LISTOPAD 2006

Slavnostní koncert k 1030. výročí první písemné zprávy o Staré Plzni
Dne 16. 10. 2006 se uskuteãnil ve velkém sále Lidovém domu na Malé Stranû
slavnostní koncert u pﬁíleÏitosti 1030. v˘roãí první písemné zprávy o Staré Plzni,
jehoÏ poﬁadatelem bylo mûsto Star˘ Plzenec a Klub pﬁátel hudby.
V rámci této slavnostní akce byly udûleny pamûtní listy mûsta Star˘ Plzenec
v˘znamn˘m osobnostem a firmám, jejichÏ jména jsou spojena aÈ uÏ se sportovním, kulturnû-spoleãensk˘m ãi podnikatelsk˘m Ïivotem na‰eho mûsta.
Slavnostní veãer slovem provázel ﬁeditel Základní umûlecké ‰koly ve Starém
Plzenci pan Miroslav Esterle, jehoÏ slova
byla jasná, srozumitelná kaÏdému posluchaãi a navíc mûla vnitﬁní sílu upﬁímnosti a opravdovosti, za coÏ patﬁí panu Esterlemu velk˘ dík.
Po slavnostním zahájení koncertu se
role ujali Ïáci folklorního souboru Úslaváãek ze ZU·ky pod vedením paní uãitelky Kateﬁiny Palátové, jejichÏ vystoupení bylo pﬁíjemné pro oko i ucho pﬁítomn˘ch hostÛ.
Poté pan Pavel Kondr, starosta mûsta,
sv˘m projevem oficiálnû zahájil slavnostní akt “udílení pamûtních listÛ v˘znamn˘m osobnostem a firmám“.
Ocenûno bylo celkem jedenáct firem
a osmnáct osobností, z nichÏ pût bylo
ocenûno „im memoriam“.
Jakmile byla ocenûní rozdána, sál Lidového domu se rozeznûl v lidovém tónu.
Dechové skladby od znám˘ch ãesk˘ch
skladatelÛ pﬁedneslo hudební sdruÏení
Malá plzeÀská kapela. Struãnû ﬁeãeno:
“Pﬁíznivci tohoto hudebního Ïánru si pﬁi‰li opravdu na své.“
Pﬁi celkovém hodnocení uvedené akce
mohu jen dodat, Ïe v sále mohlo b˘t trochu tepleji.
–EV–

Výsledky voleb do zastupitelstva města Starý Plzenec
Poãet volebních okrskÛ
Poãet zapsan˘ch voliãÛ
Poãet vydan˘ch obálek
Poãet odevzdan˘ch obálek
Platné hlasy
Volební úãast v %
Poãet volen˘ch ãlenÛ zastupitelstva

5
3727
1869
1867
28495
50,15
17

Kandidátní listina
1. ODS
2. Nestraníci
3. KSâM
4. âSSD
5. KDU-âSL

Hlasy
Poãet Mandáty
abs.
v % ãl. zast.
10080 35,37
17
6
6884 24,16
17
4
4845 17,00
17
3
3337 11,71
15
2
3349 11,75
17
2

Jména a pﬁíjmení zvolen˘ch ãlenÛ zastupitelstva
Volební strana ã. 1 – ODS
Vûk Poﬁadí na HL Hlasy
1. Radek Hroch
31
3
794
2. ZdeÀka Klímová
52
5
695
3. Jan Císaﬁ
52
11
694
4. Ondﬁej Cheníãek
21
7
669
5. Petr Vrobel
40
4
663
6. Jaroslav Wohlmut
64
1
636

Volební strana ã. 2 – Nestraníci
Vûk Poﬁadí na HL Hlasy
1. Jaromíra Zikmundová 51
6
552
2. Pavel Kondr
64
1
551
3. Zdenûk Matas
60
4
508
4. Václav Karnold
55
8
498
Volební srtana ã. 3 – KSâM
Vûk Poﬁadí na HL
1. Josef Sutnar
56
1
2. Václav Hák
58
2
3. Zdenûk Ulã
69
6

Hlasy
426
387
325

Volební strana ã. 4 – âSSD
Vûk Poﬁadí na HL Hlasy
1. Václav Vajshajtl
49
2
343
2. Josef Dvoﬁák
48
3
300
Volební strana ã. 5 – KDU-âSL
Vûk Poﬁadí na HL Hlasy
1. Anna Císaﬁová
39
4
409
2. Vûra Chrastilová
58
1
318
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Informace ze 19. schÛze RM
konané dne 25. záﬁí 2006
RM vzala na vûdomí
- zápis ze schÛze dopravní komise dne
22. 9. 2006;
- zápis ze schÛze kulturní komise dne
13. 9. 2006;
- závûreãnou práci Anny Pulicarové „Podmínky rozvoje cestovního ruchu mikroregionu
Radynû“ vypracovanou v rámci absolvování
studia Univerzity tﬁetího vûku na Západoãeské
univerzitû v Plzni v dubnu 2005;
- Ïádosti Ivany Engelthalerové, JUDr. Hany
Zemanové, manÏelÛ Ka‰pírkov˘ch, Franti‰ka
Raby, Andrey Hejdové, Aleny a Pavla ·ambergrov˘ch a Filipa Jíchy o prodej stavebních
parcel ve mûstû.
RM schválila
- zápis do kroniky mûsta za rok 2005;
- zv˘‰ení nájemného v mûstsk˘ch bytech ve
smyslu ustanovení zákona ã. 107/2006 Sb.
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podle pﬁedloÏeného návrhu Bytového hospodáﬁství St. Plzenec;
- pﬁevod movitého majetku – zaﬁízení kotelny v Lidovém domû do majetku Bytového
hospodáﬁství St. Plzenec z dÛvodu rekonstrukce a slouãení kotelen LDa ZU· Star˘ Plzenec.
RM souhlasila
- s nav˘‰ením rozpoãtu mûsta v roce 2007
na dopravní obsluÏnost o 150 tis.Kã podle
návrhu dopravní komise;
- s poskytnutím finanãního pﬁíspûvku ve
v˘‰i 15.587 Kã oddílu stolního tenisu Sokola
Star˘ Plzenec na zatemnûní oken v sokolovnû;
- s poskytnutím finanãního pﬁíspûvku mûsta
na zakoupení jedné lodi ve v˘‰i do 30 tis.Kã
kanoistickému oddílu TJ Spartaku Sedlec;
- s prodlouÏením pronájmu vodní plochy
na pozemku p.ã. 1118/2 v Letkovském lomu
Tomá‰i Dolákovi a Danielu Hofrichterovi za
stávajících podmínek na dobu neurãitou s jednoroãní v˘povûdní lhÛtou;
- s doãasn˘m vstupem na pozemek mûsta
p.ã. 1446/1 v k.ú. Star˘ Plzenec za úãelem
realizace stavby STL plynovodu pro spoleãnost Metakov spol. s r.o.;
RM nesouhlasila s pﬁevodem ãlensk˘ch
práv z Luká‰e Svobody na Petra Svobodu v
bytovém druÏstvu Andrej‰ky.

Informace z 20. schÛze RM
konané dne 9. ﬁíjna 2006
RM vzala na vûdomí
- dokumentaci urbanistické studie prÛmyslové zóny Star˘ Plzenec – Bezruãova ulice
vyhotovenou Ing. arch. Oldﬁichem Fárou
podle uzavﬁené smlouvy;
- zprávu auditora o ovûﬁení grantové smlouvy NP Phare 2003, jejímÏ pﬁedmûtem je financování investiãní akce „Pﬁíjezdová komunikace a parkovi‰tû u hradu Radynû“, vypracovanou spoleãností Prima Finkonsult s.r.o. dne
4. 10. 2006;
- Ïádost Miloslava Komorouse o pﬁidûlení
bytu v DPS;
- informaci Policie âR o mnoÏících se stíÏnostech na zmateãné dopravní znaãení na
místních komunikacích ve mûstû;

- Ïádosti Miloslava Bauera a Jiﬁího Ka‰pírka o prodej stavebních pozemkÛ ve mûstû.
RM souhlasila
- s prominutím nájemného po dobu 15 mûsícÛ nájemci Lidového domu jako eliminaci jím
vynaloÏen˘ch nákladÛ ve v˘‰i 70.168,- Kã na
provedené stavební úpravy;
- s uzavﬁením smlouvy s Ing. arch. Oldﬁichem Fárou na vyhotovení urbanistické studie
obytné zóny Star˘ Plzenec – Pod Hﬁi‰tûm.
RM schválila
- uzavﬁení smlouvy s DruÏstvem HLS,
PlzeÀ o poskytování sluÏby sledování hradu
Radynû prostﬁednictvím kamerového systému;
- aktualizovan˘ plán zimní údrÏby místních
komunikací na zimní období 2006 – 2007;
- uzavﬁení smlouvy o uzavﬁení budoucí
smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene se spoleãností âEZ Distribuce, a.s. ve vûci zﬁízení
el. pﬁípojky na pozemku mûsta p.ã. 446/2
v k.ú. Star˘ Plzenec vãetnû uzavﬁení související dohody o udûlení souhlasu o jednorázové
odmûnû za omezení v obvyklém uÏívání
nemovitosti.
RM jmenovala
- hlavní inventarizaãní komisi ve sloÏení:
pﬁedseda: Ing. Vûra Chrastilová, ãlenové: Ing.
Václav Karnold, Ing. Zdenûk Kugler a uloÏila
jí zajistit provedení ﬁádné inventarizace ve‰kerého majetku, závazkÛ a pohledávek mûsta
k 31. 12. 2006;
- Evu Vlachovou dnem 11. 10. 2006 do
funkce vedoucí organizaãní sloÏky K-Centrum, mûstská knihovna.
RM povûﬁila Mgr. Milenu Benediktovou
v˘konem uvolnûné funkce ‰éfredaktora pﬁi
pﬁípravû listopadového vydání RadyÀsk˘ch
listÛ.
RM stanovila roãní odmûnu kronikáﬁce
mûsta za rok 2006.
RM uloÏila
- starostovi zaslat v‰em pﬁedsedÛm a ãlenÛm komisí, kteﬁí nejsou ãleny ZM, písemné
podûkování za jimi odvedenou práci ve prospûch mûsta v uplynulém volebním období;
- MûÚ provést kontrolu a pasportizaci stávajícího dopravního znaãení na místních
komunikacích a nefunkãní a zmateãné
dopravní znaãení odstranit.

Medailonky osobností oceněných pamětním listem Starého Plzence
JAROSLAV âERN¯
Pan Jaroslav âern˘ je v˘znamnou osobností
kulturního Ïivota ve Starém Plzenci. Od roku
1951 aktivnû pracoval v divadelním ochotnickém souboru ve Starém Plzenci. V roce 1962 se
stal jedním ze zakladatelÛ ochotnického souboru s názvem „Divadlo mlad˘ch“, kde pÛsobil
jako vedoucí a reÏisér.
U pana Jaroslava âerného nelze nepﬁipomenout jeho obrovské zásluhy za organizaci
v˘znamného kulturního festivalu „Léto pod
Radyní“.
Dûkujeme panu Jaroslavu âernému za

v‰e, co vykonal pro rozvoj kultury ve Starém Plzenci.
MGR. ANNA RYNE·OVÁ
Anna Ryne‰ová je osobností ocenûnou za
celoÏivotní pedagogickou ãinnost.
Po maturitû pÛsobila jako uãitelka v Z·
Dolní Rychnov na Sokolovsku. V letech 1960
aÏ 1996 byla uãitelkou, pozdûji v˘chovnou
poradkyní a zástupkyní ﬁeditele na Z· Star˘
Plzenec. Paní Ryne‰ová také pracovala s dûtmi
v turistickém krouÏku a jako stﬁedisková
vedoucí dívãího oddílu skautek. O prázdninách

jezdila s dûtmi na putovní tábory a o víkendech
ve ‰kolním roce podnikala s dûtmi letní a zimní
v˘lety. Dále pracovala v okresním kabinetu
didaktické techniky a pﬁipravovala dûti na
matematické a fyzikální olympiády.
Ve své mimo‰kolní ãinnosti se vûnovala
práci ve vlastivûdném krouÏku mûsta a byla
ãlenkou Okresní památkové péãe. V roce 1974
se jako dárkynû krve stala drÏitelkou stﬁíbrné
Jánského plakety.
V souãasné dobû se vûnuje organizaci mûsíãních setkávání seniorÛ staroplzenecké ﬁímskokatolické farnosti.
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Na závûr svého Ïivotopisu paní Anna Ryne‰ová poznamenává: „Nedûlala jsem nikdy nic
mimoﬁádného, v‰echnu práci s dûtmi jsem dûlala velice ráda.“
KAREL KILBERGR
Karel Kilbergr je dlouholet˘m ãlenem kulturní komise mûsta Star˘ Plzenec, autor mnoha
ãlánkÛ a pﬁíspûvkÛ k jeho historii a neúnavn˘
propagátor zaloÏení muzea nebo stálé expozice
ve Starém Plzenci. I kdyÏ vystudoval v technické oblasti, vûnoval se stále historii a byl ãlenem
archeologické spoleãnosti pﬁi Akademii vûd
v Plzni.
Pan Karel Kilbergr pﬁi svém ãastém cestování sbíral nové poznatky z oboru historie
a archeologie. Dodnes je vá‰niv˘m sbûratelem
odborn˘ch knih s historickou a archeologickou
tématikou.
Spolu se svou manÏelkou jiÏ více neÏ tﬁi
desetiletí peãují o farní kostel Narození Pany
Marie na Malé Stranû.
JOSEF GLÜCKSELIG
Publicista a spisovatel Josef Glückselig pracoval více neÏ dvacet let jako reportér. S jeho
ãlánky jsme se setkávali na stránkách ãasopisÛ
Zápisník, AZ magazín, Kvûty, Interpress,
Víkend a dal‰ích.
Právû reportáÏe se staly základem jeho knih.
Tématem jsou pﬁedev‰ím zahraniãní loupeÏe
a falzifikátorské skandály. Dosud vydal 25 knih.
Z nich pﬁipomeÀme alespoÀ tituly DobrodruÏství tûchto dnÛ, Gangsteﬁi v galeriích, Atentáty
na umûní, Podvedená vûda, ëáblÛv trezor, Smrt
filatelistického císaﬁe, Filatelistick˘ pitaval ãi
Zahájil jsem leteckou válku.
Zatímco v pﬁedcházejících titulech psal o skandálech v zahraniãí, v knize Uloupené umûní se
zamûﬁil na âeskou republiku.
Josef Glückselig se tak postupnû zaﬁadil mezi
na‰e renomované autory literatury faktu.
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LADISLAV FIALA
(im memoriam)
Pan Ladislav Fiala je ocenûn im memorian za
dlouholetou a pﬁíkladnou ãinnost ve Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ ve Starém Plzenci.
Ve Sboru pÛsobil nejdﬁíve jako pﬁedseda
základní organizace, pozdûji vykonával i funkci ﬁeditele a dále byl ãlenem Okresní kontrolní
a revizní rady.
Za svoji obûtavou ãinnost získal i ﬁadu ocenûní a stal se také drÏitelem nejvy‰‰ího hasiãského ocenûní – ¤ádu sv. Floriána.

andûl stráÏn˘.“ Tato slova napsal skladatel Ilja
Hurník jako reakci na úmrtí dirigenta a dramaturga Václava Noska.
Václav Nosek pÛsobil tﬁi desítky let v brnûnské opeﬁe, kde se s neutuchajícím zápalem
zasazoval o uvádûní dûl Leo‰e Janáãka, Bohuslava MartinÛ a dal‰ích osobností 20. století.
Byl téÏ dramaturgem a umûleck˘m vedoucím
Komorní opery Hudební fakulty JAMU. SlouÏil vÏdy dílu, proto byl ochoten vûnovat mu i
podstatnou ãást svého soukromí. Byl to umûlec
tûlem i du‰í.

MIROSLAV ZIKMUND
(im memoriam)
Miroslav Zikmund, malíﬁ a restaurátor, vyrÛstal a Ïil ve Starém Plzenci více neÏ 50 let.
Vystudoval Umûlecko-prÛmyslovou ‰kolu dﬁevodûlnou v Praze – obory grafika, malba,
písmo, filmov˘ plakát a práce se dﬁevem. Jeho
zájem se roz‰íﬁil i o restaurátorsk˘ obor, po
jehoÏ úspû‰ném vystudování nastoupil v
Muzeu a galerii severního PlzeÀska v Mariánské T˘nici jako restaurátor muzejních sbírek.
Obrazy Miroslava Zikmunda pﬁipomínají
pohádky, povûsti, balady, ale nejsou to pouhé
ilustrace. V jeho tvorbû mÛÏeme najít vzory ãi
podobenství doby symbolismu a secese, romantismu a moÏná i pozdní gotiky.
Pan Zikmund se zúãastnil desítky spoleãn˘ch
v˘stav a samostatn˘ch mûl pak více neÏ tﬁi
desítky. V roce 1989 se stal jedním z prvních
ãlenÛ Unie v˘tvarn˘ch umûlcÛ. Jeho obrazy
jsou zastoupeny v ﬁadû soukrom˘ch galerií
a mají své místo i v USA, Kanadû a Japonsku.

LADISLAV âADEK
(im memoriam)
Pan Ladislav âadek v‰echen svÛj voln˘ ãas
vûnoval kultuﬁe. Hudba, to byl jeho Ïivot. V
pﬁedváleãném období vedl dramatick˘ obor, se
kter˘m si troufali i na operety. Byl ãlenem
pûveckého sboru mládeÏe národních socialistÛ
a pûvecké skupiny Merry Boys .V zaãátcích
plzeneckého kina také doprovázel nûmé filmy
hudbou.
Jeho souãasníci ho znali pﬁedev‰ím jako zpûváka a kytaristu kapely StaroplzeÀáci, odkud
pﬁe‰el ke kapele Úslaváci, kde pÛsobil aÏ do
konce svého Ïivota.
Pro ochotníky pﬁi Osvûtové besedû ve St.
Plzenci skládal a ﬁídil hudbu k uvádûn˘m pﬁedstavením, pﬁi nichÏ nauãil zpívat i ty, kteﬁí do té
doby nikdy nezpívali.

VÁCLAV NOSEK
(im memoriam)
„Îádn˘ skladatel si nemÛÏe b˘t jist˘, jak se
svou novou skladbou, natoÏ operou, pochodí. A
tu je poÏehnáním ten, kdo na skladatele vsadí.
Neb˘t Václava Noska, kdo ví, kolik oper by
zÛstalo zasut˘ch v archivu. Byl to ná‰ operní

VLADIMÍR ·ENK
(in memoriam)
Sport na venkovû je závisl˘ na obûtav˘ch
jedincích, kteﬁí jsou zároveÀ organizátory i trenéry v jedné osobû. Tito lidé s muÏstvem Ïijí,
radují se z v˘her, tûÏce sná‰ejí neúspûch a shánûjí finanãní podporu pro sportovce i sportovní
akce.
Mezi takové nad‰ence patﬁil i pan Vladimír
·enk. Díky nûmu se ve Starém Plzenci hrála
házená na velmi dobré úrovni.

UPOZORNùNÍ!
Ve Starém Plzenci byli nalezeni dva psi,
nepoznáváte je? Nechybí nûkomu ve
va‰em okolí? Nebo víte o nûkom, komu je
smutno a chtûl by pejska?
BliÏ‰í informace se dozvíte na odboru
Ïivotního prostﬁedí ve Starém Plzenci.

Na Va‰e dotazy odpovídá JUDr. Petra
Lindová, advokátka v Plzni, Barrandova 19, http://advokatka.vplzni.cz, tel.
377 455 401
Otázka:
Moje babiãka odkázala ve‰ker˘ svÛj
majetek muÏi, kter˘ u ní od jara bydlí.
Myslím si, Ïe je pod jeho vlivem, protoÏe
se s námi (tj. se mnou a mou matkou, která
je její dcerou) nechce st˘kat, i kdyÏ jsme
jí nic neprovedli. Babiãka vlastní dÛm se
zahradou a pole. Máme ‰anci proti této
situaci nûjak bojovat, abychom nepﬁi‰li
o dûdictví?
Odpovûì:
Va‰e babiãka má pochopitelnû právo
sepsat závûÈ a v ní odkázat majetek osobû,
kterou uzná za vhodnou.
Ov‰em obãansk˘ zákoník pamatuje na
potomky zÛstavitelÛ jako na dûdice neopomenutelné. V ustanovení § 479 obãanského zákoníku se uvádí, Ïe nezletil˘m
potomkÛm se musí dostat tolik, kolik ãiní
jejich dûdick˘ podíl ze zákona, a zletil˘m

potomkÛm tolik, kolik ãiní jedna polovina
jejich dûdického podílu ze zákona.
To znamená, Ïe pokud Va‰e babiãka
opomenula Va‰í matku jako své dítû
v závûti, má Va‰e matka nárok na jednu
polovinu svého dûdického podílu. Pokud
je Va‰e matka jedinou dcerou babiãky, pak
by to znamenalo, Ïe by mûla nárok na
jednu polovinu celého dûdictví.
Toto v‰e by ale neplatilo v pﬁípadû, Ïe
by Va‰e babiãka Va‰í matku a Vás vydûdila.
Vydûdûní je upraveno v § 469a obãanského
zákoníku. Vydûdit potomky lze jen v pﬁípadech, které jsou tímto paragrafem v˘slovnû
upraveny. Vydûdit potomka lze tedy v pﬁípadû,
Ïe v rozporu s dobr˘mi mravy neposkytl zÛstaviteli potﬁebnou pomoc v nemoci, ve stáﬁí nebo
v jin˘ch závaÏn˘ch pﬁípadech. Dále v pﬁípadû,
Ïe o zÛstavitele neprojevuje opravdov˘ zájem,
kter˘ by jako potomek projevovat mûl. Potomka lze vydûdit také v pﬁípadû, Ïe byl odsouzen
pro úmysln˘ trestn˘ ãin k trestu odnûtí svobody v trvání nejménû
(Pokraãování na str. 4)
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(Dokonãení ze str. 3)
jednoho roku a nebo pokud potomek vede
trvale nezﬁízen˘ Ïivot.
V listinû o vydûdûní musí b˘t zároveÀ
stanoveno, Ïe se vydûdûní t˘ká i dal‰ích
potomkÛ (tedy Vás, pﬁípadnû Va‰ich dûtí).
Pokud by to v listinû o vydûdûní nebylo,

nastoupila by jste jako dûdic místo Va‰í
matky Vy.
Pokud jde o samotnou závûÈ, tu lze
sepsat rÛzn˘mi zpÛsoby (vlastní rukou,
jinak neÏ vlastní rukou, notáﬁsk˘m zápisem...). Pro kaÏd˘ zpÛsob sepsání závûti
jsou v obãanském zákoníku stanoveny

podmínky. Pokud by nebyly tyto podmínky dodrÏeny, stala by se taková závûÈ
neplatnou.
Va‰e dotazy z právní oblasti mÛÏete
adresovat redakci, budou podle moÏnosti postupnû zodpovûzeny v dal‰ích vydáních RadyÀsk˘ch listÛ.

KALENDÁ¤ LISTOPAD

Îìár nad Sázavou
Kontakt: Martina ·teklová, tel.: 603 473 442

25. 11. 2006 (sobota)
VOLBA MISS RADYNù
Místo: Lidov˘ dÛm na Malé Stranû
Poﬁadatel: PS Star˘ Plzenec
Kontakt: manÏelé KﬁíÏkovi,
tel.: 377 966 23

Hrad RADYNù: uzavﬁen
ROTUNDA sv. Petra a Pavla: uzavﬁena
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
10.–12. 11.
Halov˘ turnaj ve fotbale – BLANSKO
Poﬁadatel: Kolpingovo dílo

14. 11. (úter˘)
III. KONCERT SEZÓNY 2006/2007
Maxim Averkiev - klavír
Místo: obﬁadní síÀ radnice
âas: 18.00 hod
Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec - K-Centrum, mûstská knihovna a KPH
Kontakt: info.plzenec@plzenec.cz
Tel.: 377 965 068

Celkem 29 novû narozen˘ch obãánkÛ mûsta Star˘ Plzenec bylo slavnostnû pﬁivítáno
v obﬁadní síni staroplzenecké radnice dne 14.10.2006. Do Ïivota je spoleãnû s pﬁedstaviteli mûsta a paní matrikáﬁkou uvítali dûti z mateﬁské ‰koly zdaﬁil˘m kulturním vystoupením.
–EV–

Základní škola

NOVINÁ¤SK¯ KALAMÁ¤
Dne 5.10.2006 uspoﬁádala Z· ve Starém Plzenci tradiãní turnaj v házené pro Ïáky a Ïákynû z osm˘ch a devát˘ch tﬁíd.
Kromû na‰ich dûtí se zúãastnili i házenkáﬁi a házenkáﬁky
z Nezvûstic, z Blovic a z Pﬁe‰tic. Jednotlivé zápasy turnaje
provázela v˘borná atmosféra, druÏstva byla povzbuzována
sv˘mi trenéry, uãiteli i pﬁihlíÏejícími diváky. Nechybûla ani
dobrá hudba a obãerstvení, o které se postarali Ïáci P. ·erc
a M. Planûk.
Na závûr byly slavnostnû vyhlá‰eny v˘sledky. Ty nás opravdu
potû‰ily, protoÏe druÏstvo chlapcÛ Z· Star˘ Plzenec v silné konkurenci zvítûzilo a postoupilo do krajského kola!
V˘sledky:
Chlapci
1. Z· Star˘ Plzenec
2. Z· Pﬁe‰tice
3. Z· Nezvûstice

Dívky
Z· Pﬁe‰tice
Z· Nezvûstice
Z· Star˘ Plzenec

Chtûli bychom podûkovat panu uãiteli M. Trojancovi, kter˘
cel˘ turnaj organizoval, a panu M. Tonarovi, kter˘ vítûzné druÏstvo Starého Plzence v˘bornû pﬁipravil!
F. Ramajzl a L .Hurt, 9. B

30. 11. (ãtvrtek)
MIKULÁ·SKÁ ZÁBAVA
Místo: Lidov˘ dÛm na Malé Stranû
âas: 16.00 hod
Poﬁadatel: OS zdravotnû postiÏen˘ch
Staroplzenecko
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Mateřská škola
V Mateﬁské ‰kole Star˘ Plzenec bylo dne
27.9.2006 hodnû ru‰no a hlavnû veselo. Dûti
se totiÏ mohly tû‰it z náv‰tûvy pﬁíslu‰níkÛ
Policie âeské republiky, kteﬁí si pod vedením majora Jiﬁího Soukupa pro nû pﬁipravili
velmi zajímavou besedu. Poãasí akci pﬁálo,
sluníãko vesele svítilo a nad‰ené dûti si
mohly na vlastní kÛÏi vyzkou‰et opravdovou policejní neprÛstﬁelnou vestu. Také nûkteﬁí odváÏlivci d˘chali do speciálního testovacího zaﬁízení, které mûﬁí hladinu alkoholu
v organismu. Závûrem pﬁi‰la ﬁada i na poli-

cejní vozidlo, které kaÏd˘ ze “‰kolkáãkÛ”
peãlivû prozkoumal a zatoãil si volantem.
Zapnut˘ policejní maják a hlas spu‰tûné
policejní sirény byly znamením závûru této
zdaﬁilé akce.
Za uãitelky M· J. Zikmundová

Softbalov˘ turnaj
V sobotu 23. 9. 2006 se se‰lo v Borském parku 35 skautÛ a skautek na‰eho stﬁediska, aby sehráli první roãník softbalového turnaje. JelikoÏ zku‰enosti s touto
hrou mûli pouze nûkteﬁí, seznámili jsme se nejprve s pravidly. Vytvoﬁili jsme ãtyﬁi
t˘my bez ohledu na vûkové kategorie, neboÈ nejvût‰í v˘hodou byly praktické
zku‰enosti s touto hrou. Díky vybavení, které jsme mûli ãásteãnû z vlastních
zdrojÛ a z ãásti nakoupené z dotace na ÚMO PlzeÀ 3, jsme mohli rozehrát turnaj
na dvou hﬁi‰tích. Îádn˘ t˘m tak nemûl zbyteãnû dlouhé pﬁestávky mezi jednotliv˘mi zápasy. Vyhlá‰ení v˘sledkÛ v odpoledních hodinách bylo pro nás více neÏ
pﬁíjemné. Ná‰ oddíl se po urputn˘ch bojích umístil neãekanû na prvním místû.
Vûﬁíme, Ïe i pﬁí‰tí roãník turnaje probûhne se stejn˘m zápalem jako ten leto‰ní.
Za oddíl Sluneãní údolí
Radim Dankoviã
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ZOO PLZE≈ JE 80 LET
Koncem záﬁí se 3 zástupci PS Star˘
Plzenec zúãastnili setkání kmotrÛ
v plzeÀské ZOO (víte, Ïe plzeÀská ZOO
je druhá nejstar‰í v âeské republice hned
po liberecké?). Pozvání pﬁijalo pﬁes 300
kmotrÛ. My stále pﬁispíváme na chov
v˘ra velkého. Velmi hezky nás pﬁijal ﬁeditel ZOO pan Jiﬁí Trávníãek. Mimo jiné
zdÛraznil, jak si váÏí v‰ech, kteﬁí ZOO
pomáhají.
Pro pozvané byla pﬁipravena ukázka
v˘cviku dravcÛ, kteﬁí sem byli pﬁestûhováni z Rabí. Dravci létali velmi nízko nad
hlavami pﬁítomn˘ch náv‰tûvníkÛ, coÏ byl
velk˘ záÏitek hlavnû pro dûti. Po skonãení ukázek jsme se rozdûlili do 3 skupin
a s prÛvodci, kteﬁí ke v‰em expozicím
podali zasvûcen˘ v˘klad, si prohlédli
celou ZOO.

BABÍ LÉTO
NA ·UMAVù
Tak jsme nazvali jednu
z na‰ich víkendovek stráven˘ch na ·umavû na
chatû Kamzík. Dûti z oddílu RadyÀáci se sv˘mi
vedoucími vyrazily za
nevlídného poãasí na trasu
âertovo a âerné jezero. I
de‰tivá pﬁíroda mûla své
kouzlo a krásu. Druh˘ den
jsme se probudili do sluneãné nedûle a vyrazili
jsme na Pancíﬁ. Pﬁi zpáteãní cestû jsme se svezli
lanovkou na Hofmanky.
DomÛ jsme se vrátili aÏ
veãer pﬁíjemnû unaveni
z celého turistického
víkendu.
Za PS Star˘ Plzenec
Franti‰ek KﬁíÏek

KYNOLOGICK¯ KLUB STAR¯ PLZENEC
ZÁVOD POD RADYNÍ
Tradiãní 51.roãník Závodu pod Radyní
se konal 23. záﬁí. Startovalo se opût ve
tﬁech kategoriích: ZVV1 (podle Zkou‰ky
v‰estranného v˘cviku prvního stupnû),
ZVV2 (podle Zkou‰ky v‰estranného
v˘cviku druhého stupnû) a IPO3 (zkou‰ka

v‰estranná tﬁetího stupnû podle mezinárodního zku‰ebního ﬁádu).
âlenové na‰eho kynologického klubu ve
Starém Plzenci byli velmi úspû‰ní – v kaÏdé
kategorii získali pohár za druhé místo. Ocenûna byla i nejmlad‰í závodnice Markétka
Caltová, které bylo nedávno deset let.

PODZIMNÍ ZKOU·KY
¤íjen je v na‰em kynologickém klubu ve
znamení zkou‰ek z v˘konu.
7. ﬁíjna se konaly zkou‰ky podle Zku‰ebního ﬁádu pro sportovní v˘cvik psÛ
v âR (tzv. národní zku‰ební ﬁád). Nastoupilo sedm psovodÛ, z nichÏ pût skládalo
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zkou‰ku ZVV1 (Zkou‰ka v‰estranného
v˘cviku prvního stupnû) a dva zkou‰ku
ZPS 1 (Zkou‰ka psa stopaﬁe prvního
stupnû).
1.místo
22. ﬁíjna se konaly zkou‰ky
Pavel Darda ·armínem
podle Zku‰ebního ﬁádu pro mezi2.místo
národní zkou‰ky pracovních psÛ
Martina Alblová s Dixi
IPO a SchH/VPG.
3.místo
Zde nastoupilo jedenáct psovodÛ: po
jednom v IPO1 a IPO3, dva psi v BH Hana Grznárovás Elsou
(zkou‰ka psa doprovodného) a sedm
ve FPr1 (stopa zkou‰ky SchH/VPG1).

1.místo
Du‰an Rohrbacher s Almou
2.místo
Marie Lhotáková s Jackem
3.místo
Josef Huml s Warem

1.místo
Franti‰ek Bﬁezina s Erou
2.místo
Lenka Vyskoãilová s Olivií
3.místo
Pavel Darda s Amorem

Závodníci Kynologické organizace Star˘ Plzenec
Zleva: Martina Alblová, Marie Lhotáková, Josef Vít,
Markéta Caltová, Lenka Vyskoãilová a figurant Milan Straka.
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OBâANSKÉ SDRUÎENÍ ZDRAVOTNù POSTIÎEN¯CH – STAROPLZENECKO
VáÏení spoluobãané!
Obãanské sdruÏení zdravotnû postiÏen˘ch - Staroplzenecko poﬁádalo dne 10.
ﬁíjna 2006 ãlenskou schÛzi v Lidovém
domû ve Starém Plzenci. Bylo pﬁítomno
155 ãlenÛ a 4 hosté – starosta OÚ ve
·Èáhlavech pan Roman Benda, starosta
OÚ ·tûnovice pan Jan Nov˘, za baráãníky pan Zdenûk Bláha a paní Tolarová za
Obãanské sdruÏení zdravotnû postiÏen˘ch Nezvûstice.
SchÛzi zahájil pan Jan Mo‰na, kter˘
pﬁivítal a seznámil v‰echny pﬁítomné
s programem ãlenské schÛze. Následovala zpráva pﬁedsedy pana Josefa Korãáka,
ze které bylo patrné, Ïe ne v‰echny akce,
které se pﬁipravují pro ãleny, se povedou.
Jedno pﬁísloví praví: „Není ãlovûk ten,
aby se zavdûãil lidem v‰em“. To platí
pﬁedev‰ím tam, kde se má vyhovût vût‰ímu poãtu lidí rÛzn˘ch názorÛ, nálad
a zájmÛ. Jsme rÛznû zdravotnû postiÏení
a pﬁi v˘bûru na‰ich akcí se musíme pﬁizpÛsobit kaÏdému druhu postiÏení.
V˘bor sdruÏení se snaÏí pﬁihlíÏet k tûmto
problémÛm. V‰echny na‰e akce by mûly
mít zábavn˘ charakter. Zbyteãnû se neﬁíká: „Veselá mysl, pÛl zdraví“. Ten, kdo
se dovede zasmát a pobavit, nemá ãas
myslet na to, co ho trápí.

Ceny zájezdÛ se neustále zvy‰ují,
a proto jsme se rozhodli, Ïe pokud to na‰e
finanãní situace dovolí, budeme na zájezdy
pﬁispívat vy‰‰í ãástkou. V˘daje na na‰e
diskotéky nikdy nepﬁesáhnou hodnotu za
vybrané vstupné. Je v na‰em zájmu, aby
„taneãky“ nav‰tívili i pﬁátelé a známí,
nejen ãlenové sdruÏení.
Na‰e organizace se stále rozrÛstá, zvy‰uje se poãet ãlenÛ a to signalizuje, Ïe v‰ichni ve v˘boru dobﬁe pracují a pﬁipravují
vût‰inou akce, které se líbí a jsou hojnû
nav‰tûvovány. Chceme roz‰íﬁit poãet ãlenÛ
ve v˘boru. Ve Starém Plzenci navrhujeme
zv˘‰it poãet o paní Jiﬁinu Kunzendörferovou, která bude zastupovat stávající ãlenky
v dobû nemoci, ve ·tûnovicích o pana Jana
Klokana. V Losiné do‰lo ke zmûnû, skonãila paní Jaroslava Mo‰nová a zastoupila jí
paní RÛÏena Vavﬁiãková. V‰echny zmûny
odhlasovala ãlenská schÛze.
Pan pﬁedseda podûkoval v‰em za to, Ïe
vûnují tolik volného ãasu práci ve v˘boru,
dále podûkoval ãlenkám revizní komise za
kontrolu hospodaﬁení a kronikáﬁce za
vedení kroniky. Podûkování je jedinou
odmûnou za jejich práci.
Velmi si váÏíme spolupráce se zástupci
mûsta a obcí v místû na‰eho pÛsobení. Tû‰í
nás, Ïe pﬁedstavitelé MûÚ a OÚ mají
zájem o práci a Ïivot zdravotnû postiÏe-

n˘ch obãanÛ v jejich regionech. Dûkujeme
také vedení a. s. Bohemia Sekt ve Starém
Plzenci, které rovnûÏ nezapomíná na zdravotnû postiÏené obãany.
Pﬁi na‰em sdruÏení pracuje krouÏek
dovedn˘ch rukou, kde na‰e ãlenky
i neãlenky tvoﬁí v˘robky hodné obdivu.
Nedávno probûhla v˘stava tûchto prací
v Klatovech pod zá‰titou OS ·umava a OS
zdravotnû postiÏen˘ch Nezvûstice. Ná‰
krouÏek tam byl velmi kladnû hodnocen
a jejich díla obdrÏela nûkolik cen. Za jejich
práci pod vedením paní Marie ·imkové
patﬁí dík a uznání.
V diskuzi vystoupili v‰ichni hosté
a popﬁáli pﬁítomn˘m pevné zdraví. Pﬁi
vystoupení paní Tolarové z Nezvûstic jsme
vyslechli, jak moc se líbily vystavované
ruãní práce na v˘stavû v Klatovech.
K tomu se pﬁipojila paní Anna Klimentová
a podûkovala ãlenkám krouÏku za pûkné
umístûní na v˘stavû a vyzvala v‰echny pﬁítomné, zda by nepÛjãili nûjaké ruãní práce
na v˘stavu, která se bude konat ve Starém
Plzenci. âlenská schÛze byla zakonãena
vystoupením nejmen‰í chodské dechovky
– Sedmihorky.
Za OSZP – Staroplzenecko
pﬁedseda Josef Korãák

P¤IJëTE NA V¯STAVU
Slavnostní vernisáÏ v˘stavy krouÏku dovedn˘ch rukou OS zdravotnû postiÏen˘ch – Staroplzenecko
se uskuteãní v pondûlí 20. 11. od 17.00 hod ve Staroplzenecké galerii.
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Kolpingova rodina Star˘ Plzenec
v leto‰ním roce opût poﬁádala dva dûtské
tábory. V ãervenci to byl mini stanov˘
tábor na místní faﬁe. Zúãastnily se ho celkem ãtyﬁi dûti. Jeden úãastník byl místní,
ostatní pﬁespolní. Dva sourozenci k nám
pﬁijeli aÏ od Prachatic. Není to paradox?
Plzenecké dûti nemají o tábor zájem a pﬁespolní sem rády pﬁijedou a jiÏ se tû‰í na
pﬁí‰tí rok. Dûti si uÏily v˘lety, koupání
a hry. Ani se jim nechtûlo domÛ.
I druh˘ tábor, cyklistick˘, byl opût
,,silnû“ obsazen. Na ‰umavské Srní s námi
jeli ãtyﬁi cyklisté. I kdyÏ nás bylo málo,
bylo to úÏasné. V˘let na Ka‰perk, na
Poledník nebo projíÏìky kolem Vydry
byly nezapomenutelné. Náv‰tûva sklárny
v Annínû nebo elektrárny na âeÀkovû Pile
nám zase roz‰íﬁila vûdomosti.
Mrzí mne, Ïe spoustu dûtí jsem celé
prázdniny potkávala po Plzenci, jak marnû
hledají nûjakou ãinnost, a s námi mohly
zaÏít spoustu krásn˘ch záÏitkÛ.
Doufám, Ïe s námi pﬁí‰tí rok na oba
tábory vyrazí více dûtí, Ïe rodiãe se nebudou bát, Ïe tábor poﬁádan˘ Kolpingovou
rodinou obná‰í pouze náv‰tûvy kostela
a ostatní církevní záleÏitosti.
Na‰e tábory poﬁádáme proto, aby se dûti
setkaly s jin˘mi dûtmi, uãily se nov˘m
dovednostem, poznávaly nová místa
a nové kamarády.
Tak pﬁí‰tí rok nashledanou!
Za Kolpingovu rodinu
Martina ·teklová

V˘let na Ka‰perk, Poledník nebo projíÏìky kolem Vydry byly nezapomenuteln˘m záÏitkem.

III. ROâNÍK
RCTT
SKONâIL
23. záﬁí poﬁádal Modeláﬁsk˘ klub
Kolpingovy rodiny Star˘ Plzenec
poslední leto‰ní soutûÏ RC TRUCK
TRIALU. V kategorii S1 a S3 bylo
poﬁadí do poslední chvíle otevﬁené –
nakonec v kategorii S1 dosáhl v celkovém hodnocení na zlat˘ pohár ãlen
na‰eho klubu Jaroslav Dvoﬁák,
v kategorii S3 Marek ·tekl si dojel
pro stﬁíbro.
V‰ichni se jiÏ nyní tû‰í na dal‰í,
v poﬁadí jiÏ ãtvrt˘ roãník RCTT, kter˘
zaãne v dubnu 2007.
Závûrem chci podûkovat v‰em, kteﬁí
umoÏnili poﬁádání tûchto v âeské
republice ojedinûl˘ch soutûÏí.
Martina ·teklová

POSLEDNÍ P¤ÍSPùVEK
Poslední pﬁíspûvek do sbírky na opravy a rekonstrukci hradu Radynû darovalo OSHR Star˘ Plzenec ve
v˘‰i 2100 Kã. Jsou to peníze ze startovného na Radou‰ov˘ch hrách. K této ãástce je‰tû pﬁibylo 500 Kã,
které patﬁily JO Radou‰. Paní Hanzlíková odmítla pﬁíspûvek OSHR na krmení pro konû s tím, Ïe ãástku
rovnûÏ vûnují na Radyni.
J. Sutnarová
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SVùTOV¯ REKORDMAN JAN ÎELEZN¯ OPùT VE STARÉM PLZENCI
Dne 14. ﬁíjna 2006 si v areálu fotbalového hﬁi‰tû ve Starém Plzenci dali své dostaveníãko pﬁíznivci atletiky, aby se zúãastnili jiÏ V. roãníku amatérského závodu

v hodu o‰tûpem. Na celou akci pﬁijal opûtovné pozvání organizátorÛ ná‰ nejlep‰í
atlet, drÏitel tﬁí zlat˘ch medailí z mistrovství svûta, tﬁí zlat˘ch a jedné stﬁíbrné
z olympijsk˘ch klání, nejlep‰í atlet svûta
z roku 2000, dvojnásobn˘ atlet Evropy
a nûkolikanásobn˘ atlet âR, drÏitel svûtového rekordu, pan Jan Îelezn˘. Cel˘
závod byl po vﬁelém pﬁivítání na‰eho vzácného hosta zahájen ve 12.30 hodin kategorií dûtí, kter˘ch se do soutûÏe pﬁihlásilo
celkem 15. KaÏdé z dûtí mûlo k dispozici
tﬁi soutûÏní pokusy. V leto‰ním roãníku se
nám tato kategorie v˘raznû omladila, a tak
na startu byla k vidûní i nejmlad‰í úãastnice v‰ech dosavadních roãníkÛ Jana Hrubá,
které byly pouhé tﬁi roky. Svoje zápolení
s nûkolikanásobnû vût‰ím sportovním
náãiním zvládla za pomoci svého tatínka
na jedniãku a zapsala si tﬁi platné pokusy,
ãímÏ si vyslouÏila potlesk nejen vcelku
slu‰nû zaplnûné tribuny, ale i na‰eho hosta.
Po skonãení této ãásti nastoupili do
svého závodu muÏi do 40 let, kteﬁí zaãali
bojovat o uÏ‰í finále. V této kategorii
nastoupilo celkem 24 závodníkÛ se snahou si co nejlep‰ím v˘konem zajistit
úãast ve finálové dvanáctce. Hned od
prvého pokusu soutûÏe této kategorie
zaãal tvrd˘ boj o vedení, neboÈ v˘sledky
z kvalifikace se poãítaly do celkové klasifikace. Obhájce prvenství z loÀského roãníku Franti‰ek Vodiãka ml. se celou kvalifikaci o vedení pﬁetahoval s Liborem
âerven˘m. Podobná situace byla k vidûní
i o poslední postupové místo, kdy tﬁináctému chybûlo na finále pouh˘ch 20 cm.
MuÏe do 40 let vystﬁídali následnû
jejich star‰í kolegové, kter˘ch se na startu se‰lo 16. Za pﬁedvedené v˘kony se

opravdu nemuseli stydût. VÏdyÈ úplnû
poprvé byly jejich v˘sledky hodnotnûj‰í
neÏ ve skupinû „elite“. Vítûz kvalifikace
poslal o‰tûp do vzdálenosti 42,50 m a za
rekordem Starého Plzence zaostal o pouh˘ch 0,85 m. Pﬁes hranici 42 m dokázal
hodit i ve finálové ãásti soutûÏe, a tak
potvrdil svoji suverenitu. Samozﬁejmû
nejde opomenout, Ïe v této kategorii na
pﬁání divákÛ pﬁedvedl jeden hod i Jan
Îelezn˘. Bez pﬁípravy a z místa poslal
„své nádobíãko“ k hranici 50 metrÛ.
V pﬁedposlední ãásti soutûÏe se pﬁedstavily Ïeny, kter˘ch se na start postavilo celkem 15. Nutno podotknout, Ïe i Ïeny pﬁedvedly krásn˘ souboj a hlavnû boj o vítûzství byl víc neÏ urputn˘ a napínav˘. Hned
dvû závodnice dokázaly odhodit své náãiní do velmi slu‰né, ale shodné vzdálenosti
24,50 m. Proto o celkové vítûzce musely
rozhodovat dal‰í pokusy v soutûÏi a rozdíl
mezi nimi byl pouh˘ch 25 cm.
Závûreãnou ãástí soutûÏního dne bylo
finále muÏÛ do 40 let, kde pokraãoval souboj o prvenství na ostﬁí noÏe. Sv˘m
posledním pokusem v soutûÏi, kter˘ mûﬁil
39,90 m, se sice Franti‰ek Vodiãka ml.

poﬁadatelé pﬁipravili. Samozﬁejmostí byl
i diplom jím podepsan˘.
Z v˘sledkÛ leto‰ního roãníku uvádíme
vÏdy kategorii s dosaÏen˘mi v˘sledky.
V kategorii dûtí byli ocenûni v‰ichni soutûÏící, ale nejlep‰í v˘kon pﬁedvedl a na
prvém místû skonãil Martin Pícka v˘konem 22,23 m, 2. Jan Krsek 18,20 m a 3.
Michal Lejsek 14,34 m. V kategorii Ïen
obsadila prvé místo Eva Metliãková za
v˘kon 24,50 m, 2. Hana Karnoldová
24,50m (jak jiÏ bylo uvedeno, rozhodly
zde hodnoty jejich druh˘ch nejlep‰ích
pokusÛ) a 3. Lenka Píclová 20,04m.
V kategorii muÏÛ nad 40 let kraloval
nade v‰emi Petr Havel v˘konem 42,50
m, 2. Václav Anton 38,60 m a jako tﬁetí
skonãil Jaroslav Pak‰tefel v˘konem 36,35
m. V kategorii muÏÛ do 40 let zvítûzil
Libor âerven˘ za hod dlouh˘ 40,84 m,
2. Franti‰ek Vodiãka ml. 39,90 m a
3. Roman Dvoﬁák 33,30 m.
Po vyhlá‰ení tûchto v˘sledkÛ pﬁedali
poﬁadatelé na‰emu hostu dárky, které pro
nûho pﬁipravili. Starosta mûsta pﬁedal panu
Îeleznému pamûtní list u pﬁíleÏitosti 1030.
v˘roãí první písemné zprávy o Staré Plzni.

vrátil na prÛbûÏné 1. místo, ale jeho nejvût‰í konkurent Libor âerven˘ se nenechal
zahanbit a úplnû posledním hodem celého
dne zdolal vzdálenost 40,84 m, pﬁehodil
tak loÀského vítûze o 94 cm a vybojoval
zaslouÏené vítûzství.
Bûhem celého dne se ná‰ host tû‰il
pﬁízni divákÛ i závodníkÛ a rozdal nespoãet autogramÛ. Pro tuto pﬁíleÏitost si
pﬁivezl své fotografie, které zájemcÛm
rozdával. Stejn˘ zájem byl i o moÏnost
vyfotit se po jeho boku, a tak byl ná‰
o‰tûpaﬁsk˘ král takﬁka na roztrhání. Na
samotn˘ závûr soutûÏe pﬁedal svûtov˘
rekordman nejlep‰ím ceny, které pro nû

Pro leto‰ní rok si na závodníky a diváky udûlal svûtov˘ rekordman mnohem
více ãasu neÏ v minulém roce, neboÈ ve
Starém Plzenci pﬁespal, a tím splnil slib
z loÀska. Po skonãení závodÛ pronesl
k zúãastnûn˘m nûkolik mil˘ch slov,
nezapomnûl podotknout, Ïe je‰tû nikdy
nevidûl tolik talentÛ pohromadû. Ve
veãerních hodinách jsme se v‰ichni se‰li
v místní klubovnû, kde panovala vﬁelá
diskuse a zábava doprovozená Ïivou hudbou. V prÛbûhu tohoto veãera dostal ná‰
host je‰tû jeden dárek z rukou Pavla Rej‰ka. Jednalo se o star˘, je‰tû dﬁevûn˘
o‰tûp a z v˘razu tváﬁe Jana Îelezného
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bylo vidût, jak velkou radost mu udûlal.
V hodnocení celé akce nelze samozﬁejmû opomenout sponzory, kteﬁí ke zdárnému prÛbûhu akce dopomohli finanãními
prostﬁedky nebo vûcn˘mi cenami. Jedná se
o Bohemia Sekt a.s., PlzeÀsk˘ Prazdroj a.s,
SHS St. Plzenec, Pronap s.r.o., Fintec
s.r.o., Westav s.r.o., Penzion pod Radyní,
Trispot s.r.o. RK Reko, p. Petra Bene‰e, pí
Vlastu Dolákovou a p. Michala Sobotu.
Domnívám se, Ïe pro v‰echny pﬁíchozí
i závodníky to bylo hezké odpoledne
a veãer, kterému navíc pﬁálo krásné podzimní poãasí. JiÏ nyní se tû‰íme na dal‰í
roãník, kter˘ by mûl b˘t po dohodû poﬁadatelÛ a pana Îelezného doplnûn mal˘m
pﬁekvapením.
Zdenûk Ernest

SK SPORTTEAM DOLI
STAR¯ PLZENEC
TURNAJ DùTÍ VE âTY¤H¤E

Po ukonãení turnaje.

RÒZNÉ
Veﬁejná sbírka na hrad Radyni, která byla vyhlá‰ena v lednu 2004,
byla ukonãena k 31. ﬁíjnu 2006. Koneãnou ãástku uvedeme v pﬁí‰tím
vydání RL. Stav konta k 30. záﬁí byl 75.642, Kã (v minul˘ch ãíslech RL
byla chybnû uvádûna jiná finanãní ãástka).

Díky krásnému podzimnímu poãasí se nám letos
prodlouÏila i tenisová sezóna. Toho vyuÏívají dospûlí
hráãi na sv˘ch trénincích, ale také jsme mohli protáhnout na‰i tenisovou ‰kolu pro dûti. Jako souãást
v˘uky jsme pro dûti zorganizovali turnaj ve ãtyﬁhﬁe.
Byl to experiment, kter˘ se docela povedl. Dûti totiÏ
aÏ doposud zkou‰ely pouze zápasy ve dvouhﬁe. V turnaji byly rozdûleny do pûti vyrovnan˘ch párÛ a tomu
odpovídaly i celkové v˘sledky, kdyÏ o umístûní rozhodoval nejen poãet vítûzství, ale také skóre.
V˘sledky:
1. místo: Pavlína Rej‰ková – Lenka DoleÏelová
2. místo: Adéla Zdvoﬁanová – Karolína Kﬁe‰ová
3. místo: Martin Cetkovsk˘ – David Kodalík
Nyní jiÏ nám pouze zb˘vá tû‰it se na jarní sezónu,
v jejímÏ rámci urãitû zorganizujeme tenisovou ‰kolu
a hodnû podobn˘ch turnajÛ.
–Md–

• Prodám · 120 – P+L blatníky, oba prahy, 2 disky
155/14 – v‰e nové. Tel.: 377 963 723 veãer nebo 603
453 163.
• Prodám provozu schopn˘ plynov˘ kotel Gazex 24
a obûhové ãerpadlo. Cena dohodou. Tel.: 377 966
741 nebo 721 761 353.
• Prodám závûsn˘ plynov˘ ohﬁívaã vody JOHN
WOOD s kapacitou zásobníku 50 l, nízká spotﬁeba
plynu, dosud nepouÏívan˘. V˘razná sleva.
Tel.: 604 349 702.
• Prodám BMX freestyle GT Karkas, dirtové kolo,
cena 5490,- Kã. Tel: 604 896 376 mezi 15-19 hod.
• Mladá rodina hledá pronájem bytu 2-3 + 1 nebo
malého domku ve St. Plzenci. Tel.: 774 191 765.
• Prodám 2 nepouÏité deky – jedna strana ovãí
rouno a druhá bavlna. Za rozumnou cenu po dohodû.
Tel.: 377 966 968 nebo 605 781 632.
• Koupím men‰í byt ve St. Plzenci do 600.000,- Kã.
Platím hotovû. Tel.: 604 306 625 nebo 974 322 775.
• Prodám rohovou rozkládací sedací soupravu.
Zn: levnû. Tel.: 723 962 728.
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Provedu veškeré
zednické práce
v bytě

MASÁÎE

v dosahu
Starý Plzenec
a Šťáhlavy

klasická, japonská, aromaterapie,
reflexologie, moxování, regeneraãní
péãe o ruce.

Obklady, dlažby,
štukování,
zateplování, izolace
Zdění, opravy fasád,
výkopové práce atd.

DojíÏdím za klientem.
J. Soukupová – 777 111 328

Rychle, kvalitně,
spolehlivě.
Cena dohodou.

PEDIKURA
MASÁÎE

Václav Dolejš,

Star˘ Plzenec – sokolovna
Pravidelnou masáÏí proti bolestem zad,
hlavy, krãní páteﬁe

Třebízského nám. 97,
St. Plzenec
Tel.: 377 965 486 nebo
604 758 367

Dobíjím pozitivní energii
•
BaÀková masáÏ
•
MasáÏ chodidel

Jaroslava Patoãková
Informace a objednávky
na tel. 774 885 774

LUKRENA a. s.
DOLNÍ LUKAVICE

PRODEJ PALIV
PoﬁeÏeme va‰e palivové dﬁevo na zimu –
Plzenec, Sedlec, ·Èáhlavy,
cena dohodou.
Tel.: 604 758 367

ČESKÝ KUVERT, spol. s r. o.
Luční ul., Starý Plzenec
přijme zručného zámečníka,
vhodné i pro důchodce
na kratší úvazek.
Tel.: 603 418 512

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

oznamuje
zahájení prodeje jablek
v sadu v Nebílovech
od 20. 9. 2006

Prodejní doba
stﬁeda: 15.00 – 17.00 hod.
sobota: 9.30 – 11.00 hod.
informace 377 916 713 nebo 737 260 025

NABÍZÍM DOUâOVÁNÍ
matematiky, fyziky a informatiky
v rámci Z·, S· i pﬁipravím na maturitu.
Jsem student plzeÀské techniky
a pedagogické fakulty.
Pﬁípadnû mohu poradit s Internetem,
E-mailem, MS Office ãi
programováním v C, Javû, SQL...
Jan Zajíc, Sedlec, 607 988 720 ãi
honzajic@seznam.cz

