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SLOVO ÚVODEM
ÎÁCI DEVÁT¯CH T¤ÍD SE LOUâILI…
o podûkování si jen myslí, Ïe by mûlo pﬁijít:
Myslím, Ïe je mou povinností podûkovat v‰em
uãitelÛm, Ïe nás pﬁipravili k pﬁijímacím zkou‰kám. Chtûla bych také vyjádﬁit dík v‰em paním
kuchaﬁkám, paní ‰kolníkové, paní Kuglerové
a paní Krosnaﬁové, a to zejména za trpûlivost,
kterou s námi mûly. Ale pochvalu zaslouÏíme
i my, Ïe jsme to s nimi vydrÏeli, ale co nám
nakonec také zb˘valo.

…se ‰kolou, s dûtstvím a nûkdy i mûstem.
UÏasle za‰umûla obﬁadní síÀ radnice ve chvíli,
kdy pan uãitel vyzval prvního ze sv˘ch ÏákÛ
odcházející 9.A k pﬁevzetí závûreãného
vysvûdãení oslovením PAN. Je to tak, odcházejí, míﬁí za sv˘mi sny. Uvûdomují si to i oni,
jak zaznívá z jejich slov na rozlouãenou, nebo
jsou to jen slova a realita je teprve dohoní? Za
9.A se rozlouãila Krist˘na Vlachová a za
9.B Adéla Dankoviãová (nûjak se nechce na
papír slovu „sleãna“, znám je obû od plenek).
Chtûla jsem pﬁetisknout spravedlivû obû dívãí
a pﬁece dospûlá rozlouãení, jenÏe – jsou si tak
podobná, a pﬁitom takhle, vyti‰tûná, stejnû
nezprostﬁedkují ãtenáﬁÛm to podstatné, totiÏ
atmosféru. Je jedno, Ïe obû dûvãata oslovovala pana starostu, aã tam nebyl (on se ale omluvil, leã mohl pﬁijít nûkdo jin˘ za mûsto –
‰koda, Ïe to nikdo nepovaÏoval za dÛleÏit˘
moment v Ïivotû obce). Není podstatné, Ïe
projevy byly spí‰e podle ‰ablony neÏ individuálnû kreativní. Tak jako tak ﬁekly oba pravdu:
mûli bychom podûkovat – a podûkovali.
V tom, jak chtûli vzpomínat, sly‰ím ale snahu
napodobit pﬁíli‰ ãasto sly‰ená kli‰é dospûl˘ch.
Dûvãata a kluci – ﬁeknûte na mou du‰i na psí
u‰i, Ïe vzpomínáte! Nevûﬁím! KaÏd˘ z vás uÏ
pﬁece je jednou nohou na prázdninách a druhou – moÏná – je‰tû u toho plotu, kde se vãera
louãil s ní, s ním, a moÏná to bylo naposledy…
Tohle je ta jediná opravdová nostalgie za
základní ‰kolou na pﬁí‰tích dvacet, tﬁicet let
a moÏná déle. Teprve pak, aÏ se „zaãne kácet
v na‰em lese“, nastoupí i ta „moudrá“ nostal-

gie. V‰ímáte si, Ïe aÏ po padesátce, kdyÏ chceme b˘t alespoÀ trochu povaÏováni za moudré,
zaãínáme vzpomínat na „skvûlé kantory“.
Aãkoli jsme jim je‰tû na setkání po dvaceti
letech nemohli pﬁijít na jméno a skvûlí nebyli
ani náhodou. A Ïe na ty milované vzpomínáme
poﬁád? No samozﬁejmû, ale málokdy ve scénách ze tﬁídy, z v˘uky, kdyÏ tak na historky
z v˘letÛ, z tûlocviku, pﬁestávek.
Nepochybuji o nefal‰ovaném dojetí vût‰iny
pﬁítomn˘ch. A to je asi v‰echno, co by mûlo
utkvût v pamûti dûtí. Je to fajn, Ïe zaznûlo
pﬁece jen i cosi z du‰e vytrysklé, vedle toho, co
se dûti jako heslo „projev“ uãily v hodinách
ãe‰tiny. Posuìte sami:
VáÏen˘ pane starosto, pane ﬁediteli, paní
zástupkynû, uãitelé, rodiãe a Ïáci. Dovolte mi,
abych vás sv˘m jménem pﬁivítala na závûreãném rozlouãení se základní ‰kolou. – pronesla
sleãna Adéla. A také: Dávali jsme hlasitû najevo, Ïe jejich (rozumûj uãitelÛ) provûrky a zkou‰ení jim pﬁijdou draho. Oni nám na oplátku
darovali pár ãerven˘ch ﬁádek do Ïákovsk˘ch
kníÏek.
Krist˘nka Vlachová se zas podûlila o fakt,
Ïe Dny nûkdy ubíhaly rychle, jindy zas pomalu
a hlavy se plnily vûdomostmi. Pﬁib˘valy také
problémy. AÈ uÏ s kamarády, prvními láskami,
mimo‰kolními aktivitami, nebo s uãiteli, kázní
a známkami. Postupem ãasu se stali nûkteﬁí
kantoﬁi ménû oblíbení a jiní zase v na‰ich
oãích stoupli. âas plynul jako voda a z vykulen˘ch ‰esÈáãkÛ se stali otﬁelí deváÈáci. Ale

Chtûlo by se to rozebírat trochu víc, ale nejspí‰ to nejlep‰í, co osvûtlí moje úvahy o radosti jako jediném skuteãném pocitu deváÈákÛ, je
text, kter˘ napsal pan ﬁeditel na Ïádost o úvodník na téma „DeváÈáci konãí…“
DEVÁËÁCI ODCHÁZEJÍ
Jako kaÏd˘ rok, tak i letos se budeme louãit
se Ïáky na‰ich devát˘ch tﬁíd. Do Ïivota odchází 61 deváÈákÛ a my v‰ichni jim pﬁejeme
hodnû úspûchÛ, splnûní v‰ech snÛ a samozﬁejmû pevné zdraví!
Slavnostní vyﬁazení probûhlo dne 23. 6.
2006 v 9.00 hodin v obﬁadní síni Plzenecké
radnice.
Vedení ‰koly
A to by si mûly dûti pamatovat? – Tak hezké
prázdniny, sleãny a pánové. AÈ jsou plné záÏitkÛ, na které se fakt, ale fakt vzpomíná.
Helena Matasová
âíslo úãtu veﬁejné sbírky na hrad Radyni
30015-725643329/0800
Stav konta 75.417,- Kã
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Informace z 11. schÛze RM
konané dne 29. kvûtna 2006
RM vzala na vûdomí
• zprávu o provedení provûrky BOZP v roce
2006 v Mateﬁské ‰kole ve Starém Plzenci;
• informaci starosty o stavu investiãních akcí
„Pﬁístupová komunikace na Radyni“
a „Osvûtlení Radynû - II. etapa“;
• informaci vedoucí K-Centra o v˘sledku
VII. roãníku soutûÏe „Hurá bra‰i, na Radyni
stra‰í“;
• záznamy o úrazech ÏákÛ Základní ‰koly ve
Starém Plzenci;
• dopis ZdeÀka Vyskoãila ve vûci dopravních
znaãek „Zákaz vjedu v‰ech motorov˘ch vozidel“ umístûn˘ch na úãelové komunikaci ve
vlastnictví pí Nekováﬁové spojující Kolonii
v Sedlci s Tymákovskou ulicí;
• Ïádosti MUDr. Ale‰e Kapitána, MUDr.
Igora Kirinoviãe, Terezy Dolákové, Mariana
Honala, Evy Balíkové a Martiny ·petové
o prodej stavebních parcel ve mûstû;
• navrÏenou v˘‰i ‰kolného v ZU· Star˘ Plzenec pro ‰kolní rok 2006/2007.
RM souhlasila
• s prodlouÏením pronájmu ãásti pozemku
p.ã. 237/7 v k.ú. Sedlec Nata‰e Suchomelové
za stávajících podmínek do 30.9.2009;
• s prodejem klavíru zn. Foerster jako ãásteãné protihodnoty na poﬁízení pouÏitého koncertního kﬁídla Petrof v ZU· Star˘ Plzenec;
• s vyhlá‰ením pûti voln˘ch dnÛ v posledním ãervnovém t˘dnu 2006 pro Ïáky ZU·
Star˘ Plzenec podle ustanovení ‰kolského
zákona z dÛvodÛ provádûné rekonstrukce
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a pﬁístavby prostor ‰koly v Lidovém domû;
• s prominutím místního poplatku za likvidaci odpadÛ v roce 2006 Zuzanû Kováﬁíkové,
ZdeÀce ¤epíkové, Antonínu Naslerovi, Drahomile Kubicové, Ing. Vlastû Ratislavové,
Miroslavu Hejzkovi, Libu‰i Heisové, manÏelÛm Holcov˘m, Vlastû Kozové, Stanislavû
Boudníkové a Petru Bene‰ovi a se sníÏením
poplatku o polovinu Jiﬁinû Voltrové a o jednu
tﬁetinu Radce Navrátilové.
RM nesouhlasila
s prodejem pozemkÛ p.ã. 320/8 a 320/9
v Divadelní ulici ve Starém Plzenci pro stavbu domu pro bydlení na Ïádost Andrey ·trenclové. Teprve po schválení nového územního
plánu bude upﬁesnûna parcelace pozemkÛ
mûsta pro v˘stavbu na bydlení;
• se sníÏením ani prominutím místního
poplatku za likvidaci odpadÛ v roce 2006
Danu‰i Klementové, Jarmile a Milo‰ovi
Kocov˘m, Kláﬁe Vítkové, Ing. Lence Novákové, Evû Konãelové a Janû Matûjíãkové.

•

RM schválila
• nav˘‰ení poãtu dûtí v Mateﬁské ‰kole ve
Starém Plzenci ve ‰kolním roce 2006/2007
o 12;
• uzavﬁení Mateﬁské ‰koly ve Starém Plzenci
o prázdninách v dobû od 17. 7. do 18. 8.2006;
• hospodáﬁsk˘ v˘sledek pﬁíspûvkové organizace Mateﬁská ‰kola Star˘ Plzenec za rok
2005 a jeho rozdûlení do fondu odmûn
a rezervního fondu;
• poskytnutí finanãního pﬁíspûvku do v˘‰e
5 tis.Kã Obãanskému sdruÏení HÛrka a Radynû na zaji‰tûní akce Hry na Radyni dne 16. 9.
2006;
• uzavﬁení smlouvy s Obãansk˘m sdruÏením
HÛrka a Radynû o pronájmu nebytov˘ch prostor v domû ãp. 138 ve Smetanovû ulici;
• uzavﬁení smlouvy se spoleãností âEZ Distrubuce, a.s., o uzavﬁení budoucí smlouvy
o zﬁízení vûcného bﬁemene ve vûci zﬁízení
vzdu‰né elektrické pﬁípojky k pozemku
p.ã. 719/50 v Bezruãovû ulici;
• uzavﬁení smlouvy o dílo s Ing. arch. Oldﬁichem Fárou, jejímÏ pﬁedmûtem je vyhotovení
urbanistické studie prÛmyslové zóny v Bezruãovû ulici ve Starém Plzenci.
RM uloÏila MûÚ nabídnout znovu pí Neková-

ﬁové majetkoprávní vyrovnání za její pozemek
pod úãelovou komunikací v Sedlci formou
koupû ãi smûny za jin˘ pozemek.

PODùKOVÁNÍ

VOLBY DO PS PâR
Dûkuji v‰em spoluobãanÛm,
kteﬁí mû sv˘m hlasem podpoﬁili ve volbách do PS PâR.
Mgr. Ivana Malá
VE¤EJNÁ SBÍRKA
V minul˘ch RadyÀsk˘ch listech jste se
mohli doãíst o prÛbûhu turistického
pochodu „Plzenecká padesátka“. Mnozí
úãastníci pochodu i ostatní Plzeneãtí mûli
souãasnû moÏnost zakoupit si sazenice
kvûtin na trhu, poﬁádaném MO KSâM
Star˘ Plzenec. Za kvûtiny bylo vybráno
9 015 Kã. Celá ãástka byla pﬁedána do
K-Centra na sbírku „Záchrana hradu
Radynû“.
Dûkuji v‰em, kteﬁí kvûtiny vypûstovali
a pomohli s prodejem.
Jitka Sutnarová

POVODNù
Dûkujeme v‰em pomocníkÛm,
kteﬁí nám v ãasn˘ch ranních hodinách 3. ãervna pomáhali pﬁi
záchranû domácích zvíﬁat a vyklízení obydlí, které náhle zaplavil
letní bouﬁkou zvednut˘ Tymákovsk˘ potok. Jmenovitû Milu‰i a
Franti‰kovi Chrastilov˘m za okamÏitou pomoc, starostovi Pavlu
Kondrovi a pracovníkÛm MûÚ,
kteﬁí se postarali o odstraÀování
následkÛ.
Rodiny Bûlíkova
a Zral˘ch ze Sedlce

V˘zva
Pamûtní list mûsta Star˘ Plzenec
V souvislosti s 1030. v˘roãím od první písemné zprávy o Staré Plzni vyhla‰uje Rada mûsta Star˘
Plzenec v˘zvu k pﬁedkládání návrhÛ na udûlení pamûtního listu mûsta.
Termín pro podání návrhÛ je do 31. srpna 2006.
Pamûtní list mûsta Star˘ Plzenec je moÏno udûlit fyzick˘m i právnick˘m osobám, které se
v˘znamnou mûrou zaslouÏily zejména o rozvoj mûsta. Návrhy na udûlení pamûtního listu mohou
podávat organizace, spolky a obãané v písemné formû s odÛvodnûním návrhu doruãením po‰tou
nebo do podatelny Mûstského úﬁadu ve Starém Plzenci, kde budou zaregistrovány.
Návrhy na udûlení pamûtního listu budou projednány v radû mûsta a pﬁedloÏeny ke schválení
zastupitelstvu mûsta.
Udûlení pamûtního listu se bude konat na slavnostním veãeru v ﬁíjnu 2006 pﬁi pﬁíleÏitosti státního svátku Dne vzniku samostatného ãeskoslovenského státu.
Rada mûsta Star˘ Plzenec
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DO·LO DO REDAKCE
Îádost k zasedání komise ohlednû jízdních
ﬁádÛ.
Dovoluji si poÏádat va‰i komisi o zamy‰lení
nad dosud platn˘m jízdním ﬁádem, t˘kajícím se
autobusové dopravy do Sedlce. Pﬁestûhovala
jsem se s manÏelem, dcerou, jejím partnerem
a dvûma dûtmi z Plznû do Sedlce a postrádáme
ãastûj‰í spojení se Star˘m Plzencem a Plzní.
Stejnû se vyjadﬁují i místní obyvatelé, pokud je
Ïádáme o radu jak cestovat. Myslím, Ïe ‰koláci by uvítali odjezd kolem 7. hodiny ranní
z návsi, stejnû jako matky, dopravující pﬁed‰kolní dûti do ‰kolek. Podobnû obtíÏn˘ je
i odpolední návrat ze ‰kol a zamûstnání z Plznû
do Sedlce na náves. AlespoÀ autobus v 16:40

Na Va‰e dotazy odpovídá JUDr. Petra Lindová, advokátka v Plzni, Barrandova 19,
http://advokatka.vplzni.cz,
tel. 377 455 401
Otázka (pan A. R.):
Jsem vlastníkem domu, v nûmÏ jsou tﬁi byty,
které pronajímám. Mám potíÏe s nájemci, kteﬁí
mi odmítají pravdivû hlásit poãet osob, bydlících v bytû (tím pak u‰etﬁí pﬁi vyúãtování sluÏeb) a nemám ani pﬁehled, kolik osob je ve kterém bytû hlá‰eno k trvalému pobytu. Mám
nûjakou ‰anci tyto údaje spolehlivû zjistit?
Myslím si, Ïe na tyto informace mám jako
vlastník domu nárok.
Odpovûì:
Je nutno rozli‰it pﬁihlá‰ení k trvalému pobytu, coÏ je úkonem obãana vÛãi státu s evidenãními úãinky, od sdûlení pronajímateli ohlednû
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a v 17:45 by sem mohl zajíÏdût. Já osobnû pracuji ve FN v Plzni ve tﬁísmûnném provozu,
zatím dojíÏdím autem, mám obavy ze selhání
dopravního prostﬁedku, protoÏe opravdu
nevím, jak bych se po odpolední sluÏbû dostávala kolem 23. hodiny pû‰ky 3 km domÛ. Stejná vzdálenost je to na noãní sluÏbu na vlak.
Proã nejede autobusov˘ spoj kolem 21. hodiny? Urãitû by – i podle sdûlení sedleck˘ch
obãanÛ – nejezdil prázdn˘.
Závûrem chci dodat, Ïe bydlení v této lokalitû je kouzelné a osvobozující od nepﬁíjemného
chaosu vûãnû rozkopané Plznû a o pﬁestûhování sem usiluje více rodin nám znám˘ch, bohuÏel je ãásteãnû odrazuje právû doprava.
Dûkuji va‰í komisi za pﬁeãtení a eventuálnû nalezení nov˘ch, více vyhovujících ﬁe‰e-

ní dopravního spojení Sedlec – PlzeÀ a zpût.
S pozdravem
Eva Stani‰eva-Juhová
Star˘ Plzenec – Sedlec 180

poãtu osob fakticky bydlících v bytû, coÏ má
vliv zejména na vyúãtování sluÏeb spojen˘ch
s nájmem bytu.
Otázku hlá‰ení trvalého pobytu ﬁe‰í zákon ã.
133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodn˘ch
ãíslech. Ustanovení § 10 odst. 8 zákona stanoví, Ïe ohla‰ovna vlastníku objektu nebo jeho
ãásti sdûlí na jeho Ïádost jméno (jména), pﬁíjmení a datum narození obãana, k nûmuÏ vede
údaj o místû trvalého pobytu, odpovídající
adrese vlastníkova objektu.
MÛÏete se tedy dostavit na pﬁíslu‰nou ohla‰ovnu pobytu (pﬁíslu‰n˘ obecní úﬁad) a poÏádat
o sdûlení, kdo je ve Va‰em domû hlá‰en k trvalému pobytu. ProkáÏete-li své vlastnictví
k objektu, nejlépe v˘pisem z katastru nemovitostí, ohla‰ovna Va‰í Ïádosti vyhoví.
Je nutno poukázat na skuteãnost, Ïe z faktu,
Ïe je urãitá osoba hlá‰ena k trvalému pobytu
ve Va‰em domû, nevypl˘vají pro ni Ïádná

práva ãi povinnosti, jde o údaj evidenãní.
K druhé ãásti dotazu je tﬁeba uvést, Ïe
nájemce bytu je povinen hlásit pronajímateli
ve‰keré zmûny v poãtu osob, které spolu s ním
trvale uÏívají byt. Novû od poãátku dubna
leto‰ního roku dokonce platí, Ïe za v˘povûdní
dÛvod ve smyslu ust. § 711 odst. 2 písm. b) OZ
se povaÏuje dle ust. § 689 OZ to, Ïe nájemce
pronajímateli písemnû neoznámí ve‰keré
zmûny v poãtu osob, které s ním Ïijí v bytû,
s uvedením jejich jména, pﬁíjmení, data narození a státní pﬁíslu‰nosti, do jednoho mûsíce od
této zmûny v poãtu osob. Poru‰í-li nájemce
tuto povinnost, mÛÏe dostat od pronajímatele
bytu v˘povûì z nájmu bytu.

UpozorÀujeme v‰echny obãany, kteﬁí vyuÏívají sluÏeb hromadn˘ch dopravních prostﬁedkÛ, Ïe na internetov˘ch stránkách PlzeÀského
kraje www.plzensky-kraj.cz je umístûn návrh
jízdního ﬁádu regionální Ïelezniãní dopravy
pro období platnosti 2006/2007 (od 10. 12.
2006). Naleznete jej ve sloÏkách: Doprava –
veﬁejná osobní doprava – veﬁejná dráÏní osobní doprava.
V této sloÏce lze také najít termíny k podávání pﬁípadn˘ch pﬁipomínek k návrhu jízdního
ﬁádu a zpÛsob jejich podávání
Mat

Va‰e dotazy z právní oblasti mÛÏete adresovat redakci, budou podle moÏnosti postupnû
zodpovûzeny v dal‰ích vydáních RadyÀsk˘ch
listÛ.

ZASTÁVKA â. 7 – LESY POD RADYNÍ
Nalézáme se pﬁibliÏnû ve v˘‰ce 460 m nad
moﬁem na severov˘chodním svahu RadyÀské
hory v místû zvaném „U Jezevãích nor“, jen
pár metrÛ od stûny b˘valého kamenolomu.
Lesnick˘ stanovi‰tní prÛzkum urãuje na
základû vztahÛ mezi geologick˘m podloÏím a
na nûm vyvinut˘m pÛdním typem a druhem,
nadmoﬁskou v˘‰kou, pÛdní vlhkostí a reliéfem
terénu, expozicí, bylinn˘m porostem, sráÏkami, teplotou a dal‰ími ãiniteli, jak˘ typ lesa by
zde mûl optimální podmínky v˘voje. Tent˘Ï
prÛzkum zde stanovil typologické jednotky

pﬁechodu mezi kamenit˘mi kysel˘mi bukov˘mi doubravami a dubov˘mi buãinami. Tûmto
lesním typÛm odpovídá pﬁirozené druhové sloÏení dﬁevin s pﬁevahou dubu letního, ale i zimního, buku lesního, dále jedle bûlokoré, lípy
malolisté a vtrou‰ené bﬁízy a borovice.
Rozhlédneme-li se kolem sebe, vidíme hlavnû borovici lesní, smrk ztepil˘, modﬁín evropsk˘ a nûco dubu. Pﬁíãiny tohoto stavu lze hledat jiÏ v dávné minulosti, kdy ãlovûk zaãíná
radikálnûji zasahovat do lesních porostÛ. Zde
je tomu tak nejménû 650 let, kdy v souvislosti
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Vysokokmennost znamená, Ïe stromy musejí b˘t pûstovány ze semene a nikoliv v˘mladnou ãinností
paﬁezÛ. Paseãn˘ hospodáﬁsk˘ zpÛsob pﬁedstavuje pûstování nového
lesa na vût‰ích ãi men‰ích pasekách a doba obm˘tní stanovuje
dobov˘ rámec, v nûmÏ jsou porosty dané hospodáﬁské skupiny
m˘tnû zralé. M˘tnost znamená zralost stromÛ, je daná vûkem, od kterého pﬁírÛst dﬁeva hodnotovû nevyvaÏuje ztráty na kvalitû dﬁevní
hmoty, zpÛsobené zhor‰ujícím se
zdravotním stavem.
Zvíﬁena:
Îijí tu bûÏné lesní druhy, objevují se druhy kulturní krajiny. Men‰í

Kotlík – jedna z kruhov˘ch maloplo‰n˘ch
pasek.

V borovicovém mlází najdeme maliníky, ostruÏiníky, tﬁtinu
rákosovitou a dal‰í druhy.
ptáci pﬁilétají pít ke kaluÏím v prohlubních skalek. Z broukÛ byl nalezen
vzácnûj‰í nosatec (Anthonomus conspersus).

se stavbou hradu Radynû do‰lo s velkou pravdûpodobností k jednodu‰e v˘tûÏnému zpÛsobu
vyuÏívání lesÛ k úãelÛm stavebním, na palivo a
v tûchto místech moÏná i obrann˘m. Je pochopitelné, Ïe lesní hospodáﬁství, jako v˘robce
suroviny, vÏdy vycházelo a vychází vstﬁíc
poÏadavkÛm dobového vyuÏití.
Dnes je jeho hospodáﬁské vyuÏívání podﬁízeno potﬁebám plnûní dal‰ích funkcí, pﬁeváÏnû
ekonomick˘ch. Úãelovost, která musí b˘t
pﬁednostnû zaji‰Èována, je tu ale dána zejména
rekreaãní funkcí zdej‰ích lesÛ a dále pak
mimoﬁádnû nepﬁízniv˘mi stanovi‰tními podmínkami místy balvanitého a svaÏitého terénu.

JiÏ nûkolik let na tomto místû chybí tabule
zastávky ã. 7.

Rozloha okresu PlzeÀ – jih ãiní
1080 km2. V okrese Ïije pﬁibliÏnû
70 000 obyvatel, hustota zalidnûní je
63 osob/km2. Podklad území tvoﬁí
komplex hornin svrchního proterozoika, granitoidní horniny stﬁedoãeského
plutonu, v men‰í míﬁe sedimenty a
vulkanity spodního paleozoika Barrandienu, relikty kontinentálního permokarbonu a sedimenty terciérního
stáﬁí.

Vystupující balvany prozrazují obtíÏné zalesÀovací podmínky.

Komplex moﬁsk˘ch, kadomsky
zvrásnûn˘ch a slabû metamorfovan˘ch hornin svrchního proterozoika
tvoﬁí jílovité bﬁidlice s ãetn˘mi tûlesy
bazick˘ch vulkanitÛ (spilitÛ) a silicitÛ
(buliÏníkÛ). Tyto horniny vystupují na
povrch v centrální ãásti okresu, av‰ak
tvoﬁí také podloÏí mlad‰ích geologick˘ch jednotek. Odolnûj‰í spility a silicity proterozoika podmiÀují vznik ãetn˘ch elevací a krajinn˘ch dominant
(Radynû a jiné).

K A L E N D Á ¤ K U LT U R N Í C H A K C Í – P R Á Z D N I N Y 2 0 0 6
âERVENEC
HRAD RADYNù: Otevﬁeno dennû kromû
Po od 10 do 18 hodin.
ROTUNDA sv. Petra a Pavla: Otevﬁena po
dojednání (min. 3 dny pﬁedem) na tel.
377 965 068 pro skupinu min. 10 osob.
MùSTSKÁ KNIHOVNA
STAR¯ PLZENEC
Prázdninov˘ provoz:
Po, St
9.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Út, ât, Pá
zavﬁeno
STAROPLZENECKÁ GALERIE
Pokraãování v˘stavy:

„TOULKY POD RADYNÍ“
Star˘ Plzenec ve fotografiích
Mgr. Miroslava âadka
V˘stava k 1030. v˘roãí první písemné
zprávy o „Staré Plzni“
Otevﬁeno:Po, St 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Út, ât 9.00 – 12.00 13.00 – 15.00
Pá
zavﬁeno
Poﬁadatel: K-Centrum
Kontakt: info.plzenec@plzenec.cz
AUTO-MODELÁ¤I – veﬁejné pﬁedvádûní
modelÛ (na Rallye Úslava – Blovice)
Závod RC TRUCK TRIAL
Poﬁadatel: Kolpingova rodina Star˘ Plzenec
Kontakt: Martina ·teklová, tel.: 603 473 442

2. – 15. 7. 2006
LETNÍ TÁBOR NA KAMENSKU (1. bûh)
Poﬁadatel: PS Star˘ Plzenec
Kontakt: manÏelé KﬁíÏkovi, tel.: 377 966 238
5. 7. 2006 (stﬁeda) CYRIL A METODùJ,
MISTR JAN HUS
Vzpomínkov˘ podveãer
pﬁi pﬁíleÏitosti státních svátkÛ
Program:
19.00 Slavnostní zahájení v kostele sv. Jana
Kﬁtitele na námûstí
- vystoupení ãlenÛ smí‰eného pûveckého
sboru âeská píseÀ
– poloÏení kytice k památníku
M. Jana Husa
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20.30 Zapálení slavnostní vatry u skalky
v Kolárovû ulici
Poﬁadatel: Obãanské sdruÏení HÛrka a Radynû
Kontakt: oshr@ic.cz;
info.plzenec@plzenec.cz
Mobil: 605 729 185, 728 259 220,
721 717 161
9. – 16. 7. 2006 (nedûle – nedûle)
MINI STANOV¯ TÁBOR
Místo: farní zahrada
Poﬁadatel: Kolpingova rodina Star˘ Plzenec
Kontakt: Martina ·teklová, tel.: 603 473 442
18. 7. 2006
Mezinárodní den památek „Industriální
dûdictví“

SRPEN
HRAD RADYNù: Otevﬁeno dennû kromû
Po od 10 do 18 hodin.
ROTUNDA sv. Petra a Pavla: Otevﬁena po
dojednání (min. 3 dny pﬁedem) na tel.
377 965 068 pro skupinu min. 10 osob.
MùSTSKÁ KNIHOVNA
STAR¯ PLZENEC
Prázdninov˘ provoz:
Po, St
9.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Út, ât, Pá
zavﬁeno
STAROPLZENECKÁ GALERIE
Pokraãování v˘stavy:
„TOULKY POD RADYNÍ“
AUTO-MODELÁ¤I - veﬁejné pﬁedvádûní
modelÛ na závodech truckÛ – Most
Závod RC TRUCK TRIAL
Poﬁadatel: Kolpingova rodina Star˘ Plzenec
Kontakt: Martina ·teklová, tel.: 603 473 442

5. 8. 2006 (sobota)
HODOKVAS NA
HRADù RADYNI 2006
Historické slavnosti
k 1030. v˘roãí první
písemné zprávy
o „Staré Plzni“
âas: 10.00 – 22.00
Program:
Hlavními hosty na hradû
Radyni budou
HEREC VLADIMÍR
âECH A FOLKOV¯
PÍSNIâKÁ¤ VOJTA
„KIëÁK“ TOMÁ·KO
Cel˘ den bude hrad patﬁit
muzikantÛm, krásn˘m
dámám, rytíﬁÛm
a kejklíﬁÛm.
Ve vojenském leÏení
v hradním pﬁíkopu si
budete moci vyzkou‰et
své dovednosti v zacházení
s lukem, sekerou, meãem.
Pﬁímo ve sklepení hradu se
bude odehrávat ﬁada
hudebních
a dramatik˘ch vystoupení, na která
vás v‰echny srdeãnû zveme.
Dále uvidíte a usly‰íte skupiny:
The Beránci
ILL Fish
Neboysa
7 nedostateãn˘ch
Divadlo TRUS z Trnové, v jehoÏ repertoáru
jsou slavné hry klasika Járy Cimrmana
Vstupné: dospûlí 50,Dûti od 6 – 15 let 20,Rodinné vstupné 120,V˘tûÏek ze vstupného bude vûnován na
záchranu hradu Radynû.
Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec a K-Centrum,

Kontakt: info.plzenec@plzenec.cz
Tel.: 377 965 068
5. – 19. 8. 2006
CYKLISTICK¯ TÁBOR
Místo: Srní na ·umavû
Poﬁadatel: Kolpingova rodina Star˘ Plzenec
Kontakt: Martina ·teklová, tel.: 603 473 442
12. – 24. 8. 2006 (sobota – ãtvrtek)
„V¯LET DO BRADAVIC“
Místo: letní druÏební tábor ve Cvikovû
Poﬁadatel: Pion˘rská skupina Star˘ Plzenec
Kontakt: Franti‰ek Batûk, tel.: 777 887 528,
email: bataf@centrum.cz

Základní umûlecká ‰kola Star˘ Plzenec oznamuje, Ïe

OD ZÁ¤Í 2006 ROZ·I¤UJE NABÍDKU
V¯UKY V¯TVARNÉHO OBORU
O T¤ÍLET¯ CYKLUS
STUDIA PRO DOSPùLÉ.
Zájemci o toto studium se mohou informovat
na ﬁeditelství ZU· Star˘ Plzenec, Raisova ulice ã. 2,
u pí. uã. Jany Frolíkové nebo telefonicky
na tel. ãísle 377 966 700
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEDLEC
OHLÉDNUTÍ
Svátek planety
V dubnu si Ïáci na‰í ‰koly pﬁipomnûli svátek na‰í planety – Den Zemû. Nejenom, Ïe
jsme si povídali a pracovali s literaturou, ale
aktivnû jsme se zapojili také do úklidu okolí
‰koly, a jak se stalo jiÏ tradicí, poﬁádali jsme
v˘stavku dûtsk˘ch prací na plotu ‰koly a
ankety „Zeì náﬁkÛ“ a „Strom nadûje“, do kter˘ch na‰i Ïáci vtahují i ‰ir‰í veﬁejnost.
âarodûjnice, spoluÏáci a b˘valí Ïáci
Dne 28. dubna jsme se v pﬁedstihu vydali
pálit ãarodûjnice. Poãasí se na nás sice hnûvalo, ale i tak se do ‰koly „slétlo“ na ãtyﬁicet
vyveden˘ch „ãarodûjnick˘ch modelÛ“, od
vlídn˘ch aÏ po ty hrÛzostra‰né. Ty, které byly
vyrobeny z pﬁírodnin, jsme usmaÏili na hrani-

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STARÝ PLZENEC
OKRESNÍ KOLO V MINIFOTBALU MC DONALD’S CUP
Po úspû‰ném pﬁekonání soupeﬁÛ v okrskovém kole Mc Donald´s Cup postoupili Ïáci a Ïákynû
na‰í 3. tﬁídy do okresního kola, které se konalo 17. 5. 2006 v Pﬁe‰ticích.
Tady uÏ je ãekali velmi silní soupeﬁi. Ho‰i bojovali jako lvi a pﬁestoÏe ve své skupinû pouze
jedenkrát prohráli a v ostatních zápasech remízovali, zbylo na nû pouze 5. místo. Pokud by se
ov‰em dala bodovat bojovnost a radost ze hry, urãitû by stáli na stupních vítûzÛ.
Já osobnû bych chtûla podûkovat nejen mal˘m fotbalistÛm za jejich bojovnost, ale i p. Jaroslavu a Michalu Sobotov˘m a prarodiãÛm Kuncendorferov˘m za to, Ïe nás v‰echny do Pﬁe‰tic odvezli, malé fotbalisty podporovali, radili jim a fandili.
Mgr. Jana Tou‰ová, tﬁ. uã. 3.A
SPORTOVNÍ DEN
Dne 19. kvûtna uspoﬁádala Z· ve Starém Plzenci jiÏ 8. roãník atletick˘ch závodÛ. Sportovního
dne se zúãastnily také základní ‰koly ze Sedlce a Tymákova. Îáci soutûÏili v bûhu na 50 m, skoku
dalekém a ve vybíjené. V‰ichni soutûÏili ve sportovním duchu a podali skvûlé v˘kony.
Mgr. Jana Khaurová
Mgr. Jana ·indeláﬁová
SPORTOVNÍ KROUÎEK
Dûti ze sportovního krouÏku se zúãastnily závodÛ v lehké atletice. Okresní kolo probûhlo
v nedûli 4. 6. 2006 v N˘ﬁanech, kde se se‰li zástupci regionÛ PS a PJ. SoutûÏ spoãívala v bûhu na
50 a 60 m, hodu kriketov˘m míãkem nebo granátem, skoku do dálky a vytrvalostního bûhu 400
nebo 800 m. Dûti byly rozdûleny do 4 kategorií. Na‰i sportovci uspûli velmi dobﬁe, i kdyÏ musíme propﬁí‰tû zlep‰it bûh vytrvalosti, kter˘ nûkter˘m dûtem ãinil potíÏe.
Umístûní:
kategorie II.
kategorie III.
druÏstvo Ïákynû II.
druÏstvo Ïáci III.

1. místo Hana ·tûtková
1. místo Lubo‰ Vála
2. místo ve sloÏení ·tûtková, Czengová, Lohbergerová
1. místo ve sloÏení Vála, Brejcha, ·tûtka

O t˘den pozdûji se zúãastnily dûti krajského kola LA, kde se se‰li sportovci z okresÛ PS, PJ,
PM, RO a KT. Zde jiÏ dûti mûly vet‰í konkurenci, pﬁesto o sobû daly vûdût a nûkteré si zajistily
postup do republikového finále. Nejlépe se daﬁilo Lubo‰i Válovi, kter˘ obsadil 2. místo, Hanû ·tûtkové a Andree Lohbergerové, obû obsadily 5. místa. Dále druÏstvo Ïáci III. ve sloÏení Vála, Florian, Brejcha a ·tûtka se umístilo na 2. místû.
ci, jiné zdobí chodbu na‰í ‰koly dodnes.
V de‰tivém poãasí toho podveãera se nám
pﬁedstavili na‰i spoluÏáci, kteﬁí trénují u hasiãÛ v Sedlci a v‰echny sv˘m v˘konem potû‰ili.
Dále se pﬁedvedli jiÏ b˘valí Ïáci na‰í ‰koly
Jirka ·ístek, Petr Miksan a Honza Karbusick˘
s ukázkou bojového umûní. Jejich v˘kon nadchl malé diváky i jejich rodiãe.
Na závûr vystoupili modeláﬁi z ﬁad rodiny
·teklov˘ch. Jako vÏdy okouzlili pﬁedev‰ím
kluky a tatínky.
Celé akce se i pﬁes vytrval˘ dé‰È zúãastnil
velk˘ poãet dûtí a rodiãÛ, kteﬁí si nenechali
den nehezk˘m poãasím pokazit.
Turnaj
Den poté, 29. dubna se u hasiãÛ v Sedlci
konal „Nohejbalov˘ turnaj“ a stavûní máje.
Îralok
Za ideálního poãasí jsme vystoupali dne
11. kvûtna na rozhlednu nad rozkvetlou Prahu.
Pﬁedtím jsme si ale pro‰li místa, kde jsme je‰tû
nikdy nebyli, nav‰tívili jsme Planetárium, na
v˘stavû Moﬁsk˘ svût jsme se poprvé setkali
s Ïiv˘m Ïralokem, pro‰li jsme Vy‰ehrad
a skonãili na Petﬁínû.
Den matek
K tomuto dni si dûti Z· a M· Sedlec pﬁipravily pro své maminky dáreãky a paní uãitelky instalovaly na plot ‰koly v˘stavku portrétÛ maminek.

Ve vloÏeném závodû, skoku do v˘‰ky, obsadil ve své kategorii Michal Votﬁel 2. místo.
V‰em sportovcÛm dûkuji za pûknou reprezentaci.

Jana Hermanová
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HAMERNICK¯ DEN
Na Hamernick˘ den do Dobﬁíva jsme se v kvûtnu vypravili pro dûti jiÏ historickou lokálkou
se dﬁevûn˘mi lavicemi a jen o kousek mlad‰ím autobusem zaoblen˘ch tvarÛ se znakem ·koda
na pﬁední masce. My, star‰í, jsme si ov‰em oba dopravní prostﬁedky pamatovali z dûtství jako
zcela bûÏné.
U unikátního vodního hamru na nás ãekalo velké mnoÏství atrakcí. Své umûní pﬁedvádûly
soubory lidov˘ch tancÛ, „potulní“ ‰ermíﬁi a kejklíﬁi. Okolo Ïhnuly v˘hnû, ze kter˘ch kováﬁi i
jejich tovary‰i vytahovali rozÏhavené polotovary, aby se pod jejich kladivy pﬁetváﬁely na hotové v˘robky. Obãas ve‰ker˘ halas zanikl, kdyÏ se rozeznûl mohutn˘ buchar stále funkãního
vodního hamru.
Abychom jen pasivnû nepﬁijímali okolní zábavu, vyzkou‰eli jsme svou sílu v hodu polenem,
pﬁi pﬁetahování lanem ãi pﬁi drÏení meãe ve vodorovné poloze. V odpoledních hodinách jsme
se pak vypravili pû‰ky do Miro‰ova, aby i na‰e noÏky dostaly svou dávku námahy.
Za oddíl Sluneãní údolí
Radim Dankoviã

INTERCAMP 2006
Zaãátkem ãervna jsme se vydali na mezinárodní setkání skautÛ v Nûmecku.
âtyﬁi dny jsme táboﬁili spolu se skauty z Evropy ale i Ameriky a Kanady na americké letecké základnû nedaleko Vilsecku. Na programu bylo putování okolní
zajímavou krajinou, kde jsme dokonce narazili na stopy ostr˘ch bobﬁích zoubkÛ.
Dal‰í dny jsme vyzkou‰eli rÛzné zálesácké hry, které pro nás pﬁipravili ameriãtí skauti. Mûli jsme také pﬁíleÏitost uplést si své laso ãi vyrobit indiánské
chﬁestítko. Zlézali i slézali jsme umûlou horolezeckou stûnou a dokonce jsme
ochutnali gulá‰ z pravého bizoního masa. Veãer byly pﬁipraveny diskotéky, na
kter˘ch se stﬁídaly nûmecké kapely. Kdo si ale radûji posedûl v klidu, nav‰tívil
ãeskou ãajovnu.
Pﬁí‰tí rok se koná setkání ve Francii, kam se v‰ichni opût tû‰í.
Za oddíl Sluneãní údolí
Radim Dankoviã
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V¯LET DO NEZNÁMA
V sobotu 21. dubna jsme pro své ãleny, ale i pro ostatní uspoﬁádali v˘let
do neznáma za poznáním krás na‰í zemû. Vlak nás zavezl do jiÏních âech
a to do Hluboké nad Vltavou, kde jsme nav‰tívili ZOO Ohrada, abychom
poznali opût o nûco více zvíﬁata a jejich Ïivot v jedné z nejstar‰ích zoologick˘ch zahrad v âR. Nakonec nám zbylo i trochu ãasu na prohlídku samotného zámku Hluboká.
ZOO Ohrada byla pro veﬁejnost otevﬁena 1. kvûtna 1939. Její umístûní na
bﬁehu velkého rybníka nabízí klidné a pﬁíjemné prostﬁedí pro v˘pravu za
zvíﬁaty. Z pﬁibliÏnû 180 druhÛ chovan˘ch zvíﬁat jsou dvû tﬁetiny domovem
v Evropû, na nû je ZOO specializována. Mnohé z nich patﬁí k ohroÏen˘m
druhÛm na‰í pﬁírody.
Miláãky dûtí se staly malé holandské kozy, ke kter˘m mohly do v˘bûhu,
pohladit je a krmit. Vydry mohly pozorovat pouze pﬁes sklo, ale i tak to byla
úÏasná podívaná a pouãení.
Pﬁed vstupem do ZOO Ohrada

BAMBIRIÁDA 2006
Bambiriáda se koná rok co rok a poﬁádá ji âeská rada dûtí a mládeÏe.
Letos se konala od 25. do 28. kvûtna skoro ve tﬁiceti mûstech po celé na‰í
republice. PlzeÀ má ale dozajista nûco v˘jimeãného, s ãím se nikde jinde
v jin˘ch mûstech pochlubit nemohou, a to je doprovodn˘ program v areálu
dûtského tábora ve Starém Plzenci, kde byla v sobotu pﬁipravena akce na
Plzenecké Ïeleznici.
Povozit se vlakem, veden˘m dieselovou dÛlní ma‰inou, se mohl úplnû
kaÏd˘, kdo k nám zavítal. Dále zde byla v˘stava rozliãn˘ch kolejov˘ch
vozidel o rozchodu 600 mm a dobové fotografie z provozu rÛzn˘ch úzkorozchodn˘ch tratí z celé na‰í republiky.
Franti‰ek KﬁíÏek

ProdlouÏení plzenecké trati – archivní snímek z v˘stavby.

POHÁDKOV¯ LES
Tﬁetího ãervna na oslavu Dne dûtí se u na‰í klubovny zahajovala
cesta pohádkov˘m lesem do Andrej‰ek. Nûkteﬁí úãastníci projeli trasu
i s dûtsk˘mi koãárky. Na jednotliv˘ch stanovi‰tích na dûti ãekaly
rÛzné pohádkové bytosti a drobné úkoly, za jejichÏ splnûní dostávaly
sladkou odmûnu. Bûhem dne si dûti mohly vyzkou‰et jízdu na koni,
projet se vláãkem a vidûly i ukázku v˘cviku hasiãÛ.
Za pion˘rskou skupinu dûkuji v‰em, kteﬁí pomohli dûtsk˘ den uskuteãnit.
Text Franti‰ek KﬁíÏek
Foto archiv PO

Zaãátek v˘pravy do pohádkového lesa vypadá je‰tû civilnû. Bûhem dne se v areálu vystﬁídalo na 250 náv‰tûvníkÛ, z toho nejménû 150 bylo dûtí.
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NA VERNISÁÎI DAMIÁNA DUDÁ·E SE KRESLILO
V pﬁíjemném prostﬁedí obrazÛ staroplzeneckého malíﬁe a
spoluautora projektu ARTRELAX, kter˘ zaãíná b˘t vyuÏíván stále více ve ‰kolách i v rodinách, neodolali nûkteﬁí
náv‰tûvníci moÏnosti vyzkou‰et si automatickou kresbu.
Inspirativní prostﬁedí Staroplzenecké galerie doslova promûnilo v˘stavní prostor ve spontánní tvÛrãí dílnu. A tak to má
b˘t. Kamila Velkoborská, ãlenka skupiny Góthien, sv˘m
sólov˘m zpûvem písní ze ‰panûlského a ‰védského stﬁedovûku dokázala navodit pﬁíznivou náladu pro v˘tvarné vyjádﬁení lidí rÛzn˘ch vûkov˘ch skupin. Damián Dudá‰ vûnoval
hostÛm pracovní se‰ity ARTRELAX 1 a popﬁál jejich majitelÛm úspûch pﬁi dotváﬁení obrazÛ, které slouÏí jako nabídka
k domalování. Souãástí vernisáÏe byla náv‰tûva rotundy sv.
Petra a Pavla. V této vzácné památce se ke zpûvu Kamily
Velkoborské pﬁipojili v‰ichni pﬁítomní. Vysvitlo také slunce
na závûr pûkného setkání, a tak se na‰e opravdu krásné pocity jen umocnily.

Eva Suttnerová

P¤ED 50 LETY VZNIKLO LÉTO POD RADYNÍ
Letos uplynulo 50 let od vzniku dlouhodobého seriálu kulturních akcí, tzv. Léta pod Radyní. V roce 1956 bylo dokonãeno pﬁírodní divadlo Na V˘rovnû a kaÏdoroãnû zde byly poﬁádány nejrÛznûj‰í kulturní akce. VÏdy v mûsících
ãervenci a srpnu. Od ãervnov˘ch nedûlí pak
probíhaly odpolední taneãní zábavy, kter˘m se
ﬁíkalo „ãaje“. K tanci i poslechu hrál taneãní
orchestr StaroplzeÀáci, kter˘ se pozdûji stﬁídal
s bigbeatovou skupinou TRANSIT, jejímÏ zﬁizovatelem bylo místní kulturní zaﬁízení, stejnû
jako u skupin AIR FREMS a BLACK KING,
která
se
pozdûji
pﬁejmenovala
na
NEWBORNS. Pﬁi tûchto taneãních podveãerech, které probíhaly po celé tﬁi letní mûsíce, se
zde vystﬁídala celá ﬁada módních ãi moderních
tancÛ, od klasick˘ch tang, blues, slowfoxÛ aÏ
po tzv. „dÏitlbeg“, „ãarlston“ aÏ po „medison“,
„lipsi“, „dÏajv“ a nejrÛznûj‰í osobité taneãní
kreace. V kulturních poﬁadech se zde vystﬁídala
celá ﬁada orchestrÛ (Karel Vlach, Karel Waldauf, Gustav Brom, Ferdinand Petr, Zdenûk
Barták a dal‰í). Ze zpûvákÛ mohli náv‰tûvníci
Léta pod Radyní vidût Rudolfa Cortéze, Yvetu
Simonovou, Milana Chladila, Hanu Hegerovou, Jarmilu Veselou, Jiﬁího Va‰íãka, Annu van
Gild, Richarda Adama, Ljubu Hermanovou atd.
Z divadelních souborÛ jistû zaujal Semafor
s Jiﬁím Such˘m a hrou Zuzana je sama doma,
hru Karel a Já uvedli Waldemar Matu‰ka
a Karel ·tûdr˘, hru Klobouk pﬁedvedli Miroslav Horníãek a Milo‰ Kopeck˘. PlzeÀské
Divadlo J. K. Tyla zde uvedlo nûkolik her, napﬁ.
Sluha dvou pánÛ, nûkteré hry Molliérovy a také
nûkolik operetních pﬁedstavení.
Stranou nezÛstali ani místní divadelní ochotníci, kteﬁí kaÏdoroãnû pﬁipravili jednu, nûkdy

i dvû premiéry. Vzpomínáme na Radúze
a Mahulenu, Fidlovaãku, Na‰e furianty (hostoval Jaroslav PrÛcha), Lesní pannu aneb V˘let
do Ameriky, dále SÀatkov˘ podvodník, ·erif se
vrací, Grandhotel Nevada, Sto dukátÛ za
Juana… K nim se pozdûji pﬁidalo i divadlo
mal˘ch forem, které vystupovalo pod názvem
Divadlo mlad˘ch. To uvedlo hru Oty ·afránka
Pohádka z Kampy, nûkolik vlastních her jako
Kniha snÛ, Povídání o lidech, Historická ‰lamastyka nebo pﬁevzaté hry divadla Veãerní
Brno jako Akce H. Sem také patﬁí vlastní dramatizace povídek Praãlovûk Janeãek od Karla
âapka nebo Hudební v˘chova od Jaroslava
Ha‰ka. Klasick˘ divadelní soubor uvedl také
hru Karla âapka LoupeÏník, kde hlavní roli
ztvárnil pﬁední západoãesk˘ divadelní ochotník, kter˘ pocházel ze ·Èáhlav.
V pﬁírodním divadle se uskuteãnily i nûkteré
akce, jejichÏ poﬁadateli byly buìto místní spolky – tehdy se ﬁíkalo zájmové organizace, místní rybáﬁi zde hostili Vlastu Buriana, baráãníci
zde poﬁádali Staroãeské máje, mládeÏníci odpolední taneãní zábavy, pﬁípadnû i veãerní tancovaãky. Také místní prÛmyslové závody zde
obãas uskuteãnily nûjakou akci (TraÈová stanice zde hostila slavnou Moravanku, okresní
instituce spolu s místními závody zahraniãní
umûlecké soubory, pﬁípadnû domácí folklórní
skupiny).
âtenáﬁi si jistû vzpomenou je‰tû na ﬁadu dal‰ích zajímav˘ch akcí, jak v prÛbûhu 15letého
trvání Léta pod Radyní, tak i v dal‰ích letech,
kdy pﬁírodní divadlo bylo vyuÏíváno aÏ do uzavﬁení celé kapitoly a následné restituce nûkolika vlastníkÛm, kter˘m pÛvodnû pozemek patﬁil
pﬁed pﬁedáním do státní správy. Tolik vzpomín-

ka na rok 1956 a dal‰í léta, která je pochopitelnû neucelená a ani není chronologicky ﬁazená.
Jméno autora vzpomínek je v redakci RadyÀsk˘ch listÛ

Archivní snímky – z vystoupení Orchestru
Karla Vlacha
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300 MILIONÒ, 385 NEBO 600 MILIÓNÒ KORUN?
HLAVNù AË RADYNù SVÍTÍ, POD NÍ MÒÎE B¯T PRO STÁVAJÍCÍ OBâANY ·ERO

Jako obãana Starého Plzence mû potû‰ilo,
Ïe pan starosta Kondr dbá na svou otevﬁenost
a to alespoÀ v tom, Ïe své vyjádﬁení v kvûtnov˘ch RadyÀsk˘ch listech naz˘vá otevﬁen˘m.
Bylo nutné pouÏít slovo otevﬁen˘? Jsou snad
ostatní ãlánky a vyjádﬁení obãanÛ v RadyÀsk˘ch listech uzavﬁené? Jsou snad ostatní
vyjádﬁení pana starosty, která nejsou oznaãena
jako otevﬁená, neotevﬁená?
Ve svém pﬁíspûvku bych chtûl navázat na
dubnové ãíslo RadyÀsk˘ch listÛ, kde se ve
Slovû úvodem pan Ulã vyjadﬁuje k osvûtlení
hradu Radynû, která má b˘t po ukonãení I.
a II. etapy osvûtlena 40 reflektory s pﬁíkonem
23 kW.
I. etapa v˘stavby má stát 800 tisíc Kã,
II. etapa v˘stavby má stát 600 tisíc Kã,
tedy celkem
1.400 000 Kã
Samotné náklady na osvûtlení mohou roãnû
pﬁedstavovat ãástku v rozsahu 20.000 aÏ
100.000 Kã (a to je skromn˘ odhad). To není
zas tak moc v pﬁepoãtu na cca 4200 obãanÛ
Starého Plzence a Sedlce (SPaS).
Vypadá to Ïe, kdyÏ Radynû bude osvûtlena
10 let, pak náklady na v˘stavbu, údrÏbu a el.
energii mohou b˘t cca 1.400 000 + 600 000
Kã = cca 2.000 000 Kã, coÏ znamená cca
470 Kã na kaÏdého obãana vãetnû dûtí, coÏ
také není moc, jde-li o období 10 let. A proto
mnoha obãanÛm (SPaS) se náklady na osvûtlení Radynû mohou zdát zanedbatelné.
Zdá se snad obãanÛm (SPaS) nepodstatn˘m
i vrácení státní dotace 8.800 000 Kã na
v˘stavbu bytov˘ch jednotek v Hálkovû ulici?
MÛÏe se zdát nepodstatná ztráta z v˘stavby
a následného prodeje tak zvaného policejního
domu ve v˘‰i cca 3.000 000 Kã? Vût‰inû
obãanÛ se mÛÏe zdát zcela nepodstatn˘m i to,
Ïe mûsto bylo odsouzeno k úhradû 1.200 000
Kã firmû K+V.
Souãet mnoha takov˘ch zanedbateln˘ch

JAK TO BYLO
S LACIN¯MI NÁJMY

✉

Dûkuji p. starostovi za poskytnutou pﬁíleÏitost vyjádﬁit se k nízk˘m nájmÛm, které mûsto
uzavﬁelo v dobû, kdy jsem byl v jeho ãele.
Starostou, pardon pﬁesnûji pﬁedsedou MûNV
ve Starém Plzenci, jsem se stal brzy po tzv.
sametové revoluci „dohodou místních pﬁedstavitelÛ stran Národní fronty u kulatého stolu“.
Byl to zvlá‰tní reÏim zaveden˘ na pﬁechodnou
dobu do nejbliÏ‰ích ﬁádn˘ch komunálních
voleb v r.1990, kter˘ umoÏÀoval v‰ude tam,
kde stávající pﬁedsedové NV odstoupili z funkce, ustavit pﬁedsedy nové, aniÏ by bylo nutné
organizovat volby. Krátce po nástupu do funkce mû nav‰tívili pánové Samec a Hroch s Ïádostí o prodej pozemku, na kterém chtûli vybudovat autoservis. PÛvodnû chtûli pozemek
u mostu, kde je dnes Sbûrn˘ dvÛr. Paní Dvoﬁáková, v té dobû vedoucí stavebního úseku
MûNV ve Starém Plzenci, v‰ak upozornila, Ïe
toto místo leÏí v zátopovém pásmu a je pro
stavbu autoservisu nevhodné. Souãasnû ÏadatelÛm navrhla náhradní pozemek, na kterém pak
opravdu autoservis vybudovali. Jednalo se
o pozemek sevﬁen˘ z jedné strany silnicí na
PlzeÀ, z druhé strany Ïelezniãním náspem. Na

nákladÛ mÛÏe v‰ak dosahovat i pro obãana
(SPaS) ãástky nezanedbatelné a nad tím bych
se chtûl, spolu se ãtenáﬁi RL, zamyslet.
Budeme uvaÏovat orientaãnû, av‰ak i pﬁesto
mÛÏeme hovoﬁit o velmi zajímav˘ch ãástkách. (Pﬁesnost není pro názornost nutná).
Jisté je, Ïe v posledních 5 letech byly celkové pﬁíjmy mûsta (SPaS) cca 500.000 000 Kã,
coÏ pﬁedstavuje na kaÏdého obãana ãástku
cca 117 tisíc Kã, na 4ãlennou rodinu 468
000 Kã. Je tﬁeba ﬁíci, Ïe dostateãná ãást pﬁíjmÛ byla pouÏita na nutné v˘daje, jako jsou
napﬁíklad: ãinnost místní správy, pﬁíspûvky
‰kolkám, ‰kolám, dopravní obsluÏnost, sociální péãe.
Jaké pﬁíjmy mohlo mít mûsto za posledních
10 let? Jaké pﬁíjmy ‰ly na nutné v˘daje?
Nutné v˘daje mohly b˘t hrazeny vût‰inou
z finanãních objemÛ rovn˘ch nedaÀov˘m
a kapitálov˘m pﬁíjmÛm. A kde byly pouÏity
daÀové pﬁíjmy a dotace?
Odhadem lze ﬁíci, Ïe napﬁíklad za 10 let
obdrÏelo mûsto 230 aÏ 275 miliónÛ korun
daÀov˘ch pﬁíjmÛ a cca 80 aÏ 110 miliónÛ
korun dotací. Mûsto tedy obdrÏelo za 10 let
daÀové pﬁíjmy a dotace ve v˘‰i cca 310 aÏ 385
miliónÛ korun, coÏ pﬁedstavuje na kaÏdého
z 4200 obãanÛ (vãetnû dûtí) cca 74 aÏ 91 tisíc
Kã. Na ãtyﬁãlennou rodinu to pﬁedstavuje
ãástku v rozsahu 296 000 – 364 000 Kã.
Obãané, pociÈujete nûkde ve svém okolí, Ïe
byly vloÏeny tyto ãástky?
Vût‰iny obãanÛ se t˘kaly projekty plynofikace mûsta, roz‰íﬁení vodovodního ﬁadu
a zázraãná úprava cest kamením nebo prachovou ‰mandou, ze které se prá‰í a tento
prach vût‰ina obãanÛ vdechuje. âást dotací
jiÏ byla pouÏita na financování ãásti âOV
a roz‰íﬁení kanalizace, pﬁiãemÏ zb˘vající
ãást v˘stavby âOV a roz‰íﬁení kanalizace
bude financována z nov˘ch dotací a nov˘ch

úvûrÛ mûsta (SPaS), a to v‰e se projeví aÏ
splátkami v dal‰ím desetiletí.
V minulém desetiletí se v‰ak jen mála
obãanÛ (SPaS) t˘kaly akce podnikatelské
a stavební lobby. U stavební lobby se jedná
o opravu hotelu v Sedlci, v˘stavbu rÛzn˘ch
bytov˘ch jednotek – zde se investice t˘kaly
velmi malého mnoÏství místních obãanÛ
(tak 2 % z celkového poãtu obãanÛ). U podnikatelské lobby se jedná o nákup akcií KAV
ve Starém Plzenci, úvûr spoleãnosti
PRONAP a také o prakticky bezplatné
postoupení chránûného znaku mûsta Star˘
Plzenec spoleãnosti Bohemia Sekt.
KaÏd˘ obãan mûsta Star˘ Plzenec a Sedlec
má nejenom povinnost platit danû (DPH,
z pﬁíjmÛ, z nemovitostí,…), ale má i nárok b˘t
informován nejen otevﬁenû, ale rovnûÏ pravdivû o vyuÏití mûstsk˘ch prostﬁedkÛ, má právo
pﬁedkládat mûstu návrhy na jejich rozdûlení.
Závûrem lze tedy konstatovat: a zároveÀ se
ptát: Za minul˘ch 10 let mûsto obdrÏelo daÀové pﬁíjmy a dotace ve v˘‰i odhadem 310 aÏ
385 miliónÛ korun, na jednu ãtyﬁãlennou rodinu je to odhadem 296 aÏ 364 tisíc korun.
JestliÏe hrad Radynû bude v dal‰ím desetiletí osvûtlen, bude i v podhradí prostﬁedí prosvûtlené a jasné, anebo bude i nadále zaprá‰eno ‰mandou, bude ‰ero, nejasno, coÏ vyvolá
ze strany obãanÛ aÏ apatiãno?
Domnívám se, Ïe vzhledem k pﬁedpokládan˘m nárÛstÛm daÀov˘ch pﬁíjmÛ a dotací
v pﬁí‰tích 10 letech je vhodné vést ve Starém
Plzenci a Sedlci diskuse o budoucích projektech, projektíãkách, zmûnách za cca 400 aÏ
600 miliónÛ. Nejsou to prostﬁedky tûch obãanÛ, kteﬁí o sobû tvrdí, Ïe jsou nezávislí, nejsou
to jen budoucí zakázky pro stavební lobby, ale
jsou to a budou prostﬁedky vás v‰ech, obãanÛ
Starého Plzence a Sedlce.
Vít Sou‰ek

pozemku, vedeném v katastru nemovitostí jako
„ostatní plochy“, byla z jedné strany rokle,
a navíc pozemek protínalo elektrické vedení
vysokého napûtí 22 kV. Jin˘mi slovy pozemek
pro bytovou zástavbu zcela nevhodn˘ a pro
prÛmyslovou zástavbu vhodn˘ aÏ po zavezení
rokle, kterou by Ïadatelé zavezli na své náklady. Îadatelé s tímto návrhem souhlasili a souhlas vyslovilo i plenární zasedání MûNV. ProtoÏe jsem nemûl Ïádné zku‰enosti s prodejem
pozemkÛ, ‰el jsem se informovat na ONV
PlzeÀ-jih jak postupovat. Tam se mi v‰ak
vysmáli a vysvûtlili, Ïe mûsto Ïádné pozemky
prodávat nemÛÏe, protoÏe Ïádné nevlastní. AÏ
tam jsem si uvûdomil, Ïe komunisté po r. 1948
pﬁi zestátÀování továren a pozdûji i soukrom˘ch Ïivností sebrali rovnûÏ obcím a mûstÛm
jejich historick˘ majetek a dali jim jen právo
s ním hospodaﬁit, tj. starat se o nûj. Jistû v‰ichni, kteﬁí v té dobû svépomocnû stavûli rodinné
domky, si vzpomenou, Ïe pozemky kupovali
od státu, pravda za velice nízké ceny, av‰ak jen
do osobního uÏívání a nikoliv do vlastnictví.
Jak mi bylo dále vysvûtleno dle tehdej‰í legislativy mohl obãan získat od státu pozemek do
osobního uÏívání jen za úãelem stavby rodinného domku, garáÏe nebo zahrady. A tak jsem
musel ÏadatelÛm oznámit smutnou skuteãnost,
Ïe jim vyhlédnut˘ pozemek prodat nemÛÏeme

i kdyÏ chceme podpoﬁit rozvoj soukromého
podnikání v obci. Jediná moÏnost, kterou nám
stávající legislativa poskytovala, byla dát jim
zatím uveden˘ pozemek do nájmu s tím, Ïe aÏ
vyjdou restituãní zákony, o kter˘ch se v té dobû
mluvilo mezi zasvûcen˘mi jen neoficiálnû,
budou moci pozemek od mûsta odkoupit. Pak
se zaãala ﬁe‰it otázka doby a v˘‰e nájmu.
PÛvodní návrh znûl dokonce na dobu 100 let!
Ten jsme nakonec sníÏili na 50, neboÈ v‰em
nám bylo jasné, Ïe udûlat mnohamiliónovou
investici na pronajatém pozemku je nesmysl.
Mûla to b˘t jakási pojistka pro investory v pﬁípadû, Ïe by z vydání restituãních zákonÛ se‰lo.
Co se t˘ãe v˘‰e nájmu, to si dnes jiÏ moc nepamatuji, ale v tom má zﬁejmû pan starosta pravdu, kdyÏ tvrdí, Ïe byl stanoven velice nízko,
neboÈ jsme jej tehdy chápali jako doãasn˘
a symbolick˘. Kromû toho právník, kter˘ nám
smlouvu sepisoval, nás ujistil, Ïe po terénních
úpravách a kolaudaci dojde ke zmûnû charakteru pozemku z ostatní plochy na stavební pozemek, a pak bude moÏné jednat o novém nájmu,
samozﬁejmû se zohlednûním nákladÛ na terénní úpravy, které musel investor udûlat na své
náklady. Ale s touto alternativou jsme nikdo
moc nepoãítal, neboÈ jsme ctili zásadu, Ïe stavba a pozemek, na kterém stojí, má mít jednoho
vlastníka.
(Pokraãování na dal‰í stranû)

Strana 12
(Dokonãení ze str. 11)
Také, pokud je mi známo, pÛvodní Ïadatelé
od té doby jiÏ nejménû 3x Ïádali mûsto
o odprodej pozemku, na kterém mají mnohamiliónovou investici – autoservis. Ale to se
stalo aÏ po vydání restituãních zákonÛ a nového Zákona o obcích, kdy jsem jiÏ dávno pﬁedsedou MûNV nebyl. Dodnes nechápu, proã
k odprodeji pozemku je‰tû nedo‰lo.
Co ﬁíci na závûr?
1) Pﬁedmûtn˘ pozemek stále patﬁí mûstu
a nejpozdûji za 34 let jej majitelé stejnû budou
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muset odkoupit a nebo jednat o novém nájmu.
A moÏná i dﬁíve, pokud by chtûli majetek prodat, neboÈ tûÏko by asi na‰li kupce, kter˘ by byl
ochoten zaplatit mnoho miliónÛ za autoservis
na pronajatém pozemku.
2) PÛvodní cena pozemku, vedeného
v katastru nemovitostí jako „ostatní plocha“,
byla tehdy smû‰nû nízká. Nejspí‰ se pohybovala maximálnû v desítkách tisíc korun. Dnes
jeho cenu pan starosta odhaduje na milióny
a jistû nikdo neoãekává, Ïe cena pozemkÛ
v místû obvyklá mÛÏe klesnout na pÛvodní níz-

kou ãástku. Mûsto dnes vlastní pozemek, jehoÏ
hodnota se mnohonásobnû zvût‰ila nejen tím,
Ïe investor si pozemek upravil na své náklady,
ale hlavnû velk˘m nárÛstem trÏních cen v okolí
Plznû.
Tolik mal˘ exkurz do (ne)dávné historie. Ale
to v‰e pan starosta jistû také ví, neboÈ tehdy
jsme je‰tû vûci, spojené se správou mûsta, ﬁe‰ili v ‰ir‰ím kolektivu a veﬁejnû.

„POLOVIâNÍ PRAVDA, CELÁ LEÎ“, PRAVÍ âESKÉ P¤ÍSLOVÍ.
P¤IPOMÍNKY K âLÁNKU PANA STAROSTY V RL 06/2006
K jednotliv˘m problémÛm:
Komplikace s autem 20. bﬁezna Ïádná nebyla – to bylo zji‰tûno
druh˘ den. Ostatnû, zasedání trvalo do 21.30, takÏe kdyby byla vÛle – od
16 hodin se z Prahy nedá dojet?
Vrácení dotace na v˘stavbu 22 bytov˘ch jednotek v Hálkovû ulici.
Tak jako mnoho obcí jsme pﬁi kontrole závûreãného vyhodnocení akce
neobstáli, pí‰e pan starosta. To je pravda. Ale – ostatní obce a mûsta
podala odvolání na MF, podle platné vyhlá‰ky z roku 2001, pﬁípadnû se
obrátila na soud. Ne tak mûsto Star˘ Plzenec, které jediné splácí ãástku
8,8 mil. Kã (úroky nejsou zatím také prominuty) mûsíãními splátkami
200 000,- od roku 2005. Mûsto v roce 2005 urychlenû poÏadovalo dotaci na dal‰í v˘stavbu bytov˘ch jednotek v Máchovû ulici a podmínkou pro
pﬁidûlení dotace je vyrovnan˘ úãet se státním rozpoãtem; proto se mûsto
smluvnû zavázalo ke splátkám. Od toho nám asi náv‰tûva pana Paroubka nepomÛÏe. Byla zpoÏdûna kolaudace, bytové druÏstvo bylo nefunkãní – dva roky nebyl zápis v OR, ﬁada dotovan˘ch bytÛ byla pﬁidûlena
budoucím majitelÛm k pronajímání (ne k vyﬁe‰ení bytové situace), coÏ je
nepﬁípustné. Za co bylo firmû Padova, spol. s r.o., zaplaceno cca 800 000
korun? Ta mûla podle smlouvy zajistit v‰echny manaÏerské sluÏby vãetnû závûreãného vyhodnocení.
Nájemné za novou âOV a nové kanalizaãní ﬁady, zaplacené s pﬁedstihem do roku 2027.
Pánové Wohlmuth a Sou‰ek upozorÀují ve sv˘ch pﬁíspûvcích na to, Ïe
nájemné má b˘t pouÏito dle smlouvy na druhou etapu kanalizace, ale
podle Rozpoãtového opatﬁení bude pouÏito na jiné akce. „VyráÏení klínu
klínem“ to urãitû je. JiÏ jednou, v roce 2001, obdrÏelo mûsto od Vodárny
PlzeÀ 10 mil. Kã nájemného, které bylo bûhem nûkolika mûsícÛ pouÏito

NOâNÍ MÒRA ZVANÁ VODA
V noci na sobotu 3. ãervna opût ﬁeka Úslava, Tymákovsk˘
potok, ale i v‰echny bezejmenné pﬁítoky z roklí a lesÛ kolem
Starého Plzence a Sedlce niãily. Z pﬁiloÏen˘ch fotografií lze
vyãíst více, neÏ by vyjádﬁila slova…
V‰ichni dobrovolní hasiãi a jejich pomocníci opût dokázali,
i kdyÏ je to rozhodnû netû‰í dokazovat takto, Ïe jsou v obci tou
nejplatnûj‰í sloÏkou.

Ve Starém Plzenci 19. 6. 2006
ing. J. Wohlmut

✉

na pﬁestavbu hotelu Sedlec a na I. etapu kanalizace si mûsto pÛjãilo 40
mil. Kã. Není tﬁeba se odvolávat na dluhovou sluÏbu, to je velmi zavádûjící ukazatel a moÏná i proto se ﬁada obcí dostává do problémÛ. Dluhová sluÏba je podíl mezi celkov˘mi pﬁíjmy vãetnû dotací a splátkami
úvûrÛ a pÛjãek s úroky. Dotace je vÏdy úãelová, ale dluhy se splácí ze
„svého“ a toto by mûsto mûlo mít spoãítáno!
Platba pro K+V stavitelství – neproplacená faktura ve v˘‰i 540 000
korun.
Faktura na 740 000 Kã se objevila koncem roku 2003, rok po kolaudaci domu ãp. 217 – objekt, kde sídlí Policie âR. Jedin˘, kdo o tomto
dluhu vûdûl, byl starosta. Nakonec firma vlastní pﬁiznání dluhu s jeho
podpisem. Pokud RM uloÏila starostovi uãinit neodkladné kroky proti
platebnímu rozsudku, a toto je písemnû zdokumentováno zápisem,
nezpro‰Èuje nûkolikadenní nepﬁítomnost starosty nebo kohokoliv jiného
povinnosti splnit úkol. Îe by si toho pan starosta nebyl, po devítiletém
pÛsobení ve funkci, nebyl vûdom?
Na co je pouÏit kaÏdoroãní pﬁíspûvek 20 Kã na obyvatele od obcí
pro Mikroregion Radynû by bylo asi zajímavé zji‰tûní.
Pﬁi závûreãném vyhodnocení ãinnosti by nemûl pan starosta, zastupitel nezávisl˘ch kandidátÛ, zapomenout, kromû zdarÛ, na: zadluÏení
mûsta úvûry a ruãením, kolik miliónÛ dotací se vracelo vinou nekoncepãního rozhodování, kolik miliónÛ se vyhodilo zbyteãnû za rÛzné projekty, bezcenné akcie apod. Není tûch nezdarÛ nûjak mnoho?
Sedlec, 19. 7. 2006
BoÏena Pa‰ková
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VE¤EJNÉ KRESLENÍ P¤INESLO RADOST
Netradiãním ukonãením se s v˘stavou obrazÛ staroplzeneckého malíﬁe Damiána Dudá‰e rozlouãili rodiãe i dûti
nejen ze Starého Plzence. Vyzkou‰eli „Projekt
ARTRELAX“, jehoÏ je tento romsk˘ v˘tvarník spoluautorem. Bûhem krátké doby pﬁi tónech relaxaãní hudby dvanáct pﬁítomn˘ch vytvoﬁilo kolem tﬁiceti krásn˘ch prací. Na
ãastou otázku, kdy si takové setkání zopakujeme, mohu
odpovûdût, Ïe pﬁí‰tí veﬁejné kreslení ve Starém Plzenci
uskuteãníme u Radou‰ovy skalky v Kollárovû ulici 5. ãervence od 20.30 hodin. Bude souãástí vzpomínkové akce na
M. Jana Husa, kterou poﬁádá Obãanské sdruÏení HÛrka
a Radynû, spoleãnost pro zvelebování kulturních a historick˘ch památek.
Eva Suttnerová
Lidé sice pﬁiná‰eli své jiÏ hotové kresby z domova, ale do
kresby ve Staroplzenecké galerii se zapojili s chutí.

KDE KONâÍ SVùT
Ve stﬁedu 21. ãervna probûhlo v rotundû sv.
Petra ve Starém Plzenci vyhlá‰ení v˘sledkÛ
regionálního kola projektu Kde konãí svût
s tématem Slon a mravenec (Velké a malé
v Ïivotû a ve svûtû). SoutûÏ vyhla‰uje jiÏ popáté Klub dûtsk˘ch knihoven Svazu knihovníkÛ
a informaãních pracovníkÛ a v PlzeÀském kraji
do ní pﬁispûlo 294 dûtí z tûchto knihoven: Knihovna mûsta Plznû – Ústﬁední knihovna pro

VERNISÁÎ V¯STAVY
TOULKY POD RADYNÍ

dûti a mládeÏ a knihovna Bolevec, Mûstská
knihovna Hor‰ovsk˘ T˘n, K-Centrum, mûstská
knihovna Star˘ Plzenec, Mûstská knihovna
Rokycany a Místní knihovna StráÏov.
Na ocenûné dûti ãekala ve Starém Plzenci prohlídka základÛ hradi‰tû, vystoupení ‰ermíﬁÛ, koncert dûtí místní ZU· a slavnostní dekorování. Na
fotografii jsou Ïáci ze tﬁídy paní uãitelky Krásné
ze sedlecké Z·, kteﬁí se v soutûÏi kvalifikovali.

RADYNù SE KONEâNù DOâKALA

Zahájení v˘stavy fotografií Miroslava
âadka, která potrvá ve Staroplzenecké
galerii aÏ do konce prázdnin, se tû‰ilo velkému zájmu publika. Na fotografii autor
první zprava.

Po nûkolika letech odkladÛ mají prÛvodci na Radyni koneãnû dÛstojné místo, odkud prodávají
nejen vstupenky, ale i suven˘ry a pohlednice v‰em náv‰tûvníkÛm. Snaz‰í je rázem i podávání
v˘kladu a ve‰keré sluÏby v turistickém ruchu se pﬁiblíÏily zas o kus blíÏe standardu, na kter˘ jsou
dnes jiÏ náv‰tûvníci zvyklí i z domova, nejen ze zahraniãí.

·Èastné cesty a návraty
z prázdnin a dovolen˘ch
v‰em ãtenáﬁÛm pﬁeje
redakce RL. Tento snímek
události, která se stala
okolo 16. hodiny v pátek
23. ãervna na hlavní kﬁiÏovatce ve Starém Plzenci, berte jako memento:
i na bezpeãném místû je
za volantem nezbytná
opatrnost!
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VÍTùZOVÉ HURÁ BRA·I
V sobotu 10. ãervna bylo krásnû. (foto 1) Vítûzové v˘tvarné a literární soutûÏe si to rozhodnû zaslouÏili. Program stál za podívání – pﬁedstavili se
Ïáci ze Základní ‰koly a ZU· Star˘ Plzenec. (foto 2) Pﬁi pﬁedávání cen se mohli potkat nejen se starostou mûsta Pavlem Kondrem, ale i s populárním Václavem Chaloupkem. (foto 3 a 4)

1

2

3

4

NA PRÁZDNINY S TORZEM
Veﬁejné vystoupení taneãní ‰koly TORZO bylo ve znamení léta, slunce, prázdnin. (foto 1)
A klaunÛ. (foto 2 a 3) Umûli i taneãníci – „Break dance“ zaujal. (foto 4)

2

1

4

3
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DùTSK¯ DEN AÎ NAPODRUHÉ
Jako kaÏd˘m rokem poﬁádal ná‰ sportovní klub SK SPORTteam DOLI Star˘
Plzenec v ãervnu dûtsk˘ den. Letos jsme vybrali pro soutûÏe a závody sobotu 3.
ãervna. Jak se v‰ak pozdûji ukázalo, nebyl to pﬁíli‰ vhodn˘ termín. Zaãátek byl
plánovan˘ na druhou hodinu. KdyÏ jsme mûli v‰e pﬁipravené – v˘zdobu, rekvizity pro soutûÏe, ceny, nalajnované dráhy – tak se nad Star˘m Plzencem zatáhlo
a zaãalo pr‰et. A nebyl to dé‰È ledajak˘, v‰ichni jistû ví, jaké záplavy z toho slejváku na‰e mûsto opût postihly. A nevyhnuly se ani na‰emu hﬁi‰ti, takÏe jsme museli dûtsk˘ den zru‰it a navíc jsme mûli cel˘ t˘den co dûlat, abychom dali po povodni kurt opût dohromady.
Náhradní termín jsme pro zábavné a sportovní odpoledne stanovili o dva t˘dny

pozdûji a udûlali jsme dobﬁe. V ten den bylo krásné sluneãné poãasí, které pﬁilákalo spoustu dûtí. Zvlá‰È tûch nejmen‰ích oproti jin˘m rokÛm hodnû pﬁibylo. Ty,
co pﬁi‰ly, urãitû nelitovaly. Dûti soutûÏily, fandily, bavily se a také vyhrávaly spoustu pûkn˘ch cen.
Dûtsk˘ den mûl tradiãní prÛbûh, zaãalo se soutûÏemi jednotlivcÛ, kde si mohly
dûti vybrat celkem z osmi disciplín. Ve druhé ãásti sportovního dne byli soutûÏící
rozdûleni do ãtyﬁ druÏstev s barevn˘m oznaãením: ãervení, modﬁí, Ïlutí a zelení.
Tady bylo pﬁipraveno celkem jedenáct zajímav˘ch soutûÏí, které se dûtem vÏdy moc
líbí a uÏijí si pﬁi nich hodnû legrace. SoutûÏ byla navíc i napínavá, kdyÏ o vítûzi
nakonec rozhodl jedin˘ bod.
Sportovní klub dûkuje tímto v‰em firmám, které nám na dûtsk˘ den pﬁispûly
sponzorsk˘mi dary a v‰em, kteﬁí se podíleli na jeho organizaci.
md

KAM NA V¯LET
Vlakové v˘lety komise dÛchodcÛ ·koda
PlzeÀ:
7. 8. 2006, pondûlí, náv‰tûva Prahy –
Národní muzeum (vstup voln˘) a dal‰í dle
dohody. Sraz na Hlavním nádraÏí v 6:30,
odjezd R v 7:06, návrat dle dohody. Cena
jízdenky: zpáteãní 77 Kã.
26. 8. 2006, sobota, v˘let na ·umavu –
v˘chozí místo ·piãák – dále Pancíﬁ (1214
m) – MÛstek (1234 m) – Brãálník nebo Hojsova stráÏ – pû‰í procházka. Sraz na Hlavním nádraÏí v 6:30, odjezd R v 7:02, návrat
17:48. Cena jízdenky: zpáteãní 61 Kã.

DVù MEDAILE Z RAâIC
Na kanoistickém závodním kanále v Raãicích, na
jedné z nejlep‰ích závodních tratí v Evropû, se
19. - 21. kvûtna zúãastnil Spartak Sedlec nominaãního závodu rychlostní kanoistiky a zároveÀ Mistrovství republiky oddílÛ.
V Raãicích b˘vá vût‰inou tropické vedro a proto
s sebou bereme altánek, abychom se mûli kam pﬁed
sluncem schovat. Tentokrát jsme ho nebrali. Pﬁedpovûì nebyla zdaleka rÛÏová. Poãasí provádûlo neuvûﬁitelné kousky, které nikdo z nás neãekal. Siln˘ vítr
jihozápadního smûru s poryvy a místní pﬁeháÀky nás
otuÏovaly, ale také zbavovaly nadûjí na úspûchy.
Sedleãtí borci ani trenéﬁi neoãekávali Ïádné zvlá‰È
dobré v˘sledky. Juniorsk˘ mistr Josef Korãák
postoupil z juniorÛ do muÏÛ a vût‰ina startujících
jela jako prvoroãáci ve sv˘ch nov˘ch kategoriích.
První medaili dovezl Pepa Korãák. Toho si
vyhlédla posádka dûãínského ãtyﬁkajaku a absolvovala s ním 1 km i pûtistovku. Hned v pátek se nám
naskytla pﬁíleÏitost vidût Pepu opût v akci. Nûkolik
prvních stovek metrÛ sekundoval dûãínsko-sedleck˘
ãtyﬁkajak reprezentaãní posádce. Poté s profíky ztratili kontakt a do cíle uÏ bojovali pouze s ãasem. Udûlali si takov˘ náskok, Ïe o pozici nemuseli mít strach
aÏ do cíle. Na pûtistovce uÏ tolik ‰tûstí nemûli
a dojeli aÏ na bramborové ãtvrté pozici.
Druhou medaili pﬁekvapivû veze domÛ ·imon
PetrÏelka. T˘den pﬁed tûmito závody vyhrál s nov˘m
parÈákem regionální závody v Hradci Králové a tak
si ﬁekli, Ïe spolu zkusí jet i v Raãicích. Povedlo se.
Lehce se probojovali na pûtistovce aÏ do finále, kde
jeli jak draci. Po nepﬁíli‰ skvûlém startu zaãali dojíÏdût jednu posádku za druhou, aÏ se probili na bronzovou pozici. V trati jeli o hodnû vyrovnanûji neÏ
v rozjíÏìce a hlavnû, vydrÏeli to aÏ do konce.
MuÏi. Na kilometru se Petr Nobilis na singlu
pokusil bojovat o postup do dal‰ích jízd. BohuÏel
to nevy‰lo. Stejnû tak jako Pepa Korãák, kter˘ jel
hned v dal‰í jízdû, nepostoupil. Na deblu spolu

ov‰em finále jeli. Obsadili skvûlé osmé místo.
Pepa s Nobíkem absolvovali na deblu i pûtistovku.
Povedl se jim start a dojeli si pro 4. místo ve F2.
Na singlu pûtistovky mûl Pepa tentokrát smÛlu na los
a tak se do finále probojoval jen Nobík, kter˘ zabojoval, ale na star‰í soupeﬁe nestaãil. Dojel si pro bod na
18. místû. Na dvoustovce se Pepa probojoval do malého finále a dosáhl na celkové 15. místo. SmÛlu mûl
tentokrát Nobík. Uvízl v síti postupÛ v mezijízdû. Na
deblu se jim spolu ov‰em opût daﬁilo. Probojovali se
do velkého finále a získali krásné 9. místo.
Dorostenci. Tomá‰ Krásn˘ propásl svÛj start na
kilometru. Myslel, Ïe jde na vodu vãas, ale díval se
na místní hodiny, které se zpoÏìovaly. SmÛla.
Tûsnû pﬁed startem dorostenek, kde jsme mûli
zastoupení Hankou Sadílkovou na deblu s Terezou
Reichovou z âernoÏic, zaãal foukat vítr, kter˘ bohuÏel trval aÏ do konce závodÛ, o poznání více. Mlad‰ím závodníkÛm dûlal start ve vûtru velké problémy.
Také Hance s Terezou se hned v rozjíÏìce natoãila
loì a nemohly dobﬁe odstartovat. Ztrátu se snaÏily
dojíÏdût a povedlo se jim dojet dvû lodû, coÏ na
postup do mezijízdy staãilo.
Zatím suverénnû nejvût‰í vlny mûli K2 dorostenci. Hﬁebeny na vlnách se dûlaly po celém kanále.
Tomá‰ Krásn˘ s Tomá‰em Horákem z T˘na v polovinû kilometru bojovali o ãtvrté a páté místo. Nakonec dojeli na ãtvrtém místû v malém finále, coÏ je
celkovû 13. místo. Hanka na deblu s Terezou dojely
na tﬁetím místû v malém finále jak na pûtistovku, tak
na kilometr. Na start singlÛ dorostenek pﬁi‰ly takové
poryvy vûtru, Ïe Hanku a je‰tû jednu závodnici
vyhodil poryv z bloku. BohuÏel startér to odstartoval
a Hanka zÛstala zaklínûná v konstrukci startovního
zaﬁízení, odkud ji musel vyprostit katamarán.
Poslední závod dorostencÛ byl na 3 km. Tomá‰ jel
co mu zb˘valy síly, a ty staãily jen na 33. místo.
Îáci. ·imon jel také ãtyﬁkajak. Se sv˘m nov˘m
parÈákem Liborem Exlerem ze Îamberka a s jabloneck˘mi borci obsadili páté místo na 500 m. ·imon
na singlu dojel ‰est˘ v malém finále.

Honza Îitník (Bingo) vyhrál na deblu malé finále
s libereck˘m Trãálkem. Tento neãekan˘ úspûch byl
pro Binga velmi pûknou motivací k dal‰ímu tréninku.
Moc pûkn˘ závod pﬁedvedl ·imon na 3 km. Po
startu se utrhla jedna skupina, která nebyla schopná
spolupracovat. Ve druhé skupinû jede ·imon, je to
skupina asi 10 lidí. Bingo jede na 38. místû. Dva
závodníci na otáãce podjeli bójku, takÏe budeme mít
lep‰í umístûní. ·imonovi ujel stejnû siln˘ soupeﬁ, ale
jemu to nedalo. Tak zkusil trhák, ale tím se je‰tû více
vysílil. Nakonec obsadil 14. pozici.
Benjamínci jeli úÏasnû. Marek a Tomá‰ Korãák
bojovali letos s daleko vût‰í chutí. Na startu se propracovali k desátému místu a to se snaÏili drÏet.
Marek si nakonec toto krásné desáté místo udrÏel
a o místo za ním dojel Tomá‰. V prÛbûhu závodu byl
mezi obûma bratry odstup i pûti pozic, ale Tomá‰
nakonec zabojoval a témûﬁ Marka dojel.
Dûvãata, Marika s Johanou, se na deblu drÏela na
deváté pozici, na které dojela aÏ do cíle. Bohdan
Bernard bojoval jako lev. Nenechal sv˘m soupeﬁÛm
nic zadarmo a na to, Ïe jel v Raãicích svÛj první
„dvoukilák“, jel ve vlnách velmi slu‰nû a obsadil 21.
místo.
Markovi s Tomá‰em se na deblu jiÏ tolik nedaﬁilo. KvÛli vlnám nestartoval na deblu ná‰ nejmlad‰í
Bóìa Bernard. Zato dûvãata na singlu se pﬁedvedla.
Johana PetrÏelková s Marikou Holubovou celkem
dobﬁe odstartovala a drÏela mezi sebou mal˘ odstup.
Johana, nejmlad‰í z na‰ich dívek, se celé 2 km drÏela tûsnû pﬁed Marikou. Marika dojela devátá a Johana sedmá.
Simona ·alamounová je nejstar‰í z na‰ich nejmlad‰ích dûvãat, a tak jela závod oddûlenû.
V poslední pûtistovce ze sebe vydala v‰e a celkovû
obsadila deváté místo.
Nejvût‰í radost nám samozﬁejmû udûlaly medaile,
ale neoãekávané v˘sledky benjamínkÛ a také ·imona pﬁedãily ve‰kerá na‰e oãekávání.
Dal‰í info na www.kanoe.cz/spartaksedlec
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• Vymûním byt 1+1+K+2x lodÏie, 2. patro
v Plzni – Pﬁední SkvrÀany za vût‰í ve St.
Plzenci. Byt není v OS. Tel.: 732 158 887.
Zn. dohoda.
• Prodám koãárek ROAN trojkombinace,
2 roky star˘, cena 700,- Kã. Tel.: 602 114 567
• Elektro – instalace – rozvody – opravy –
montáÏe provede Ondﬁej Matou‰ek,
tel. 777 153 383.
• Prodám – · 120 – P + L blatníky, oba prahy,
2 disky 155/14, v‰e nové. Tel. veãer 377 963 723
nebo 603 453 163.
• Daruji cihly za odvoz. Tel.: 732 98 36 78.
• Prodám ‰atní skﬁíÀ, stﬁednû hnûdá d˘ha –
rozmûry: ‰íﬁe 120 cm, v˘‰ka 160, hloubka 57,
cena dohodou. Tel.: 605 931 384
• Koupím. Zaﬁizuji si byt, sháním men‰í starou ledniãku, cena dohodou.
Tel.: 776 296 052, spûchá!
• Prodám. Zachovalou trojkombinaci koãárku, cena 2000 Kã. Tel.: 603 318 739
• Hledám ‰ikovné dûlníky na stavební ãinnost
– zedníky a pﬁidavaãe na del‰í spolupráci
i obãasnou v˘pomoc, ÎL vítám.
Tel.: 603 415 817, Star˘ Plzenec.
• Firma NÁPOJE A TABÁK Irena Rybáﬁová
roz‰iﬁuje své sluÏby o terminál Sazka a Sportka, vãetnû nabíjení mobilÛ. Tû‰íme se na va‰i
milou náv‰tûvu.
• Koupím stav. parcelu ve Starém Plzenci,
o rozloze 400 – 500 m2. Nabízím 900 Kã/m2.
Volejte nebo pi‰te na 604 548 370 nebo
736 439 688.

pohoda TAXI PLZE≈
telefon 739 920 910
NON–STOP

Kadeﬁnictví KARMEN
Miroslava Krhounková
Nerudova 765
Dámské a pánské
Otevﬁeno Po – Pá
Nabízí své sluÏby
Tel.:377 965 458

PRODEJ PALIV
Ladislav Hájek
Star˘ Plzenec
nabízí sv˘m zákazníkÛm prodej
kvalitních ekologick˘ch paliv
z produkce:
Mostecká uhelná,
SD Chomutov Bílina.
Sokolovské uhelné brikety – 10 kg
Na Va‰e pﬁání sloÏení
pásem aÏ do sklepa.
Kontaktní ãísla po cel˘ den,
So a Ne
377 966 321, 774 915 161,
775 915 154

MASÁÎE
klasická, japonská, aromamasáÏ,
reflexní masáÏ, moxování,
regeneraãní péãe o ruce.
Docházím za klientem
Tel.: 777 111 328
Po 18. hod: 377 966 722

ELC and Translation Services
Jazykové kurzy, překlady
a tlumočení z/do AJ
Eva Míchalová,
telefon: +420 606 630 052,
Nerudova 525
Starý Plzenec
e-mail: evamichalova@seznam.cz,
www.grafmal.com/preklady.htm

âesk˘ Kuvert, spol. s r.o.,
pﬁijme
pro provozovnu
ve Starém Plzenci
pracovní sílu s ekonomick˘m vzdûláním a urãitou praxí v ekonomice, na
pozici Asistentka ﬁeditele spoleãnosti, se zapracováním na funkci:
HLAVNÍ ÚâETNÍ SPOLEâNOSTI

Nástup moÏn˘ ihned.
MoÏnost uzavﬁení pracovní
smlouvy na dobu neurãitou.
Tel.: 603 418 512

