Kdo ji znal, s námi na ni vzpomene.
Vzpomínky a bolest nám v srdci zÛstávají,
dcery Lola a Vendulka s rodinami.
âas plyne, vzpomínky zÛstávají,
bolest v srdci trvá, nestaãil ãas ji ztlumit.
Dne 6. záﬁí vzpomeneme 5. v˘roãí úmrtí
pana Jiﬁího Svobody.
Stále vzpomínáme,
manÏelka a dcera Olga s rodinou.

budou ptát, co je kromû uãení a povinností
ãeká. A tak malé ohlédnutí za tím loÀsk˘m
‰kolním rokem.
Vûﬁili byste, Ïe se loni uskuteãnilo pro
Ïáky na‰í ‰koly v Sedlci bezmála na 60
akcí? Nûkteré z nich probûhly v rámci vyuãování (náv‰tûvy kin, divadel, v˘stav,
v˘lety a poznávání na‰eho kraje, celodenní
v˘lety do Prahy a na DomaÏlicko, spaní ve

‰kole, sportovní soutûÏe), jiné se konaly za
úãasti rodiãÛ (bûh kolem rybníka, karneval, ãarodûjnice, ‰kolní besídky).
Jako první akci v mûsíci záﬁí plánujeme
v˘let do ZOO v Plzni. Vûﬁíme, Ïe nadcházející ‰kolní rok 2007 – 2008 bude úspû‰n˘ a zároveÀ pouãn˘ a zábavn˘ pro v‰echny dûti na‰í ‰koly.
Schmidová Renata

HISTORIE ÚZKOROZCHODNÉ DRÁHY VE STARÉM PLZENCI
V dne‰ních dnech se stávají úzkorozchodné Ïeleznice jiÏ historií. Poslední
dráÏky doÏívají, a tak je jen otázkou ãasu,
kdy zmizí i ta poslední a zbudou jen vzpomínky. Tento nevyhnuteln˘ osud dráÏek
nebyl lhostejn˘ partû mlad˘ch lidí ze Starého Plzence, kteﬁí od roku 1994 vytváﬁejí
muzeum úzkorozchodn˘ch drah pod
názvem Plzenecká Ïeleznice. Muzejní
dráha je budována v areálu dûtského tábora ve Starém Plzenci.
Cílem Plzenecké Ïeleznice je záchrana
úzkorozchodn˘ch vozidel zejména o rozchodu 600 mm a obnova do pÛvodního
stavu s moÏností ukázky vozidel na pﬁedvádûcí trati. Vybudovaná pﬁedvádûcí traÈ
dosahuje délky 470 m a v koleji‰ti je sedm
v˘hybek.
PÎ má ve sv˘ch sbírkách osm úzkorozchodn˘ch lokomotiv a padesát ‰est vagónÛ
rÛzn˘ch typÛ. Lokomotivy mûly rÛzná
pÛsobi‰tû. První z nich byla dovezena
z Blovické cihelny 8.4.1994, kde byla
odstavená jako ‰rot. Lokomotiva byla
vyrobena ve 30.-40. letech minulého století firmou O&K jako MD 2b. Stroj byl
opraven v roce 1994 a je jiÏ devát˘m
rokem provozován na pﬁedvádûcí trati pod
ãíslem 1.

Druhou provozní lokomotivou je BN 30
R, byla vyrobena v âKD Praha v roce
1961 a dovezena z jiÏních âech z keramiãky v Jaro‰ovû nad NeÏárkou 1.9.1994.
Lokomotiva slouÏila na trati dlouhé 1 km

Na‰e lokomotivy.

o rozchodu 600 mm, kde pﬁepravovala
materiál na v˘robu keramiky a zpût v˘robky mezi závodem a pﬁekladi‰tûm z úzkorozchodné dráhy âSD JindﬁichÛv Hradec ObrataÀ o rozchodu 760 mm. Oprava byla
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zahájena v roce 1995 a dokonãena v roce
1998.
Dal‰í lokomotiva - BN 30 - je vyrobená
v roce 1956 v závodû Stavoloko Radotín.
Stroj byl dovezen do Starého Plzence
1.9.1994 také z Jaro‰ova nad NeÏárkou.
Do keramiãky byl zakoupen na náhradní
díly z Ra‰elinov˘ch závodÛ Sobûslav
z provozu v Borkovicích. Lokomotiva je
neprovozní, její oprava se plánuje.
âtvrt˘m strojem je lokomotiva MD 2d,
která byla dovezena z cihelny v Blovicích
v roce 1999. V souãasnosti je schopná provozu, její celková oprava se plánuje do
budoucna.
Pátá lokomotiva je BN 30 R, která byla
zakoupena v roce 2001 z Chlumãansk˘ch
keramick˘ch závodÛ z provozu v PobûÏovicích. Do roku 1997 byla provozována
v cihelnû Stod. Tato lokomotiva je
v dÛsledku poniãení motoru mrazem
neprovozní.
·est˘m exponátem je dÛlní lokomotiva
BND 30 z Kladensk˘ch dolÛ a.s. z Dolu
Tuchlovice dovezená 31.7. 2002. Lokomotiva je pﬁestavûna z nev˘bu‰ného provedení na pouÏití na povrchovou dopravu
(spou‰tûní motoru je zmûnûno ze vzduchového na elektrické pouÏitím startéru a akumulátorÛ). V souãasnosti je provozní,
renovaci vozidla do pÛvodního vzhledu
plánujeme.
Sedmou lokomotivou je BNE 50 s elektrick˘m pﬁenosem v˘konu o rozchodu 900
mm. Do Starého Plzence byla dovezena
22. 8. 2003 ze Svatavsk˘ch strojíren s.r.o.
ve Svatavû. Pro provoz na pﬁedvádûcí trati
je nutno nápravy pﬁerozchodovat na rozchod 600 mm. Tuto zmûnu plánujeme v co
moÏná nejbliÏ‰í dobû s ohledem na získání finanãních prostﬁedkÛ.
Nejnovûj‰í lokomotivou PÎ je BN 15 R. Do
Starého Plzence byla dovezena ze Skanzenu Solvayovy Lomy 10. 8. 2005.

V srpnu 2003 se nám podaﬁilo získat do
zapÛjãení pozemek v proluce mezi kynologick˘m klubem a náspem fotbalového
hﬁi‰tû, ãímÏ se prodlouÏila dráha úzkorozchodné Ïeleznice o 130,5 m. Za podporu
na‰eho snaÏení dûkujeme Mûstskému
úﬁadu Star˘ Plzenec, kter˘ nám pozemek
zapÛjãil do 30. 6. 2033. V˘stavba nové
úseku se realizuje, zatím je dokonãeno
118 m nové tratû.
Úzkokolejná dráha PÎ je provozována
pﬁí1eÏitostnû pﬁi akcích pro dûti, pro v˘lety a letní tábory nebo zájmové skupiny po
pﬁedbûÏné domluvû na tûchto telefonních
ãíslech:
Vítûzslav KﬁíÏek - 377 966 238,
mobil - 603 844 320
Franti‰ek Batûk - mobil - 777 887 528
Text a foto Vítûzslav KﬁíÏek

Nov˘ úsek PÎ.

Pozor, vyjíÏdíme!.

PUTOVÁNÍ PO
SLOVENSKÉM RUDOHO¤Í
Muránská planina a Veporské vrchy jsou souãástí Slovenského rudohoﬁí. Jsou to místa, kde
je‰tû dnes ve volné pﬁírodû potkáte pastevce
koní, krav ãi ovcí. Místa, kde i v letní turistické
sezónû se stﬁetnete jen s nûkolika málo turisty.
Kde je‰tû pitná voda vytéká sama ze zemû
a nemá tvar PET láhve. ¤eã tu zní krásnû mûkce
a mi star‰í jí dobﬁe rozumíme a stále tuto zem
nepovaÏujeme za cizí. Tûm mlad‰ím uÏ obsah
slov obãas uniká a je to pro nû cizí stát jako
jak˘koliv jin˘. Obchody se suven˘ry, kiosky
a hluãná turistická centra tuto krajinu je‰tû
minuly. Nejnutnûj‰í vûci a potraviny si nesete na
vlastních zádech a pﬁi rozdûlování jídla v duchu
poãítáte, vyjdete-li, neÏ se dostanete do obce
s obchodem. Jsou to místa, kde jsme letos strávili putovní ãást na‰eho skautského tábora.
Veãer, po jednoduché ale dobré veãeﬁi, jsme nabírali síly na dal‰í den. Byly to chvíRadim Dankoviã le pohody i k zamy‰lení.
Foto Radim Dankoviã
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Foto Radim Dankoviã

Na‰e v˘prava po Slovenském rudohoﬁí.

Na vrcholu Veporu.

Foto Radim Dankoviã

O setkání s pastevci dobytka nebyla nouze. Tento
je‰tû pamatoval 2. svûtovou válku. A v padesát˘ch
letech vojanãil v âechách. Foto Radim Dankoviã

NA DIVOKÉM ZÁPADù
jsme se ocitli v prÛbûhu leto‰ního skautského tábora v Jableãnû u Zbiroha. Disciplíny
jako toãení talíﬁe ãi krinolíny lasem byly na denním poﬁádku. Pﬁi náv‰tûvû westernového mûsteãka Halter Valley jsme mûli moÏnost vyzkou‰et si jízdu na elektrickém b˘ku.
Zhlédli jsme také v˘cvik kanadské jízdní policie a aÏ do salónu znûla hra na „bendÏa“.
Také o bar otvíran˘ v podveãer v táboﬁe byl velik˘ zájem. Za vykonanou práci ve prospûch tábora byla v˘plata v „dolarech“, za které se daly nakoupit v baru lihuprosté koktejly a dal‰í laskominy anebo ‰ly utratit pﬁi hazardních hrách. Kromû takovéto zábavy
nechybûly v programu ani zálesácké dovednosti, jako napﬁ. zapálit oheÀ jednou sirkou,
uvaﬁit jeden litr vody z jednoho na‰típaného polínka, orientace podle mapy a buzoly
apod.
Za skautsk˘ oddíl ve Starém Plzenci
Radim Dankoviã
Foto Radim Dankoviã

Krocení elektrického b˘ka.

▼
▼

V˘cvik kanadské jízdní policie se pﬁedvádûl pﬁi na‰í náv‰tûvû westernového
mûsteãka.
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SKAUTSKÉ TROUBENÍ NA RADYNI

KdyÏ se ve ãtvrtek 1. srpna v 8 hodin
ráno rozeznûlo ve 216 zemích svûta, kde
skauting existuje, slavnostní troubení,
mûlo to svÛj dÛvod. 1. srpna 1907 totiÏ
zaãal v Anglii na ostrovû Brownsea první
skautsk˘ tábor na svûtû. Zakladatel svûtového skautingu lord Robert Baden-Powell
jej tehdy zahájil troubením na roh antilopy
kudu. Od té doby se mnohé zmûnilo: skautÛ je na svûtû více neÏ 260 milionÛ a Ïijí ve
v‰ech podnebn˘ch pásech, od Tahiti
po Grónsko.
Také plzeÀ‰tí a staroplzeneãtí skauti
oslavili tento den – a to na Radyni. Mezinárodní skautsk˘ signál „Skautské ideály
spojují svût“ zaznûl v podání pûti trubaãÛ
pﬁesnû v 8 hodin stﬁedoevropského ãasu
z vûÏe hradu Radynû. Tuto akci zorganizovali ãlenové plzeÀského 53. oldskautského
oddílu ·edá stﬁela (tedy oddílu tûch nejstar‰ích). Samozﬁejmû Ïe se tam se‰li se
skauty jin˘ch plzeÀsk˘ch oddílÛ, nechybûli i ãlenové staroplzeneckého oddílu Sluneãní údolí. Nejmlad‰ímu úãastníkovi
bylo pár mûsícÛ (je‰tû na koãárku, vezen˘
sv˘mi skautsk˘mi rodiãi), nejstar‰í oldskautce bylo 85 let. Akce se zúãastnili
i v˘znamní plzeÀ‰tí ãinovníci Junáka,
napﬁ. zpravodaj Západoãeské oblasti Bílého orla br. Akela (J.Kacerovsk˘), ãlenové
západoãeské druÏiny Svojsíkova oddílu
(coÏ je ãestn˘ oddíl zaslouÏil˘ch skautÛ)
a dal‰í. Nechybûla ani zástupkynû západoãeského hejtmana, pí Olga Kalãíková. Ta
ﬁekla: „Je mi obrovskou ctí, Ïe zde mohu
b˘t. Byla jsem u druhého zaloÏení skautingu a doufám, Ïe skauti budou jen pﬁib˘vat.
Chtûla bych zdÛraznit, Ïe skauting uãí
lásce k vlasti, lásce k lidem a k pﬁírodû.“
Zaznûly krátké a pÛsobivé projevy, zazpívala se ãeské skautská hymna „Junáci,
vzhÛru“. A pak se ‰lo skuteãnû vzhÛru – na
hrad Radyni. Tam nás provedl jeden z oldskautÛ, br. J. Svûtlík. A protoÏe jeho povídání bylo velmi zajímavé, zaznamenali
jsme je a také je pﬁíleÏitostnû otiskneme.
(P.S.: Nesmíme zapomenout ani na sestﬁiãky oldskautky – ty napekly pro úãastníky spoustu dobrot).
Na závûr ocitujme slova krajského pﬁedsedy Junáka br. Br‰lici: „V tomto okamÏiku máme my, skauti, jedno století za námi
a dal‰í století pﬁed námi. Doufáme, Ïe
budeme díky tûm star‰ím i mlad‰ím rozvíjet skauting dále.“
Za v‰echny úãastníky Ida

Cel˘ prÛbûh skautského troubení zachycuje nûkolik snímkÛ.
Foto J. Balda a E. Vlachová
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ZELENÁ HORA CÍLEM V¯PRAVY V REÎII
LIBU·E BAËKOVÉ A VLADIMÍRA POPPA
Zámek Zelená
Hora je opﬁeden
záhadnou minulostí a stále tajemnou pﬁítomností. Znalec historie a badatel
v oblasti paranormálních jevÛ Vladimír
Popp mûl opût okolo sebe poãetnou skupinu naslouchajících náv‰tûvníkÛ v˘znamné
památky Nepomucka. Z iniciativy malíﬁky
a astroloÏky Libu‰e BaÈkové se sjeli do
Klá‰tera na náves lidé pﬁeváÏnû ze Starého
Plzence a Plznû. ProtoÏe se poslední
v˘prava na hrad Pot‰tejn velmi líbila,

neváhali ani tentokrát a do kraje zelenohorského se s dÛvûrou vydali.
âekalo nás opravdu velmi pﬁíjemné
odpoledne v milé spoleãnosti lidí, pﬁírody
i pamûtihodností, jeÏ si na‰i pozornost právem zaslouÏily. Velmi poutavé vyprávûní
prÛvodce zcela zamûstnalo na‰e my‰lenky,
a tak nám ani nepﬁi‰lo, Ïe tropická vedra
by nás mohla obtûÏovat. Mezi stromy
i v zámku jsme se cítili velmi dobﬁe.
Dostalo se nám odborn˘ch v˘kladÛ a na‰e
putování se neslo v atmosféﬁe úplné pohody, klidu a radosti.
Kromû duchovních a estetick˘ch
záÏitkÛ, jeÏ umocnily v˘stavy v areálu zámku, jsme ãerpali energii také
v zámecké zahradû,
u vody, kamenÛ
a stromÛ. Své
poselství za závûr

v˘pravy projevila i krásná kachniãka,
která si nás zﬁejmû oblíbila, neboÈ nás
v závûru setkání provázela v tichu a plné
dÛvûﬁe.
Na taková setkání se dlouho myslí
a zanechávají v ãlovûku pocity radosti
a ‰tûstí. Pﬁátelské vztahy obohacují v‰echna setkání, která pﬁipravuje Libu‰e BaÈková ze Starého Plzence. Sluneãní paprsky
s námi putovaly cel˘m odpolednem a pﬁinesly inspiraci pro dal‰í setkání, jeÏ se
uskuteãní v obci Prádlo 30. 9. 2007. Pﬁed
podnikem STOCK se sejdeme v 10 hodin
dopoledne a tentokrát se vypravíme za
kamennou pustevnou do Borkovského
lesa. V Buzrakovû nav‰tívíme svatyni Sluneãního kultu a vydáme se i na Velk˘
kámen. Kakovské polesí má také svá
tajemství. A o nich nám bude vyprávût ná‰
spolehliv˘ prÛvodce Nepomuckem Vladimír Popp. Vydejte se s námi za dal‰ím
dobrodruÏstvím.
Foto a text Eva Suttnerová

Lidé se scházejí na návsi u jedné ze zastávek nové nauãné stezky Pod Zelenou
Horou. PﬁijíÏdûjí auty pﬁeváÏnû ze Starého Plzence a Plznû.

V b˘valé konírnû zaujaly Libu‰i BaÈkovou staré domy, které také velmi ráda Vladimír Popp seznamuje s bohatou minulostí i souãasností Zelené Hory pﬁed
maluje. V˘stava vûnovaná obci Klá‰ter pﬁipoutala pozornost mnoha náv‰tûv- kostelem Nanebevzetí Panny Marie, v kostele se pﬁipojuje obsáhl˘m v˘kladem
níkÛ zámku, a tak jsme se na ni vypravili do b˘valé konírny také.
paní prÛvodkynû.

V¯CVIKOV¯ TÁBOR KYNOLOGÒ
Letos jsme se opût vydali pod stany do
RoÏmitálu pod Tﬁem‰ínem. Vûnovali jsme
se rovn˘m dílem v˘cviku, tmelení kolektivu v hospÛdce Na Terase a v˘letÛm do
blízkého i vzdáleného okolí.
Ve ãtvrtek veãer jsme si zahráli hru,
která skonãila po pÛlnoci. Musím pﬁiznat,
Ïe kdyby nás nevedli na‰i ãtyﬁnozí miláãkové, asi by nûkteﬁí z nás bloudili v roÏmitálsk˘ch lesích dodnes.
Poãasí nám pﬁálo, psi si pochvalovali,
Ïe není horko, a kdyÏ pr‰elo, vyhodnocovali jsme své v˘cvikové úspûchy i neúspûchy u pivka.
-mfl-

Nûkter˘m miláãkÛm se v odkládacích boxech nelíbilo.

·aman noãní hry.
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RADOU·OVA SKALKA MÍSTEM RADOSTI A TVO¤ENÍ
V sobotu 4. srpna si pﬁipomnûli ãlenové Petiãního v˘boru spolu se sv˘mi sousedy a spoluobãany mûsta dobu, kdy se
zasazovali o zachování krásného pﬁírodního zákoutí pro uÏívání v‰ech obyvatel
nejen na‰eho mûsta. Od nepamûti se u
„skalky“ scházeli staﬁí i mladí a zaÏívali
zde pﬁíjemné chvíle. Maminky sem pﬁivádûly své dûti, které hra okolo pravé
skály ve mûstû velmi pﬁitahovala, dûvãata a chlapci hráli u ohnû na kytary oblíbené písnû, pﬁíjemné vÏdy bylo posezení
pod vysok˘m smrkem.
Na‰tûstí se podaﬁilo skalní útvar pro
veﬁejnost zachránit a k Ïádnému ohrazení
nedo‰lo. V souãasné dobû se tato oblíbená
lokalita promûnila díky jejím nad‰encÛm
v dal‰í zastávku nauãné stezky, která vede
Star˘m Plzencem. Ve spolupráci s Obãansk˘m sdruÏením HÛrka a Radynû
(OSHR), které zvelebuje kulturní a historické památky ve mûstû, se lidé z jejího
okolí o oblast peãlivû starají a pokraãují
v tradici rozvíjení prav˘ch sousedsk˘ch
vztahÛ prostﬁednictvím konání kulturních
a pﬁátelsk˘ch akcí na tomto místû, které si
sami pojmenovali „Radou‰ova skalka“.
Pﬁejme nám v‰em, aby se podobná
místa, kde si lidé najdou pro sebe chvíli
porozumûní a dobré sousedské zábavy,
zaãala objevovat mnohem hojnûji po
celém na‰em území. Kdo si umí hrát,
vym˘‰lí pro druhé i pro sebe jen to nejlep‰í. A mÛÏeme si pﬁát nûco více?
Pﬁijmûte malé pozvání do doby, kdy se
zrodil nápad vytvoﬁit Radou‰ovu skalku
jako dal‰í zastavení nauãné stezky. Tehdy
poﬁádající OSHR pozvalo lidi na zcela
novou soutûÏ o „Radou‰Ûv ‰pekáãek“.
Text a foto Eva Suttnerová

Nejmlad‰í úãastníci soutûÏe - dûtem se
u oh˘nku moc líbilo a s chutí se zapojily do
peãení, poslouchání pohádek, kreslení.

Pﬁedávání cen - kaÏdá soutûÏ je po zásluze vyhodnocena.

Radou‰ova skalka místo klidu - laviãky udrÏují v dobrém
stavu pan Vladimír Sedlák a pan Franti‰ek Ulã.

Radou‰ova skalka pod hradem Radyní nové zastavení na nauãné stezce.
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MINI STANOV¯ TÁBOR
Ve dnech 1. – 8. srpna probûhl MINI stanov˘ tábor, kterého se zúãastnilo 8 dûtí (z
jiÏních âech, Karlov˘ch VarÛ, Plznû i Starého Plzence).
Tábor se konal v tiché zahradû pod
rotundou sv. Petra a Pavla a v‰em se zde
líbilo. Bûhem táborového pobytu dûlaly
dûti v˘stup na Mt. Everest – pomyslnû na
velkém plakátû této hory.
První polovinu tábora poãasí moc nepﬁálo, ale to na‰im odváÏlivcÛm nevadilo,
dennû dûlali túry v plá‰tûnkách a gumovkách. Podnikli celodenní v˘let do Plznû,
kde slézali horolezeckou stûnu a byli
z toho nejen unaveni, ale i nad‰eni. Nav‰tívili také plzeÀské muzeum a vyhlídkovou vûÏ na katedrále.
V táboﬁe hráli rÛzné hry a soutûÏili. Od
poloviny t˘dne bylo jiÏ pûkné poãasí, dûti

OPùT JEDEN „NEOBJEKTIVNÍ
âLÁNEK“
Vracím se po ãtvrt roce k ãlánku v kvûtnov˘ch RL, kde na str. 13 – NEUVù¤ITELNÁ ROZHODNUTÍ NA RADNICI
rozebírá paní B. Pa‰ková pﬁípad vystûhování rodiny z bytu v domû s peãovatelskou
sluÏbou. Tehdy po pﬁeãtení jsem se rozhodla, Ïe se pokusím objasnit celou situaci
v následujícím ãísle RL. Ale nedo‰lo
k tomu. ¤ekla jsem si, Ïe psaním postiÏené
rodinû nepomohu a zaãala jsem pro nû shánût alespoÀ jednu místnost, aby mohla rodina Ïít pohromadû. O dva hochy 18 a 15
rokÛ jsme se aÏ do konce ãervna je‰tû s jednou paní stﬁídaly, aby ho‰i nemuseli dennû
dojíÏdût z Klatov do Plznû a zpût a utrácet
korunky, kter˘ch nemûla rodina nazbyt.
Star‰í chlapec nastoupí od záﬁí do druhého
roãníku uãebního oboru elektrikáﬁ a mlad‰í
dokonãí základní ‰kolu.
S tím, co paní Pa‰ková napsala o tomto
pﬁípadu, souhlasím. Jen musím upﬁesnit
dluÏnou ãástku této rodiny, nejsou dluÏni
24 000 Kã, jak uvádí pan Hák, ale 13 000
Kã, nájemné jim bylo ‰patnû vypoãítáno. Je
s podivem, Ïe dluÏníkÛ, co se t˘ká neplacení nájemného, je ve mûstû více, ale ty nevystûhují, asi se bojí, Ïe by byli nazváni rasisty. Ale na rodinu, která se stará o dûti, má
je ráda, je poﬁádná, na tu si troufli, protoÏe
vûdûli, Ïe se rodina neumí bránit.
V roce 2006 koncem zimy s poãátkem
jara tato rodina bydlela ãtvrt roku v objektu obãanského sdruÏení Kolpingova rodina
v jedné místnosti. Bûhem té doby jsme se
pﬁesvûdãili, Ïe jsou to poﬁádní a ti‰í lidé.
Dﬁíve bydleli v domeãku za elektrárnou,
kter˘ byl v roce 2002 zatopen vodou, nebyl
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si prohlédly Kozel,
Radyni, HÛrku, ve
sv˘ch domovech budou
SBùR VùCÍ POT¤EBN¯CH K ÎIVOTU
dûlat reklamu zdej‰ímu
kraji. Jedno odpoledne
v pátek 14. záﬁí od 14.00 – 16.00 hod.
jsme v‰ichni vy‰li na
v sobotu 15. záﬁí od 10.00 – 12.00 hod.
borÛvky a koláãe z nich
nám moc chutnaly.
Prosíme pozor!
Velk˘ úspûch slavila
Mûní
se
sbûrné
místo. Sbûr bude provádûn ve
také náv‰tûva u koní –
Smetanovû ulici ãp. 138 (prodejna lihovin).
poníkÛ paní Kratochvílové. Dûti se nauãily
Prosíme dle moÏností pﬁispûjte na benzin
konû vyãesat, vyãistit
(na odvoz vûcí).
jim kop˘tka a osedlat.
V‰ichni byli odváÏní
a potom se na nich vozili a pﬁeskakovali pﬁekáÏky. Nad‰ení dûtí nebralo konce a nechtûlo ly, Ïe není del‰í. Byla to prima parta, vzáse jim od zvíﬁátek odcházet. Myslím, Ïe to jemnû do‰lo na sliby, Ïe pﬁí‰tí rok zase pﬁibyl pro dûti pûkn˘ záÏitek, ze kter˘ tímto jedou.
dûkujeme majitelÛm koníkÛ.
Vedoucí tábora
KdyÏ se blíÏil konec tábora, dûti litovaMarie ·a‰ková a její sestra Marta

vysu‰en ani opraven a majitel tam ubytoval
tuto rodinu. Nájemné platili 4000 Kã
mûsíãnû, bez vody a elektﬁiny. Vidûla jsem
po‰tovní poukázky, kter˘mi hradili uvedenou ãástku, takÏe dluhy nemûli.
HÛﬁe bylo, kdyÏ jim malá tehdy 5letá
dcerka zaãala marodit a paní doktorka
doporuãila zmûnu bytu. Tím, Ïe byt nebyl
po povodni vysu‰en, tvoﬁila se po zdech
a stropû plíseÀ, která v‰echny ohroÏovala.
Paní Melicharová se obrátila na vedení
mûsta s prosbou o byt. Je‰tû ten den, kdy
byla na radnici, pﬁijel majitel bytu, odstﬁihl
jim elektﬁinu a vyjádﬁil se, Ïe jestli je najde
druh˘ den v bytû, Ïe jim v‰echno vyhází na
ulici. Paní k nám pﬁi‰la s pláãem, Ïe se
dozvûdûla o ubytování na faﬁe, a prosila,
zda bychom je tam vzali, neÏ pro nû uzpÛsobí bydlení v DPS. V té dobû tam bylo pût
bytÛ prázdn˘ch. Na faﬁe jsme je nemohli
ubytovat na stálo, neboÈ se jedná o nebytové prostory. âást objektu, kter˘ pouÏívá
Kolpingova rodina, je urãena pro rodiny
s dûtmi na rekreace a pro pﬁíleÏitostné krátké ubytování. K dispozici jsou jen dva
pokoje, jeden na zaãátku a druh˘ na konci
dlouhé chodby, takÏe i to je nevhodné pro
stálé bydlení.
V den, kdy mûl pan Hák domluvené jednání s uvedenou rodinou, pﬁi‰la pro mû
paní Melicharová, zda bych tam mohla jít
a b˘t pﬁítomna jejich rozhovoru, Ïe z toho
má strach. Byla jsem svûdkem pﬁemlouvání,
aby rodina opustila DPS, Ïe je pﬁestûhují
do Klatov do azylového domu pro matku
s dûtmi v tísni a Ïe jim v‰e pomohou vyﬁídit
na úﬁadech. V uvedeném domû mÛÏe b˘t
jenom paní s dcerkou a mlad‰ím synem,
star‰í 18let˘ je‰tû nezaopatﬁen˘ uÏ tam
nepatﬁí. Otec dûtí je na ubytovnû.

Vytkla jsem panu místostarostovi toto
jednání, apelovala jsem na jeho srdce
a ﬁekla jsem mu, Ïe na‰e spoleãnost hlásá
„V‰e pro rodinu s dûtmi“, ale tímto Ïe rodinu roztrhnou. Jak správnû podotkla paní
Pa‰ková, cel˘ problém ‰el ﬁe‰it jin˘m zpÛsobem. Vzájemné telefonování nepomÛÏe,
dokonce pan Hák ‰íﬁí, jak jsou spokojeni,
coÏ je podraz. Paní Melicharové pﬁede
mnou slíbil, Ïe s ní pojede on nebo pan
Smetana (pﬁedseda sociální komise) do
Nepomuka na sociálku a Ïe s ní v‰e vyﬁídí.
Do dne‰ního dne k tomu nedo‰lo. Ba i mnû
slíbil, Ïe aÏ za paní Melicharovou pojede
do Klatov, vezme mû s sebou. Zatím se tak
nestalo. Vím, Ïe má jiné starosti, ale sliby se
mají plnit nebo se alespoÀ omluvit.
Nebo u nás platí „Sliby se slibují – blázni se radují?“
A je‰tû pár ﬁádek pro pana Smetanu,
pﬁedsedu sociální komise:
Dle mého názoru mûla v tomto pﬁípadû
sociální komise hledat pomoc a jiné ﬁe‰ení
v uvedené situaci. Je sice chválihodné
popﬁát star˘m lidem nebo pro nû poﬁádat
zájezd, ale to není v‰e, co mÛÏe v sociální
otázce udûlat. Proto jsem se pozvala na
jednání sociální komise konané 17.dubna
2007, nûkolik t˘dnÛ po ukvapeném vystûhování uvádûné rodiny a moc jsem se podivovala, Ïe teprve tehdy se snaÏili nûco ﬁe‰it,
ale neudûlali do dne‰ního dne zhola nic.
Doufám, Ïe toto je poslední dopisování,
co se t˘ká uvedeného pﬁípadu. Jinak jsem
ochotna zúãastnit se veﬁejného zasedání
a v‰e je‰tû dÛkladnûji objasnit, bude-li to
zapotﬁebí.V pﬁípadû, Ïe tento pﬁíspûvek
odmítne redakce RL uveﬁejnit, obrátím se
na PlzeÀsk˘ deník.
ZdeÀka Komínková
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MEZI KVùTY MIROSLAVA âADKA
(OHLÉDNUTÍ ZA V¯STAVOU FOTOGRAFIÍ)
V pátek 3. srpna byla zahájena fotografická v˘stava autora, kterého jiÏ Staroplzeneãtí dobﬁe znají. Tentokrát náv‰tûvníci
neobdivovali fotografie krás Starého
Plzence (na ty se ov‰em mÛÏete dívat stále
na internetov˘ch stránkách obce i na
nûkter˘ch propagaãních materiálech), ale
mohli se zadívat na kﬁehkou krásu kvûtin
a pﬁírody vÛbec. Fotografie pocházely
z velkého ãasového období nejménû deseti let. Jak sám autor podotkl, chodil si
i tentokrát pro námûty do na‰eho okolí.
Jeho toulky pod Radyní nám umoÏnily
podívat se na krásu pﬁírody z Andrej‰ek,
ze skalky v Kollárovû ulici, z Ostré HÛrky.
Nûkdy fotograf nacházel inspiraci i na
místech neobvykl˘ch, napﬁ. pﬁekrásné
zimní motivy zasnûÏen˘ch vûtviãek objevil v nemocniãním parku.
Aãkoliv je Miroslav âadek rodákem
z Pﬁe‰tic, do Starého Plzence se ãasto a rád
vrací a má k nûmu úzk˘ vztah. V‰ak lásku
k fotografování získal od svého otce, kter˘
zde trvale Ïije.
V˘stavu zahájila vedoucí K-Centra pí
Vlachová. Ve svém prÛvodním slovû zdÛraznila, Ïe je tﬁeba zadívat se na to, „ãeho
si ve svém Ïivotním shonu ãasto ani
nev‰imneme“. Jí osobnû se nejvíce líbili
tzv. „náv‰tûvníci“ – mot˘li a hmyz, „kteﬁí
nav‰tûvují kvûty a Ïijí s nimi v harmonii,
pak si uvûdomujete, jak pﬁíroda pomáhá“.

A tak, i kdyÏ se vám tﬁeba nepo‰tûstilo
v˘stavu nav‰tívit, zadívejte se tﬁeba nûkdy
kolem sebe a v duchu si pﬁi pohledu na
majestátní rÛÏi i na v‰e, co roste a kvete na
louce, zopakujte slova písnû folkové skupiny Toman a lesní panna (ta v˘stavu
zahajovala): „Zaãíná modrej sklenûnej
den, otevﬁu okno, dívám se ven, jó uÏ je
podzim.“ A dívejte se, dívejte se…

JE·Tù K RADARU RBX

v nûkter˘ch pﬁípadech mají charakter
popla‰né zprávy. Napﬁ. jiÏ nûkolik spoluobãanÛ se mû ptalo, bude-li u RS postavena jaderná elektrárna. Nejhor‰í jsou pak
taková vystoupení, ve kter˘ch autor, vyuÏívajíc odborné terminologie, se staví do
role odborníka na mikrovlnnou techniku
a její vliv na lidské zdraví, aby následnû
prezentoval závûry, které neobstojí ani formální logice.
Tak napﬁ. jiÏ v druhé vûtû autor zmínûného ãlánku uvádí, Ïe „.nedostateãná
informovanost, sloÏitost dané problematiky a mlãení oficiálních míst znemoÏÀují se
ﬁádnû orientovat v zam˘‰leném zámûru
a získat nezávisl˘ názor na moÏná zdravotní rizika“. Zﬁejmû proto se snaÏí autor
ãlánku v první ãásti nazvané PRINCIP
RADARU, vycházeje ze ‰kolsky jednoduchého elementárního popisu principu
radaru, navodit dojem znalce v oboru.
Postupnû pak pﬁechází k tvrzením, které
jsou v rozporu s jeho poãáteãními vlastními v˘roky. Tak napﬁ. co se t˘ãe pﬁímoãarosti ‰íﬁení radarového signálu, kterou
autor elektromagnetickému záﬁení pﬁiznává, hned v jeho závûru zpochybní, kdyÏ
hovoﬁí o oh˘bání paprskÛ vlivem atmosféry. Pokud má autor ãlánku na mysli ohyb
vyzaﬁovaného paprsku zpÛsoben˘ prÛchodem atmosférou, která s v˘‰kou ﬁídne,

V minulém ãísle RL vy‰el na téma radarové stanice (dále jen RS) ob‰írn˘ ãlánek
pana P. K., a protoÏe neustále na radnici
pﬁicházejí v˘zvy rÛzné kvality od rÛzn˘ch
iniciativ, cítím potﬁebu se k této otázce
rovnûÏ vyjádﬁit. Pﬁedesílám, Ïe nejsem ani
zapﬁísáhl˘ obhájce zámûru vybudovat na
na‰em území radarovou stanici jako souãást protiraketové obrany USA, ani zapﬁísáhl˘ odpÛrce. DÛvod je prost˘. Tato otázka má celou ﬁadu aspektÛ od bezprostﬁedního vlivu na obyvatele v okolí zam˘‰lené
základny, pﬁes vojensko-technické aÏ po
vnitro i mezinárodnû politické. Abych si
mohl vytvoﬁit vlastní názor na tuto otázku,
chybí mi nûkteré dÛleÏité informace. Zde
souhlasím s kritikou odpÛrcÛ RS na adresu na‰í vlády, Ïe nedokázala vãas zorganizovat osvûtovou kampaÀ, ve které by
objasnila rÛzné aspekty tohoto problému.
Námitka, Ïe dosud americká strana nepﬁedala v‰echny dÛleÏité a potﬁebné informace, Ïe i Kongres Spojen˘ch státÛ teprve
pﬁed necel˘m mûsícem definitivnû schválil tento plán a jeho finanãní krytí a Ïe
vlastní vysvûtlovací kampaÀ probûhne na
podzim t.r., obstojí jen ãásteãnû. Vznikl
tím totiÏ prostor pro rÛzné domnûnky,
dohady a jsou vyvozovány závûry, které

A. Velichová
Foto M. Benediktová

ManÏelé âadkovi

Skupina Toman a lesní panna
a mûní se tak její index lomu (podobnû
jako u lomu svûtla, které je téÏ elektromagnetick˘m záﬁením, takÏe vidíme zapadající slunce nad obzorem nepatrnû v˘‰e),
pak se rozhodnû bude jednat o úhlové
odchylky mûﬁitelné jen ve velk˘ch vzdálenostech – v rovinaté krajinû se tak projeví
aÏ na horizontu, ãímÏ se rozhodnû nemyslí nejbliÏ‰í kopec, kter˘ je mezi radarem
a obcí za kopcem. Pokud mûl autor na
mysli difrakãní ohyb, tedy ohyb kolem
pﬁekáÏek, pak by byl moÏn˘ jen kolem
pﬁekáÏek srovnateln˘ch s délkou vlny.
Kolem kopcÛ se tak ohnou pouze dlouhé
a stﬁední vlny (známé z pﬁenosu rozhlasového signálu), ale radarové záﬁení má
vlnovou délku podstatnû krat‰í, aby se
„neohnulo“ kolem raket, které má zjistit!
Tﬁetí moÏností, kterou mohl mít autor na
mysli, by mohl b˘t rozptyl radarového
záﬁení (na molekulách atmosféry, na vodních kapkách, prachov˘ch ãásticích
apod.). Díky tomuto jevu máme napﬁíklad
modré nebe (jedná se o rozpt˘lené sluneãní svûtlo s vlnov˘mi délkami odpovídajícími modré barvû). Kdyby v‰ak mûlo docházet k v˘znamnûj‰ímu rozptylu radarového
záﬁení jiÏ na vzdálenostech nûkolika kilometrÛ, bylo by s tím pochopitelnû spojené
i v˘znamnûj‰í utlumování paprsku (jeho
energie by slábla kvÛli rozptylu do v‰ech
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smûrÛ); zámûrem v‰ak je, aby záﬁení
dosáhlo do tak velké vzdálenosti a je‰tû se
staãilo, odraÏené od rakety, vrátit zpût.
Nakonec souhlasím plnû se závûrem, ke
kterému autor dospívá v závûru dal‰í
kapitoly, kdyÏ tvrdí, „Ïe rozdíl intenzity
záﬁení ve vesnicích 5 km od radaru
a Plzencem (20 km), Plzní (30 km) nebude
podstatn˘“. Dokonce si myslím, Ïe nebude
Ïádn˘. Intenzita záﬁení radaru v tûchto
lokalitách bude nemûﬁitelná.
Podobnû si autor poãíná i v dal‰í kapitole, kde ve stejném duchu rozebírá zdravotní hlediska. Pro‰el jsem si doporuãované
internetové stránky, které nejsou oficiálními stránkami univerzit ani pﬁíslu‰n˘ch
v˘zkumn˘ch ústavÛ zab˘vajících se
obdobnou problematikou. Nicménû lze se
v nich doãíst, Ïe v souãasnosti probíhají
diskuse na rÛzn˘ch odborn˘ch úrovních
o vlivu mobilních telefonÛ na v˘skyt moz-

kov˘ch nádorÛ. Zatím, pﬁes dnes jiÏ masové roz‰íﬁení a intenzivní vyuÏívání této
telekomunikaãní technologie, se dle tûchto
stránek jednoznaãn˘ negativní vliv prokázat nepodaﬁilo. Nicménû nejsem v této
oblasti odborník, a nemohu a nechci proto
dûlat definitivní závûry a ani citované
stránky nejsou v této otázce smûrodatn˘mi. Poãkám si proto na odbornou komplexní anal˘zu moÏn˘ch dopadÛ na zdraví
lidí, kterou bude zpracovávat vojenská
lékaﬁská fakulta v Hradci Králové, kde
pracují mezinárodnû uznávaní experti na
radiobiologii.
Na závûr je‰tû jednu poznámku. Naznaãuje-li autor souvislost zmûny pﬁíslu‰né
hygienické normy s napsáním dopisu pana
Payne, místopﬁedsedy zahraniãního v˘boru Poslanecké snûmovny, prezidentu
republiky ohlednû umístûní radaru v âeské
republice, pak autor tohoto tvrzení neví

nic o tvorbû hygienick˘ch norem, projednávání a schvalování jejich pﬁípadn˘ch
zmûn.
Co ﬁíci závûrem. Chápu, Ïe obyvatelé
na‰eho mûsta v místû relativnû blízkém
dotãené lokalitû projevují zv˘‰en˘ zájem
o tyto otázky. Nemûli bychom se v‰ak
nechat ovlivÀovat nekvalifikovan˘mi
v˘vody a tendenãními polopravdami,
které úãelovû vyvolávají obavy. A to platí
nejen o aspektech technick˘ch a hygienick˘ch, ale i mezinárodnû politick˘ch.
Tento ãlánek nemûl b˘t odbornou polemikou s autorem ãlánku pﬁedchozího.
Chtûl jsem jen upozornit na úãelovost,
nelogiãnost a ukvapenost jeho tvrzení,
vyvozovan˘ch z elementárních fyzikálních vlastností jevÛ, ve skuteãnosti mnohem sloÏitûj‰ích.
J. Wohlmut

MÍâOV¯ SEDMIBOJ
DVOJIC
SK SPORTteam DOLI Star˘ Plzenec poﬁádal
21. ãervence jiÏ VII. roãník Míãového sedmiboje
dvojic o putovní pohár mûsta Starého Plzence.
SoutûÏe, pﬁi které se v jeden den odehraje sedm
turnajÛ v rÛzn˘ch sportech, se tentokrát zúãastnilo patnáct dvojic, z toho jedna smí‰ená a jedna
zcela dámská. Z nedostatku ãasu se letos nezúãastnili trojnásobní vítûzové Vãala – Faist a chybûla i polovina loÀské vítûzné dvojice M. Trojanec, a tak boj o vítûzství byl otevﬁenou záleÏitostí.
V prÛbûhu soutûÏe se do nûkolikabodového
vedení dostala dvojice Ambrozy – Kraffer a vypadalo to, Ïe si po nûkolika druh˘ch místech koneãnû odvezou putovní pohár. Mohutn˘m závûrem,
zejména prvním místem v poslední disciplínû –
volejbalu, jim ov‰em celkové vítûzství vyfoukli
Redlovi: Pavel s patnáctilet˘m synem Ondﬁejem,
kter˘ prokázal, Ïe bude vynikajícím hráãem míãov˘ch sedmibojÛ. AÏ na 3. místû se umístila nejlep‰í dvojice ze Starého Plzence T. DoleÏel – V.
Váchal.
Podûkování patﬁí v‰em firmám, které se na akci
sponzorsky podílely, mûstu Star˘ Plzenec, stolním
tenistÛm Sokola Star˘ Plzenec a tenistÛm TO
Spartak Sedlec za zapÛjãení sv˘ch sportovních
stánkÛ.
M. DoleÏel
Foto M. DoleÏelová
CELKOVÉ PO¤ADÍ:
1. P. Redl – O. Redl
2. P. Ambrozy – J. Kraffer
3. T. DoleÏel – V. Váchal
4. M. DoleÏel – P. Voves
5. M. Havlíãek – V. Havlíãek
6. M. Tonar – M. Tonar
7. M. Váchal – R. Motlík

Vyhlá‰ení vítûzÛ – zprava od 1. do 5. místa

Zase to tam padlo.

VÍTùZOVÉ JEDNOTLIV¯CH DISCIPLÍN
Rokycany
PlzeÀ
St. Plzenec
St. Plzenec
Nezvûstice
St. Plzenec
PlzeÀ

tenis:
stolní tenis:
nohejbal:
volejbal:
házená:
fotbal:
ko‰íková:

J. Sedláãek – R. Juri‰
M. Havlíãek – V. Havlíãek
P. Ambrozy – J. Kraffer
P. Redl – O. Redl
M. Tonar – M. Tonar
T. DoleÏel – V. Váchal
J. Kaiser – M. R˘dl
To uÏ bude asi gól.
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JIÎNÍ PLZE≈SKO
Ve stﬁedu 1. srpna v ranních hodinách
do‰lo na silnici I. tﬁídy ã. 20 ve smûru
jízdy z obce Losiná na PlzeÀ k dopravní
nehodû. âtyﬁiadvacetilet˘ ﬁidiã osobního
motorového vozidla znaãky Peugeot
nedodrÏel bezpeãnou vzdálenost za pﬁed
ním jedoucím vozidlem znaãky Mercedes,
které zaãalo z dÛvodu dopravní situace
brzdit, a narazil do jeho zadní ãásti. Provedená dechová zkou‰ka na pﬁítomnost
alkoholu v dechu byla u ﬁidiãe vozidla
Peugeot provedena s negativním v˘sledkem, u ﬁidiãe vozu Mercedes byla namûﬁena hodnota 0,27 g/kg alkoholu v dechu.
Pﬁi dopravní nehodû nebyl nikdo zranûn,
vznikla hmotná ‰koda v celkové v˘‰i pﬁibliÏnû 90 000 korun.
V pondûlí 13. srpna ve veãerních hodinách do‰lo v prostoru kﬁiÏovatky u obce
Star˘ Plzenec k dopravní nehodû. Dvaadvacetiletá ﬁidiãka osobního motorového
vozidla znaãky Nissan, která jela po vedlej‰í silnici, se dostateãnû nerozhlédla
a srazila se s osobním vozidlem znaãky
Peugeot, které tudy projíÏdûlo po hlavní
silnici. Provedená dechová zkou‰ka na
alkohol byla u obou ﬁidiãÛ negativní. Ke
zranûní osob nedo‰lo, vznikla hmotná
‰koda ve v˘‰i témûﬁ 100 000 korun.
STAR¯ PLZENEC
Zatím neznám˘ pachatel odcizil na
konci ãervence sedmatﬁicetileté Ïenû,
která byla nakupovat v odpoledních hodinách v prodejnû potravin v obci Star˘
Plzenec, mobilní telefon, kter˘ mûla
v kapse u kalhot. Jednáním pachatele,
kter˘ se dopustil trestného ãinu krádeÏe,
vznikla po‰kozené Ïenû hmotná ‰koda ve
v˘‰i pﬁibliÏnû 8000 korun.
Na zaãátku mûsíce srpna po‰kodil zatím
neznám˘ pachatel pravé vnûj‰í zrcátko,
karoserii a lak nad víãkem palivové nádrÏe u osobního motorového vozidla znaãky
Peugeot, které bylo zaparkované pﬁed jednou místní prodejnou v obci. Policisté se
pﬁípadem zab˘vají a po pachateli trestného ãinu po‰kozování cizí vûci pátrají.
Díky profesionální práci policistÛ z jiÏního PlzeÀska se podaﬁilo dopadnout dva
pachatele cizí státní pﬁíslu‰nosti, kteﬁí se
na konci mûsíce kvûtna vloupali do novinového stánku v obci Star˘ Plzenec, u kterého nejprve rozbili sklenûnou v˘lohu,
vypáãili v˘dejní okénko a poté odtud
odcizili nûkolik tabákov˘ch v˘robkÛ, cukrovinek a ply‰ov˘ch hraãek. Po‰kozené
Ïenû sv˘m jednáním zpÛsobili hmotnou
‰kodu ve v˘‰i témûﬁ 12 000 korun. PachatelÛm bylo sdûleno obvinûní z trestného
ãinu krádeÏe ve formû spolupachatelství.
LETKOV
Dne 2. srpna v dopoledních hodinách
do‰lo k havárii ultralehkého letadla na
leti‰ti v Letkovû, které se vracelo zpût ze
Îelezné Rudy. Osádku letadla tvoﬁily dvû
osoby, devûta‰edesátilet˘ pilot z Plznû

RadyÀské listy – záﬁí 2007

a ãtyﬁiasedmdesátilet˘ muÏ rovnûÏ
z Plznû, kter˘ utrpûl popáleninu nohy
a byl pﬁevezen na o‰etﬁení do nemocnice
v Plzni. Letadlo zcela shoﬁelo.Vznikla
hmotná ‰koda v celkové v˘‰i pﬁibliÏnû
800 000 korun. Pﬁíãinu letecké havárie
‰etﬁí inspektor provozu letecké amatérské
asociace pro PlzeÀsk˘ kraj.
LOSINÁ
Na konci ãervence vnikl na pozemek
rodinného domu v obci Losiná zatím
neznám˘ pachatel, kter˘ z neuzamãené
garáÏe odcizil motorovou a pﬁímoãarou
pilu, ãímÏ zpÛsobil po‰kozenému hmotnou ‰kodu ve v˘‰i témûﬁ 21 000 korun.
Policisté po pachateli, kter˘ se sv˘m jednáním dopustil trestného ãinu krádeÏe,
pátrají.
Z nedûle 22. ãervence na pondûlí 23.
ãervence vnikl zatím neznám˘ pachatel
nezaji‰tûn˘m oknem od sklepa do rodinného domu, kde v‰e prohledal a z prostor
chodby odcizil batoh s osobními doklady,
mobilním telefonem a finanãní hotovostí.
Poté si pachatel otevﬁel garáÏová vrata
a nastartoval zde zaparkované vozidlo
znaãky Renault, se kter˘m vycouval pﬁed
garáÏ, pﬁiãemÏ po‰kodil li‰tu pﬁedního

nárazníku. Nalezen˘m klíãem si otevﬁel
dal‰í zde stojící vozidlo znaãky Ford
Transit, zastrãil klíã do spínací skﬁíÀky
a z místa utekl, neboÈ byl pﬁi svém jednání vyru‰en majiteli domu. Policisté se pﬁípadem zab˘vají a po pachateli pátrají.
V noãních hodinách z 1. srpna na 2.
srpna se vloupal oknem zatím neznám˘
pachatel do jedné místní prodejny, ze
které odcizil rÛzné zboÏí, zejména cigarety rÛzn˘ch znaãek. PolicistÛm se podaﬁilo
na základû ‰ir‰ího ohledání místa ãinu
ãást odcizeného zboÏí nalézt a zajistit.
Vznikla hmotná ‰koda ve v˘‰i pﬁibliÏnû
30 000 korun. Policie po pachateli trestného ãinu krádeÏe pátrá.
LHÒTA
Dne 23. ãervence 2007 v brzk˘ch ranních hodinách do‰lo na koupali‰ti v obci
k tragické události. Pravdûpodobnû se jednalo o sebevraÏdu Ïeny ve vûku 86 let ze
zdej‰í obce, která zanechala dopisy na
rozlouãenou. Pﬁivolan˘ lékaﬁ na místû po
ohledání tûla nezjistil cizí zavinûní a byla
naﬁízena zdravotní pitva. Pﬁípadem se
zab˘vají policisté ze skupiny kriminální
policie a vy‰etﬁování.
nprap. Mgr. Pavla Soukupová
PâR O¤ PlzeÀ - jih
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DROBNÁ INZERCE
• Prodám dûtsk˘ psací stÛl, borovice, a
stÛl k poãítaãi, barva ãerná – borovice.
Tel.: 723 962 728.
• Prodám PC stÛl, rohov˘, svûtlé dﬁevo,
pûkn˘. Levnû, nutno vidût, spûchá. Tel.:
605 568 049.
• Prodám sklenûn˘ stÛl + 4 Ïidle. Cena
2.500 Kã. Tel.: 604 119 987.
• Prodám trekkingové kolo „GEMINI“
modré barvy, velmi krátce pouÏívané –
jako nové. Cena 2.200 Kã.
Tel: 728 308 792.
• Prodám moderní koãárek, ãerven˘,
nevybledl˘, jako hlubok˘ i sedaãka, kia
kola, pﬁehazovací rukojeÈ + doplÀky, PC
19.000 Kã, NC 5.000 Kã, moÏno koupit s
autosedaãkou ve stejné barvû za 7.000
Kã. I jednotlivû. Tel.: 604 373 685.
• Koupím staré pohlednice do r. 1945,
pozÛstalost apod. Pﬁijedu. Za kvalitu platím nejvy‰‰í ceny. Tel.: 605 590 745.
• UPOZORNùNÍ . V soláriu v Jiráskovû
ul. se na‰el ‰perk nûkteré z náv‰tûvnic,
vyzvednout si ho mÛÏete tamtéÏ.
CVIâENÍ JÓGY,
DECHOV¯CH A RELAXAâNÍCH
TECHNIK
• jednoduché cviky vhodné pro v‰echny
vûkové kategorie
• zamûﬁení na správné drÏení tûla a rotaci
páteﬁe
• protaÏení svalÛ, ‰lach a uvolnûní kloubÛ
Cviãení pokraãuje opût od záﬁí - ve stﬁedu
a ve ãtvrtek v malé tûlocviãnû v sokolovnû
ve Starém Plzenci.
Zaãínáme 12. 9. stﬁeda od 20 hod. a 13. 9.
ãtvrtek také od 20 hodin.
Info a pﬁihlá‰ky: K. Boãková,
tel.: 604 251 734

Pro bliÏ‰í info: www.stary-plzenec.cz nebo p. Vávra tel.: 731 040 601
KURZY BŘIŠNÍCH TANCŮ
Začátek 13. 9. 2007 v sokolovně ve Starém Plzenci
pod vedením lektorky Jarky
Vokáčové vždy ve čtvrtek
18.00 – 19.00
Pokročilé tanečnice
19.00 - 20.00
Začátečníci ukázková hodina zdarma
Přijďte mezi nás a vyzkoušejte
si ladné ženské pohyby v rytmu
orientální hudby.
Kurzy jsou vedeny pro všechny
věkové kategorie, umožní vám
protáhnout si celé tělo, odreagovat se od všedních starostí
a hlavně – uděláte hodně pro
své zdraví.
Bližší informace:
tel. 603 447 806 – J. Vokáčová

