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INVESTICE DO STABILITY ANEB TŘÍNOŽKA SE NEKÝVE
Ve spoleãnosti PRONAP se od záﬁí rozbíhá
nová v˘robní linka. Investice ve v˘‰i 7,5 mil.
Kã se skládá ze 4,5 mil. na v˘stavbu 540 m2
v˘robního prostoru, haly, do níÏ bude umístûna
dal‰í ãást investice. Nová linka v hodnotû 3
milióny bude slouÏit k obalování profilÛ. Îe
nevíte, co to znamená? V podstatû jde o povrchovou úpravu v˘robkÛ. Díly nábytku, okenní
rámy, zárubnû, jsou obaleny fólií, která se na
povrch pﬁilepí speciálním lepidlem.
Jedná se jiÏ o druhou vût‰í pﬁístavbu od
vzniku znaãky Pronap. První pﬁestavba znamenala roz‰íﬁení v˘robních ploch o 250 m2, pﬁistavûn˘ch k sesazovnû a poﬁízení linky pﬁíãného sesazování d˘hy, coÏ bylo nutné k v˘robû
d˘h na dveﬁe a panely. To nám sdûlil ﬁeditel
spoleãnosti Pronap Karel Sokol. „V roce 2000
byla na‰ím hlavním v˘robním programem
v˘roba zásuvek a sesazenek. Dnes k tomu pﬁibyla v˘roba hotov˘ch v˘robkÛ pro strategického partnera, v˘roba dveﬁí aÏ po obloÏkové
zárubnû, ale jsou tu díky nové investici i dal‰í
moÏnosti.
Dosavadní linka byla totiÏ pﬁetíÏena a technologicky v˘robu jiÏ omezovala – narÛstají
poÏadavky na sloÏitost v˘robkÛ pro dne‰ní
potﬁebu, kdy se stále víc obaluje do fólie.
TakÏe materiál zÛstává klasick˘ – DTD, MDF,
popﬁ.dﬁevo – ale povrchová úprava je nûkolikanásobnû kvalitnûj‰í a také estetiãtûj‰í. Navíc
tato technologie umoÏÀuje vyhovût doslova
protichÛdn˘m poÏadavkÛm. Napﬁíklad památkáﬁÛm pﬁi opravách historick˘ch jader mûst
a v˘znamn˘ch historick˘ch budov vyhoví
v˘hradnû dﬁevo, ale poÏadavky na údrÏbu
a Ïivotnost splní zase pouze popsaná povrchová úprava v PVC fólii.
PoÏadavek na investici byl pﬁedev‰ím technologick˘: dosavadní válec obalovaãky má ‰íﬁi
20 cm a lepidlo je naná‰eno rovnûÏ válcem,
ov‰em vznikají tím drobné nerovnosti, bublinky, které sice rozezná pouze odborník, ale pﬁi
pokrytí fólií vyniknou a rázem povrch znehodnotí. Nová technologie umoÏní obalování do
fólie ‰íﬁe 40 cm a lepidlo se naná‰í ‰tûrbinou,
odbornû „d˘zou“ – vlastnû nástﬁikem pod tlakem. Zaﬁízení umoÏÀuje obalovat také PVC
folií, ale trend smûﬁuje i k jin˘m, netradiãním
materiálÛm.
„JiÏ pﬁes jeden a pÛl roku máme navázanou
spolupráci se ‰v˘carskou firmou a dosavadní
obalovaãka tuto kooperaci omezovala“, ﬁíká
dále ﬁeditel Sokol. „Nová linka navíc pracuje
s daleko vy‰‰í produktivitou, ãímÏ zvy‰ujeme
pﬁidanou hodnotu i konkurenceschopnost
na‰ich v˘robkÛ“, pokraãuje. „Rozkládáme
obchodní riziko i do dal‰ích oborÛ: zaãínali
jsme se zásuvkami,obalovan˘mi profily a sesa-

MontáÏ nové linky zapoãala v srpnu.
zenkami pro nábytkové úãely, poté to byly
dveﬁe a zárubnû, ãímÏ jsme vstoupili i do stavebnictví, a zcela novû budeme dodávat okenní rámy – dﬁevûné – obalené fólií. TakÏe
koneãnû máme tﬁi pilíﬁe v˘robního programu
a jsme do znaãné míry zabezpeãeni proti v˘kyvÛm na trhu v kaÏdém z oborÛ, pro které je
na‰e produkce urãena.“
Návratnost investice je propoãítána na 3 – 4
roky, pokud jde o pracovní místa, je vznik
tohoto pracovi‰tû souãástí celé v˘roby závodu
a nelze jej vytrhnout z kontextu – vznikne sice
zhruba 6 pracovních míst, ta ale budou ﬁe‰ena
v rámci stávajícího stavu. Ov‰em hlavní dopad
investice je jinde: jde hlavnû o roz‰íﬁení nabídky v˘robního sortimentu na trhu, coÏ bude mít
pozitivní dopad na splácení úvûru díky vût‰ímu
a rychlej‰ímu obratu. Jde také o ekonomickou
stabilitu závodu. A na otázku k celkovému
dluhu odpovídá opût Karel Sokol: „Za uplynul˘ch 6 let jsme splatili dluh 30 milionÛ korun,
zb˘vá je‰tû 24 miliónÛ. Vûﬁte, Ïe vysoká úvûrová angaÏovanost nás nutí k neustálému rozhodování, jak co nejlépe hospodaﬁit, optimalizavat v‰echny ekonomické procesy. Ano, nová
investice opût roz‰iﬁuje úvûrov˘ rámec, ale
souãasnû zvy‰uje a zhodnocuje majetek
spoleãnosti – a tím i mûsta. Investice do
v˘robních technologií také znamenají jednoznaãné zhodnocení znaãky na trhu!“
A na závûr se ptáme, jak˘ je dne‰ní vztah

k b˘valé Jitonû po letech odlouãení.
„Jitona je na‰ím v˘znamn˘m zákazníkem,
na poãátku na‰í samostatnosti jsme byli závislí tak na 90 procent, dnes je to kolem ãtyﬁiceti, ale samozﬁejmû si tohoto partnera váÏíme,
stejnû jako v‰ech ostatních, s nimiÏ se na
tomto trhu setkáváme.“
Text a foto Helena Matasová

Spoleãnost roz‰íﬁila v˘robní prostory o dal‰ích 540 m2.
âíslo úãtu veﬁejné sbírky na hrad Radyni
30015-725643329/0800
Stav konta 97.960,- Kã
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Informace z 15. schÛze RM
konané dne 24. ãervence 2006
RM vzala na vûdomí
- Ïádost Karla Hrube‰e a Moniky Trykarové
o prodej stavebních pozemkÛ ve mûstû;
- Ïádost spoleãnosti InterCora, spol. s r.o.,
o pronájem a budoucí koupi pozemkÛ ve Smetanovû ulici o v˘mûﬁe cca 6000 m2 za úãelem
v˘stavby supermarketu s pﬁevaÏujícím prodejem potravin.
RM schválila uzavﬁení nájemní smlouvy se
spoleãností Radiokomunikace, a.s., jejímÏ
pﬁedmûtem je umístûní zaﬁízení této spoleãnosti na hradu Radyni.
RM souhlasila s prominutím místního
poplatku za likvidaci odpadÛ v roce 2006 Ivû
a Denise ·tûpánov˘m.
RM nesouhlasila
- s nabídkou SDC PlzeÀ na odkoupení inÏen˘rsk˘ch sítí v lokalitû bytov˘ch domÛ

U Sedlce z dÛvodÛ ‰patného technického
stavu podle doloÏené dokumentace a znaleck˘ch posudkÛ;
- s postavením sloupku el. pﬁípojky Ing. Tittelbachové na pozemku mûsta v Riegrovû
ulici, kde není moÏné uskuteãnit smûnu ãástí
pozemkÛ poÏadovanou Ing. Tittelbachovou
z dÛvodÛ uloÏení podzemního telekomunikaãního vedení âD a.s. a zámûru vybudování
obchvatové komunikace podle nového územního plánu;
- s uzavﬁením pﬁedloÏen˘ch návrhÛ ãtyﬁ
smluv o budoucí kupní smlouvû s nabyvateli
ﬁadov˘ch rodinn˘ch domÛ postaven˘ch spoleãností HALLU Centrum, spol. s r.o., na
pozemcích v Májové ulici z dÛvodÛ, Ïe nebyl
dosud zveﬁejnûn zámûr mûsta o prodeji
a nejasné formulace závazku mûsta k budoucímu prodeji tzv. „ostatní pozemkové plochy
tvoﬁící s nemovitostí jeden funkãní celek“.
RM doporuãí ZM schválení kupních smluv
pod podmínkou geometrického rozdûlení zbylého pozemku p.ã. 370/24 a odkoupení jeho
jednotliv˘ch ãástí nabyvateli rodinn˘ch domÛ.
RM stanovila v˘chozí ãástku pro jednání
o kupní cenû pozemkÛ v prÛmyslové zónû ve
v˘‰i 700,- Kã za m2.
RM uloÏila MûÚ zajistit stanovisko autorizovaného dopravního inÏen˘ra k nezbytn˘m
rozmûrÛm vozovky a chodníkÛ v dolní ãásti
RadyÀské ulice nad Ïelezniãním pﬁejezdem
pro rozhodnutí mûsta o dal‰í ãásti poÏadavku
Ing. Tittelbachové na smûnu pozemkÛ
v RadyÀské ulici.

Informace z 16. schÛze RM
konané dne 7. srpna 2006
RM vzala na vûdomí
- vyrozumûní Policie âR o odloÏení krádeÏe mûdûn˘ch okapov˘ch svodÛ v Z· Star˘
Plzenec;
- stíÏnost obãanÛ v ulici Podskalí na zhor‰ené Ïivotní prostﬁedí vlivem vysoké pra‰nosti
pﬁi provozu vozidel;
- stanovisko Dopravního inspektorátu Policie âR k zaji‰tûní bezpeãného pﬁecházení kﬁiÏovatky silnice ã. III/18022 na rozcestí v Sedlci s návrhem dvou variant, t.j. stavebnû technického ﬁe‰ení pﬁechodu pro chodce nebo

zaji‰tûní pﬁecházení pomocí „povûﬁené
osoby“, a souãasnû i jeho negativní vyjádﬁení
k zam˘‰lenému omezení maximální povolené
rychlosti jízdy vozidel v ulicích Hradi‰tû
PlzeÀského a Podhradní na 30 km/hod;
- dal‰í dopis ZdeÀka Vyskoãila ve vûci
odstranûní dopravní znaãky „Zákaz vjezdu
v‰ech motorov˘ch vozidel“ na veﬁejnû pﬁístupné úãelové komunikaci ve vlastnictví
Marie Nekováﬁové v Sedlci. Podle zákona
o pozemních komunikacích rozhoduje o úpravû provozu na úãelové komunikaci její vlastník a mûsto jiÏ v‰echny dostupné moÏnosti
dohody s pí Nekováﬁovou vyãerpalo.
RM schválila uzavﬁení smlouvy s PlzeÀsk˘m krajem o poskytnutí dotace ve v˘‰i 200
tis. Kã na obnovu hradu Radynû.
RM souhlasila s konáním kulturních akcí
v r. 2007 pﬁed restaurací U Radou‰e na Ïádost
spoleãnosti M&M Marko spol. s r.o. za podmínky upﬁesnûní termínÛ a obsahu akcí
a úhrady místního poplatku.
RM nesouhlasila s poÏadovan˘m pronájmem pozemkÛ mûsta podle studie zástavby
pozemkÛ v lokalitû západnû od Topolové ulice
pﬁedloÏené spoleãností ELS s.r.o.. RM upﬁednostÀuje prodej pozemkÛ pﬁed zahájením
v˘stavby.
RM uloÏila MûÚ
- zveﬁejnit zámûr mûsta na prodej pozemku
p.ã. 275/1 v k.ú. Sedlec za úãelem realizace
v˘stavby rodinn˘ch domkÛ vãetnû vybudování nezbytné infrastruktury spolu s v˘zvou na
pﬁedkládání konkrétních návrhÛ na zastavûní
pozemku vãetnû doloÏení pﬁedpokládaného
ãasového harmonogramu v˘stavby;
- projednat se zpracovatelem územního
plánu Ing. arch. Fárou moÏnost zpracování
zastavovací studie pozemkÛ mûsta p.ã. 343/1,
345/1, 345/32 a 351/4 v k.ú. Star˘ Plzenec
v lokalitû pod fotbalov˘m hﬁi‰tûm.
RM uloÏila starostovi
- zjistit technické podmínky a finanãní
nároãnost pﬁípadného vybudování ãástí chodníkÛ na kﬁiÏovatce na rozcestí v Sedlci tak,
aby bylo moÏné pﬁechod pro chodce realizovat v souladu s platn˘mi pﬁedpisy;
- zajistit projekt na rozdûlení zb˘vající
volné ãásti místního hﬁbitova na dal‰í hrobová
místa z dÛvodu brzkého vyãerpání projektovan˘ch hrobov˘ch míst.

Zmûny v jízdním ﬁádu
VáÏení spoluobãané.
Vzhledem k tomu, Ïe do‰lo k urãit˘m zmûnám v dopravní obsluÏnosti Starého Plzence a Sedlce, chci na nû dodateãnû upozornit. Dále
jsou rozjednané dal‰í zmûny, které by mûly vstoupit v platnost pravdûpodobnû bûhem záﬁí.
Tak pﬁednû od 5. srpna jezdí na lince MHD ã.70 tzv. cyklobus.
U tûchto spojÛ neplatí PlzeÀská karta, jednotné jízdné je 20,- Kã.
Jízdné se platí u ﬁidiãe v hotovosti. Aktualizovan˘ J¤ Starého Plzence je k dispozici na K-Centru, bliÏ‰í informace k trase a J¤ linky
MHD ã. 70 naleznete na www.pmdp.cz.

Dále má mûsto objednáno u PMDP na víkendové lince ã. 32 pﬁidání dal‰ích spojÛ. K dne‰nímu dni mi není známo, kdy úprava na lince
ã. 32 vejde v platnost, a proto na tuto úpravu upozorÀuji uÏ dnes. Lze
pﬁedpokládat, Ïe s touto úpravou provozu na lince ã.32 bude spojena
i zmûna ãasov˘ch poloh u stávajících spojÛ.
To je pro zaãátek ‰kolního roku z dopravní obsluÏnosti v‰e, dal‰í
zmûny J¤ lze oãekávat s vyhlá‰ením nov˘ch J¤ 2006/2007 ke dni
10. prosince 2006. Pﬁejeme vám spokojenost s dopravní obsluÏností
Starého Plzence a Sedlce.
Za dopravní komisi
Ing. Radek Jano‰ek, Ph.D.

dokument-RL09

05.09.2006

22:15

Stránka 3

Strana 3

RadyÀské listy – záﬁí 2006

S B ù R N ¯ D V Ò R O D PA D Ò
provozní doba – Po, St:
So:
VE SBùRNÉM DVO¤E MÒÎETE ODKLÁDAT:
• Objemn˘ komunální odpad
• Stavební suÈ
• Papír, sklo, plasty, dﬁevo, Ïelezo
• Textil (pro humanitární úãely)
• Pneumatiky
• Lednice, televizory, elektroodpad
• Staré léky
• Zbytky barev, motorové oleje, filtry
• Obaly zneãi‰tûné ‰kodlivinami
• Akumulátory, galvanické ãlánky, záﬁivky
• Stavební suÈ, zemina – 0,60 Kã/kg
Dále platí omezení díky zneuÏívání sluÏeb SD

10.00 –18.00
8.00 –13.00
pro odpad ze zelenû a to jeden vozík za os. automobil
– vût‰í mnoÏství tohoto odpadu je zpoplatnûno a to
v souladu s platn˘m ceníkem
– v souãasnosti to ãiní 3,–Kã/kg.
Obãané Plzence a Sedlce + vlastníci rekreaãních objektÛ v na‰em katastru mají SD zdarma - kromû v˘jímek,
„cizáci“ hradí likvidaci odpadÛ ve SD v souladu s platn˘m ceníkem, kter˘ je vyvû‰en na vratech SD.
Pro usnadnûní rozli‰ení do jaké skupiny (obãan
mûsta X ãlovûk nezapojen˘ do systému nakládání
s odpady ve St. Plzenci) jedinec patﬁí, má mít s sebou
doklad o zaplacení místního poplatku.

LIKVIDACE ODPADÒ VE SD JE ZDARMA, KROMù TùCHTO ODPADÒ:
Pneumatiky

- nákladní lehké (Avia) - 80,– Kã/kus
- nákladní tûÏké (TATRA) - 220,– Kã/kus

VáÏení obãané,
mûsto Star˘ Plzenec uzavﬁelo smlouvu s Kolektivním systémem ASEKOL, na základû které je zaji‰Èován tzv. zpûtn˘ odbûr elektrozaﬁízení skupin 3, 4, 7 a 8 ve sbûrném dvoﬁe. Souãástí vydání tohoto ãísla RadyÀsk˘ch listÛ je
informaãní leták, kter˘ nechal zpracovat KS ASEKOL, z nûhoÏ se dozvíte v‰e potﬁebné k této nové sluÏbû.
Helena ·a‰ková, odbor ÎP

Na Va‰e dotazy odpovídá JUDr. Petra
Lindová, advokátka v Plzni, Barrandova 19,
http://advokatka.vplzni.cz, tel. 377 455 401
Otázka (pan A.T.):
Má se zvy‰ovat nájemné, koho se to t˘ká
a jak?
Odpovûì:
Ano, je pravdou, Ïe nabyl úãinnosti zákon
ã. 107/2006 Sb.o jednostranném zvy‰ování
nájemného z bytu a o zmûnû zákona ã. 40/1964
Sb., obãansk˘ zákoník, ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ, kter˘ umoÏÀuje periodické zvy‰ování nájemného z bytu jednostrann˘m úkonem
pronajímatele. Není tedy nutno, aby se zmûnou
nájemného nájemce souhlasil.
Zákon se t˘ká pouze bytÛ (ne nebytov˘ch
prostor) a pouze bytÛ s tzv. regulovan˘m nájemn˘m (nikoli bytÛ s nájemn˘m smluvním).

Na základû tohoto zákona mÛÏe pronajímatel zv˘‰it jedenkrát roãnû nájemné, a to nejdﬁíve od 1.1.2007, pokud oznámení o zv˘‰ení
nájemného doruãí nájemci (nájemcÛm) bytu
nejpozdûji do konce záﬁí 2006. Toto oznámení
musí b˘t písemné a musí obsahovat zdÛvodnûní, Ïe byla ﬁádnû stanovena v˘‰e nájemného na
základû maximálního pﬁírÛstku mûsíãního
nájemného podle citovaného zákona a podle
Sdûlení Ministerstva pro místní rozvoj, publikovaného ve Sbírce zákonÛ pod ã. 333/2006
Sb. Toto Sdûlení Ministerstva pro místní rozvoj
stanoví pro jednotlivé lokality a typy bytÛ tzv.
cílové nájemné a také jeho moÏn˘ roãní pﬁírÛstek. V˘poãet je znaãnû komplikovan˘, v Plzni
by nájemné mûlo vzrÛst maximálnû o 21 procent roãnû, v men‰ích mûstech ménû.
Je tﬁeba také poukázat na fakt, Ïe podle
mnoh˘ch majitelÛ domÛ jde v pﬁípadû zákona
ã. 107/2006 o protiústavní normu, kdyÏ dere-

gulace nájemného je omezená, opoÏdûná
a pomalá. Proto bude ãeskou regulaci nájemného z bytÛ posuzovat v dohledné dobû
Evropsk˘ soud pro lidská práva ve ·trasburku, kam byly podány tisíce stíÏností majitelÛ
domÛ. Také Ústavní soud konstatoval v leto‰ním roce, Ïe majitelé bytÛ s tzv. regulovan˘m
nájemn˘m by mûli mít moÏnost domáhat se
u okresního soudu, aby urãil nájemcÛm spravedlivé nájemné z bytu, které by odpovídalo
nájemnému v místû obvyklému. Dá se tedy
brzy oãekávat znaãn˘ posun v situaci
a s vysokou pravdûpodobností i konec nereálnû levného bydlení pro vyvolené nájemce pozÛstatku z doby socializmu.
Va‰e dotazy z právní oblasti mÛÏete adresovat redakci, budou podle moÏnosti
postupnû zodpovûzeny v dal‰ích vydáních
RadyÀsk˘ch listÛ.
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ZASTÁVKA Č. 9 – ANDREJŠKY
valo zápornou roãní teplotou, která ovlivÀovala mechanické-mrazové zvûtrávání hornin.
Mrazové zvûtrávání zesiluje zejména ve dnech,
kdy teplota vzduchu kolísá kolem 0°C. Pﬁi
záporn˘ch teplotách voda pﬁechází v led, ten
sv˘m objemov˘m zvût‰ením (asi o 1/11) roz‰iﬁuje a prohlubuje v pevn˘ch horninách trhliny.
Nakonec dochází k uvolÀování a sesuvu kamenÛ i skalních blokÛ ze skal a po svazích. Tento
rozvolnûn˘ materiál vytváﬁí podél úpatí skal
suÈové osypy, kamenná moﬁe apod. Kolem
mohutn˘ch blokov˘ch a balvanit˘ch sutí nás
stezka dále povede. Periglaciální podnebí je
dnes roz‰íﬁeno ve vysokohorsk˘ch a v polárních oblastech.
Území, kter˘m jsme procházeli ze Starého
Plzence, je budováno horninami algonkického
stáﬁí – jílovit˘mi bﬁidlicemi, drobov˘mi bﬁidlicemi, drobami a buliÏníky.
Pov‰imnûme si blíÏe buliÏníkÛ, horniny,
která vytváﬁí skalní útvar na‰í zastávky. Jsou to
vût‰inou tmavo‰edé, aÏ skoro ãerné horniny,
zpravidla masivní, bez zﬁetelné bﬁidliãnatosti.
V nerostném sloÏení pﬁevládá kﬁemen. Jemn˘
grafitov˘ prá‰ek rozpt˘len˘ v kﬁemeni, zpÛsobuje tmavé zabarvení.
BuliÏníky jsou velmi tvrdé a houÏevnaté
horniny, které odolávají chemickému i mechanickému zvûtrávání. UplatÀují se proto jako
velmi v˘razn˘ krajinotvorn˘ prvek. V mírnû
zvlnûné krajinû, budované snáze zvûtrávajícími
bﬁidlicemi a drobami, vystupují buliÏníkové
vloÏky jako nápadná bizardní skaliska.
Na dne‰ní tváﬁnosti skal se podílelo mrazové
zvûtrávání. Poãátkem ãtvrtohor – v pleistocenu
(cca 1 mil. let) vládlo na na‰em území, které
leÏelo v pﬁedpolí pevninského ledovce, tzv.
periglaciální podnebí. Toto klima se vyznaão-

Za zmínku stojí i vegetace buliÏníkov˘ch
skal, i kdyÏ není pﬁíli‰ bohatá. Barevné plochy
na skalních stûnách i balvanech vytváﬁejí
porosty mechu a li‰ejníku. Podél úpatí skalních
stûn a sutí jsou místy znaãnû roz‰íﬁeny porosty
kapradiny hasivky orliãí, pÛvabné jsou drobné
bílé kvûty ‰Èavelu kyselého. Ve ‰tûrbinách skal
se místy vyskytuje kapradina osladiã vesel˘.

Za pov‰imnutí stojí i dﬁevinná vegetace vyuÏívající i nepatrn˘ch puklin ve skále k uchycení. Je obdivuhodné, jak tu koﬁenovit˘ systém
borovice a bﬁízy dokáÏe vytvoﬁit staticky vyváÏenou základovou konstrukci stromu a jak
z minimálního pÛdního profilu dokáÏe vytûÏit
pro rÛst nezbytné Ïiviny a vláhu.
Na Radyni najdeme nûkolik buliÏníkov˘ch
kam˘kÛ, samotn˘ hrad je postaven na buliÏnících. Skalní útvar, u nûhoÏ jsme se zastavili,
byl zahrnut do sítû maloplo‰n˘ch zvlá‰tû chránûn˘ch území podle zákona 114/1992
Sb.o ochranû pﬁírody a krajiny. Pﬁírodní památka Andrej‰ky pﬁedstavuje geologick˘ a geomorfologick˘ prvek, charakteristick˘ pro
RadyÀskou vrchovinu.
Na turistick˘ch cestách jiÏním PlzeÀskem se
setkáte s celou ﬁadou tûchto nápadn˘ch skal.
PﬁipomeÀte si Ostrou hÛrku leÏící necel˘ 1km
severnû od na‰í zastávky, skály u hradu Vlãtejna, Osobovskou skálu, skupiny mohutn˘ch
buliÏníkov˘ch skal u hájovny Loupensko na
Pﬁe‰ticku, ale i Tupadelské skály u Klatov.
–Mat–

9. – 10. 9. 2006 (sobota – nedûle)
STAROPLZENECKÁ POUË
Tradiãní kolotoãové atrakce s velk˘m trhem
KALENDÁ¤ ZÁ¤Í
Hrad RADYNù: Otevﬁeno So, Ne a o státních
svátcích od 10 do 17 hodin.
ROTUNDA sv.Petra a Pavla: Otevﬁena dle
dojednání na tel. 377 965 068.
Mûstská knihovna Star˘ Plzenec
Otevﬁeno:
Po, St
9.00-12.00 13.00-17.00
Út, ât
9.00-12.00 13.00-14.00
Pá
zavﬁeno
Úklid kolem kostela na Malé Stranû
VIII. závod RC TRUCK TRIAL
Poﬁadatel: Kolpingova rodina Star˘ Plzenec
Kontakt: Martina ·teklová, tel.: 603 473 442
1. 9. (pátek)
KRAJINA OBRAZY LUBOMÍRA
OPALECKÉHO A SOCHY JAROSLAVA
·ËASTNÉHO
Místo: Staroplzenecká galerie
VernisáÏ v 17.00 hod

V˘stava potrvá od 1. - do 11. 9. 2006
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
9. 9. 2005 (sobota)
51. ROâNÍK ZÁVODU SEDLECKÁ
PùTISTOVKA
Místo: Sedleck˘ rybník
Zaãátek: Start první disciplíny v 10.30 hod.
Poﬁadatel: Kanoistick˘ oddíl Spartak Sedlec
Program: Bûhem 5 hodin oãekáváme start asi
padesáti závodÛ na tratích
200m, 500m, 2km a 5km.
Poãítáme se zaﬁazením kategorie mixÛ, veteránÛ a ‰tafet.
Úãast: Oddíly z celé âR
Obãerstvení zaji‰tûno
Kontakt: Marek Vávra, tel.: 737 944 449

9. 9. 2006 (sobota)
JÍZDY „PLZENECKÉ ÎELEZNICE“
Místo: dûtsk˘ tábor pod lesem
âas: 10:00 – 18:00
Poﬁadatel: Plzenecká Ïeleznice
Informace: Franti‰ek Batûk, tel.: 777 887 528,
email: bataf@centrum.cz
19. 9. 2006 (úter˘)
I. koncert sezóny 2005/2006
KPH STAR¯ PLZENEC
AFFETTO & Martin Jakubíãek
– hammerklavier
V rámci cyklu Haydnov˘ch hudebních slavností
Program: P.W. de Grudenz, J.L. Dusík, I.HandlGallus, J.M. Haydn, F.J. Koãvara, W.A.
Mozart, A. Salieri, Kodex Speciálník
Místo: kostel sv. Jana Kﬁtitele na námûstí
âas: 18.00 hod
Poﬁadatel: âeská spoleãnost Josepha Haydna a
K-Centrum, mûstská knihovna Star˘ Plzenec a
KPH
Kontakt: info.plzenec@plzenec.cz
Tel.: 377 965 068
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26. 9. 2006 (úter˘)
âlenská schÛze Obãanského sdruÏení HÛrka a Radynû, spoleãnosti pro
zvelebování historick˘ch a kulturních památek ve Starém Plzenci
Místo konání: restaurace Na Jízdárnû, Masarykovo nám.
Zaãátek: 18.30 hod
Poﬁadatel: OSHR

V˘znamn˘ den
Evropské Historické Dûdictví 9. a 17. záﬁí 2006
„Otisk slavn˘ch jmen“
– vstup na nûkteré kulturní památky zdarma

HAYDNOVY HUDEBNÍ SLAVNOSTI
Mezinárodní hudební festival „Haydnovy hudební slavnosti“ jsou v˘znamnou
kulturní událostí PlzeÀského kraje. Konají se od roku 1993 v upomínku na
pÛsobení Josepha Haydna jako kapelníka zámecké hudby Karla Josefa hrabûte Morzina na zámku v Dolní Lukavici v letech 1758 – 1760. Tento pobyt je
spojován s poãátkem Haydnovy symfonické tvorby – první Haydnova symfonie D dur, oznaãovaná jako „Lukavická“.
Na programu festivalu jsou skladby Haydnovy a jeho souãastníkÛ v podání
domácích i zahraniãních interpretÛ (napﬁ. USA, Anglie, Nûmecka, Rakouska,
Nizozemí, Itálie, Maìarska, Slovenska) klasicistní hudby, se zamûﬁením na
pouÏití autentick˘ch hudebních materiálÛ a nástrojÛ.
HHS, které se z poãátku konaly pﬁeváÏnû v Dolní Lukavici a nejbliÏ‰ím okolí,
se postupnû roz‰íﬁily i do dal‰ích míst – zámkÛ a kostelÛ jiÏního PlzeÀska –
míst, pro které byla hudba tohoto období pﬁeváÏnû skládána.
Souãástí HHS, které se konají pravidelnû ve druhé polovinû mûsíce záﬁí, jsou
také mezinárodní sympozia, na nichÏ si pﬁední hudební teoretici a badatelé
vymûÀují nejnovûj‰í poznatky o hudbû, skladatelích a hudebnících klasicizmu.
Poﬁadatelem HHS je âeská spoleãnost Josepha Haydna a Obec Dolní Lukavice, spolupoﬁadateli obecní úﬁady obcí a mûst, kde se konají koncerty a dal‰í
kulturní instituce.

Program 14. Haydnov˘ch hudebních slavností
15. – 23. záﬁí 2006
PÁTEK, 15. 9.
17.00 hod. DOLNÍ LUKAVICE, kostel sv. Petra a Pavla
Josef Îák - housle & Orchestr Konzervatoﬁe PlzeÀ - dirigent Jiﬁí
·trunc
Joseph Haydn, Johann Michael Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart
SOBOTA, 16. 9.
10.30 hod. NEBÍLOVY, zámek
KVARTETO MARTINÒ & PETR ·EFL – hammerklavier
Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Jan Kﬁtitel VaÀhal
18.00 hod. SPÁLENÉ PO¤ÍCÍ, zámek
MUSICA BELLISSIMA - instrumentální trio
J.S. Bach, M. Chiesa, L.A. KoÏeluh, W.A. Mozart, J-M. H le Romain, G.P. Telemann
NEDùLE, 17. 9.
10.30 hod. P¤ÍCHOVICE, zámek
SOCIETAS INCOGNITORUM - vokální ansámbl
Jacobus Handl Gallus, Clement Janequin, Salamone Rossi
17.00 hod. P¤E·TICE, kostel Nanebevzetí P. Marie
LOTZ TRIO (A, SK) - basetové rohy
V. Nudera, J. DruÏeck˘, F.X. Du‰ek, W.A. Mozart, A. Salieri

PONDùLÍ, 18. 9.
19.30 h. PLZE≈, Diecézní muzeum, kaple sv. Barbory, Franti‰kánská 11
Pavel âern˘ – varhany
J. E. Eberlin, R. Führer, J. Haydn, J.M. Haydn, L. Mozart, W.A.
Mozart, G. Muffat
ÚTER¯, 19. 9.
18.00 hod. STAR¯ PLZENEC, kostel sv. Jana Kﬁtitele
AFFETTO & Martin Jakubíãek – hammerklavier
P.W. de Grudenz, J.L. Dusík, I.Handl-Gallus, J.M. Haydn, F.J. Koãvara, W.A. Mozart, A. Salieri, Kodex Speciálník
ST¤EDA, 20. 9.
18.00 hod. BLOVICE - zámek Hradi‰tû - kaple sv. Ondﬁeje
Jacques Ogg (NL) - cembalo, Wilbert Hazelzet (NL) - flauto traverso
C.P.E. Bach, J.C. Bach, J. Haydn, W.A. Mozart, J.G. Müthel
âTVRTEK, 21. 9.
18.00 hod. DOB¤ANY, kostel sv. Mikulá‰e
Irena Troupová-Wilke (CZ/D) - soprán, Tomá‰ Spurn˘ (CZ/D) –
hammerklavier
Joseph Haydn, Wenzel Heinrich Veit, Josef Maria Wolfram
PÁTEK, 22. 9.
18.00 hod. CHOTù·OV, klá‰ter
OCTOPUS PRAGENSIS - vokální ansámbl
Anonym, J. Desprez, O. di Lasso, P. de Monte, J. Clemens non Papa,
P. Philips
SOBOTA, 23. 9.
14.00 hod. ¤ENCE, kostel sv. Cyrila a Metodûje
Petra Matûjová – hammerklavier
Michael Haydn, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart
17.00 hod. LUÎANY, zámek, kaple
Adéla ·tajnochrová – housle, Hana Fleková – violoncello, Monika
Knoblochová – hammerklavier
Joseph Haydn, Leopold KoÏeluh, Franz Schubert
Dramaturgie leto‰ních XIV. HHS je vûnována pﬁedev‰ím dvûma v˘znamn˘m
v˘roãím skladatelÛ období hudebního klasicismu. Kromû v‰eobecnû známého
v˘roãí 250 let narození W. A. Mozarta (27.1.1756), je to i 200 let od úmrtí ménû
známého mlad‰ího bratra Josepha Haydna – Johanna Michaela (10.8.1806). Je
znám jako skladatel, varhaník a pedagog. Od roku 1763 pÛsobil jako dvorní
hudebník a koncertní mistr u dvora arcibiskupa v Salcburku. Je autorem zejména chrámové hudby (Te Deum, m‰e, oratoria), symfonií, instrumentálních koncertÛ, komorních, varhanních a jin˘ch skladeb. V˘znamná byla i pedagogická
ãinnost – mezi jeho Ïáky patﬁil i skladatel C. M. von Weber.
–Mat–

PROGRAM KONCERTNÍ SEZÓNY KPH 2006-2007

g

g

Kruh pﬁátel hudby a K-Centrum,
mûstská knihovna Star˘ Plzenec
spolu s PraÏskou koncertní agenturou
Vás zvou na 22. koncertní sezonu.
Program koncertní sezóny KPH 2006-2007
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. AFFETTO & MARTIN JAKUBÍâEK
- hammerklavier 19. 9. 2006 (úter˘)
V rámci cyklu koncertÛ mezinárodního
hudebního festivalu
„Haydnovy hudební slavnosti“
místo: kostel sv. Jana Kﬁtitele na námûstí
2. SLAVNOSTNÍ KONCERT – ﬁíjen 2006
K 1030.v˘roãí první písemné zprávy
o Staré Plzni
PlzeÀská konzervatoﬁ
Místo: Lidov˘ dÛm na Malé Stranû

3. MAXIM AVERKIEV - klavír
14. 11. 2006 (úter˘)
4. VÁNOâNÍ KONCERT
12. 12. 2006 (úter˘)
místo: kostel Narození Panny Marie na
Malé Stranû
5. SNÍTILOVO KVARTETO
9. 1. 2007 (úter˘)
Roman Hraniãka - I. housle
Matûj Polá‰ek - II. housle
Barbora Veisová - viola
·imon Veis - violoncello
6. MARIE FUXOVÁ - housle
6. 2. 2007 (úter˘)
VLADISLAV BOROVKA - hoboj
·TùPÁN KOS - klavír

7. NA·E PANÍ B. NùMCOVÁ
13. 3. 2007 (úter˘)
Vladimír Matûjãek – umûleck˘ pﬁednes
Miroslav Sekera - klavír
8. JI¤Í HO·EK - violoncello
20. 3. 2007 (úter˘)
BOÎENA KRONYCHOVÁ – klavír

9. GABRIELA PECHMANOVÁ - soprán
10. 4. 2007 (úter˘)
JIND¤I·KA HRNEâKOVÁ - klavír
Koncerty se uskuteãní i za podpory Nadace
âesk˘ hudební fond, Nadace Bohuslava
MartinÛ a Nadace Leo‰e Janáãka.
Prodej pﬁedplatného je zahájen
od 1. záﬁí 2006 v K-Centru.
za KPH a odbor kultury MûÚ
L. Kotnauerová, J. Hrneãková, H. Matasová
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Pozvánka
âlenská schÛze Obãanského
sdruÏení HÛrka a Radynû se koná
v restauraci Na Jízdárnû
v úter˘ 26. záﬁí 2006
od 18.30 hodin.
Srdeãnû zveme v‰echny obãany.
V˘bor OSHR

Pozvánka
Obãanské sdruÏení zdravotnû
postiÏen˘ch Staroplzenecko
poﬁádá pro své ãleny, rodinné pﬁíslu‰níky
a v‰echny milovníky dobré dechovky
diskotéku pro star‰í a pokroãilé,
která se koná
ve ãtvrtek 21. záﬁí 2006 od 16.00 hod.

Poutní m‰e se uskuteãní dne 10. 9. v 9.30 hod.
v kostele Narození Panny Marie na Malé Stranû.
SBùR VùCÍ POT¤EBN¯CH K ÎIVOTU
se uskuteãní v kostele sv. Jana Kﬁtitele na námûstí ve dnech:
15. 9. (pátek)
14.00 – 16.00 hod.
16. 9. (sobota)
10.00 – 12.00 hod.
23. 9. (sobota)
10.00 – 12.00 hod.
V‰em, kteﬁí podpoﬁí tuto charitativní akci, pﬁedem dûkujeme.
Kolpingova rodina

v kulturním domû v Losiné.
K poslechu a tanci zahraje a zazpívá
Václav Îákovec a Aniãka Volínová.
Autobus: I. Malá Strana – 15.00 hod., u zeleniny
– 15.00 hod., Sedlec – 15.05 hod.,
·Èáhlavy – 15.10 hod.
II. âelakovského – 15.00 hod.,
·tûnovice – 15.15 hod.
Vstupné 40,- Kã
V˘bor zdravotnû postiÏen˘ch se tû‰í na Va‰i úãast!

V˘let do Bradavic
Tradiãní letní tábor PS Star˘ Plzenec a 1. PTS táborník Mladá Boleslav
se uskuteãnil 12. – 24. 8. 2006 ve Cvikovû v LuÏick˘ch horách. Tématem
celotáborové hry byly pﬁíbûhy ãarodûjnického uãnû Harryho Pottera.

Pozdravy z putování vesmírem redakci RL i v‰em ãtenáﬁÛm zaslali staroplzeneãtí skauti 27. 7. 2006.
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POZVÁNKA NA ZÁJEZDY
DÒCHODCÒ ·KODA
Dne 23. záﬁí 2006 – sobota
V˘let do SRN – Deggendorfu. Sraz na Hlavním nádraÏí
v 5.15 hod., odjezd 5.33 hod., návrat 17.48 hod.
Na jízdenku SONE+ - pro dvû osoby 160 Kã.
Dne 30. 9. 2006 nebo 1. 10. 2006 – sobota, nedûle
Praha – Mezinárodní den seniorÛ – moÏné náv‰tûvy s voln˘mi vstupy – zpﬁesnûné informace aÏ v záﬁí v komisi
dÛchodcÛ ·KODA PlzeÀ, tel.: 378132956.
Sraz na Hlavním nádraÏí v 6,30 hod.,
odjezd R v 7,06 hod., návrat dle dohody.
Cena zpáteãní jízdenky 77 Kã.

âas plyne, vzpomínky zÛstávají, stejnû jako bolest, kterou ani
ãas nestaãil ztlumit. Dne 6. záﬁí vzpomeneme ãtvrtého v˘roãí,
kdy nás opustil pan Jiﬁí Svoboda. Stále vzpomíná manÏelka Lola
a dcera s rodinou.
Dne 19. záﬁí vzpomeneme téÏ 4. v˘roãí, kdy nás opustila na‰e
milovaná a starostlivá maminka, paní Aloisie Pravdová. Kdo ji
mûl rád, nezapomene, ten, kdo ji znal, s námi vzpomene. Vzpomínky a bolest v srdcích zÛstávají.
Dcery Lola a Vendulka s rodinami

POZVÁNKA

Policie
JiÏní PlzeÀsko – Policisté okresního ﬁeditelství
PlzeÀ-jih zaznamenali poslední dobou nárÛst pﬁípadÛ
vloupání do rodinn˘ch domÛ, bytÛ a sklepÛ. V souvislosti s nárÛstem této trestné ãinnosti policisté doporuãují obãanÛm, aby si svoje objekty ﬁádnû uzamykali
celodennû. Do domu nepou‰tûjte cizí osoby, sledujte pohyb neznám˘ch lidí. V
pﬁípadû, Ïe jiÏ dojde k vloupání do va‰eho objektu, nevstupujte dovnitﬁ, aÈ
nedojde k po‰kození pﬁípadn˘ch stop, které po sobû pachatel zanechal. Pokud
svÛj byt ãi rodinn˘ dÛm opou‰títe na del‰í dobu za úãelem dovolené, nezatahujte Ïaluzie, neponechávejte pootevﬁená okna. Je vhodné domluvit se se sousedy ãi pﬁíbuzn˘mi, aby vám vybírali po‰tovní schránku. Pﬁi jakémkoliv podezﬁení okamÏitû kontaktujte policii na bezplatné lince 158.
Star˘ Plzenec – V noci ze ãtvrtka na pátek 28. ãervence odcizil zatím neznám˘ pachatel kola z osobního vozidla Audi, které ﬁidiã odstavil na parkovi‰tû
pﬁed obchodem zeleniny. Sedmadvacetiletému majiteli vznikla hmotná ‰koda
28 tisíc korun. Vy‰etﬁování pﬁípadu nadále pokraãuje. Policisté po pachateli
pátrají.
Star˘ Plzenec – V prostoru staveni‰tû zemûdûlské usedlosti v katastru obce
Star˘ Plzenec odcizil neznám˘ pachatel mûdûné okapy, tvarovky z betonáﬁské
oceli a izolaãní vatu. ZpÛsobená ‰koda se vy‰plhala na bezmála 24 tisíc korun.
Vy‰etﬁování pﬁípadu nadále pokraãuje.
Losiná – Elektrocentrálu v hodnotû tﬁiceti tisíc korun odcizil neznám˘
chmaták v obci Losiná. Centrála byla volnû uloÏená na neoploceném pozemku
za budovou místního zábavního podniku. Policie po pachateli stále pátrá.
Nezvûstice – Dne 31. ãervence kolem pÛl páté odpoledne vyskoãila devatenáctiletá dívka z vagónu vlaku, kter˘ se rozjíÏdûl v Ïelezniãní zastávce Nezvûstice. Zatím v‰e nasvûdãuje tomu, Ïe dívka bûhem jízdy usnula. V dobû, kdy
se probudila, vlak jiÏ v zastávce stál. JelikoÏ mladá Ïena zde chtûla vystoupit,
otevﬁela si dveﬁe u vagónu. Mezitím se v‰ak vlak rozjel a dívka se skutálela na
zem. Pﬁi pádu si váÏnû poranila prst na noze a byla pﬁevezena do nemocnice na
o‰etﬁení. Policisté pﬁípad nadále vy‰etﬁují, cizí zavinûní bylo pﬁedbûÏnû vylouãeno.
Losiná – Dosud neznám˘ pachatel po‰kodil pravdûpodobnû kamenem pﬁední kapotu osobního automobilu Audi, které ﬁidiã odstavil na volném prostranství u oploceného objektu autoopravny v katastru obce Losiná. ZpÛsobená
‰koda byla odhadnuta na témûﬁ sedmnáct tisíc korun. Policie po vandalovi stále
pátrá.
kpt. Mgr. Jana Václavová

KRONIKY V ELEKTRONICKÉ PODOBù
JiÏ nûjakou dobu pan Pavel Hrouda ze Starého Plzence nechává pﬁepsat star‰í kroniky mûsta do elektronické podoby. Ti‰tûné
kroniky tak budou moci zÛstat uzavﬁeny v archivu a k pﬁípadnému „vyhledávání“ údajÛ budou slouÏit elektronické verze.
K dne‰nímu dni jsou takto zpracovány a uloÏeny na CD kroniky
Starého Plzence
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O pukavcích a lidech
Motto: „Nepoﬁádky v maloobchodû musely
b˘t vskutku znaãné, neboÈ pukavce byly vybrány s péãí a láskou prozrazující odborníka.“
Tolik citát z povídky Mrtvá koãka o novináﬁi, kterému nûkdo vhodil do bytu sáãek pukavcÛ jako odpovûì na ãlánek o nepoﬁádku v socialistickém obchodû. Napadlo mne, co asi pﬁistálo, nebo by rádo pﬁistálo, v oknû paní Pa‰kové po jejím zveﬁejnûní nepoﬁádku v demokratickém úﬁadû na‰eho starobylého mûsta. To, Ïe
nepoﬁádky byly, jsou a budou asi v‰ude, se ví
mezi lidem prost˘m, kter˘Ïto si o tom pouze
ale ‰pitá v hospodách a na nároÏích, kdyÏ se
pﬁedtím poﬁádnû rozhlédl, není-li nûkdo nepo-

LETO·NÍ SEZÓNA BYLA
V OHROÎENÍ
LoÀské léto nám nepﬁálo, a tak jsme se rozhodli letos otevﬁít koupali‰tû jiÏ v ãervnu.
NádrÏ normálnû natéká pût t˘dnÛ. Dne 3. kvûtna byl tedy nejvy‰‰í ãas „otevﬁít“ vodu a zaãít
s napou‰tûním. Jaké v‰ak bylo na‰e zdû‰ení,
kdyÏ do nádrÏe nedotekla ani kapka!
V˘stavba kanalizace a dal‰í stavby v okolí
„pumpiãek“ pravdûpodobnû zavinily, Ïe
pÛvodnû siln˘ pramen skoro zmizel. Chtûlo se
mi breãet pﬁi pomy‰lení, jak na informaãní
tabuli pí‰i: Drazí náv‰tûvníci, letos se neuvidíme – není voda!
Na‰tûstí se podaﬁilo najít náhradní, ale velmi
slab˘ zdroj, kter˘ dokázal nádrÏ z ãásti naplnit
tou vymodlenou blahodárnou tekutinou. Pak
pomohl MûÚ a pomocí ãerpadel se podaﬁilo
zaplnit postupnû i zb˘vající ãást nádrÏe. Koupací sezóna byla zachránûna!
Za pomoc dûkujeme a jsme velice rádi, Ïe se
na koupali‰ti i letos oz˘valo ‰plouchání vody
a radostné pokﬁikování dûtí.
Bohuslava Loukotová
provozovatelka koupali‰tû

volan˘ v doslechu.
To, Ïe tyto nepoﬁádky platíme ze sv˘ch
daní, si uvûdomuje asi jen ãást obãanÛ – voliãÛ
– která ov‰em ve volbách stejnû zase zvolí jen
toho, kdo je jim nabídnut se slovy: „VÏdyÈ je to
jedno, lump jako lump“, s odevzdáním se, Ïe
nûkdo to b˘t musí. A nadále brblají na pov˘‰enost ouﬁadÛ, neochotu (Zde doplním
NùKTER¯CH úﬁedníkÛ – na‰tûstí je k nám
vût‰ina vlídná.), neprÛhlednost financování
veﬁejn˘ch projektÛ, nemoÏnost dopátrat se
ãehokoli, co není oficiálnû schváleno k zveﬁejnûní, prostû na mlhu, která se rozprostírá nad
financemi – vlastnû nás v‰ech.
A pokud se najde nûkdo, kdo se nedá odb˘t
a zahnat zpût do stáda, je oznaãen za lháﬁe, kve-

rulanta a ‰kodiãe, kter˘ vlastnû niãí sv˘mi
v˘pady snahu pánÛ nahoﬁe o na‰e dobro. Nejspí‰ tím, Ïe jim zabírá ãas, kter˘ musí obûtovat
na psaní odpovûdí na ty pﬁiblblé v˘pady.
No, paní Pa‰kové tleskám, a radím zavﬁít
okenice, neboÈ nûco hodnû shnilého a smrdutého se tady najde raz dva.
A pokud si nûkdo myslí, Ïe se mne jí zveﬁejnûné problémy dot˘kají osobnû, má pravdu.
Potﬁebovala jsem nutnû bydlet – to pﬁiznávám
veﬁejnû. O k‰eftech s byty v Máchovce jsem
sly‰ela, na‰tvalo mne to, ale bez dÛkazu se
neperu.
TakÏe lidi, za pár mûsícÛ to budeme mít
v‰ichni v rukou. NezkaÏme si to.
Jitka Dvoﬁáková
Sedlec

…TO JE NÁ· SV. VOJTùCH!
Na poãátku byl e-mail: III M∏odzeÏowa Wyprawa Roverowa z okajzi XIV. rocznicy podpisania
umowy partnerskiej Racibórz – Roth. Termin: 29 lipiec 2006 do 14 sierpieƒ 2006.
424, 856, 424! Îe vám to nic neﬁíká? To je
pﬁece jasné: Nûkdy pﬁed dvûma tﬁemi mûsíci
pﬁi‰el mail, ve kterém se kdosi z Polska dotazoval, zda by mohlo asi tak dvacet úãastníkÛ
cyklistické v˘pravy z Polska do Nûmecka pﬁespat v plzenecké sokolovnû. Proã ne? – odpovûdûla jsem, termín zapsala do kalendáﬁe
a ãekala, aÏ nûkdo akci potvrdí, upﬁesní,... Nic.
AÏ druhého srpna zvoní telefon a z nûj polsky
„tak jsme tady“! Namísto dvaceti jen tﬁináct,
prakticky dûtí, s doprovodn˘m Fordem Transitem. Pﬁespali a ráno se pokou‰eli koupit
náhradní kolo – v Plzenci! Pﬁesto se podaﬁilo,
i kdyÏ trochu jinak. Porouchané kolo neodjelo,
zÛstalo v opravnû pana Vojáãka, a pﬁi návratu
bylo opût zaﬁazeno do pelotonu jezdcÛ.
Odjeli brzy dopoledne s tím, Ïe pﬁi návratu
by rádi znovu pﬁenocovali u nás, a také se tady
trochu porozhlédli. Pﬁece jen cestou do cíle
bylo ãasu málo. Mimochodem – cíl. Smyslem
celé cesty bylo pﬁipomenout nic vût‰ího neÏ
podpis smlouvy o partnerství mezi mûstem
mal˘ch cestovatelÛ Racibórzí a nûmeck˘m
Rothem. A ãísla na zaãátku ãlánku znamenají:
to první kolik jiÏ kilometrÛ mûli v nohou, kdyÏ
spoãinuli na podlaze sokolovny, druhé kolik
budou mít najeto, aÏ u nás opût pﬁistanou
a poslední – logicky – jakou cestu budou mít
pﬁi druhém odjezdu z Plzence je‰tû pﬁed sebou.
Trochu jsem jim závidûla. S radostí jsem
v‰echny pﬁi druhé zastávce u nás provedla po
v‰ech památn˘ch a turisticky v˘znamn˘ch
místech: Radynû, Rotunda, celé Hradi‰tû…
A nejsilnûj‰í záÏitek v‰ech bez v˘jimky? Svat˘
Vojtûch z ãeského rodu SlavníkovcÛ, patron
Polska a jejich nejv˘znamnûj‰í svat˘, kdysi
procházel Star˘m Plzencem! Podle vedoucího
skupiny je to dostateãn˘ dÛvod, aby k nám
zaãali jezdit pﬁi sv˘ch dovolen˘ch mnozí – pﬁinejmen‰ím z okolí jeho a v‰ech úãastníkÛ
cesty.
–Mat–

Mladí Poláci budou mít za sebou 1704 km z
Polska napﬁíã âR do Nûmecka a zpût.
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PEJSKA¤SK¯ TÁBOR V ROÎMITÁLU POD T¤EM·ÍNEM
U RoÏmitálu pod Tﬁem‰ínem, na
kynologickém cviãi‰ti, táboﬁili jiÏ
podesáté pejskaﬁi ze Starého Plzence.
KaÏd˘ den jsme cviãili, ale nezapomnûli jsme ani na koupání a pû‰í tÛry.
Veãer co veãer hoﬁel táborák a zpívalo se. KdyÏ jsme po t˘dnu odjíÏdûli,
ani nám nepﬁi‰lo divné, Ïe jsme oÏeleli v‰echny vymoÏenosti potﬁebující
elektrickou energii, jako je televize,
rádio i lednice, a vodu jsme skladovali v kanystrech za stany.
Bylo to prostû prima a pejsci i jejich
páníãci se tû‰í na pﬁí‰tí tábor.
– mlf –
Úãastníci tábora se sv˘mi psy.

TÁBOR TALENTOVANÉ MLÁDEÎE
âESKÉHO KYNOLOGICKÉHO SVAZU

Ukázka v˘cviku.

V kuchyni vládne stejnû dokonale paní Eichlerová.

Jako minulá léta opût ve Starém Plzenci oÏilo cviãi‰tû kynologické organizace mlad˘mi kynology z celé republiky. Leto‰ního tábora se v termínu 16. – 29. ãervence zúãastnilo dvacet
chlapcÛ a dvacet osm dûvãat.
PﬁestoÏe poãasí, díky velk˘m vedrÛm, práci se psy pﬁíli‰
nepﬁálo a v˘cvikov˘ program musel b˘t upraven do ãasn˘ch
dopoledních a podveãerních hodin, nebylo nic o‰izeno. Ani
nemohlo b˘t, protoÏe témûﬁ tﬁetina úãastníkÛ, pﬁesnû 14, pﬁipravovala své psy na blíÏící se Mistrovství mládeÏe âR, které
se konalo 18. – 20. srpna v Jablonci nad Nisou. Tréninky byly
proto krat‰í, ale o to intenzivnûj‰í. V˘sledky samotného mistrovství korunovaly úsilí z pﬁípravy.
Ménû ãasu vûnovaného na trénink znamenalo více ãasu na dal‰í
aktivity: odpoãinek psÛ i jejich trenérÛ, spousta ãasu pro relaxaci
na koupali‰ti, pﬁíleÏitost uskuteãnit vycházky tﬁeba na Radyni,
HÛrku, zámek Kozel nebo pro náv‰tûvu multikina v Olympii.
V‰ichni nakonec – jako kaÏd˘ rok – litovali, kdyÏ se blíÏil den
odjezdu z tábora, Ïe se musí vrátit do sv˘ch domovÛ. Louãení
doprovázela mnohdy i slziãka… Ti, co dovr‰ili v leto‰ním roce
vûk dospûlosti, budou rádi na pobyt ve Starém Plzenci vzpomínat. Ostatní si slibovali, Ïe se za rok opût na táboﬁe setkají.
Josef Zábransk˘

Pan ·ilpoch je jiÏ ﬁadu let garantem ekonomiky celé akce.
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MÍâOV¯ SEDMIBOJ DVOJIC
JiÏ ‰est˘m rokem poﬁádá SK SPORTteam DOLI Star˘ Plzenec turnaj
v MÍâOVÉM SEDMIBOJI dvojic o putovní pohár mûsta Starého Plzence. Tato soutûÏ se skládá ze sedmi samostatn˘ch soutûÏí: tenis, stolní
tenis, nohejbal, volejbal, ko‰íková, házená a fotbal. Celkov˘m vítûzem se
stává dvojice, která v jednotliv˘ch sportech nasbírá za umístûní nejvût‰í
poãet bodÛ. Letos se turnaj konal v abnormálních tﬁicetistupÀov˘ch
vedrech, která nûkteré pﬁihlá‰ené dvojice nakonec odradila. Proto se
leto‰ního roãníku zúãastnilo pouze dvanáct dvojic, ani tak ov‰em neutrpûla kvalita soutûÏe, neboÈ sportovci, kteﬁí k nám zavítali byli na velmi
vysoké sportovní úrovni. Turnaj byl velmi vyrovnan˘ a o celkovém
úspûchu rozhodovalo kaÏdé zaváhání. To poznali na vlastní kÛÏi i obhájci loÀského prvenství M. DoleÏel a P. Voves, kteﬁí letos obsadili aÏ ‰esté
místo. Celkov˘m vítûzem se nakonec stala dvojice z Nezvûstic: Marcel
Havlíãek a Miroslav Trojanec.
V¯SLEDKY:
1. místo:
2. místo:
3. místo:
4. místo:
5. místo:

M. Havlíãek – M. Trojanec,
T. DoleÏel – V. Váchal,
C. Vãala – J. Faist,
P. Ambrozy – J. Kraffer,
P. Li‰ka – J. Kaiser,

VÍTùZOVÉ JEDNOTLIV¯CH DISCIPLÍN:
Tenis:
M. Váchal – J. Sedláãek
Stolní tenis:
C. Vãala – J. Faist
Nohejbal:
C. Vãala – J. Faist
Házená:
T. DoleÏel – V. Váchal
Ko‰íková:
P. Li‰ka – J. Kaiser
Fotbal:
P. Ambrozy – J. Kraffer
Volejbal:
P. Redl – B. Nosek

Nezvûstice
Star˘ Plzenec
PlzeÀ
PlzeÀ
PlzeÀ
–md–
Vítûzná dvojice je zcela vpravo.

Rozvrh pro „Velkou tûlocviãnu“ bude zveﬁejnûn
v pﬁí‰tím ãísle RL. Prozatím se lze informovat na
v˘vûskách za v˘lohou K-Centra a v sokolovnû.
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• Prodám dámské jízdní kolo, zachovalé, zn.
Chrom, svûtlo, sklápûcí nosiã, pumpiãka.
Cena 300,- Kã. Tel.: 604 669 837
mezi 18,00 – 19,00 hod.
• Prodám zánovní dûtskou zahradní houpaãku – 4 sedaãky, velmi hezká, málo pouÏitá.
Zn. levnû. Tel.: 737 838 120
• Kdo douãí od záﬁí 2006 stﬁedo‰koláka –
3. roãník nûmãinu? Tel.: 604 645 317
• Opravy a úpravy odûvÛ. Zkracování riflí
s originál ‰vem. Tel.: 736 601 763
• Pronajmu mal˘ RD ve St. Plzenci.
Tel.: 602 254 930
• Prodám sluchadlo OTICON a telefon pro
pacienty s vadou sluchu opatﬁen˘ braillov˘m
písmem. Zn. dohoda. Tel.: 377 966 561
• Koupím parcelu nebo ãást velké zahrady na
stavbu rodinného domku ve Starém Plzenci ãi
jeho nejbliÏ‰ím okolí. Tel.: 605 242 233
• Koupím dÛm nebo zdûnou chatu ve Starém
Plzenci do 800 000,- Kã. Tel.: 732 158 973
• Prodám ‰tûÀata „bi‰onka“ s PP,
tel.: 775 273 622
• Prodám novou vloÏku do plynové karmy
PO 35. Cena 1000 Kã, tel.: 377 965 441
• Prodám chodítko kombinované s houpaãkou PVC, PC 3.000,- Kã – NC 1.300,- Kã,
barva modroÏlutá, hrací pult, pûkné, zachovalé.
Tel.: 604 373 685.
• Prodáme ‰tûÀátka labradorského retrívra,
ãistokrevná bez PP, rodiãe oba PP, otec hnûd˘,
matka svûtlá. Pﬁedpoklad vynikajícího exteriéru i povah. Odbûr od konce srpna. Cena
dohodou. Tel.: 608 130 505, 736 485 939,
e-mail: tatickova@richtergedeon.cz
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KADE¤NICTVÍ
Miroslava Krhounková
Nerudova 765
Otevﬁeno:
lich˘ t˘den Po, St, ât 13.00 – 18.00
sud˘ t˘den Po, St, ât 9.00 – 13.00
na objednání (svatba, promoce apod.)
Pá, So

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

Tel.: 377 965 458, Mob.: 723 706 751

ELC and Translation Services

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

Jaroslava Patoãková

Star˘ Plzenec – sokolovna
Pravidelnou masáÏí proti bolestem zad, hlavy,
krãní páteﬁe
• Dobíjím pozitivní energii
• BaÀková masáÏ, baÀkování (ãásteãné odstraÀování celulitidy a tukov˘ch bunûk baÀkováním)
• Reflexní masáÏ chodidel
• Po dohodû i pﬁijedu za Vámi
Informace a objednávky na tel.: 774 885 774

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

Elektro – instalace –
rozvody – opravy – montáÏe
provede
Ondﬁej Matou‰ek,
tel.: 777 153 383

pohoda TAXI PLZE≈
telefon 739 920 910
NON–STOP

NÁPOJE A TABÁK
Irena Rybáﬁová
Prodejna pﬁestûhována
do Smetanovy ulice 58
(b˘valá drogerie IRIS)
Nabízíme
cukrovinky, kávu, ãaje, nápoje
a vína v‰ech druhÛ
(od kvûtna si zde mÛÏete zakoupit
i RadyÀské listy)
otevﬁeno
Po – Pá
8.00 – 17.00
So
8.00 – 11.00
Tù·ÍME SE NA VA·I NÁV·TùVU

