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âERVENEC 2011

ZPRÁVY Z RADNICE
V poﬁadí jiÏ páté v˘jezdní zasedání
Rady PlzeÀského kraje se konalo 2. ãervna 2011 na jiÏním PlzeÀsku. Po jednání
rady na zámku Kozel nav‰tívili pﬁedstavitelé PlzeÀského kraje gymnázium a okresní muzeum v Blovicích, rodn˘ dÛm
Augustyna Nûmejce v Nepomuku,
Domov klidného stáﬁí Îinkovy, stodskou
nemocnici, DOZP Stod, Pﬁe‰tice a také
Star˘ Plzenec. Na radnici ve Starém
Plzenci jsme pﬁivítali hejtmana PlzeÀského kraje Milana Chovance, námûstka hejtmana pro oblasti regionální rozvoj, fondy
EU a informatiku Ivo Grünera a ﬁeditele
krajského úﬁadu PlzeÀského kraje Jiﬁího
Le‰ãinského. V rámci této náv‰tûvy si
hosté prohlédli i provoz spoleãnosti
BOHEMIA SEKT. S pﬁedstaviteli PlzeÀského kraje jsme hovoﬁili o problematice
Starého Plzence a moÏnostech spolupráce
na‰eho mûsta a kraje.
Vlasta Doláková
starostka mûsta

Starostka mûsta Starého Plzence Bc. Vlasta Doláková s hejtmanem PlzeÀského kraje Milanem Chovancem pﬁi
jeho náv‰tûvû ve Starém Plzenci.
Foto Petra Buﬁiãová

PODùKOVÁNÍ FIRMù
BOHEMIA SEKT

Hlavním lákadlem byl jeden z nejv˘raznûj‰ích tváﬁí
na‰eho hudebního nebe, Dan Bárta, kterého doprovodilo vynikající jazzové Robert Balcar Trio a také
zpûvaãka Tereza âernochová.

Pﬁíjemné odpoledne a veãer proÏilo na Music Festu
v „Bohemce“ témûﬁ 1 500 náv‰tûvníkÛ.

Dne 4. ãervna 2011 se uskuteãnil v areálu spoleãnosti BOHEMIA SEKT ve Starém Plzenci hudební festival Bohemia
Sekt Music Fest. Náv‰tûvníci si mohli uÏít
kvalitní muziku, lahodné pokrmy, ale pﬁedev‰ím ochutnat bájeãné sekty, vína
a skvûlé koktejly. Bûhem festivalu mohli
zájemci také vyuÏít jedineãné moÏnosti
exkurze do provozu spoleãnosti BOHEMIA SEKT. Music Festu pﬁálo i poãasí,
takÏe skloubení hudby, sektu, vín, koktejlÛ a skvûl˘ch jídel pﬁineslo náv‰tûvníkÛm
ﬁadu nezapomenuteln˘ch kulturnû – gurmánsk˘ch záÏitkÛ.
RovnûÏ oceÀujeme, Ïe spoleãnost Bohemia Sekt zam˘‰lí v této podaﬁené akci
pokraãovat. Termín pﬁí‰tího roãníku Bohemia Sekt Music Festu mohou spokojení
náv‰tûvníci najít jiÏ velmi brzy na webov˘ch stránkách spoleãnosti. Samozﬁejmû
i mûsto Star˘ Plzenec pﬁinese prostﬁednictvím K-Centra informaci o této pﬁí‰tí plánované akci.
Za Radu mûsta Star˘ Plzenec
Ing. Hana Sobotová,
pﬁímá úãastnice akce
Foto archiv BOHEMIA SEKT, a.s.

Barmanskou show pﬁedvedl barman Martin Vogeltanz, mistr âR z roku 2010.

Na programu bylo mj. vystoupení CBC Big Band se
znám˘mi sólisty Dashou a Ondﬁejem Rumlem.
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INFORMACE ZE SCHÒZÍ RADY
MùSTA STARÉHO PLZENCE
11. schÛze – 23. kvûtna 2011
RM
souhlasila s polohov˘m uloÏením inÏen˘rsk˘ch sítí v ulici 28. ﬁíjna v úseku mezi
ulicemi BoÏeny Nûmcové a Tomá‰kova
podle návrhu projektu pro územní ﬁízení
vyhotoveného spoleãností D PROJEKT
PLZE≈ Nedvûd, s. r. o. a s pomûrnou
finanãní spoluúãastí mûsta na v˘stavbû
vodovodního ﬁadu v tomto úseku, která
bude realizována vlastníky pﬁilehl˘ch stavebních pozemkÛ parc. ã. 214/39 a 218/2;
souhlasila s uzavﬁením nájemní smlouvy
se spol. STAVEBNINY LIBU·ÍN IVO
KLUG, s. r. o., o pronájmu ãásti pozemku
parc. ã. 1422 (PK) v Ra‰ínovû ulici po
dobu v˘stavby nového objektu spoleãnosti;
schválila uzavﬁení smlouvyse spoleãností
âEZ Distribuce, a. s. o uzavﬁení budoucí
smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene na
pozemcích mûsta parc. ã. 303/12 (PK),
303/21 (PK), 303/23 (PK), 303/25 (PK),
303/29 (PK) v k. ú. Star˘ Plzenec;
vzala na vûdomí sdûlení Úﬁadu pro zastupování státu ve vûcech majetkov˘ch
k Ïádosti mûsta o pﬁevod pozemku pod
hradem Radyní parc. ã. st. 226 zastavûného hájovnou ãp. 197 ve vlastnictví mûsta,
Ïe podle rozhodnutí Ministerstva zemûdûlství âR náleÏí dotãen˘ pozemek do
správy Pozemkového fondu âR, a uloÏila
MûÚ poÏádat Pozemkov˘ fond âR o pﬁe-
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vod uvedeného pozemku mûstu;
schválila zápis do kroniky mûsta za rok
2010 ve znûní konceptu pﬁedloÏeného
kronikáﬁkou Mgr. Vûrou Fenclovou;
vzala na vûdomí oznámení ﬁeditelky
Mateﬁské ‰koly Star˘ Plzenec o prázdninovém provozu v dobû od 18. 7. 2011 do
19. 8. 2011;
schválila oficiální partnerství mûsta na
akci Tátafest na hradû Radyni dne 11. 6.
2011 poﬁádané Rodinn˘m centrem Dráãek;
souhlasila s poﬁádáním DTJ Summer jam,
BMX a BMT závodÛ dne 11. 6. 2011
v prostorách skateparku ve Starém Plzenci za pﬁedpokladu zaji‰tûní zdravotní
a poﬁadatelské sluÏby, pronájmu WC
a úklidu po ukonãení akce;
souhlasila s bezúplatn˘m nabytím turistického mobiliáﬁe Mikroregionu Radynû
v celkové hodnotû 38.700 Kã umístûného
na území mûsta;
souhlasí s bezúplatn˘m nabytím herních
prvkÛ Mikroregionu Radynû v celkové
hodnotû 156.969 Kã umístûn˘ch na b˘valém hﬁi‰ti DTJ ve Starém Plzenci;
vzala na vûdomí rozbor hospodaﬁení
Bytového hospodáﬁství za rok 2010
a první ãtvrtletí 2011 vãetnû podan˘ch
informací vedoucího BH k pﬁedkládané
rozvaze a v˘sledovce;
vzala na vûdomí informaci ZdeÀka Ulãe
o souãasném stavu proveden˘ch rekonstrukãních prací na hradu Radyni a NKP
HÛrka;
uloÏila MûÚ zveﬁejnit v˘zvu o moÏnosti
uloÏení zeminy z pozemkÛ mûsta v lokalitû Pod pion˘rsk˘m táborem na soukrom˘ch pozemcích na území mûsta, za pﬁedpokladu legálního ukládání, tj. ﬁádnû stavebnû povolené ukládání zeminy na
pozemku Ïadatele;
uloÏila MûÚ pﬁedloÏit RM do 20. 5. 2011
pﬁehled dosud nerealizovan˘ch vyhotoven˘ch stavebních projektÛ pro zam˘‰lené
investiãní akce mûsta, na které bylo vydáno územní rozhodnutí nebo stavební
povolení.

schÛzí RM na dny: 14. a 28. ãervence,
16. srpna, 6. a 20. záﬁí, 4. a 20. ﬁíjna, 3.,
15. a 29. listopadu a 15. prosince a termíny zasedání ZM na dny 19. záﬁí a 19. prosince;
souhlasila s poskytnutím cca 50 m3 nabízené v˘kopové zeminy vãetnû zaji‰tûní
dopravy Ïadateli B. â. k terénním úpravám jeho pozemku v Sedlci ve smyslu
vyhlá‰ené v˘zvy mûsta za pﬁedpokladu
úhrady naloÏení zeminy Ïadatelem;
vzala na vûdomí informace o jednání
spoleãnosti PRONAP, s. r. o. zastoupené
ﬁeditelem Karlem Sokolem s v˘borem ZO
OS KOVO PRONAP zastoupen˘m
Ing. Josefem ·irok˘m a souhlasila se
zasláním dopisu v˘boru ZO OS KOVO
PRONAP v navrÏeném znûní;
souhlasila s poskytnutím finanãního pﬁíspûvku 3.000 Kã Diakonii âCE – stﬁedisku
Radost v Merklínû na denní dopravu
obãanky mûsta K. F. se zdravotním postiÏením do stacionáﬁe v Merklínû a zpût
v roce 2011;
souhlasila s poskytnutím finanãního pﬁíspûvku 4.000 Kã Házenkáﬁskému klubu
Bohemia Sekt Star˘ Plzenec na jeho ãinnost v roce 2011;
souhlasila s uzavírkou Ïelezniãního pﬁejezdu 1203 ve Starém Plzenci v RadyÀské
ulici a se stanovenou objíÏìkou pﬁes ·Èáhlavy v dobû od 16. 8. 2011 (8.00 hodin)
do 18. 8. 2011 (19.00 hodin) z dÛvodu
jeho nutné opravy;
nesouhlasila s poskytnutím finanãního
pﬁíspûvku
obãanskému
sdruÏení
KULTPRO PlzeÀ na projekt „Dûtsk˘ sen
oãima mladého v˘tvarníka“, neboÈ do
projektu nejsou pﬁihlá‰eny Ïádné dûti ze
‰kol ve mûstû;
souhlasila se zadáním opravy koruny
obvodov˘ch zdí místního hﬁbitova a uloÏila vedoucímu BH zpracovat do 15. 6.
2011 zadání zakázky, zveﬁejnit je na informaãní tabuli MûÚ, webov˘ch stránkách
mûsta a v RadyÀsk˘ch listech vãetnû
v˘zvy k podávání nabídek do 12. 7. 2011
a do‰lé nabídky pﬁedloÏit RM na její schÛzi 14. 7. 2011 k rozhodnutí.

12. schÛze – 6. ãervna 2011

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MùSTA
STARÉHO PLZENCE

RM
souhlasila s uzavﬁením dodatku k nájemní smlouvû s P. M., jehoÏ pﬁedmûtem je
pronájem ãásti pozemku mûsta parc.
ã. 2041 o velikosti 500 m2 v k. ú. Star˘
Plzenec k chovu ryb;
zﬁídila pro fukãní období rady mûsta 2011
– 2014 komisi stavební a jmenovala
pﬁedsedou komise Ing.Milana FroÀka
a ãleny komise Ing. Josefa Kurce,
Ing. Petra Vachovce, Ing. Ivo Hru‰ku
a Ing. Jiﬁího Elhotu;
schválila pro fukãní období rady mûsta
2011 – 2014 Statut komisí Rady mûsta
Starého Plzence;
stanovila pro II. pololetí 2011 termíny

3. zasedání – 28. bﬁezna 2011
ZM
vzalo na vûdomí rozbor hospodaﬁení
mûsta za rok 2010 vãetnû stavu finanãních
prostﬁedkÛ na úãtech mûsta k 31.12.2010;
vzalo na vûdomí závûreãnou zprávu hlavní inventarizaãní komise o provedené
inventarizaci majetku, závazkÛ a pohledávek mûsta k 31.12.2010 s tím, Ïe celková
hodnota inventarizovaného majetku mûsta
ãiní 510.096.343,84 Kã;
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schválilo rozpoãet mûsta na rok 2011
v upraveném znûní pﬁedloÏeného návrhu
s rozpoãtov˘mi pﬁíjmy 67.575,21 tis. Kã
a celkov˘mi pﬁíjmy 69.167,63 tis. Kã, tj.
vãetnû pﬁíjmÛ do fondÛ mûsta a pﬁevodÛ
z fondÛ, a s rozpoãtov˘mi v˘daji ve v˘‰i
63.528,08 tis. Kã a celkov˘mi v˘daji
65.120,50 tis. Kã, tj. vãetnû pﬁevodÛ do
fondÛ mûsta;
schválilo rozpoãty fondÛ, tj. sociálního
fondu, fondu rozvoje bydlení, povodÀového fondu a lesního fondu, na rok 2011 ve
znûní pﬁedloÏeného návrhu;
uloÏilo radû mûsta provûﬁit opodstatnûnost rozpoãtovan˘ch provozních v˘dajÛ
mûsta na rok 2011 v kapitolách 2212
Útvar údrÏby mûsta, 6171 âinnost místní
správy a 5331 Pﬁíspûvek na provoz Bytového hospodáﬁství;
stanovilo rozsah pro provádûní rozpoãtov˘ch opatﬁení radou mûsta v roce 2011 do
v˘‰e 100 tis. Kã objemu rozpoãtov˘ch
prostﬁedkÛ v jednom pﬁípadû;
schválo rozpoãtov˘ v˘hled mûsta na
období 2012 – 2013 v pﬁedloÏeném znûní;
zﬁídilo na funkãní období zastupitelstva
2011 – 2014 pûtiãlenné v˘bory finanãní
a kontrolní a zvolilo pﬁedsedou finanãního
v˘boru Ing. Radka Hrocha a dal‰ími ãleny
finanãního v˘boru Ing. Pavla Hroudu,
Mgr. Annu Císaﬁovou, Josefa Sutnara
a Ing. Vûru Chrastilovou a pﬁedsedou kontrolního v˘boru Mgr. Ivanu Levou a dal‰ími ãleny kontrolního v˘boru Václava
Frantu, Josefa Dvoﬁáka ml., Ing. Václava
Karnolda a dr. Václava Háka;
souhlasilo s úhradou mimoﬁádné splátky
úvûru ze dne 30.03.2003 na v˘stavbu
bytov˘ch domÛ ãp. 1183-4 v Hálkovû
ulici, kterou sloÏí ãlenové BD Radynû –
druÏstvo, a s následn˘m uzavﬁením dodatku ã. 3 k úvûrové smlouvû ã. 888/03/LCD
s âeskou spoﬁitelnou, a. s. v tomto smyslu;
vydalo obecnû závaznou vyhlá‰ku
ã. 1/2011 o místních poplatcích v pﬁedloÏeném znûní;
vzalo na vûdomí petici obãanÛ mûsta ze
dne 31.01.2011 „Proti volnému pobíhání
psÛ a zneãi‰Èování veﬁejného prostranství
psími v˘kaly“ a vydalo obecnû závaznou
vyhlá‰ku ã. 2/2011 o pravidlech pohybu
psÛ na veﬁejn˘ch prostranstvích v pﬁedloÏeném znûní;
schválilo vydání dodatku ã. 2 ke zﬁizovací
listinû organizaãní sloÏky Peãovatelské
sluÏby v pﬁedloÏeném znûní;
uloÏilo ãlence RM Ing. Hanû Sobotové
plnit ve volebním období 2010-2014
funkci urãeného zastupitele v procesu
poﬁizování územnû plánovací dokumentace a územnû plánovacích podkladÛ mûsta
Starého Plzence podle zák. ã. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním
ﬁádu (stavební zákon);
souhlasilo, aby starostka Bc. Vlasta Doláková ve volebním období 2010-2014
zastupovala mûsto v pﬁedstavenstvu bytového druÏstva Andrej‰ky – druÏstvo;
zru‰ilo usnesení ZM ze dne 14.12.2009 –
bod C 3 o bezúplatném pﬁevodu novû oddûleného pozemku parc. ã. st. 774 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence v plném rozsahu
a souhlasilo s bezúplatn˘m pﬁevodem novû
oddûlen˘ch pozemkÛ parc. ã. 784 o v˘mûﬁe
5 m2 a parc. ã. 330/5 o v˘mûﬁe 5 m2 v k. ú.
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Sedlec u Starého Plzence státnímu podniku
Povodí Vltavy;
souhlasilo s prodejem pozemkÛ parc.
ã. st. 819 a parc. ã. 1343/17 v k. ú. Star˘
Plzenec V. B. za cenu 200 Kã za m2;
souhlasilo, v návaznosti na usnesení ZM
ze dne 10.03.2008 (bod D 6), s bezúplatn˘m nabytím novû oddûlen˘ch pozemkÛ
parc. ã. 108/6 o v˘mûﬁe 246 m2, parc.
ã. 347/14 o v˘mûﬁe 237 m2 a parc.
ã. 626/24 o v˘mûﬁe 121 m2 v k. ú. Star˘
Plzenec mûstem Star˘ Plzenec od PlzeÀského kraje;
stanovilo, aÏ do odvolání, omezení
v poskytování úvûrÛ z Fondu rozvoje bydlení pouze na titul „Zﬁízení kanalizaãní
pﬁípojky“ podle ustanovení ãl. 3 odst. 3
Statutu Fondu rozvoje bydlení;
vzalo na vûdomí zprávu o pﬁípravû investiãní akce – stavby Kanalizace Malá Strana, Sedlec a roz‰íﬁení âOV Star˘ Plzenec.
4. zasedání – 6. ãervna 2011
ZM
vzalo na vûdomí místostarostou podané
informace o plnûní usnesení z pﬁedchozího zasedání;
vzalo na vûdomí závûreãn˘ úãet mûsta za
rok 2010 a souhlasilo s celoroãním hospodaﬁením mûsta v roce 2010 bez v˘hrad;
vzalo na vûdomí rozbor hospodaﬁení
mûsta vãetnû stavu finanãních prostﬁedkÛ
na úãtech k 30. 4. 2011;
vzalo na vûdomí usnesení finanãního
v˘boru ã. 1/2011 ze dne 30.05.2011;
schválilo rozpoãtové opatﬁení ã. 2/2011 ve
znûní pﬁedloÏeného návrhu, kter˘m
dochází v rozpoãtu mûsta v roce 2011

k nav˘‰ení pﬁíjmÛ o 394.060 Kã a v˘dajÛ
o 820.109 Kã;
schválilo názvy nov˘ch ulic „Past˘ﬁská“ na
pozemku parc. ã. 132/1 v k. ú. Sedlec
a „JabloÀová“ na pozemku parc. ã. 378/10
v k. ú. Star˘ Plzenec;
vzalo na vûdomí zprávu o projednání
návrhu zadání zmûny ã. III Územního
plánu mûsta Star˘ Plzenec, která je pﬁílohou ã. 2 tohoto usnesení a schválilo, dle §
47 odst. 5 zákona ã. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním ﬁádu
(stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ (dále jen „stavební zákon“),
zadání zmûny ã. III Územního plánu
mûsta Star˘ Plzenec upravené na základû
§ 47 odst. 4 stavebního zákona, které je
pﬁílohou ã. 1 tohoto usnesení;
schválilo, dle § 44 - 46 zákona
ã. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním ﬁádu (stavební zákon), ve
znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, poﬁízení
Územního plánu mûsta Star˘ Plzenec,
urãení poﬁizovatele - Magistrátu mûsta
Plznû, odboru stavebnû správního a stanovilo termín pro podávání návrhÛ na pﬁedepsaném formuláﬁi do 31. 1. 2012;
vzalo na vûdomí starostkou podané informace o stavu projektÛ „Kanalizace Malá
Strana, Sedlec a roz‰íﬁení âOV Star˘
Plzenec“ a „Modernizace komunikací
v ulicích Gorkého, Dr. Bene‰e, Svatopluka âecha a Palackého“;
vzalo na vûdomí starostkou podanou informaci o náv‰tûvû hejtmana PlzeÀského kraje
ve Starém Plzenci dne 2. 6. 2011;
vzalo na vûdomí místostarostou podanou
informaci o soudním jednání dne 1. 6.
2011 v probíhajícím sporu mûsta se spoleãností HALLU – Centrum, s. r. o..

OZNÁMENÍ

o poﬁízení Územního plánu mûsta Star˘ Plzenec
Dne 06.06.2011 Zastupitelstvo mûsta Star˘ Plzenec na svém 4. zasedání rozhodlo o poﬁízení Územního plánu mûsta Star˘ Plzenec s termínem pro podávání
návrhÛ
do 31. 1. 2012.
Návrh se podává u obce, pro jejíÏ území se územní plán poﬁizuje, mûsta Star˘
Plzenec, na Mûstsk˘ úﬁad Star˘ Plzenec, odbor v˘stavby, Smetanova 932,
332 02 Star˘ Plzenec. Na poﬁízení územního plánu se vztahuje ustanovení § 44-46,
zákona ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ﬁádu (stavební
zákon), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Formuláﬁ pro podání návrhu je k dispozici elektronicky na oficiálních stránkách
mûsta Star˘ Plzenec, nebo na odboru v˘stavby, kanc. ã. 14. Podrobnûj‰í informace jsou vyvû‰eny na úﬁední desce.

RADY≈SKÉ LISTY ZDARMA DO V·ECH DOMÁCNOSTÍ
Mûsto Star˘ Plzenec pﬁipravuje zmûnu v distribuci mûsíãníku RadyÀské listy.
Zanedlouho budou RadyÀské listy dodávány zdarma prostﬁednictvím âeské
po‰ty do kaÏdé domácnosti ve Starém Plzenci a Sedlci.
ZájemcÛm o placenou inzerci nabízíme distribuci do témûﬁ 1900 domácností.
Inzerce na adresu:
K-Centrum, mûstská knihovna, Smetanova 932,
tel.: 377 183 662, 377 183 659, e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
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NùKOLIK POZNÁMEK K ÚVODNÍMU âLÁNKU V âERVNOV¯CH RADY≈SK¯CH LISTECH
Neb˘vá v˘jimkou, Ïe nové vedení mûsta
úvodem své nové ãinnosti veﬁejnû kritizuje chyby a ‰patnou práci pﬁedchozího
vedení. Chtûl bych uvést na pravou míru
nûkterá tvrzení v úvodním ãlánku ãervnov˘ch RL vûnovaném fy PRONAP s.r.o.
âlánek hned v úvodu kritizuje m.j. nedostateãnou souãinnost mûsta s podnikem,
coÏ autor vyvozuje z pﬁedávacího protokolu funkce jednatele. Pﬁi nástupu nového
vedení jsem novému místostarostovi pﬁedal adresáﬁ v jeho novém sluÏebním poãítaãi, kter˘ obsahoval utﬁídûné m.j. mûsíãní
v˘kazy o hospodaﬁení podniku za uplynulé 4 roky vãetnû grafick˘ch anal˘z vybran˘ch ukazatelÛ, kompletní korespondenci
s odborovou organizací, zpÛsoby odmûÀování ﬁeditele podniku, které jsme oproti
pÛvodnímu zpÛsobu 2 x upravovali,
a dal‰í soubory. Souãasnû se zánikem mé
funkce místostarosty jsem napsal rezignaãní dopis na funkci jednatele fy
PRONAP s.r.o. a pﬁedpokládal, Ïe po jmenování nového jednatele mu podám, budeli tﬁeba, v˘klad k pﬁedan˘m dokumentÛm,
pﬁípadnû zodpovím vznesené otázky. Na

vyzvání p. místostarosty jsem se pak je‰tû
dostavil na radnici, kde jsem jej za pﬁítomnosti autora ãlánku informoval o zpÛsobu
v˘konu funkce jednatele, provádûní
mûsíãní kontrolní ãinnosti spolu s ãlenem
RM p. Sutnarem a konání ãtvrtletních valn˘ch hromad za úãasti v‰ech ãlenÛ RM.
BohuÏel dodnes, kdy pí‰i tento pﬁíspûvek
(14.6.2011), je‰tû nov˘ jednatel dle OR
jmenován nebyl, a tak jsem se s ním je‰tû
nemohl setkat. Jistû, tento neformální zpÛsob pﬁedání dokumentace k funkci jednatele a následn˘ osobní pohovor s nov˘m
jednatelem mÛÏe pﬁipadat málo oficiózní,
ale já jej povaÏuji za daleko bezprostﬁednûj‰í a tím úãinnûj‰í. Jinak nezbytné relevantní písemné dokumenty jsou uloÏeny
v archivu.
Co se t˘ãe chybûjící vazby na zamûstnance, pomohli jsme pﬁi zaloÏení Odborové organizace (zajistili jsme vzorové
kolektivní smlouvy) a pﬁedseda OO nás
z poãátku pomûrnû ãasto nav‰tûvoval. Jednou jsme byli pozváni na veﬁejnou schÛzi
OO a jednou jsme se zúãastnili spoleãného
jednání odborÛ s vedením podniku. O jed-

náních mezi OO a vedením podniku jsme
byli informováni pﬁi mûsíãních kontrolách. Intenzivnûj‰í komunikaci Ïádná ze
zúãastnûn˘ch stran nevyÏadovala.
A koneãnû, nevím, jaké nepodloÏené
a popla‰né informace má autor ãlánku na
mysli. Snad to byl ãlánek v kvûtnov˘ch
RL, kde pﬁedseda OO PRONAP s.r.o.
Ing.·irok˘ uvádí, Ïe v závûru roku byli
zamûstnanci informováni, Ïe továrna
konãí ve ztrátû asi 1 mil. Kã a poãátkem
roku byla v propadu 2 mil Kã. BohuÏel
auditované v˘sledky hospodaﬁení v podniku za rok 2010 jsem jiÏ nedostal, ale vûﬁím
p. Ing. Císaﬁovi a jsem opravdu rád, Ïe
v˘sledek hospodaﬁení podniku za r. 2010
byl v zisku 4.75 mil. Kã.
Jaroslav Wohlmut,
b˘val˘ místostarosta
Pozn. redakãní rady:
Více informací k problematice firmy
Pronap s.r.o. najdete v pﬁedchozích vydáních RadyÀsk˘ch listÛ (05 a 06/2011).
Za pravdivost údajÛ zodpovídá vÏdy
autor pﬁíspûvku.

MùSTO STAR¯ PLZENEC
poptává provedení stavebních prací – opravy vnûj‰í hﬁbitovní zdi
ve Starém Plzenci.
V první etapû se jedná o opravu koruny hﬁbitovní zdi po
celém obvodu v délce cca 400 m.
Souãasn˘ stav:
Zeì je vybudována ze smí‰eného zdiva (cihly, pískovec,
kámen) o ‰íﬁce 0,8 m. Koruna zdi je chránûna vrstvou pálen˘ch ta‰ek typu bobrovky atypického rozmûru stﬁechovitého
tvaru úklonem cca 15° s pﬁesahem na vnûj‰í stranu a vnitﬁní
stranu, hﬁeben stﬁechy je tvoﬁen hﬁebenáãi. Ta‰ková krytina
z 20 % chybí, zbytek ta‰ek je nepouÏiteln˘ z dÛvodu atypického rozmûru.
Návrh opravy – zadání:
Ta‰ková krytina a hﬁebenáãe budou demontovány, koruna
zdi bude dozdûna vápenocementovou maltou a cihlami do
stejné úrovnû. Následnû bude provedena betonáÏ dozdûné

koruny zdi do stﬁechovitého tvaru s pﬁesahem zdi na obou
stranách cca 8 cm o tlou‰tce betonu 6 cm. Na beton bude
poloÏena ta‰ková krytina o dvou (tﬁech) ﬁadách na kaÏdé
polovinû zdi na cementovou mazaninu a poloÏeny hﬁebenáãe na pokr˘vaãskou maltu.
Prohlídku staveni‰tû a místa stavby je moÏné dohodnout
s vedoucím Bytového hospodáﬁství Star˘ Plzenec Jiﬁím Opaleck˘m, tel. 377 183 658, 604 775 359 v pracovní dny od
07.00 do 14.00 hodin.
Písemné cenové nabídky podávejte v termínu do
11.07.2011 osobnû nebo po‰tou na adresu Bytové hospodáﬁství Star˘ Plzenec, Masarykovo nám. 121, 332 02 Star˘ Plzenec, pﬁípadnû elektronickou po‰tou na e-mailovou adresu
opalecky@staryplzenec.cz.

POKLAD NA RADYNI
POKLAD V HRADU RADYNù
JiÏ po staletí o zﬁíceninách hradu Radynû kolují povûsti, Ïe se tam nalézají velké
poklady – av‰ak vyzvednout je b˘vá pr˘
nesmírnû nesnadné a nebezpeãné. JiÏ
mnoho lidí se o to pokou‰elo pomocí
proutku a zlaté kuliãky, skoro kaÏd˘ se ale
odtud vrátil cel˘ ustra‰en˘. StûÏovali si, Ïe
na místû, kde doufali nalézt své ‰tûstí, je
kdosi uvítal kamením tak, Ïe jen útûkem si
zachránili Ïivot. Nûkter˘m pr˘ se dokonce
po‰tûstilo spatﬁit celé hromady zlata,
z nichÏ ‰lehaly malé modré plaménky.
Jakmile v‰ak tito zvûdavci pﬁi‰li blíÏ, propadlo se v‰e za hromového rachotu do

PÁTÁ POVùST
zemû a po v‰em zÛstal jen
sirn˘ zápach.
Jin˘m se dokonce podaﬁilo
proniknout do podhradních sklepení, která byla tak prostranná
jako velké nádvoﬁí. Uprostﬁed
toho prázdného prostoru uvidûli
velkou zelenou truhlu, plnou
leskl˘ch zlaÈákÛ. Ten poklad ale
hlídal pﬁí‰ern˘ ãern˘ pes s oãima
jako Ïhavé uhlíky. Jakmile se
k truhle pﬁiblíÏili, zaãal na nû pes
cenit zuby a z tlamy pﬁitom chrlil
Ïhavé jiskry – takÏe kaÏdému
za‰la chuÈ pokusit se poklad získat.
(Pokraãování na str. 5)

F. A. Heber: Radynû
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(Dokonãení ze str. 4)
Prostû ti v‰ichni, kdo se o vyzvednutí
pokladu pokusili, byli zahnáni.
Pouze zboÏní a bohabojní lidé smûli do
zﬁíceniny vejít, prohlédnout si ji a – kdyÏ
mûl Radou‰ zrovna dobou náladu – i nûjakou tu tro‰ku z tamního pokladu si odnést
na památku. Av‰ak jakmile nade‰el veãer,
netroufal si na hrad ani ten nejspravedlivûj‰í ãlovûk. Dokonce i pﬁi klekání ani za
v‰echny poklady svûta by se i ten nejodváÏnûj‰í netroufl pﬁiblíÏit k Radyni, natoÏ
se dokonce pokusit vniknout dovnitﬁ.
( povûst J. Schiebla, pÛvodnû vytvoﬁenou témûﬁ doslovn˘m pﬁekladem z díla F.
X. Hebera Burgen und Schlösser , 1. díl
1844, mírnû upravila A. Velichová)
Poznámka o hledání pokladÛ: Víra
v podzemní poklady se v 18. a 19. století
neblaze podepsala na stavu zﬁíceniny
Radynû. Patrnû hledaãi pokladÛ prorazili
za âernínÛ nov˘ vchod do hradního paláce, postupnû prokopávali podzemní ãást
hradu a dokonce prorazili dal‰í otvor
z paláce do jiÏ nepﬁístupné vûÏe s hladomornou. Hledání pokladÛ uãinil pﬁítrÏ aÏ
nov˘ majitel, Kristián Vincenc hrabû
z Vald‰tejna, kter˘ dal r. 1823 zﬁíceninu
zrestaurovat v romantickém stylu, opravit
lépe zachovanou ãtyﬁhrannou vûÏ a upravit v ní rytíﬁsk˘ sál. Dal také vym˘tit
porost kolem hradu a upravit vstup do nûj.
Vchod do hradu byl uzavﬁen dveﬁmi a
klíãe si mohli zájemci vyzvednout na místním lesním úﬁadû.
Poznámka o pÛvodním autorovi:

Franz Alexander HEBER (1815-1849)
PraÏsk˘ nûmeck˘ kupec a amatérsk˘
historik, romantick˘ badatel o ãesk˘ch
hradech. Je znám jako autor nedokonãené
sedmidílné série Böhmens Burgen, Vesten
und Bergschlösser ãili âeské hrady,
zámky a tvrze (její 1. díl o západních
âechách vy‰el r. 1844). V ní jako první
v âechách systematicky popsal a zdokumentoval ãeské hrady a tvrze. Toto dílo
má dodnes i velkou umûleckou hodnotu,
protoÏe bylo vyzdobeno vynikajícími rytinami pohledÛ a plánkÛ podle autorov˘ch
kreseb. (Nakladatelství Argo od r. 2002
vydává postupnû v‰echny tyto díly –
av‰ak v pûti svazcích - v ãeském pﬁekladu). KvÛli své badatelské vá‰ni se F. A.
Heber nauãil ãesky i latinsky (aby mohl
ãíst v originále B. Balbína a pÛvodní prameny), zároveÀ jej v‰ak putování po hradech a tvrzích a následná spisovatelská
ãinnost tak vyãerpaly, Ïe brzy podlehl
tuberkulóze. Heberovo dílo se stalo vzorem pro tvorbu pozdûj‰ího vynikajícího
znalce hradÛ a zámkÛ Augusta Sedláãka protoÏe v‰ak bylo napsáno v nûmãinû, jiÏ
koncem 19. století o nûj ãeská veﬁejnost
ztratila zájem.
Heber mûl k Západním âechám vﬁel˘
vztah“narodil se v myslivnû Tﬁebekov
nedaleko Jarova u Plas a v Plzni chodil do
tzv. hlavní ‰koly, neÏ se vyuãil kupcem. Roku. 1842 nav‰tívil Radyni podrobnûji se o jeho náv‰tûvû doãtete
v broÏuﬁe RoÏmbersk˘, P. - Novobilsk˘,
M.: Královsk˘ hrad Radynû, (edice Zapo-

menuté hrady, tvrze a místa ã. 17), PlzeÀ
1998 str. 20-22. Zﬁíceninu zachytil kresebnû a zároveÀ zhotovil i plánek hradu.
Radyni pro‰el celou, dal si otevﬁít i pseudogoticky zaﬁízen˘ a nástûnn˘mi malbami
vyzdoben˘ rytíﬁsk˘ sál ve vûÏi, kter˘ dal
zﬁídit v r. 1823 hrabû Kristián Wald‰tejn.
Zachytil i vyprávûní o pokladu na Radyni
od místního lesníka. Rytina Radynû podle
jeho kresby dnes zdobí titulní stranu broÏury Královsk˘ hrad Radynû.
Anna Velichová

ST¤ÍPKY Z HISTORIE MùSTA
– díl ãtvrt˘ –
Na‰e mûsto má ve své více neÏ tisícileté
historii celou ﬁadu v˘znamn˘ch osobností.
My se budeme nûkter˘mi z nich zab˘vat
v na‰em obãasníku.
Zaãneme osobností, která se historie
mûsta jen dotkla, ale je velmi v˘znamná.
Jde o svûtoznámého filmového reÏiséra
Martina Friãe, známého pod pﬁízviskem
Mac Friã.
Friã se narodil 29. 3. 1902 v Praze.
I s rodiãi se pﬁestûhoval do Starého Plzence nejdﬁíve v polovinû roku 1914. V té
dobû dokonãil a kolaudoval svou vilku
pod Radyní Franti‰ek Prágl z Plznû. DÛm
dostal ã. p. 282 a stojí na tﬁídû âS legií,
nyní RadyÀské.
Lze pﬁedpokládat, Ïe p. Prágl po dokonãení dÛm pronajal manÏelÛm Friãov˘m,
kteﬁí mûli dvû dûti, syna Martina a dcerku.
Malému Martinovi bylo v té dobû asi 12 aÏ
13 let. Studoval niÏ‰í reálku v Plzni,
potom pﬁe‰el na umûleckoprÛmyslovou
‰kolu v Praze. Miloval divadlo, a proto
pomáhal místním ochotníkÛm pﬁi reÏii. Na
jeho mládí v Plzenci vzpomínalo mnoho
star˘ch obãanÛ, na‰ich dûdeãkÛ a babiãek,
pﬁedev‰ím na dobu, kdy si spoleãnû hráli
a studovali.
Ve dvaceti letech zaãal s filmováním.
Jeho reÏijní debut byl film Páter Vojtûch.
Byl to skvûl˘ ãlovûk a nejplodnûj‰í reÏisér.
Natoãil celkem 111 filmÛ, tedy mnoÏství,
které tûÏko nûkdo pﬁekoná.
Po osvobození se mu podaﬁilo vypoﬁádat

s nadmûrn˘m poÏíváním alkoholu a opût
se s elánem pustit do práce. Friã mûl od
lékaﬁÛ stále pﬁísn˘ zákaz pití. Údajnû mu
ﬁekli, Ïe jedna jediná skleniãka ho mÛÏe
zabít.
Tu kritickou skleniãku si nalil v noci na
21. srpna 1968. Druh˘ den byl nalezen

DÛm ãp. 282, o jehoÏ historii pojednává ãlánek.

a odvezen do nemocnice, kde zemﬁel 26. 8.
1968.
Obyvatelé na‰eho mûsta mohou b˘t právem hrdi, Ïe se Ïivot tohoto velikána ãeského filmu dotkl i na‰eho mûsteãka.
Svatopluk Mare‰

Foto Eva Vlachová
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KALENDÁ¤ âERVENEC 2011
K-Centrum a Staroplzenecká galerie
Smetanova 932, Star˘ Plzenec
tel.: 377 183 662, 377 183 659
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz,
www.staryplzenec.cz
Otevﬁeno pro veﬁejnost:
Po, St
9.00-12.00 13.00-17.00 hod.
Út, ât
9.00-12.00 13.00-15.00 hod.
Pá
zavﬁeno
Od 18. 7. do 29. 7. 2011 zavﬁeno – dovolená.
Mûstská knihovna
Smetanova 932, Star˘ Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
O prázdninách knihovna otevﬁena:
Po, St
9.00-12.00 13.00-17.00 hod.
4. 7. zavﬁeno – dovolená.
Ostatní dny zavﬁeno.
Hrad RADYNù
Otevﬁeno pro veﬁejnost:
âervenec ÚT – NE 10.00 – 18.00 hod.
stálá audiovizuální pohádková expozice
s tajemn˘mi bytostmi z povûstí o hradu
Radyni a v˘stava skﬁítkÛ;

RadyÀské listy – ãervenec 2011

v˘hledové mapy na vûÏní vyhlídce;
novû - expozice o historii Starého Plzence
ROTUNDA sv. Petra a Pavla
Otevﬁena pro veﬁejnost:
2. ãervence 2011 (sobota) 13.00–16.00
hod.
Pravidelnû zpﬁístupnûna veﬁejnosti kaÏdou
první sobotu v mûsíci od kvûtna do záﬁí
2011 od 13.00 – do 16.00 hod.
2. ãervence 2011 (sobota) v 16.00 hod.
Ekumenická bohosluÏba ke cti sv. Cyrila a Metodûje a sv. patronÛ ãesk˘ch
Místo: rotunda sv. Petra a Pavla
Poﬁadatel: Starokatolická církev v âR
spolu s dal‰ími sestersk˘mi církvemi
3. ãervence 2011 (nedûle)
Benefiãní koncert se sbírkou na
dostavbu varhan
Gabriela Pechmannová – soprán
ZdeÀka Ledvinová - varhany
Místo: Kostel Narození P. Marie na Malé
Stranû
âas: 18.00 hod.
Poﬁadatel: Farní úﬁad Církve ﬁímskokatolické ve St. Plzenci

HASIâSKÉ MUZEUM
V˘stava historick˘ch ‰icích strojÛ
- otevﬁeno pro zájemce po telefonické
domluvû v prÛbûhu celého roku. Kontakt:
p. Franti‰ek Chrastil – ã. tel.: 606 608 187.
Staroplzenecká galerie
Alena Hankerová
RETROSPEKTIVA
- obrazy, kresby a dokumenty
Vstup: zdarma
V˘stava potrvá do 7. záﬁí 2011.
9. a 10. ãervence 2011
HISTORICK¯ VÍKEND NA RADYNI
Místo: areál hradu Radynû
âas: 11.00 – 18.00 hod.
Program: ‰ermíﬁské souboje, hudební a
taneãní vystoupení, ukázka raÏby mincí,
stﬁelba z luku a ku‰e pro dûti, lukostﬁeleck˘ turnaj pro veﬁejnost a dal‰í stﬁedovûké
kratochvíle.
Úãinkují: ãlenové Volnoãasového klubu
Avalon PlzeÀ a jeho hosté
Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec
Kontakt: info.plzenec@staryplzenec.cz,
tel.: 377 183 662, 377 183 659, www.staryplzenec.cz, Vstup: zdarma

BENEFIâNÍ KONCERT SE SBÍRKOU NA DOKONâENÍ STAVBY VARHAN
VE FARNÍM KOSTELE NAROZENÍ PANNY MARIE VE STARÉM PLZENCI (NA „MALÉ STRANù“)
V nedûli 3. ãervence 2011 od 18.00
hodin poﬁádala ﬁímskokatolická farnost ve Starém Plzenci benefiãní koncert se sbírkou na dostavbu varhan ve
farním kostele Narození Panny Marie
ve Starém Plzenci.
Ve farním kostele Narození Panny
Marie byla pﬁed nûkolika lety zahájena
stavba repliky barokních varhan. PÛvodní
nástroj byl zcela zniãen. Podrobnosti o jiÏ
proveden˘ch pracích a rovnûÏ o stavu
pÛvodního nástroje podal v krátkém pﬁehledu organolog ing. Jiﬁí Reindl. Stavba
varhan mohla b˘t pﬁed nûkolika lety zahájena také díky piln˘m aktivitám paní
Ivany Levé, poslankynû Parlamentu âR,
která bydlí ve Starém Plzenci. Díky získan˘m finanãním prostﬁedkÛm se podaﬁilo
restaurovat barokní varhanní skﬁíÀ a
rekonstruovat varhanní stroj prvního
manuálu. Práce se nyní pro nedostatek
penûz zastavily, nástroj bohuÏel zÛstal
zvukovû nedokonãen, je tﬁeba ho je‰tû
roz‰íﬁit o druh˘ manuál a pedál, aby byl
kompletní a slouÏil opût plnû svému
úãelu.
P. Petr Franta, kter˘ spravuje farnost
ve Starém Plzenci, se obrátil na plzeÀskou
pûvkyni Gabrielu Pechmannovou
s my‰lenkou uspoﬁádat koncert se sbírkou
na dokonãení stavby varhan. Cílem je
informovat veﬁejnost o souãasném stavu
prací a zaãít shromaÏìovat dal‰í potﬁebné
finanãní prostﬁedky. Spolu s plzeÀskou
rodaãkou Gabrielou Pechmannovou
vystoupila pﬁi koncertu varhanice ZdeÀ-

moÏnosti rozestavûného nástroje. Úãinkující vystoupily v benefiãním koncertu bez
nároku na honoráﬁ. Ve‰ker˘ v˘nos ze
vstupného utvoﬁil základ sbírky na dokonãení stavby nástroje. Koncert byl první
vût‰í akcí ve farním kostele Narození
Panny Marie po stavebních pracích, které
po del‰í dobu vyﬁadily kostel z bûÏného
provozu. Zaji‰tûní koncertu pﬁevzalo na
sebe obãanské sdruÏení Hudba bez hranic,
o.s. v úzké spolupráci s farností ve Starém
Plzenci a s K-Centrem, mûstskou knihovnou ve Starém Plzenci.
Kostel Narození Panny Marie na Malé Stranû, kde
se uskuteãnil benefiãní koncert na dostavbu varhan.
Foto archiv redakce

ka Ledvinová, která rovnûÏ Ïije ve Starém Plzenci. Obû umûlkynû v‰ak mohly
pﬁedstavit pouze jednoduch˘ repertoár pûveck˘ i instrumentální – s ohledem na

Koordinace akce:
Ing. Jitka Kuti‰ová, asistentka pûvkynû Gabriely Pechmannové
ãlenka v˘konného v˘boru obãanského
sdruÏení Hudba bez hranic, o.s.
mobil: 603 229 559,
e-mail: jitka.kutisova@seznam.cz

STRUâNÉ DùJINY VARHAN FARNÍHO KOSTELA NAROZENÍ
P. MARIE VE STARÉM PLZENCI
O pﬁedcházejících varhanách v tomto
v˘znamném, historicky a umûlecky pozoruhodném kostele se mnoho konkrétních archivních dokumentÛ nedochovalo. V pozdûj‰ím
opisu farní kroniky pravdûpodobnû z 18. století jsou zmínky o varhanách v renesanãní varhanní skﬁíni snad z r. 1554, dal‰í varhany mají
b˘t podle dochované knihy úãtÛ z r. 160.
Z r. 1710 mají pocházet dal‰í varhany, které
vydrÏely na kÛru kostela aÏ do r. 1916. Nemáme sice nikde v dochovan˘ch dokumentech

potvrzeného autora nástroje, ale organologové
podle typick˘ch znakÛ uspoﬁádání a provedení
dodnes dochované ãásti varhanní skﬁínû usuzují
na v˘znamného varhanáﬁe Václava Starcka,
pokraãovatele ve slavné tradici „loketské varhanáﬁské ‰koly“, zaloÏené jeho star‰ím bratrem
Mistrem Abrahamem Starckem. Ten je pokládán
za nejlep‰ího ãeského varhanáﬁe v‰ech dob,
geniálního stavitele varhan. Je autorem v˘znamn˘ch a jedineãn˘ch varhan napﬁ. ve Zlaté Korunû, v Plasích,
(Pokraãování na str. 7)
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nebo v kostele u sv. Jakuba na Starém Mûstû
PraÏském (dochovala se jen varhanní skﬁíÀ).
Z varhan postaven˘ch Václavem Starckem se
jich dochovalo do dne‰ní doby jen nûkolik.
Nejznámûj‰ím jeho nástrojem jsou varhany
transferovaného dûkanského kostela v Mostû,
ty byly po pﬁestûhování kostela velk˘m nákladem restaurovány.
V r. 1916 byly tyto varhany nahrazeny pro
svou znaãnou se‰lost a opotﬁebovanost nov˘m,
pneumatick˘m nástrojem. ¤ezbáﬁská v˘zdoba
prospektu (ãelní stûny) barokních varhan byla
ale tak mimoﬁádnû bohatá a vkusnû provedená,
Ïe pﬁes svou znaãnou devastaci dﬁevokazn˘m
hmyzem byla po nutné asanaci a opravû zakomponována do nov˘ch varhan. Varhany stavûl
Em. ·. Petr, varhanáﬁ v Praze, stály 5110 K.
E. ·. Petr patﬁil v âechách bezesporu k nejv˘znamnûj‰ím varhanáﬁÛm své doby. Postavil
ﬁadu velk˘ch pozoruhodn˘ch romantick˘ch
nástrojÛ v Praze, ale i na kÛrech v˘znamn˘ch
mimopraÏsk˘ch kostelÛ. Je autorem nûkolika
vlastních patentÛ na pneumatické systémy.
Také nûkteré z jeho men‰ích nástrojÛ lze oznaãit za hodnotné, obzvlá‰tû varhany z ranûj‰ího
období jeho tvorby. Varhany farního kostela ve
Starém Plzenci vznikly ale aÏ v dobû továrního
zpÛsobu v˘roby se v‰emi dÛsledky snahy
o stavbu levnûj‰ích nástrojÛ. Na kvalitû materiálu pouÏitého na postavení plzeneck˘ch varhan
se neblaze podepsala právû probíhající první
svûtová válka. Proto byl mimo jiné na v˘robu
vût‰iny kovov˘ch pí‰Èal pouÏit místo varhanního kovu náhradní, zvukovû neplnohodnotn˘
materiál – zinek. Historickou cenu nástroje
podstatnû sníÏila i absence vlastní dobové varhanní skﬁínû. Zde byla tato jednota naru‰ena
vestavbou do upravené historické skﬁínû z pod-

RadyÀské listy – ãervenec 2011
statnû star‰ího slohového období.
JiÏ v 80. létech minulého století byl stav varhan velmi ‰patn˘. Nástroj byl silnû napaden
ãervotoãem, ﬁezby byly ãervotoãem devastovány na „perník“, docházelo jiÏ k samovolnému opadávání ãástí ﬁezeb. Hratelnost nástroje
se rapidnû sniÏovala pro mnoÏství závad
a poruch. Neúspû‰ná snaha o úãelnou opravu
nástroje vyústila po diskuzích s odborníky
k pﬁesvûdãení, Ïe oprava stávajícího stroje je
nároãná, neekonomická a v˘sledky nezaruãují
dlouhodobou spolehlivost jeho funkce. PouÏit˘
pneumatick˘ systém je po tak rozsáhlém napadení ãervotoãem z ekonomického hlediska
prakticky neopraviteln˘.
Bylo proto rozhodnuto zachovat a restaurovat hodnotné a velmi cenné zbytky varhanní
skﬁínû barokních varhan, které by pﬁi otálení
s restaurováním zcela podlehly zkáze a pokusit
se získat finanãní prostﬁedky na rekonstrukci
nástroje z r. 1710. V˘chodiskem pro autentickou rekonstrukci byl krátk˘ popis nástroje
z r. 1914, stavební zvyklosti varhanáﬁÛ „loketské ‰koly“ a rozmûry kostelního kÛru. Z uvedeného popisu nástroje je zﬁejmé, Ïe varhany
mûly dvû klaviatury pro ruce (manuály) a jednu
klaviaturu pro nohy (pedál) s celkem 13 hlasy
(rejstﬁíky).
Úkol rekonstruovat varhany byl svûﬁen varhanáﬁi – restaurátorovi Václavu ·lajchovi,
kter˘ má bohaté zku‰enosti s restaurováním
varhan tzv. „loketské ‰koly“, m.j. varhan v Plasích a Zlaté Korunû.
PouÏitelné zbytky varhan Em. ·. Petra byly
deponovány v depozitáﬁi.
·Èastnou shodou okolností a zásluhou paní
poslankynû Ivany Levé ze Starého Plzence se
podaﬁilo v r. 2009 získat finanãní prostﬁedky
alespoÀ na restaurování varhanní skﬁínû

a rekonstrukci varhanního stroje prvního manuálu. Nástroj nyní stojí na kÛru kostela v plné
své barokní kráse, zvukovû ov‰em zÛstal nedokonãen a ãeká na roz‰íﬁení o druh˘ manuál
a pedál.
Pﬁes zvukovou nedokonãenost zní nástroj
jasn˘m a jadrn˘m barokním zvukem a jistû si
najde své vdûãné posluchaãe.
Ing. Jiﬁí Reindl,
západoãesk˘ organolog

Pohled z presbytáﬁe do lodi kostela s varhany.
Foto Daniel Stach
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ROK 2011 V MUZEU JIÎNÍHO PLZE≈SKA V BLOVICÍCH JE VE ZNAMENÍ HRAâEK A HER
V˘stava „Stavebnice Merkur v historii
Do tﬁetice dlouhodobá v˘stava „Staré
a souãasnosti“ je zapÛjãena od sbûratele ãasy mal˘ch dûtí“ dává nahlédnout do
Jiﬁího Mládka a seznamuje s 86letou his- svûta hraãek minulého století. PﬁibliÏuje
torií dnes jiÏ legendární stavebnice. dûtsk˘ svût nûkolika generací v improviK vidûní je model
zovaném dûtském
Ïeleznice, Eiffelova
pokojíãku. VystavûÏ, Ruské kolo.
vené exponáty lze
Vystavené jsou také
ãasovû zaﬁadit do
‰roubovací stavebnice
30.–70. let 20. stoz celého svûta - napﬁ.
letí. S ﬁadou hraãek
nejstar‰í Amerikan
si hrály dûti je‰tû
Model Builder z roku
v letech osmdesá1913, Meccano 1924.
t˘ch. Mezi nejv˘V˘stavu doplÀuje dûtznamnûj‰í exponáská herna se stavebty bezesporu patﬁí
nicemi Merkur, kde
ma‰inka a autobus
mohou dûti a dospûlí
z poãátku 40. let
sestavovat
podle
20. století. Nevlastní fantazie rÛzné V˘stava - Stavebnice Merkur.
chybí
domeãky
modely. V˘stavu lze
s nábytkem, nádonav‰tívit do 4. 9. 2011. V˘stava „Novove- bíãko, panenky, koãárky i post˘lky, auta
ské hraãky“ (1. 5.–4. 9. 2011) pﬁedstavu- a stavebnice. Unikátní je promítaãka
je tradiãní v˘robu hraãek v Kru‰n˘ch a stolní desková hra „Cestování po âeskohorách. V muzeu je zastoupena i souãasná slovensku“, a to vãetnû Zakarpatské Rusi.
v˘roba, kde jsou napﬁ. postaviãky z oblíPro tento rok je vyhlá‰ena v˘tvarná soubeného veãerníãku PAT a MAT.
tûÏ na téma „Namaluj svoji nejoblíbe-

nûj‰í hraãku“. Vyhodnocení dûtské
v˘tvarné soutûÏe probûhne na Dûtském
zámeckém dni 27. 8. 2011 od 14. hodin.
Muzeum otevﬁeno: kvûten aÏ záﬁí
dennû mimo pondûlí od 10 do 17 hodin.
Drahomíra Synáãová
Muzeum jiÏního PlzeÀska v Blovicích

Pﬁed 10 roky, v pátek
13. ãervence 2001,
zemﬁel náhle
pan Bﬁetislav Holub.
Kdo jste jej znali,
vzpomeÀte s námi.
Dûkuje rodina.

Z · S TA R¯ P L Z E N E C

TANEâNÍ SOUBOR
Z MAKEDONIE
Po velmi úspû‰ném koncertu, kter˘ se
konal na na‰í ‰kole v loÀském ‰kolním
roce v rámci Mezinárodního folklorního
festivalu CIOFF PlzeÀ, jsme se domluvili
se zástupci poﬁádajícího souboru Jiskra na
dal‰í spolupráci. Proto k nám do Starého
Plzence pozvali a pﬁivezli jeden z úãinkujících souborÛ na MFF CIOFF PlzeÀ 2011
– soubor ILINDEN z mûsta Bitola
v Makedonii.
Tento makedonsk˘ folklorní soubor
nám pﬁedvedl tradiãní lidové tance (pﬁedev‰ím z v˘chodní ãásti Makedonie, ale i
z jin˘ch oblastí).
V âeské republice se díky plzeÀskému
festivalu pﬁedstavil poprvé, takÏe na‰i Ïáci
byli úplnû prvními ãesk˘mi diváky.
Text a foto Jana.Tou‰ová

Makedonsk˘ taneãní soubor v krojích.

V ¯ L E T N A · U M AV U
Jak je krásná pﬁíroda na ·umavû, jsme se pﬁesvûdãili na ‰kolním v˘letû 25. kvûtna. Tﬁídy 1.A, 2.A, 3.A
a 4.B nastoupily do autobusu a vyrazily. Z Ant˘glu
jsme ‰li po nauãné stezce podél ﬁeky Vydry. Pﬁekvapilo nás, jak je ãistá a plná velk˘ch kamenÛ. Na Turnerovû chatû jsme si odpoãinuli a koupili si na památku
suven˘ry. Nejvíce se nám líbila Ïivá vydra. Je‰tû spoleãná fotka a pokraãovali jsme dál k âenkovû pile,
kde na nás ãekal autobus. Moc jsme se bavili. Byl to
skvûl˘ v˘let.
Krist˘na Linhartová a Ala Biriuc
Îákynû 4.B
Foto Jana ·indeláﬁová

Spoleãné foto u Turnerovy chaty.
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MEDVùDÍ STEZKA
Dne 22. 5. 2011 se konalo krajské kolo
„Medvûdí stezky“ ve Starém Plzenci. Do
areálu PO (pion˘rská organizace) se sjelo
celkem 42 dvouãlenn˘ch hlídek z okresÛ
PS, PM, PJ a RO. Pro dûti byly pﬁipraveny dvû tratû dlouhé okolo 2-4 km. Îactvo
IV a dorost bûÏelo del‰í traÈ a ãást jí absolvovalo podle buzoly. Nechybûly ani
úkoly, napﬁ. lanové pﬁekáÏky, odhad vzdáleností, pﬁenos bﬁemene, stezka pozornosti, hod na cíl, znalost stromÛ, dopravní
a topografické znaãky, vázání uzlÛ, práce
s buzolou apod. Nikdo se neztratil a v‰ichni zdárnû na‰li cestu do cíle. Ani v této
vût‰í konkurenci se na‰e dûti neztratily
a dosáhly na medaile.
V˘sledky:

Karolína Záhrubská a Kateﬁina Lukuczová na lanové pﬁekáÏce.

Foto Martin Rákosník

Úãastníci Medvûdí stezky.

Foto Martin Rákosník

Îáci I.
2. místo Vítek Matas, Matûj Vícha
Îáci II.
2. místo Adam Langerdot, Kevin Moller
Îáci III.
1. místo Jakub KﬁíÏek, Petr Pokora
3. místo Daniel Divi‰, Dominik Hrabû
Îáci IV.
2. místo Daniel DeCorte, Michael Kesl
Îákynû IV.
3. místo Karolína Záhrubská, Kateﬁina
Lukuczová
V‰em dûkuji za vzornou reprezentaci.
Jana Hermanová

KRAJSKÉ KOLO V LEHKÉ
ATLETICE
Dne 28. 5. 2011 se uskuteãnilo krajské kolo v atletice, konané
v N˘ﬁanech. Celkem se na stadionu se‰lo okolo 120 soutûÏících
z okresÛ PJ, PM, PS, RO, DO a KT. Konkurence byla opravdu velká,
pﬁesto se na‰e dûti snaÏily podat co nejlep‰í v˘kony, aby dosáhly na
stupnû vítûzÛ. A jak v‰e dopadlo?
V˘sledky vãetnû v˘konÛ umístûn˘ch do 4. místa:
Îáci I.
bûh 50 m skok hod (m) vytrvalostní bûh 400 m
3. místo
Filip Hrabû
8:90
282
19
1:25
Îáci II.
2. místo
Adam Landergot 8:44
4. místo
Kevin Moller
8:80
Îákynû II.
3. místo
Orfee DeCorte 8:31

364

27, 50

1:16

338

36

1:26

323

29

1:27

Start bûhu na 800 metrÛ.

Îáci III.
bûh 60 m skok hod (m) vytvalostní bûh 800 m
3. místo
Tomá‰ Brejcha 9:27
370 30
2:55
Îákynû IV.
4. místo
Petra Pirnerová 9:54

400

34

3:32

I ostatní dûti na dal‰ích místech se za své v˘kony nemusí stydût.
V‰em dûkuji za úãast.
Jana Hermanová
Foto Petra Landergotová

Úãastníci atletick˘ch závodÛ.
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SOUTùÎ „PLZENECKÉ HOUSLIâKY“ – 19. ROâNÍK
V sobotu 28. kvûtna 2011 se ve Starém
Plzenci uskuteãnil jiÏ 19. roãník soutûÏe
nejmen‰ích houslistÛ „Plzenecké housliãky“,
letos vyhlá‰en˘ pro tﬁi star‰í kategorie – dûti
desetileté, jedenáctileté a dvanáctileté.
Do Plzence se tradiãnû sjíÏdûjí malí nadaní
houslisté z cel˘ch âech, letos nejvíce z Prahy,
âesk˘ch Budûjovic a Plznû, aby pﬁedvedli svoje
umûní a v pﬁíjemné, klidné atmosféﬁe soutûÏili
o jednu z pﬁipraven˘ch keramick˘ch cen s motivem houslí, které pro nás jiÏ mnoho let vytváﬁí
v˘tvarnice Eli‰ka Kovandová v keramické dílnû

Na spoleãném koncertu základních umûleck˘ch ‰kol jiÏního PlzeÀska vystoupili kromû Erika Koãandrleho také
houslistka Johana Jendelová, akordeonista David Soukup a kytaristka Anna Poubová.
Foto P. ·ístek

PrestiÏní houslovou soutûÏí Plzenecké housliãky provázel ﬁeditel ZU· Star˘ Plzenec Miloslav Esterle.
Foto Jana Esterlová

EJKE v N˘ﬁanech. Îádná z tûchto cen po celá
léta soutûÏe není stejná, v‰echno jsou jedineãné
originály – a ti nej‰ikovnûj‰í soutûÏící jich mají
doma jiÏ malou sbírku.

zamûstnanci ZU· Star˘ Plzenec, získání vûcn˘ch cen, ladûní klavírÛ a dal‰í náklady spojené s organizací soutûÏe umoÏnili svou pomocí
a finanãní podporou p. Ale‰ Chadima
(EPLcond s.r.o., PlzeÀ), PlzeÀsk˘ kraj, manÏelé Kuti‰ovi z Prahy, p. Jan Skála (Bytspektrum,
PlzeÀ) a firma PPH Collegium z Hradce Králové.
Tradicí bohuÏel je ale i mal˘ zájem (neschopnost ãi nev‰ímavost?) provozovatelÛ Lidového
domu pﬁipravit a uklidit pﬁed touto celorepublikovou akcí prostory sálu i pﬁilehlého restauraãního zaﬁízení tak, aby hosty zvaly k pﬁíjemnému
posezení a organizátorÛm bylo umoÏnûno zab˘vat se jen pﬁípravou samotné soutûÏe a ne

regionu. Vedle vystoupení dûtského lidového
souboru Úslaváãek na Staroãesk˘ch májích ve
Starém Plzenci – Sedlci jsme mûli moÏnost
pﬁedstavit i dal‰í soubory na‰í ‰koly, tentokrát
na 1. roãníku Festivalu Ïákovsk˘ch kapel,
kter˘ zaãal v sobotu po poledni ve Spáleném
Poﬁíãí. Na venkovním jevi‰ti restaurace Ve
Dvoﬁe i pﬁes mírnou nepﬁízeÀ poãasí vystoupila pﬁed zaplnûn˘m hledi‰tûm desítka kapel,
tvoﬁená Ïáky ZU· ve Starém Plzenci, Nepomuku, Z· ve Spáleném Poﬁíãí, Gymnázia
v Blovicích a dal‰ími muzikanty. Za uskuteãnûní festivalu dûkujeme zejména panu uãiteli
Romanu ·kalovi, sponzorÛm i v‰em, kteﬁí jednotlivá vystoupení pﬁipravili, a jiÏ se tû‰íme na

První cenu v kategorii jedenáctilet˘ch houslistÛ
získal Ïák ZU· Star˘ Plzenec Erik Koãandrle.
Foto J. Koãandrle

SoutûÏ se koná tradiãnû cel˘ den v Lidovém
domû na Malé Stranû, zázemím pro soutûÏící
jsou tﬁídy a prostory ZU·, restaurace nabízí
hostÛm teplé obûdy. Velk˘ sál Lidového domu,
vyzdoben˘ kaÏdoroãnû Ïiv˘mi kvûtinami
a stromy zapÛjãen˘mi Zahradnictvím Fi‰er
s.r.o. v Plzni, se bûhem dne zaplní necel˘mi
dvûma stovkami hostÛ – dûtmi, rodiãi, vyuãujícími, korepetitory, odbornou porotou i tûmi,
kteﬁí rádi, pravidelnû a se zájmem jezdí „jen“
poslouchat. V‰ak také „Plzenecké housliãky“
jsou za léta své existence jiÏ známou znaãkou
a proslavují v kulturní sféﬁe na‰e mûsto po celé
republice.
Leto‰ní roãník soutûÏe nám pﬁinesl velikou
radost: První cenu v kategorii jedenáctilet˘ch
houslistÛ získal v silné konkurenci Ïák na‰í
ZU·ky Erik Koãandrle za pﬁednesení 1. vûty
sonáty E dur G. F. Händela a koncertu a moll „V
uherském slohu“ Oscara Riedinga. Absolutní
vítûzkou soutûÏe se stala leto‰ní vítûzka ústﬁedního kola Národní soutûÏe základních umûleck˘ch ‰kol, dvanáctiletá Pavla Tesaﬁová Prahy.
Pﬁípravu a prÛbûh soutûÏe zaji‰Èují tradiãnû

Festival Ïákovsk˘ch kapel ve Spáleném Poﬁíãí.

mytím Ïidlí, stolÛ, luxováním pódia, zametáním
podlah sálu, rok star˘ch pavuãin a odstraÀováním v‰elijak˘ch dal‰ích závad.
Pﬁí‰tí rok probûhne jubilejní 20. roãník soutûÏe. Chtûli bychom ho mít slavnostnûj‰í. JiÏ
v tûchto dnech se domlouvá program – recitál
vynikajícího mladého houslisty Josefa ·paãka,
kter˘ se zúãastnil jako dítû nûkolika roãníkÛ
na‰í soutûÏe. MÛÏeme se tû‰it i na slavnostnû
uklizen˘ sál, umytá okna ãi spravené dveﬁe
a ãistou, voÀavou restauraci?
Jana Esterlová
HUDEBNÍ VÍKEND 21. A 22. KVùTNA 2011
Pﬁedposlední víkend v kvûtnu byl pro Ïáky
a kantory plzenecké ZU·ky pln˘ hudebních
vystoupení a prezentace ‰koly po celém na‰em

Foto Jana Esterlová

dal‰í roãníky. V podveãer ãekalo Ïáky ZU·
Star˘ Plzenec pro zmûnu tﬁiãtvrtûhodinové
vystoupení na Dni regionu, konaném na
nádvoﬁí zámku v Nebílovech, kde se postupnû
prezentovaly jednotlivé ‰koly, umûlecká
seskupení, v˘tvarníci ãi ﬁemeslníci na‰eho
regionu. V nedûli dopoledne se pak na‰e ‰kola
pﬁedstavila na tradiãním Spoleãném koncertu
základních umûleck˘ch ‰kol jiÏního PlzeÀska,
kter˘ probíhá kaÏdoroãnû ve v˘stavní síni
Masné krámy v Plzni. V programu vystoupili
nejtalentovanûj‰í Ïáci ze ZU· v Blovicích,
Dobﬁanech, Nepomuku, Pﬁe‰ticích, Starém
Plzenci a Stodû. Na‰i ‰kolu ve dvouhodinovém
programu reprezentovali houslisté Erik Koãandrle a Johana Jendelová, akordeonista David
Soukup a kytaristka Anna Poubová.
Jana Esterlová
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M· SEDLEC
Mûsíc ãerven byl v M· pln˘ poznávání, dobrodruÏství a nov˘ch záÏitkÛ. Nejprve jsme nav‰tívili DÛm pohádek v Plzni, kde jsme si hráli,
tanãili, tvoﬁili… Poté nás ãekal v˘let do
zámeckého parku v PrÛhonicích. Na nádvoﬁí
zámku jsme zhlédli pohádku „O vodníãkovi a
jezerní královnû“ a pak jsme si pro‰li krásn˘,
rozkvetl˘ park. Dal‰ím v˘letem bylo tajemné
PlzeÀské historické podzemí. Dûti dostaly
helmy a pro‰ly se chodbami pod znám˘mi
plzeÀsk˘mi ulicemi. Jako poslední nás ãekaly
náv‰tûva lesa s prÛvodcem a závûreãná ‰kolní
slavnost. Pak uÏ jen hurá na prázdniny!
Text a foto Lenka Václavoviãová

Dûkujeme paní uãitelce Mgr. Marcele Bardounové za skvûle odvedenou práci v prÛbûhu na‰eho prvního ‰kolního roku. Krásné prázdniny Vám pﬁejí Ïáci 1.A a jejich rodiãe.
Foto Lenka Voldﬁichová

ZAKONâENÍ ·KOLNÍHO ROKU
NA Z· V SEDLCI
Poslední ‰kolní mûsíc nám v‰em, dûtem
i dospûl˘m, utekl jako voda. Poslední
akce, které jsme pro dûti pﬁipravili nebo
kter˘ch jsme se zúãastnili, byly:
1. 6. - pﬁespání ve ‰kole - na tuto akci se
dûti tû‰ily snad nejvíc
2. 6. - vycházka na zámek Kozel a zpût,
kde jsme si vyzkou‰eli svoji kondiãku
3. 6. - Bûh kolem sedleckého rybníka
7. 6. - divadlo Alfa, Îabákova dobrodruÏství
9. 6. - velk˘ ‰kolní v˘let
Také jsme se zúãastnili dvou sportovních
zápolení, Sportovního dne ve Starém
Plzenci a Trojboje na 7. Z· v Plzni.
13. 6. – beseda s policií âR
20. 6. - ‰kolní slavnost spojená s vystoupením, které si pro rodiãe pﬁipravily na‰e
dûti

Dûti pﬁi taneãním vystoupení Foto Anna Císaﬁová

SPOLEâENSKÉ
ORGANIZACE

PrÛhonick˘ park.

Z· SEDLEC
BESEDA S POLICIÍ âESKÉ
REPUBLIKY
Tradicí na na‰í ‰kole se staly besedy
s policií âR. Dûti se dozvûdûly mnoho
zajímavostí, mohly i vyzkou‰et a prohlédnout policejní v˘stroj a v˘zbroj. Dûti nejvíce nadchla práce policejního psa a jeho
psovoda, kteﬁí pﬁedvedli prvky v˘cviku
poslu‰nosti a zadrÏení pachatele. Dûkujeme b˘valému Ïáku Petru Miksanovi a za
poutavé vyprávûní a pﬁedvedené ukázky.
Hana Nekolová

Dûti si zkou‰í policejní vybavení.
Foto Anna Císaﬁová

V¯LET DO MARIÁNSK¯CH
LÁZNÍ
Ve ãtvrtek 9. 6. se celá sedlecká základka
vydala na celodenní v˘let na rozhlednu
Krásno, pﬁírodní rezervaci Kladská a do
Mariánsk˘ch Lázní. Okouzlila nás nejen
vyhlídka z rozhledny, ale i kamenná rozhledna samotná, protoÏe byla postavena
ve zcela atypickém duchu. V Mariánsk˘ch Lázních jsme se zastavili u zpívající fontány a vût‰ina z nás ochutnala
lázeÀské prameny.

Îáci Z· Sedlec pod rozhlednou Krásno.
Foto Anna Císaﬁová

Obãanské sdruÏení HÛrka a Radynû poﬁádá vzpomínkové setkání pﬁi pﬁíleÏitosti
596. v˘roãí upálení M. Jana Husa a pﬁíchodu vûrozvûstÛ Cyrila a Metodûje dne 4.
ãervence 18.00 hod. u památníku MJH u kostela sv. Jana Kﬁtitele na námûstí a od
20.00 hod. u skalky v Kollárovû ulici.
Na obû akce zve ãleny a pﬁíznivce v˘bor OSHR.
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TÁTAFEST

tak zdûdûn˘ poklad a samozﬁejmû lásku.
Bylo to krásné odpoledne! To v‰e se mohlo
uskuteãnit jen díky mûstu Star˘ Plzenec, které
je hlavním partnerem a spolupoﬁadatelem akce
Tátafest! a také díky na‰im sponzorÛm:
Krajsk˘ úﬁad PlzeÀského kraje, MrakNet
s.r.o., www.hrackyprochlapy.cz, Autoservis
Nedvûd s.r.o., Star˘ Plzenec, Jana ·ilhánková,

Tátafest! je krásná akce,
která se konala v sobotu 11.
ãervna 2011 pod Radyní.
Tátafest poﬁádalo RC Dráãek v rámci celorepublikové kampanû Táta dneska
frãí! jiÏ
ãtvrt˘m rokem. I tento roãník byl úspû‰n˘. Poãasí jsme
mûli jako na objednávku
a tatínkÛ s dûtmi, a samozﬁejmû i s maminkami, pﬁi‰lo na
200! Od pÛl tﬁetí se mohly
dûti vyﬁádit na trampolínách,
nechat si namalovat na obliãej tﬁeba mot˘la nebo si
namalovat
svého
tátu.
Z tûchto velk˘ch obrázkÛ
pak bûhem akce vznikala
galerie pod ‰ir˘m nebem.
Nûkteré v˘tvory si mÛÏete
od ãervence prohlédnout
také ve Staroplzenecké cukrárnû.
Tatínkové si bûhem celého
Foto Lenka KuÏmová
odpoledne mohli zkou‰et SoutûÏ tatínkÛ ve stﬁílení ku‰í na terã
stﬁelbu z ku‰e a souãasnû si
Potraviny Na RÛÏku, V.P.O. KOVO s.r.o.,
v této disciplínû zasoutûÏit o hodnotné ceny.
Pﬁe‰tice, Haribo, Granko, Mladá fronta, nápoStﬁedem pozornosti byli staroplzeneãtí hasiãi
je Kubík, Stock PlzeÀ, BoÏkov s.r.o., VZP âR,
se sv˘m vybavením. Tatínkové opût dostali
poboãka PlzeÀ, www.skluzavka.cz, Formule
voln˘ vstup na hrad Radynû. PrÛbûÏnû bylo
shop, Olympia PlzeÀ, mûsto Pﬁe‰tice, ZP Metal
moÏné si zakoupit lístky do tomboly s krásn˘Aliance, Bon Pari, Nestlé - ãokolády Orion.
mi cenami jak pro tatínky, tak i pro jejich ratoV‰em patﬁí velké podûkování! V neposlední
lesti. Tombola byla letos zcela vyprodána.
ﬁadû i dobrovoln˘m maminkám, pro které
Tﬁe‰niãkou na dortu bylo krásné divadélko
uspoﬁádání takovéhle akce není úplnû lehké.
v podání Divadélka Máma a Táta! Dûti se úplnû
UÏ se tû‰íme na dal‰í roãník!
vÏily do pﬁíbûhu a pomáhaly hercÛm a námoﬁLenka KuÏmová
níku Kabuovi pﬁíbûh zdárnû dokonãit, a nalézt

4. ROâNÍK SEDLECK¯CH
SLAVNOSTÍ
6. srpna 2O11 v areálu hasiãské
zbrojnice v SEDLCI
Program:
15.00 – 18.00 hod. Hudební vystoupení ãlenÛ ligy heligonkáﬁÛ
● znám˘ heligonkáﬁ Zenan Franti‰ek
z Pﬁíbrami
● manÏelé Pezlovi z Kameného Újezda
● Mertl Vladimír z Mileãe u Nepomuka
● 18.00 hod. KdyÏ pﬁijedou hasiãi, tak
to vÏdycky zasyãí
- úãinkuje divadlo LUCIFER z D˘‰iny
s hudební skupinou GUTTA
● 19.00 – 24.00 hod. k tanci i poslechu
hraje hudební skupina DADA BAND
● Bohat˘ doprovodn˘ program pro dûti.
● Pro zájemce prohlídka hasiãského
muzea a v˘stavy ‰icích strojÛ.
● Pﬁíjemné posezení a obãerstvení
zaji‰tûno.
Vstup 80 Kã, dûti do 15 let zdarma.
Vstupenky budou slosovány v bohaté
tombole.
Srdeãnû Vás v‰echny zvou hasiãi
SEDLEC!
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SK SPORTteam DOLI Star˘ Plzenec poﬁádá
dne 23. ãervence 2011 XI. roãník turnaje
v MÍâOVÉM SEDMIBOJI dvojic
o putovní pohár mûsta Starého Plzence.
Kde: STAR¯ PLZENEC, Herejkova 1031 (Malá Strana – u ﬁeky)
Prezentace: do 8.00 hod.
Zaãátek: v 8.30 hod.
V pﬁípadû ‰patn˘ch klimatick˘ch podmínek se turnaj pﬁeloÏí nebo
dohraje 24. 7. 2011.
Sporty: stolní tenis, tenis, volejbal, nohejbal – v‰e ve dvojicích
fotbal a házená – stﬁelba na branku, ko‰íková – hod na
ko‰.
V‰e se hraje dle platn˘ch pravidel jednotliv˘ch sportÛ (pouze
zkrácené hry).

Okresní kolo celoroãní hry Plamen se konalo 4. ãervna ve Spáleném Poﬁiãí. Celoroãní nároãná soutûÏ sloÏená ze závodu v‰estrannosti a z 5 hasiãsk˘ch disciplin provûﬁila ‰ikovnost a vûdomosti soutûÏních kolektivÛ. DruÏstva mlad‰ích i star‰ích ÏákÛ
ze Sedlce vybojovala 3. místa a obdrÏela bronzové medaile a krásné poháry.
Na závûreãné soutûÏi ve ·tûnovickém Borku dne 19.ãervna probûhlo vyhodnocení
Okresní ligy mlad˘ch hasiãÛ PlzeÀ-jih , kde za celkové v˘sledky ze soutûÏí v roce
2010/ 2011 obdrÏeli mladí hasiãi ze Sedlce putovní pohár a cenu za 1. místo.
V‰ichni závodníci i vedoucí mûli z umístûní velkou radost.
Text a foto Milu‰e Chrastilová, SDH Sedlec

Informace: pan DoleÏel – Star˘ Plzenec, Herejkova 1031,
telefon: 373721033, 605987754
email: sportteamdoli@seznam.cz
web: www.skdolistaryplzenec.banda.cz
Pﬁihlá‰ky: nejpozdûji do 22. 7. 2011
s vkladem 250,- Kã za dvojici.
Vklad musí b˘t uhrazen souãasnû s pﬁihlá‰kou.
SoutûÏ je plánována maximálnû pro 16 dvojic, v pﬁípadû vût‰ího
zájmu rozhoduje o úãasti v soutûÏi dﬁívûj‰í datum pﬁihlá‰ky.
Ceny: putovní pohár, malé poháry, vûcné ceny.
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INFORMACE Z SK SPORTTEAM
DOLI STAR¯ PLZENEC
Tenisov˘ a sportovnû rekreaãní klub SK
SPORTteam DOLI Star˘ Plzenec poﬁádá v jarních a letních mûsících témûﬁ kaÏd˘ t˘den
sportovní nebo zábavnou akci. V dne‰ním
vydání uvádím pﬁehled tûch nejzajímavûj‰ích.
DùTSK¯ DEN
Dûtsk˘ jsme poﬁádali v sobotu 29. kvûtna.
Se‰lo se témûﬁ padesát dûtí, které soutûÏily
v oblíben˘ch disciplínách v jednotlivcích i
v druÏstvech (viz fota). Mezi úãastníky nechybûly jiÏ tradiãnû dûti z dûtského domova
Domino. Nûkdy se soutûÏilo aÏ do posledních
sil, takÏe se pﬁi pﬁetahování lanem ocitlo i celé
druÏstvo na zemi. Maminky musely pouÏívat
asi hodnû úãinn˘ prací prá‰ek, aby bylo obleãení od antuky zase ãisté.
TENISOVÁ ·KOLA
Jarní ãást tenisové ‰koly jiÏ byla ukonãena.
Letos se na na‰em kurtu stﬁídalo dvaadvacet
dûtí, které se uãily tenisov˘m základÛm pod
dohledem tﬁech zku‰en˘ch trenérÛ. Nemáme
mezi sebou pouze zaãáteãníky, nûkteré dívky
hrají tenis v na‰em SK jiÏ témûﬁ deset let. Na
závûr tenisové ‰koly byly sehrány turnaje,
jejichÏ v˘sledky budou zveﬁejnûny v následujícím vydání. Podzimní ãást tenisové ‰koly
bude zahájena na konci srpna.

FOTBALISTÒM SK STAR¯ PLZENEC P¤IJELA POP¤ÁT SPARTA
Je to jiÏ 90 let, co fotbaloví nad‰enci zaloÏili v na‰em mûstû klub pod názvem SK Star˘
Plzenec. K tomuto v˘roãí bylo na 11.6.2011
pﬁipraveno fotbalové odpoledne. Na fotbalovém hﬁi‰ti se nejprve objevili mlad‰í Ïáci, kteﬁí
sehráli poslední mistrovské utkání se Slávií
PlzeÀ. Tento zápas se jim mimoﬁádnû vyvedl
a svého soupeﬁe vyprovodili v˘praskem 12 : 1.
Tímto vítûzstvím se navíc stali vítûzi skupiny
„D“ mûstského pﬁeboru jarní ãásti. Hned po
zápase byli proto odmûnûni vûncem buﬁtÛ
a lahví „rychl˘ch ‰puntÛ“, které jim pﬁedal prezident klubu Milan Franûk. Poté nastoupil na
hﬁi‰tû v‰echen plzeneck˘ fotbalov˘ potûr a soutûÏil v kopání penalt na minibranku ãi trefování lahve zavû‰ené v „‰ibenici“ branky. Úspû‰ní
stﬁelci pak byli odmûnûni zmrzlinov˘mi cenami. V‰e se pomalu blíÏilo k vrcholu tohoto dne.
V 18 hodin nastoupila na hﬁi‰tû muÏstva „star˘ch gard“ SK Star˘ Plzenec a AC Sparta
Praha. SparÈané nastoupili v této sestavû: Trnûn˘, Caudr, BaÏant, Pergl, Voná‰ek, Slan˘, Pe‰ice, Jarolím, Trval, âern˘ a Berger. Plzenecká
sestava byla „vyztuÏena“ dvûma tﬁicátníky
Schejbalem a Dolákem. Zápas ﬁídil prvoligov˘

rozhodãí Paták, na pomezí byl Bu‰a a Kostelník. Pohledn˘ fotbal se hrál od prvních minut,
hlavnû b˘valí „ligisté“ v‰echny pﬁesvûdãovali,
Ïe fotbalové umûní nezapomnûli. První poloãas
skonãil 3 : 0 ve prospûch hostÛ, domácí mûli aÏ
pﬁíli‰n˘ respekt ze znám˘ch jmen. V druhém
poloãase bylo i více ‰ancí na domácích kopaãkách a bohuÏel aÏ ta poslední, v 90. minutû,
skonãila gólem ve sparÈanské brance (autor
Tomá‰ Dolák). Zajímavé utkání tak skonãilo
zaslouÏenû koneãn˘m v˘sledkem 4 : 1 pro
Spartu. Nejlep‰ím hráãem zápasu byl domácí
brankáﬁ Míra ·olar, kter˘ pﬁedvádûl neskuteãné
zákroky, ani hosté ne‰etﬁili chválou na jeho
adresu. Zajímavostí zápasu bylo to, Ïe do dresu
Sparty se o poloãase oblékli dva borci Starého
Plzence (Míra Spáãil a Pavel Brejcha)
a vyzkou‰eli si, jaké je to hrát v „rudém“ dresu.
Brejcha byl jen kousek od gólu, kdyÏ jeho
bomba z 20 metrÛ skonãila na bﬁevnû plzenecké branky. Fotbal skonãil, ale zábava pokraãovala, pod ‰ir˘ch nebem bylo disco. BohuÏel
se setmûním pﬁi‰el i liják. Fotbalisté a nûkteﬁí
jejich pﬁíznivci se v‰ak nedali.
Petr Li‰ka

SOUTùÎ DRUÎSTEV DAVIS CUP
V této soutûÏi dosahujeme v posledních
letech znaãn˘ch úspûchÛ, na které chceme
navázat také v tomto roãníku. Zatím se nám to
daﬁí, hráãi obou na‰ich druÏstev podávali
velmi dobré v˘kony. DruÏstvo „A“ postoupilo
do závûreãného finále a má na‰lápnuto, aby
okresní soutûÏ vyhrálo popáté za sebou.
„Béãko“ se umístilo na tﬁetím místû ve své
skupinû a jen velmi tûsnû mu unikla moÏnost
bojovat o postup do I. divize.
TURNAJE JEDNOTLIVCÒ
Díky úãasti v soutûÏi druÏstev nemáme moc
ãasu na úãast na turnajích. Pﬁesto jsme jiÏ
nûkteré zvládli a úspûchy se dostavily. Tomá‰
DoleÏel s Jardou Nollem obsadili dvû druhá
místa ve ãtyﬁhﬁe na celostátním okruhu turnajÛ
pro neregistrované hráãe Attour. Daﬁilo se jim
na turnajích v Radnicích a Letkovû.
MÍâOV¯ SEDMIBOJ DVOJIC
Míãov˘ sedmiboj dvojic se uskuteãní 23.
ãervence 2011. V‰echny informace jsou uvedeny na pﬁiloÏeném plakátku.
Máte-li zájem o na‰e akce, sledujte:
www.skdolistaryplzenec.banda.cz.
Text a foto Milan DoleÏel

Skládání obrazce bylo oﬁí‰kem i pro maminky.

Spoleãné foto hráãÛ SK Star˘ Plzenec - a internacionály Sparta Praha.

Foto P. Protivinsk˘

LETNÍ NEBO ZIMNÍ OLYMPIÁDA DùTÍ A MLÁDEÎE?
Zámûrnû jsem ãekal s dal‰ím pﬁíspûvkem do
„Hodnû tûÏko, nikdy se mi nechce. V zimû
RadyÀsk˘ch listÛ o malé lyÏaﬁce a tenistce Teretenisové turnaje nehraju, jen málo trénuju.
ze HABEROVÉ ze Starého Plzence. Z malé
Mám hroznû tûÏké nohy. Ale jak se dostanu troTerky se stala dlouhonohá a poﬁád ‰tíhlá sleãna,
chu do formy, tenis mû opût chytne. Líbí se mi,
která nedávno oslavila 12. narozeniny.
Ïe kaÏd˘ zápas je jin˘.“
âekal jsem proto, jestli uÏ dojde
Vloni Tereza vyhrála 8 celona tûÏké rozlousknutí oﬁí‰ku
státních turnajÛ, je 2.hráãkou
a padne rozhodnutí mezi lyÏema
západoãeského kraje a 50.
a tenisem a také proto, jak si porahráãkou celostátního Ïebﬁíãku.
dí s celostátní konkurencí v katePﬁed Vánoci reprezentovala
gorii mlad‰ích ÏákyÀ.
v Rakovníku v juniorském
Oslovil jsem proto Terku
Fed-cupu dívãích druÏstev.
a zeptal se, jestli uÏ do‰lo na tvrdé
Momentálnû bojuje s druÏrozhodnutí, zda lyÏe nebo tenis?
stvem TK Slavia PlzeÀ o první
„LyÏe si vzít nikdy nenechám,
místo a postup na Mistrovství
miluju rychlost a ledovaté velké
âR druÏstev mlad‰ích ÏákÛ.
kopce. Mrazy mnû uÏ vÛbec nevaZrovna tak v barvách Zwiesedí a taky tady mám více kamarálu je‰tû v druÏstvech neokusila
dÛ. I kdyÏ mû trenéﬁi na tenisu
hoﬁkost poráÏky.
poﬁád tlaãí do rozhodnutí, lyÏí se
Pﬁí‰tí t˘den Tereza odjíÏdí
nikdy nevzdám!“
jako reprezentantka kraje do
Tereza Haberová.
A proã taky, vÏdyÈ Tereza se
Foto archiv Olomouce na V. Olympiádu
prosadila v mlad‰ích Ïákyních,
dûtí a mládeÏe. a s jak˘mi cíli?
kde soupeﬁila s o rok star‰ími dûvãaty do abso„Chtûla bych jen vyhrávat. A kdyÏ to nevylutní ‰piãky v celém Nûmecku, kde odzávodila
jde teì na letní, budu se tû‰it do Beskyd na
a sbírala poháry témûﬁ celou sezónu.
zimní Olympiádu.“
V âechách stihla vyhrát celkové 1. místo
Mnû nezb˘vá, neÏ Terce drÏet palce, aÈ poﬁád
v sérii ‰esti závodÛ ·umavského pohárku.
zÛstane skromnou a v‰estrannou sportovkyní.
Terky talentu si v‰ímají trenéﬁi DSV (nûmecA také drÏím palce jí i rodiãÛm ve v˘bûru
k˘ svaz lyÏování),a proto od sezóny 2011/2012
‰koly, neboÈ v Z· Sedlec, kde na‰la neuvûﬁitelbude smût startovat na nûmeck˘ch i ãesk˘ch
nou podporu u v‰ech vyuãujících a spoluÏákÛ,
svazích pouze v barvách centra mládeÏe SC
pát˘m roãníkem konãí ‰kolní docházku.
Zwiesel. Ptal jsem se Terky dále, jak zvládá
Martin Kasberger
pﬁechod z lyÏí na tenisové kurty?
SC Zwiesel
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ZÁVODY âESKÉHO POHÁRU V RAâICÍCH
V nejvût‰ích vedrech ãervnov˘ch dní vyrazil oddíl kanoistiky na
dal‰í závod âeského poháru, tentokrát do Raãic u Roudnice nad
Labem. Na tomto nejlep‰ím evropském závodi‰ti se nám daﬁilo
o poznání lépe neÏ v Sedlãanech.
Nejlep‰ím závodníkem oddílu byla stejnû jako v Sedlãanech
PéÈa Niebauerová, kterou dûlila od medaile pouhá jedna sekunda,
a tak si odvezla „pouze“ bramborovou medaili. SvÛj ãas si zde
zlep‰ila o 4 sekundy. Na dvoukiláku dojela v konkurenci 28 závodnic jedenáctá a to je také solidní v˘sledek. Skvûlou sérii umístûní
je‰tû vylep‰ila ‰est˘m místem na deblkajaku s Karolínou Nuliãkovou z Plznû. DûvãatÛm to jelo pûknû, takÏe si spolu urãitû je‰tû
zazávodí.
Va‰kovi Vávrovi se na pûtistovce povedl perfektní start. ·koda
Ïe tempo nevydrÏel aÏ do konce. Nakonec z toho bylo páté místo.
Dvoukilák se mu tolik nepovedl, dojel na 17. místû. Na deblu
s Tádou Vavﬁiãkou se bohuÏel neprobojovali do finále.
Na‰i nejmlad‰í závodníci Kuba Niebauer a Jirka Vávra pﬁedvedli na dvoukiláku bezvadn˘ souboj, kter˘ vyhrál Kuba s náskokem
pﬁed star‰ím Jirkou. Kuba dojel na 28. místû a Jirka na 31. místû.
Na pûtistovce se sice spolu v jízdû nepotkali, ale bojovali také, co
to ‰lo. Jirka dojel sedm˘ a Kuba osm˘. Vyzkou‰eli si také spoleãnou jízdu na deblkajaku. Na to, Ïe jeli první závod, to bylo skvûlé
páté místo mezi nejmlad‰ími.
Mezi juniory nejlep‰ího v˘sledku dosáhl Marek Korãák, kter˘ se
probojoval do mezijízdy na trati 200 m, ‰koda Ïe do finále se uÏ
nedostal.

Táta pﬁipravuje PéÈu na závod.

Foto Marek Vávra

PéÈa na deblu s Karolínou.

Foto Marek Vávra

SEDLâANY
Prvním závodem na provûﬁení fyzické kondice na‰ich kajakáﬁÛ
a kajakáﬁek byl âesk˘ pohár mládeÏe v Sedlãanech. Závodilo se
zde jak na tratích sprintérsk˘ch, tak i ve vytrvalosti. Jako perliãka
byl pro nejmen‰í závodníky pﬁipraven je‰tû závod v bûhu na 1500
m.
Na‰im juniorÛm se bohuÏel nedaﬁilo. Umístûní Tomá‰e a Marka
Korãáka a Simony ·alomounové se díky silné konkurenci dalo
oãekávat. Tomá‰ ani Marek se neprobojovali z rozjíÏìky na krátk˘ch tratích. V závodû na 3 km dojel Marek 26. a Tomá‰ 27. Simona byla úspû‰nûj‰í. Její deváté místo ve finále B má urãitou v˘sledkovou váhu.
V˘sledky na‰ich nejmlad‰ích závodníkÛ byly podstatnû lep‰í. Na
trati 500 m se Tadeá‰ Vavﬁiãka sice do finále neprobojoval, ale PéÈa
Niebauerová, Va‰ek a Jirka Vávra ano. PéÈa dojela tûsnû za medailov˘m umístûním na ãtvrtém místû. Va‰ek byl v kategorii benjamínkÛ B sedm˘ a Jirka v benjamínkách C také sedm˘. Ve vytrvalostním závodû na 2 km byl Va‰ek 21., Jirka byl z neznámého
dÛvodu diskvalifikován, Táda byl 26. a PéÈa dojela na skvûlém
‰estnáctém místû.
Poãasí pﬁálo, první leto‰ní stanování u Sedlãanského rybníka
jsme si uÏili a tû‰íme se na dal‰í závody do Raãic.
Marek Vávra

VYBAVENÍ CYKLISTY
S rozmáhajícím se poãtem cyklistick˘ch stezek vyráÏí na kolo ãím dál více cyklistÛ. Dospûlí i dûti si pak uÏívají bezstarostné jízdy a
díky tomu ãasto zapomínají na základní zásady volby vybavení cyklisty. Kromû dobﬁe padnoucí uzavﬁené obuvi, svûtlého obleãení, rukavic a br˘lí, by nemûl Ïádn˘ cyklista zapomenout na helmu.
Pﬁi pádu z kola hrozí lidem nûkolik druhÛ
zranûní. Od odﬁenin, pohmoÏdûnin, pﬁes zlomeniny aÏ k poranûní hlavy. A právû poranûní
hlavy je ze v‰ech zranûní nejnebezpeãnûj‰í,
neboÈ jeden takov˘ pád mÛÏe ná‰ Ïivot zcela
zmûnit nebo dokonce ukonãit. KaÏd˘ cyklista
by mûl proto pﬁi kaÏdé jízdû nosit na hlavû
cyklistickou helmu.
NO·ENÍ CYKLISTICKÉ HELMY
Jak jsme si jiÏ uvedli, no‰ením helmy bûhem
jízdy na kole, pﬁedcházejí obãané Ïivotu
nebezpeãn˘m úrazÛm hlavy. Praxe ukazuje, Ïe
velk˘ poãet cyklistÛ si bere helmu pouze na
del‰í vyjíÏìku. Nikdo z nás v‰ak nemÛÏe s jistotou ﬁíci, Ïe z kola nespadne, kdyÏ pojede
napﬁíklad jen 50 metrÛ pro rohlíky. Nasazení
helmy trvá 10 sekund, léãba z tûÏkého zranûní
i nûkolik mûsícÛ.

Helma pﬁi pádu splní svou funkci jen za
pﬁedpokladu, Ïe je správnû nasazená a zapnutá. Obyãejné helmy mají pouze pásky, které se
zapínají pod bradou. Lep‰í helmy jsou vybaveny mechanismem pro nastavení obvodu kolem
hlavy. Díky nim pak helma lépe sedí.
·patn˘m seﬁízením páskÛ mÛÏe dojít k situaci, kdy helma pﬁi pádu z hlavy spadne. Proto
vûnujte dostatek ãasu na upravení helmy.
Pásek a spona pod bradou se nesmí zaﬁezávat
ani tlaãit do krku, musí umoÏnit pohodlné
nastavení a zároveÀ pevnû sedût. Spona pásku
musí b˘t lehce rozepnutelná jednou rukou a
nesmí pﬁi zapnutí leÏet na kosti spodní ãelisti.
Dále pásky po stranách hlavy nesmí vést pﬁes
ucho, ale vedle nûj. Pﬁi pádu by totiÏ mohla
poranit cyklistu samotná helma.
Pokud helma byla vystavena silnému nárazu, jiÏ ji nepouÏívejte. Pﬁi dal‰í kolizi uÏ nemusí správnû plnit svou funkci.
HELMA A DùTI
Pokud máme pﬁipomenout zákon ã. 361/ 2000
Sb. o provozu na pozemních komunikacích,
pak ten ﬁíká: „cyklista mlad‰í 18let je povinen za
jízdy pouÏít ochrannou pﬁilbu schváleného typu
podle zvlá‰tního právního pﬁedpisu a mít ji nasazenou a ﬁádnû pﬁipevnûnou na hlavû“.

O tom, jestli dítû nosí helmu, záleÏí pﬁedev‰ím na rodiãích. Proto jsme si pro rodiãe pﬁipravili základní rady:
Dûti neví, jaká nebezpeãí jim hrozí pﬁi jízdû
na kole. Vysvûtlete jim, proã mají helmu pﬁi
jízdû na kole nosit a ãemu tím pﬁedcházejí.
Velkou pozornost vûnujte v˘bûru helmy.
Dítû by si mûlo helmu samo vyzkou‰et.
DÛleÏité je také vnímat, která helma se dítku
líbí. Chceme pﬁeci, aby dítû helmu nosilo
s radostí.
Helma musí mít odpovídající velikost a na
hlavû by mûla dobﬁe sedût.
Uãte va‰eho potomka jiÏ od maliãka, Ïe stejnû jako funkãní brzdy, patﬁí ke kolu cyklistická helma. NezapomeÀte proto i Vy sami nosit
pﬁi jízdû helmu.
ZÁVùREM
Nosit cyklistickou helmu není Ïádná ostuda,
ale projev zodpovûdnosti. V dne‰ní dobû je na
silnicích hust˘ provoz a na rozdíl od vozidla,
cyklistu nechrání Ïádné plechy karosérie.
Myslete na to, Ïe kolize se nemusí stát pouze
na nejfrekventovanûj‰ím silniãním tahu, ale
tﬁeba jen kousek od Va‰eho bydli‰tû. Proto
nezapomínejte, Ïe volbou správného obleãení
a pﬁedev‰ím cyklistické helmy, chráníte svÛj
Ïivot.
por. Bc. Libor Pilaﬁ
komisaﬁ PIS PJ
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Hledám podnájem malého bytu –
garsonky (nebo koupím) v Plzenci
nebo Sedlci. Tel.: 608 440 869.
Koupím men‰í byt – garsonku v
Plzenci nebo Sedlci. Tel.: 608 440
869.
Prodám pûknou dûtskou kolobûÏku
(pro dítû ve vûku 6–10 let). Cena
dohodou. Tel. 728 308 792.
Nabízím pronájem bytu 1+1, jiÏní
strana, od 1. 8. Info v obchodû kvûtináﬁství na Masaryk. nám, St. Plzenec.
Vymûním 2+1 v Plzni na Slovanech,
OV, 60 m2, za 3 + 1 ve St. Plzenci,
OV. Rozdíl doplatím. Tel.: 731 046
851.
Prodám zdûnou ﬁadovou garáÏ
v OV ve St. Plzenci. Cena dohodou.
Tel.: 602 187 217.
Prodám pûkn˘ slunn˘ byt 3+1 ve
Starém Plzenci. V˘born˘ stav, klidné
místo, v˘hled do pﬁírody. Tel. 774
374 616.
Prodám byt 1+1 v pﬁízemí ve St.
Plzenci. Tel.: 605 458 281.
Prodám byt 3+1/L v OV ve St.
Plzenci, ul. 28. ﬁíjna, 69m2 + 24m2
sklepa, 1.p. panel. revitalizovaného
domu po rekonstrukci, cena
1.799.000 Kã - dohodou. Tel.: 776
648 882.
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