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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že
situace kolem Penny
marketu je stále nejdiskutovanějším tématem
v našem městě, budu se
i v tomto čísle Radyňských listů věnovat situaci kolem této kauzy.
Penny market písemně potvrdil zájem
připravit nový návrh vizualizace a dopravního napojení, které bude odpovídat všem
předpisům a bude v souladu s VIZÍ rozvoje
města. Na novém návrhu je Penny market
připraven spolupracovat s architekty. A jaká
je aktuální situace? Přípravný výbor (p. Kotora, p. Soušek, p. Šimána) předložil městskému úřadu petici s potřebným počtem
podpisů a nadefinovanou otázkou, o které
má být rozhodnuto v referendu. Tím splnil
zákonné podmínky pro vyhlášení místního
referenda a zastupitelé by měli na dalším
zasedání rozhodnout o vyhlášení referenda
k otázce, pod kterou se podepsalo cca 900
občanů a která zní:
„SOUHLASÍTE s tím, aby Zastupitelstvo
a Rada města Starý Plzenec bezodkladně
podnikly veškeré kroky v samostatné
působnosti K ZABRÁNĚNÍ výstavby
obchodního zařízení o prodejní ploše
větší než 200 m2 v blízkosti Základní
školy Starý Plzenec v prostoru
vymezeném ulicemi Nádražní – Radyňská – Nerudova – Jiráskova v katastrálním území Starý Plzenec?“ ANO/NE.
Jaký bude další postup? Pokud občané NECHTĚJÍ v této lokalitě výstavbu žádného
obchodního zařízení o prodejní ploše větší
než 200 m2 (tj. ani Penny, Lidl, Billu,… či
novou samoobsluhu) musí hlasovat ANO
(tzn., že SOUHLASÍ s tím, aby město ZABRÁNILO výstavbě takového obchodního
zařízení). Pokud občané CHTĚJÍ v této
lokalitě výstavbu nějakého obchodního
zařízení o prodejní ploše větší než 200 m2,
musí hlasovat NE (tzn., že NESOUHLASÍ
s tím, aby město ZABRÁNILO výstavbě
takového obchodního zařízení). Otázka,
o které má být konáno referendum se tedy

nevztahuje jen k Penny marketu, ale ke
všem typům obchodního zařízení obecně
o prodejní ploše větší než 200 m2. Výsledek
referenda je pro město závazný v podstatě
na mnoho let dopředu a zrušit ho lze zase
jenom referendem.
O petici a konání referenda byli informováni jak zástupce Penny marketu, tak
současný vlastník pan Tetzeli. Možnosti
vyjednávat o budoucí podobě obchodního
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zařízení, např. o možnosti dvoupodlažního objektu, napojení dopravy např. z Nádražní ulice, či jiných variantách a podmínkách, včetně úpravy okolí, jak bylo
záměrem 10 zastupitelů při hlasování na
únorovém zastupitelstvu, jsou v současné
době „u ledu“. Jak se vlastník nyní rozhodne naložit se svým majetkem, je pro město
velkou neznámou.
Pokračování na straně 2

Radyňský pohár
13. ročník fotbalového turnaje minižáků
pod záštitou poslance Parlamentu ČR Josefa Vozdeckého
a starostky města Vlasty Dolákové
Termín: 16. 5. 2015 od 8:00 do 15:00 hodin
Místo konání: Fotbalové hřiště SK Starý Plzenec, Na Hřišti 109

CONCERTINO
LENKY FILIPOVÉ
V úterý 21. dubna 2015 se uskutečnil
jako pátý v pořadí koncert 30. sezóny Kruhu přátel hudby ve Starém Plzenci. Do Sta-

rého Plzence přijela známá zpěvačka a kytaristka Lenka Filipová, která vystoupila se
svým programem „Concertino“ v kostele
Narození Panny Marie ve Starém Plzenci.
V programu zazněly jak skladby starých
světových mistrů vážné hudby, tak i známé
populární písně z repertoáru Lenky Filipové
za klavírního doprovodu Jindřicha Koníře.
Do posledního místa diváky zaplněný
kostel a bouřlivý potlesk obecenstva svědčily o tom, že tato kulturní akce se bezvýhradně vydařila.
Město Starý Plzenec děkuje sponzorům
této kulturní akce: společnosti VCES a.s.
a společnosti Čermák a Hrachovec a.s.
Děkujeme za spolupráci páterovi římskokatolické farnosti Starý Plzenec panu Petru Frantovi, Josefu Švédovi a také lidem ze
školské a kulturní komise rady města paní
Marcele Bardounové, Janě Toušové, Haně
Stýblové a Miloslavu a Janě Esterlovým.
Eva Vlachová
 Lenka Filipová se svým Concertinem ve
Starém Plzenci sklidila velký úspěch.
Foto: Josef Švéda
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Pokračování ze strany 1
A co se týká běžného chodu města? Věřím, že většina z Vás zaznamenala, že v současné době jsou instalovány cedule k označení ulic, na náměstí se opravuje pomník
obětem II. světové války a sloup se sochou
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Panny Marie, na který jsme získali dotaci
z Krajského úřadu Plzeňského kraje. Uspěli
jsme na kraji i s ostatními žádostmi o dotaci - získali jsme peníze na úpravu zeleně
na Ostré Hůrce a údržbu stromořadí jabloní
ve Smetanově ulici, dále na projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení na cyklostezku ze Starého Plzence do Koterova, na
Keltský den na Radyni i na infocentrum.
Celkem finanční prostředky ve výši 300 tis.
Kč. Budou pokračovat práce na starém hřbitově nad farou, kde bude opravena kamenná
zeď, osazeny dřevěné brány s výhledem do
okolní krajiny a dřevěný kříž, budou očištěny a osazeny staré náhrobky, budou dosázeny nové dřeviny (lípy, javory, břečťan,…)
tak, aby celý projekt byl dokončen na podzim letošního roku.
Závěrem mi dovolte, abych Vám přiblížila některé kulturní a sportovní akce
a věřím, že si každý vybere „tu svoji“. Začátkem května vzpomeneme tak jako každoročně u pomníků padlých ve Starém
Plzenci a Sedlci obětí 1. a 2. sv. války. Spolek Staroplzenecké varhany a Římskokatolická farnost Vás zvou 10.5. od 18 hodin
na další benefiční koncert, kde si můžete
v kostele Narození Panny Marie na Malé
Straně poslechnout variace lidových písní. V sobotu 16. 5. přijďte fandit malým
fotbalistům na již 13. ročník fotbalového

turnaje Radyňský pohár do areálu SK Starý
Plzenec. A další sobota 23.5. bude opravdu
bohatá – sedlečtí hasiči pro Vás připravili
již 10. ročník staročeských májů a TJ Spartak Sedlec 4. ročník přespolního běhu pro
děti i dospělé „Běh přes tři vsi“. Ve Starém
Plzenci můžete v tento den navštívit v Lidovém domě soutěž mladých houslistů
„Plzenecké housličky“, kterou již tradičně
zajišťuje ZUŠ. Dne 29. 5. pořádá římskokatolická farnost v kostele na Malé Straně
další ročník Noci kostelů. A v neděli 30. 5.
pro Vás připravila staroplzenecká železnice a Pionýr Dětský den, kde se děti opět
mohou mimo jiné těšit na jízdy vláčkem.
V průběhu celého května a června si můžete ve staroplzenecké galerii prohlédnout
výstavu prací dětí MŠ Starý Plzenec „Pro
maminku“, výstavu k 70. výročí osvobození
a výstavu k 70. výročí založení organizace
SKAUT. Z uvedeného výčtu akcí je vidět,
že ani v květnu se v našem městě nudit nebudeme. Je potěšující, že akce jsou občany
hojně navštěvovány a já bych při této příležitosti chtěla poděkovat všem, kteří se na
jejich pořádání podílejí.
Milí spoluobčané, přeji Vám do nadcházejícího období dny plné sluníčka a osobní
pohody.
Vlasta Doláková, starostka

ZE ŽIVOTA MĚSTA
INFORMACE ZE SCHŮZÍ
RADY MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
8. schůze – 11. března 2015
RM
■ vzala na vědomí přehled zakázek společnosti PRONAP s. r. o. na 11. – 13. týden 2015;
■ vzala na vědomí inventarizační zprávu
ústřední inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku, závazků a pohledávek města k 31. 12. 2014 v předloženém
znění,
■ schválila uzavření smlouvy o poskytnutí
účelové dotace s Plzeňským krajem v předloženém znění za poskytování sociálních
služeb v roce 2015;
■ souhlasila na žádost RC OFF – ROAD
klubu Plzeň, s pořádáním závodů RC off –
road modelů pod záštitou starostky města Bc. Vlasty Dolákové v prostoru bývalého lomu pod Radyní v roce 2015 v termínech 11. 4., 16. 5., 13. 6., a 8. 8.;
■ vzala na vědomí vyjádření právničky
městského úřadu a odboru životního prostředí k nepovolené výsadbě 12 ks javorů v Sedlci podél silnice III/18023 včetně

návrhů řešení a doporučila ponechat vysázené stromy na místě do doby realizace
chodníku dle projektu spol. D-plus;
■ vzala na vědomí rozbor hospodaření
města za 1-12/2014 v předloženém znění;
■ souhlasila s návrhem rozpočtového
opatření č. 2/2015 v předloženém znění;
■ vzala na vědomí Zápis z jednání s občany Sedlce ze dne 5. 3. 2015 a doporučila zohlednit jednotlivé akce v rozpočtech města;
■ uložila vyzvat písemně společnost A+R,
s. r. o, Radonice k předložení konkrétního návrhu řešení záměru výstavby Penny
Marketu v plánované lokalitě;
9. schůze – 19. března 2015
RM
■ vzala na vědomí oznámení SDH Sedlec o pořádání akcí „Staročeské máje“ dne
23. 5. 2015 a „Oslavy 125. výročí SDH Sedlec“ dne 01. 8. 2015;
■ vzala na vědomí žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích města, souhlasila na návrh odboru ŽP
a po projednání s OS Kvetoucí stromy s pokácením jednoho dubu a jedné třešně na náklady žadatelů včetně zajištění nové výsadby
a nesouhlasila s pokácením jedné douglasky tisolisté a jedné borovice lesní;

■ souhlasila na žádost vedoucí K-Centra,
s konáním zábavní akce pro děti s názvem
„Piráti“ v sobotu dne 29. 08. 2015 v areálu víceúčelové požární nádrže ve Starém
Plzenci dle předloženého návrhu;
■ vzala na vědomí další došlou žádost Ladislava Sýkory v době zveřejnění záměru, o pronájem objektu bývalé nepoužívané vodárny v Heydukově ulici a uložila vyzvat žadatele k předložení nabídkové ceny
v zalepené obálce a předložit RM;
■ souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy
za stanovených podmínek na pronájem zahrádky v Luční ulici na dobu určitou s Danou Bukovanskou;
■ vzala na vědomí žádost Aleny Černé
o ukončení pronájmu zahrádky v Luční
ulici;
■ vzala na vědomí vyúčtování plesu města a ZŠ Starý Plzenec konaného 28. 2. 2015
v Lidovém domě se ziskem 76.977 Kč
a souhlasila na návrh vedoucí K-Centra, s navýšením rozpočtu K-Centra v roce
2015 o tuto částku;
■ vzala na vědomí předložené cenové nabídky na opravu památníku obětem I. a II.
sv. války umístěného na náměstí ve Starém
Plzenci a souhlasila se zadáním prací panu
Karlu Granátovi, který předložil nejnižší
cenovou nabídku;

Radyňské listy - květen 2015

Strana 3

MĚSTO STARÝ PLZENEC
MĚSTSKÝ ÚŘAD
FINANČNÍ A MAJETKOPRÁVNÍ ODBOR
Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec
zveřejňuje
VÝZVU
k podání žádostí vlastníků bytů a obytných domů na území městao úvěr
z Fondu rozvoje bydlení na pořízení kanalizační přípojky
v katastrálním území Starý Plzenec a Sedlec u Starého Plzence
Výzva k podání žádostí o poskytnutí výše uvedeného úvěru je zveřejněna v souladu s ustanovením článku 3 odst. 3 Statutu Fondu rozvoje bydlení (zveřejněného na webových stránkách
města http://www.staryplzenec.cz/obcan/mestsky-urad/uredni-deska/statut-fondu-rozvoje-bydleni-1938.html?kshowback=4_5).
Součástí tohoto oznámení jsou tiskopisy:
Žádost o poskytnutí úvěru a Potvrzení o výši příjmu (zveřejněné na webových stránkách města http://www.staryplzenec.cz/obcan/aktuality/?ftshow=145&ftresult=%C5%BD%C3%A1dost+o+poskytnut%C3%AD+%C3%BAv%C4%9Bru&show_archiv=1).
Konečný termín pro přijetí žádostí stanovila rada města na den: 30. 09. 2015
Bližší informace podá odbor finanční a majetkoprávní – Iveta Fajtová, budova městského
úřadu, Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec (kancelář č. 2, I. patro), Tel.: 377 183 645,
Mobil: 602 113 403, E-mail: fajtova@staryplzenec.cz.

■

vzala na vědomí žádost SOU obchodu a řemesel s.r.o. o prodloužení nájemní
smlouvy na dobu určitou, od 1. 8. 2015 do
31. 7. 2017, na nebytové prostory v objektu Raisova 96;
■ souhlasila s prodloužením nájemní
smlouvy na dobu určitou, od 1. 4. 2015
do 31. 3. 2016, na byt č. 2 na adrese Sedlec
99 s paní Petrou Chalupovou, na byt č. 19
na adrese Sedlec 99 s paní Jiřinou Babkovou, na byt č. 14 na adrese Havlíčkova 194
s paní Marií Šimkovou, na byt č. 1 na adrese Svatopluka Čecha 1143 s paní Alenou
Kučerovou, na byt č. 2 na adrese Svatopluka Čecha 1143 s paní Gabrielou Fuksovou;
■ vzala na vědomí Zápis z jednání s nájemcem Lidového domu ve Starém Plzenci ze dne 16. března 2015 a uložila vypracovat návrh smlouvy o spolupráci s nájemci Lidového domu, jejímž předmětem
bude zejména spolupráce při pořádání kulturních a společenských akcí ve spolupráci
s městem a podpora pivovaru;
■ souhlasila se zajištěním koordinátora bezpečnosti práce na realizaci investiční akce „Výstavba sběrného dvora odpadů
města Starý Plzenec“ dle předložené nabídky Ing. Tomáše Honégera Plzeň;
■ stanovila termíny pro uzavírání občanských sňatků pro období září – prosinec
2015 na dny: 5. září, 10. října, 14. listopadu a 12. prosince;
■ vzala na vědomí žádost Ing. Mirky Vyskočilové, členky školské a kulturní komise RM,
týkající se spolupráce města při zajištění Velikonočních trhů v Sedlci dne 5. 4. 2015;
■ souhlasila na žádost Klubu orientačních
sportů Slavia VŠ Plzeň s konáním oblastního
závodu v orientačním běhu dne 12. 4. 2015
v městských lesích kolem hradu Radyně;
■ vzala na vědomí Územní studii obytná
zóna „Starý Plzenec, Pod Hřištěm“ a souhlasila s vložením územní studie pořizova-

telem MMP-OSS do evidence územně plánovací činnosti;
■ souhlasila na žádost předsedkyně Školské a kulturní komise Mgr. Marcely Bardounové s pořádáním výtvarné a literární
soutěže pro MŠ, ZŠ a ZUŠ „Víš, kde byla
Stará Plzeň?“, která bude zakončena vyhlášením vítězů a výstavou prací 29. 5. a 20. 6.
2015 v kostele na Malé Straně ve Starém Plzenci;
■ vzala na vědomí zápis z jednání zpracovaný na základě informací poskytnutých
Ing. Jiřím Tetzeli dne 18. 3. 2015 k současnému stavu nákupního střediska Radyně
ve Starém Plzenci, jehož je majitelem;

INFORMACE
ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
4. zasedání – 23. března 2015
Zastupitelstvo města
■ vzalo na vědomí tajemníkem městského
úřadu podané informace o splnění usnesení z předchozího zasedání;
■ zrušilo své usnesení č. 03.08/2015 ze dne
09.02.2015 v celém rozsahu;
■ vzalo na vědomí nesouhlasné stanovisko
Českého svazu žen k prodeji a směně
pozemků v historické části Starého Plzence
za účelem stavby Penny Marketu zaslané
předsedkyní Evou Vackovou a názory SVJ
Nerudova 765/766 k tématu Penny market;
vzalo na vědomí informaci Ing. Hroudy
k aktuální situaci Penny Market;
■ vzalo na vědomí Inventarizační zprávu o provedené inventarizaci majetku, závazků a pohledávek města k 31. 12. 2014
s tím, že celková hodnota inventarizova-

ného majetku města k tomuto datu činí
515.338.377,29 Kč;
■ vzalo na vědomí Rozbor hospodaření
1-12/2014;
■ schválilo rozpočtové opatření č. 2/2015
v předloženém znění, kterým dochází
v rozpočtu města na rok 2015 k navýšení
celkových příjmů o 5.097.608,24 Kč a k navýšení celkových výdajů o 4.200.000,00 Kč;
■ vzalo na vědomí usnesení finančního
výboru č. 3/2014 - 2018 ze dne 16. 3. 2015;
schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti s Jitkou Maršíkovou, Libuší Srbenou
a Zdeňkou Pohořelickou v předloženém
znění, jejímž předmětem je závazek
jmenovaných zřídit městu věcné břemeno
služebnosti na pozemku parc. č. 710/13
v k. ú. Starý Plzenec v jejich spoluvlastnictví z důvodu umístění stavby “Kanalizace
Luční ulice – Starý Plzenec”;
■ souhlasilo s bezúplatným nabytím
části pozemku parc. č. 310/24 v k. ú. Starý
Plzenec, která bude oddělena geometrickým
plánem, od MUDr. Karla Svidenského;
■ schválilo poskytnutí finančních odměn
ve výších po 1.500 Kč ročně členům kontrolního výboru ZM Josefu Dvořákovi,
Václavu Frantovi a Dr. Václavu Hákovi za
výkon funkce v roce 2014;
■ vzalo na vědomí prohlášení Ing. Meduny a Bc. Vajshajtla k elektronické zprávě od
Ing. Souška.

REFERENDUM
– SOUČASNÝ VÝVOJ
V pondělí 23. března byl podán návrh
na vyhlášení místního referenda na MěÚ
Starý Plzenec.
Činnosti a aktivity související s uspořádáním referenda se nyní vyvíjejí běžným
a očekávaným způsobem. V úterý 7. dubna,
tedy v zákonné lhůtě, jsme byli městským
úřadem Starého Plzence vyzváni k doplnění návrhu na uspořádání referenda. Odpověď jsme konzultovali s právním oddělením
Transparency International a doplněný návrh na konání místního referenda jsme odevzdali městskému úřadu v pondělí 20. dubna (v jím požadované lhůtě do 30. 4. 2015.)
Pro občany Starého Plzence je důležitá především informace, že hlavní náležitost - dostatečné množství podpisů - byla městským
úřadem akceptována bez námitek.
Do dnešního dne cca 950 občanů Starého Plzence vyjádřilo svůj souhlas s konáním referenda! Neuvěřitelné množství
platných podpisů se nasbíralo hned napoprvé, navíc za nečekaně krátkou dobu díky
samotné aktivitě občanů Starého Plzence.
Takový zájem občanů o dění ve svém městě
je skutečně dobrou zprávou. Sběr podpisů
je tedy úspěšně ukončen, o dalším vývoji
Vás bude přípravný výbor dále informovat.
Děkujeme za podporu.
Za přípravný výbor Ing. Jiří Šimána
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BUDE FUNGOVAT
NÁKUPNÍ CENTRUM
I V LÉTĚ?
Tuto jednoduchou otázku mi položila manželka a já jí odpověděl, že nevím.
Pak pouze konstatovala, „Co je to za odpověď, když jsi neustále na radnici a musíš to vědět!“. Vysvětloval jsem, že se musí jít
zeptat pana Tetzeliho (majitel OC Radyně),
pana Půty (nájemce), organizátorů místního Referenda (pana Kotory, pana Souška,
pana Šimány) a naší opozice (pana Ereta),
a že vedení města má pouze malou možnost do tohoto procesu nyní zasáhnout. Po
dvou hodinách konstatovala: „A kam jako
budou chodit lidi nakupovat? To teda bude
pěkný průšvih...“
Na rozdíl od Samsona Lenka a opoziční Volby pro St. Plzenec a Sedlec a jejich
vtipů „Z rodné hroudy“ mi nepřijde směšné, že nákupní centrum OC Radyně v nynější podobě končí k 30.6.2015. Co bude
potom, ví dnes asi pouze majitel objektu.
Radu a zastupitelstvo města může o svých
záměrech informovat, ale také nemusí. Já
nyní nemám žádnou informaci než tu, že
současný nájemce dostal výpověď z nájmu
k 30. 6. 2015.
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Proč k tomu došlo, když ještě 9. 2. 2015
na zastupitelstvu pan Tetzeli při představování Penny marketu říkal, že mu jde o spolupráci s panem Půtou a naším městem?
Nevím….. Co ale vím určitě je to, že jsem
na zmíněném zastupitelstvu dne 9. 2. 2015
hlasoval pouze pro zahájení jednání (já
osobně a dalších devět zastupitelů). Hlasovali jsme pro usnesení: „….Směna pozemků bude uskutečněna pouze v případě
předložení pravomocného stavebního povolení a splnění dohodnutých podmínek
odsouhlasených zastupitelstvem města ve
smlouvě budoucí směnné.“
Pro informaci upřesňuji, že získat stavební povolení trvá rok. Budoucí směnnou
smlouvu bychom nyní vyjednávali a předložili na červnové zastupitelstvo. Proč následně opozice zvolila velmi tvrdou rétoriku o falšování a padělání, rozšiřovala nesmysly o různých propojeních, dehonestovala pana Tetzeliho, spoluorganizovala reportáže na TV Zak, ČT 24 a pustila se
do podpory místního referenda s nejednoznačnou otázkou? Chtěli zase svrhnout
paní starostku nebo radu města? Opět Vám
odpovím, že skutečně nevím a ani to nechápu..…. Faktem je to, že běží výpověď
z nájmu panu Půtovi. Opozice a organizátoři místního referenda nyní nesou hlav-

Inzerujte v měsíčním zpravodaji

Radyňské listy
více na www.staryplzenec.cz
ní odpovědnost za budoucí vývoj okolo
nákupního střediska. Zastupitelstvo města nyní musí za téměř 100.000Kč vyhlásit
místní referendum, které bude možná úplně k ničemu.
Závěrem snad pouze to, že jsem ještě
v profesním životě nezažil tak arogantní
a útočné vystupování jedné skupiny (opozice a organizátoři referenda), když hlavní
trumfy má nezpochybnitelný vlastník objektu a pozemků. A jako naprosto hloupé beru vysvětlení pana Ereta na zastupitelstvu 16. 3. 2015 k prvopočátku celé kauzy: „…měl jsem nahrávku, byly zjištěny nesrovnalosti, televize mne sama kontaktovala, byl jsem nemocný, musel jsem něco říkat a byla to náročná situace.“
Ing. Pavel Hrouda
člen Rady města Starého Plzence
zdroj citací: www.staryplzenec.cz
a manželka Jana

Radyňské
y
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KULTURA
Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ KVĚTEN 2015
K-Centrum a Staroplzenecká galerie
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel.: 377 183 662, 377 183 659
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
Po
08:00-12.00
13:00-17:00 h
St
08:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt 08:00-12:00
13:00-14:30 h
Pá
08:00-12:00 h
So, Ne a svátky
09:00-15:00 h
Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
Po
09:00-12:00
13:00-17:00 h
St
09:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt 09:00-12:00
13:00-14:00 h
Pá
zavřeno
HRAD RADYNĚ
Otevřeno: SO, NE, 01.05. a 08.05.
od 10:00 h do 18:00 h
Oživené prohlídky s Radoušem:
02.05., 16.05. a 31.05. od 18:00 h
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA
Otevřeno: SO 02.05.2015
od 13:00 do 16:00 h
Skupinové prohlídky (min. 6 osob) mimo
otevírací dobu po objednání na tel.:
377 183 662, 377 183 659.
4. května 2015 (pondělí) – vernisáž
PRO MAMINKU
práce dětí MŠ ke Dni matek
Místo: Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Čas: 17:00 h
Pořadatel: K-Centrum, městská knihovna
a MŠ St. Plzenec
Kontakt: www.staryplzenec.cz,
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz,
tel: 377 183 662
Výstava potrvá do 21. května 2015.
5. května 2015 (úterý)
VI. koncert 30. sezóny KPH
Pěvecký koncert Gabriely Pechmannové
a jejích hostů z Konzervatoře Plzeň
Místo: obřadní síň radnice,
Masaryk. nám. 121, St. Plzenec
Čas: 18:00 h
Pořadatel: K-Centrum, městská knihovna
Kontakt: info.plzenec@staryplzenec.cz,
tel.: 377 183 662, 377 183 659,
www.staryplzenec.cz
Vstupné: dospělí 150 Kč, děti od 6 do
15 let a studenti 50 Kč; (prodej vstupenek
na místě před koncertem).

6. května 2015 (středa) - vernisáž
Výstava fotografií k 70. výročí
osvobození Starého Plzence
- vernisáž výstavy fotografií z doby osvobození St. Plzence na konci 2. světové války
za účastí členů rodiny pana Karla Steinera,
staroplzeneckého rodáka, který zahynul
v koncentračním táboře v Osvětimi.
Místo: Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Čas: 15:45 h
Pořadatel: K-Centrum, městská knihovna
a OSHR
Výstava potrvá do 21. května 2015
6. května 2015 (středa)
Uctění památky obětí I. a II. světové války
Masarykovo náměstí 16:45 h
Malá Strana (pamětní deska
V. Kratochvíla) 17:00 h
Sedlec (park u rybníka) 17:15 h
Pořadatel: K-Centrum, městská knihovna
9. května 2015 (sobota)
Revival OLYMPIC Domažlice
Místo: Music club, St. Plzenec,
Masaryk. nám. 52, Čas: 21:00 h
16. a 17. května 2015 (sobota a neděle)
Dny úzkorozchodné železnice
Místo: areál Pionýr St. Plzenec
Čas: 10:00 h – 17:00 h
Pořadatel: Pionýr Starý Plzenec
23. května 2015 (sobota)
Májová slavnost po staročesku
Místo: areál hasičské zbrojnice v Sedlci
Čas: od 14:00 h, Pořadatel: SDH Sedlec

23. května 2015 (sobota)
Plzenecké housličky
23. ročník soutěže nejmenších houslistů
Místo: Lidový dům, Raisova 2. St. Plzenec
Čas: 08:00 h – 18:00 h
Pořadatel: ZUŠ Starý Plzenec
27. května 2015 (středa) – vernisáž
Výstava k 70. výročí založení SKAUT
Místo: Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Čas: 17:00 h
Pořadatel: K-Centrum, městská knihovna
a SKAUT St.Plzenec
Kontakt: www.staryplzenec.cz,
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz,
tel: 377 183 662
Výstava potrvá do 25. června 2015.
29. května 2015 (pátek)
Noc kostelů
Místo: kostel Narození Panny Marie
Čas: 18:00 h – 24:00 h
Pořadatel: Římskokatolická farnost
St. Plzenec
30. května 2015 (sobota)
DEN DĚTÍ
Místo: areál dětského tábora (pod lesem)
ve St. Plzenci
Čas: 10:00h – 17:00h
Pořadatel: Pionýr Starý Plzenec
HASIČSKÉ MUZEUM V SEDLCI
Výstava historických šicích strojů
Otevřeno pro zájemce po tel. domluvě
v průběhu celého roku.
Kontakt: František Chrastil, tel.: 606 608 187
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Město Starý Plzenec
K-Centrum, městská knihovna
a
Základní umělecká škola
Starý Plzenec
Vás zvou na festival

hudební
a divadelní
zahrada
sobota 20. června 2015
13:30 – 20:00 hod.
Zahrada kostela Narození Panny Marie
•
•
•
•
•

13:30
13:35
14:00
14:30
15:00

• 15:30
• 16:00
• 16:30
• 17:00

zahájení
lidový soubor Úslaváček
dětský pěvecký sbor
soubor žesťových nástrojů
vyhodnocení soutěže
„Víš, kde byla Stará Plzeň?“
Mamomapasida folkrock
ukázky z muzikálu
Červená Karkulka
Bengál
závěr

Lidový dům Starý Plzenec
– večerní divadelní představení)
18:00 – 20:00 hod. Johann Nepomuk
Nestroy – Lumpácivagabundus - divadelní
představení. Účinkuje ochotnický
divadelní soubor Jirásek 2012.
Vstupné na místě před představením: plné 100 Kč, snížené 60 Kč
Vstupné v předprodeji v K-Centru: plné 80 Kč, snížené 50 Kč

Doprovodný program:
•

Vstupné na hudební vystoupení v zahradě: dobrovolné

Kostel Narození Panny Marie
Výstava žákovských prací ze soutěže s názvem
Víš, kde byla stará Plzeň?

10:00

komentovaná prohlídka
naučné stezky Stará Plzeň
a kupci
• 14:00 – 17:00 pro veřejnost otevřena
rotunda sv. Petra a Pavla
• 14:00 a 16:00 komentovaná prohlídka
kostela Narození P. Marie
Vstupné na komentované prohlídky: plné 40 Kč, snížené 20 Kč

Občerstvení zajištěno
Benefiční koncert pro staroplzenecké varhany
Kostel Narození P. Marie ve St. Plzenci – neděle 21. června 2015 od 18:00 hodin
Komorní soubor L’estro arco pod vedením Miloslava Esterleho hraje A. Vivaldiho

Radyňské listy - květen 2015
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LIDOVÉ PÍSNĚ V KOSTELE

CYKLUS KO NCERTp

Jaro už konečně přemohlo zimu a jak jinak ho přivítat, než hezkou písničkou. Lidové písničky dovedou být vážné, milostné, veselé i darebné. Přibližují nám drobné životní epizody našich předků
a kupodivu jim nechybí ani klíč k srdci současných lidí. Je to tím,
že v nich převládá humor a ironie, důvěra v jednoduchost života, upřímnost a citová čistota. Neznámí autoři je vymysleli z vnitřní potřeby, pro vlastní potěchu a v optimistické víře v kladné hodnoty života.
Spolek Staroplzenecké varhany Vás tímto zve na další z cyklu
koncertů pro plzenecké varhany. Na návštěvníky čeká setkání s lidovými písničkami ze západních a jižních Čech v osobité úpravě Martina Kaplana a Josefa Fialy. Oba interpreti spolu začali hrát
v souboru písní a tanců Škoda Plzeň a rozhodli se svou současnou činnost uměleckého dua zaměřit právě na lidové písně. Svoje písně čerpají ze sbírek lidových písní 19. a 20. století. Výrazným
úspěchem byl jejich debut v rámci festivalu k 100. výročí narození
Bohuslava Martinů v St. Louis (USA). Vedle rozhlasového natáčení jsou zváni ke koncertům po celé České republice i v zahraničí.
Koncert se uskuteční v kostele Narození Panny Marie na Malé
Straně v neděli 10. května 2015 v 18 hodin. Výtěžek ze vstupného bude opět věnován na dostavbu varhan. Všichni jste srdečně
vítáni.
Za spolek Staroplzenecké varhany
Helena Procházková

PRO PLZENECKÉ VARHANY

Staroplzenecké varhany, z. s. a \ímskokatolická farnost

ve Starém Plzenci vás srdeēnĢ zvou na benefiēní koncert

Martin Kaplan & Josef Fiala
Variace lidových písní
ze západních
a jižních ýech
kostel Narození Panny Marie na Malé StranĢ

nedĢle 10. kvĢtna 2015 v 18 hodin
Koncert se uskuteēní za podpory PlzeŸského
kraje. VýtĢžek dobrovolného vstupného bude
vĢnován na další pokraēování dostavby varhan.

NOC KOSTELŮ VE STARÉM PLZENCI
Již počtvrté se připojí hlavní plzenecký kostel Narození Panny
Marie na Malé Straně do evropské akce s názvem Noc kostelů 2015.
Tentokrát zůstanou dveře kostela otevřené v pátek 29. 5. 2015.
Této oblíbené akce se účastní několik evropských zemí včetně Rakouska, kde původní myšlenka v roce 2004 vznikla. O rok později
se ve Vídni této akce zúčastnilo již více než 200 kostelů. Postupně
se rozšířila nejprve do většiny velkých rakouských měst a posléze
do dalších zemí Evropy. V roce 2009 se Noc kostelů konala poprvé
také v několika místech České republiky a v loňském roce se u nás
do tohoto projektu zapojilo již celkem 1 400 kostelů, které v rámci
akce navštívilo kolem 450 000 návštěvníků.
Program, který bude možné v našem kostele navštívit, není zdaleka určen pouze zájemcům o historii. Každý návštěvník si bude
moci vybrat právě to, co ho zajímá. Rozhodně skvělé bude vystoupení staroplzeneckého dětského tanečního dechového orchestru pod vedením Františka Bayera. Děti se mohou těšit na oblíbené KONIVADLO, které uvede v premiéře další ze svých mnoha veselých příběhů. Na své si přijdou také příznivci akusticky znějících
tónů, které zprostředkují v prvé řadě jeden z předních evropských
hráčů na mandolínu Petr Vrobel a také výborný muzikant, hudebník a fotograf Daniel Stach. Ten nám představí hrou na pro mnohé neznámý hudební nástroj s poetickým názvem „dobro“. Zazní
jejich vlastní skladby a pak také funkyjazz úpravy světových hudebních skupin jako je Beatles, Pink Floyd a dalších. Během Noci
bude možné shlédnout výstavu soutěžních literárních a výtvarných
prací MŠ, ZŠ a ZUŠ na téma „Víš, kde byla Stará Plzeň?“ o historii
města Starého Plzence a vzniku nové Plzně. Bude možné nahlédnout do kopií historických listin vztahujících se ke staroplzeneckým kostelům.
Přijďte zažít neopakovatelnou atmosféru této akce, kterou
mimo jiné umožní i otevřené podkroví kostela s historickými krovy a s jednotlivými klenbami, odkud bude možné nahlédnout do
chrámu poněkud z výšky, tak jak to dělají andělé :-).
Josef Švéda
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Město Starý Plzenec
K-Centrum, městská knihovna
a Občanský spolek Hůrka a Radyně
Vás srdečně zvou na výstavu

Výstava fotografií k 70. výročí
osvobození Starého Plzence
vernisáž 6. května 2015 v 15:45 hodin
Staroplzenecká
galerie
Smetanova 932,
Starý Plzenec
Otevřeno:
Po

09:00 – 12:00
13:00 – 17:00

St

09:00 – 12:00
13:00 – 18:00

Út a Čt 09:00 – 12:00
13:00 – 14:30
Pá

09:00 – 12:00

So, Ne 09:00 – 15:00
Výstava potrvá
do 21. května 2015.

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na vernisáž výstavy
o počátcích výroby sektu ve Starém Plzenci a zrození

CHATEAU RADYNĚ
1945 – 2015

Výstava bude zahájena dne 5. 5. 2015 v 18 hodin
v prostorách BOHEMIA SEKT Centra ve Starém Plzenci, Smetanova 220.
Výstava je věnována památce Josefa Chmelaře, zakladatele výroby sektů ve Starém Plzenci.
Výstava potrvá do 31. 7. 2015. Více informací na www.bohemiasekt.cz.
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DEN PRO D÷TI A RODIéE 2015
23. kvøtna 2015 od 11 hodin
na louce u Ćeky ve ŠČáhlavicích
Vážené sleêny a paní, vážení kluci a pánové,
rádi bychom Vás a Vaše blízké pozvali na již tradiêní a neodmyslitelnou akci v našem regionu
Den pro døti a rodiêe se spoleêností KS-Europe, poĆádaný ve spolupráci s SDH ŠČáhlavice
a obcí ŠČáhlavy.
Letošní již devátý roêník bude ve znamení westernu. Pro døti bude opøt pĆipravena pestrá skladba
soutøží a atrakcí, tentokráte s kovbojskou tématikou. Na své si pĆijdou opøt i dospølí, pro nøž bude
splnøní nøkolika soutøžních disciplín vstupenkou do slosování o atraktivní ceny.
Pro døti máme jeden malý domácí úkol. Namalujte kovboje êi indiána podle své fantazie, obrázek
vezmøte s sebou a tøšte se na zaslouženou odmønu.
Akce startuje v 11 hodin na louce u Ćeky Úslavy tradiênø soutøží malých hasiêĎ. Od 13:00 hod se
otevĆou brány oblíbených atrakcí a rozmanitých soutøží pro døti i dospølé o krásné ceny!
Hlavním bodem programu bude vystoupení známého hudebního seskupení Maxim Turbulenc, které
již z DD znáte a jsou zárukou pĆíjemnø stráveného odpoledne.
VøĆíme, že úêinkující svým programem osloví døti nejen pĆedškolního vøku.
Pojóme si spoleênø užít prima sobotu, která bude vskutku westernová!
Organizaêní tým z Ćad KS-Europe, SDH ŠČáhlavice a obce ŠČáhlavy

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 28. 4. 2015 oslavila 80 narozeniny
paní Jindřiška Ouhrabková. Do dalších
let mnoho zdraví přeje syn Vladimír
s manželkou
Marií, vnučka Vladimíra
s přítelem Tomášem, vnuk
Pavel s manželkou Ladou
a pravnoučata
Adélka, Honzík a Tadeášek.

NAŠE ŠKOLY
ZŠ STARÝ PLZENEC
Nebe plné hvězd
Ve čtvrtek dne 26.března 2015 proběhl v Lidovém domě ve Starém Plzenci finálový večer pěvecké soutěže Nebe plné
hvězd. Oblíbeného klání se zúčastnily děti
ze ZŠ Starý Plzenec, ZŠ Sedlec a ZŠ Šťáhlavy. Zpěváci a zpěvačky podali báječné vý-

kony, plný „liďák“ aplaudoval. Na snímku
jsou vítězové kategorie starších žáků, zvítězil Matyáš Jíra ze 6. A, na druhém místě
skončila Kristýna Vrbová z 6. B, na třetím
pak Bára Fremrová z 9. A. Všem vítězům
upřímně blahopřejeme!
PaedDr. Martin Štekl
Foto: archiv ZŠ St. Plzenec
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ZŠ STARÝ PLZENEC
Noc s Andersenem 27. března 2015
Být ve škole přes noc a ještě se bavit!!!
To zažili žáci 3. a 4. třídy 27. března. Už po
čtvrté se zapojili do celosvětové akce Noc

Radyňské listy - květen 2015
s Andersenem. Cílem této akce je přivést
děti ke knížkám, ke čtení, k poslouchání,
rozvoji fantazie.
Celá akce začala už v pátek v 18 hodin,
kdy děti dorazily se spacáky, karimatkami
a dobrotami od maminek. Třeťáci měli celý

program zaměřený na bajky. Četli, hledali
správná ponaučení, bajky dramatizovali,
vyráběli papírového „drakopsa“. Čtvrťáci se
zase zabývali pověstmi. Luštili rébusy, skládali rýmovačky o strašidlech a pokoušeli se
o výrobu papíru. Samozřejmě jsme využili
i tělocvičnu a zahráli si různé hry. Všichni
zvládli i noční stezku odvahy za pokladem
a přinesli si důkaz – čokoládovou figurku!
Přestože noc byla náročná, všichni byli
už v půl sedmé vzhůru. Po nezbytném
úklidu třídy, kde jsme spali, si rodiče děti
postupně vyzvedávali.
Martina Soušková

UKÁZKA PRVNÍ
POMOCI

Noc s Andersenem v ZŠ Starý Plzenec

Foto: archiv ZŠ Starý Plzenec

ZŠ STARÝ PLZENEC
Básnička pod rotundou
– okrskové kolo
I letos jsme první jarní dny přivítali
už patnáctým ročníkem recitační soutěže
Básnička pod rotundou. Děti si vybraly
básničku, která se jim líbila, naučily se ji
a soutěžily ve svých třídách. Ty, kterým se

Vítězové II. kategorie.
I.
1.
2.
3.

kategorie – 1. ročník
místo: Filip Brejcha (Starý Plzenec)
místo: Anna Sýkorová (Sedlec)
místo: Matyáš Přibáň (Tymákov)

Vítězové I. kategorie.
to nejvíce povedlo, jsme pozvali ve čtvrtek
26. 3. do auly ZŠ ve Starém Plzenci. Přijeli
i soutěžící z Tymákova a Sedlce. Do poroty
tentokrát zasedly paní učitelky Libuše Pechová z Plzně, Anna Brabcová z Nezvěstic
a paní Milena Benediktová.

Vítězové III. kategorie.

Jaro je období, kdy k nám jezdí studenti SZŠ a VOŠZ Plzeň a seznamují nás
se základy první pomoci. Letos si pro
děti připravili několik stanovišť. Učili je
masáž srdce, znehybnit poraněnou ruku
nebo ošetřit řeznou ránu.
Děti se studenty ochotně spolupracovaly a nadšeně se zkoušely navzájem
ošetřit.
Text a foto:
Mgr. Alena Morgensternová

II.
1.
2.
3.

kategorie – 2. a 3. ročník
místo: Anna Kučerová (Tymákov)
místo: Jan Děkanovský (Starý Plzenec)
místo: Matouš Jahoda (Sedlec)

III.
1.
2.
3.

kategorie – 4 a 5. ročník
místo: Karolína Řehořová (Tymákov)
místo: Jonáš Koňařík (Sedlec)
místo: Rebeka Žižkovská (Sedlec)

Děkujeme porotě, paní Beyerové za
krásné hrnečky a paní učitelce Janě Toušové za medaile pro vítěze.
Martina Soušková
Foto: archiv ZŠ Starý Plzenec
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ZŠ STARÝ PLZENEC

MŠ SEDLEC

Malý florbal
V sobotu 28. března proběhla v Chrástu krajská soutěž žactva v malém florbalu,
kterou pořádala plzeňská ASPV. O vítězství

Foto: archiv ZŠ St. Plzenec

Březen v naší školce byl ve jménu vítání jara. Nejdřív jsme se díky divadélku Letadlo proměnili v průzkumníky a prodírali se lesem, kde jsme objevili spoustu různých
zvířátek a pomohli jelenovi uspat malého kolouška. Potom jsme šli procházkou po
stopách jarních kytiček, které sílící sluníčko vytahalo po zimě z rozespalé trávy. Nakonec mezi nás přišel pan studentský zubař a společně jsme dali dohromady příběh
malého Zoubka, který jedl jenom samé sladkosti a nechtěl se mýt ani čistit.
Text a foto: Petra Koňaříková

ZŠ STARÝ PLZENEC
Exkurze JE Temelín
Dne 25. 3. 2015 jely 8. třídy naší školy
na exkurzi do Temelína. Premiérově jsme
na výlet přizvali i žáky 5. třídy z Tymákova.

dědictví UNESCO. Využili jsme i pěkného počasí a zhlédli český Stonehenge – na
velké louce se nachází 25 žulových kamenů
v kruhu o průměru asi 30 metrů.
Cestou do Českých Budějovic děti obdivovaly krásy jihočeské krajiny a velké

Osmá třída ZŠ Starý Plzenec na exkurzi v Temelíně.
Dopoledne jsme navštívili jihočeskou vesnici Holašovice – památkovou rezervaci
s 23 chráněnými usedlostmi v tzv. selském
baroku. Od roku 1998 je tato památka zapsaná do Seznamu světového kulturního

v turnaji bojovalo i družstvo tvořené žáky
ze sportovních kroužků při ZŠ Starý Plzenec. V konkurenci šesti týmů obsadili naši
chlapci 3. místo. Doplatili bohužel na rozlosování, když v základní skupině těsně prohráli s jednoznačným vítězem z Postřekova.
V zápase o umístění si poradili s družstvem
Nýřan. Bronzové medaile si domů přivezli Filip Ulman, Jan Diviš, Vojtěch Seman,
Radek Kalousek, Jan Pruner, Tomáš Sikyta
a Vít Matas.
Milan Florian

Černá věž, měšťanské domy s loubím. Po
prohlídce budějovického náměstí jsme šli
k autobusu a vyrazili směr Temelín.
Již z dálky nás vítaly čtyři chladicí věže
– dominanta Temelína. Zastavili jsme před
zámečkem Vysoký Hrádek, kde je Informační centrum JETE. Průvodkyně nás
přivítala, promítala filmy a doprovázela
je výkladem. Prošli jsme si expozice, kde
jsme mohli pracovat s různými prostorovými modely. Nejzajímavější byla simulace
jaderné havárie. Velice se nám líbila mlžná
komora, kde jsme na vlastní oči viděli, jak
je naše okolí doslova zahlceno částicemi
přírodního ionizujícího záření. Ohromily
nás i informace, že chladicí věže jsou vysoké 155 metrů a že plocha jaderné elektrárny zabírá 125 budějovických náměstí.
Celý den se vydařil, ba i počasí nám přálo, do Plzence jsme se vrátili kolem 19. hodiny.
Kristýna Böhmová a Tereza Šebková

Foto: archiv ZŠ St. Plzenec

množství dobytka na pastvinách. Další naše zastávka byla v metropoli jižních
Čech. Šli jsme do centra – na náměstí Přemysla Otakara II.. Zde se nachází řada památek: barokní radnice, Samsonova kašna,

Inzerujte v měsíčním zpravodaji

Radyňské listy
více na www.staryplzenec.cz
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tentokrát pěvecká soutěž - nazvaná Nebe
plné hvězd. Zde děti zazpívaly před
Jaro v ZŠ Sedlec
publikem písničku, kterou si několik měsíců
Začátek jara probíhal v naší škole přímo předem nacvičovaly. Odborná porota
soutěžně. Nejprve všechny děti absolvovaly vyhodnotila nejlepší zpěváky, odměnu si
školní kolo recitační soutěže Básnička pod odnesl každý z účastníků soutěže.
rotundou, odtud pak vzešli ti nejlepší, kteří
Velikonoční oslavy začaly u nás ve
naši školu reprezentovali v dalším kole škole vynášením Smrtky. Jako každý
soutěže.
rok si děti vyrobily Smrtky z přírodních
Den 26. březen byl pro některé děti materiálů a pustily je po vodě. Poslední
opravdu velmi pestrý. Odpoledne probíhala týden před Velikonocemi proběhly ve
soutěž Básnička pod rotundou v ZŠ Starý škole tradiční velikonoční dílny. Každý
Plzenec a hned tentýž den vpodvečer si mohl vyzkoušet různé techniky zdobení
se konala v sále Lidového domu další – vajíček, upletl si pomlázku, vytvaroval
ptáčka z kynutého těsta
a vyrobil si velikonoční
přáníčko. Ve třídách
proběhly projekty, které
se týkaly původu a významu Velikonoc.
Páteční noc z 27. na
28. 3. byla na naší škole
ve znamení pohádkové
Noci s Andersenem.
Nej dříve byli všichni
seznámeni s průběhem
večera. Poté proběhlo
odhalení knihovničky
My littlelibrary. Ta je
Děvčata prodávají velikonoční výrobky. Foto: archiv ZŠ Sedlec na naší škole především

ZŠ SEDLEC

díky manželům Burianovým, sponzorům
a realizátorům mezinárodní registrace. Po
návratu do tříd na žáky čekalo překvapení
v podobě návštěvy pana Andersena. Děti se
prostřednictvím jeho odpovědí na otázky
dověděly více o životě tohoto slavného
spisovatele. Následující půlhodina byla ve
znamení kvízů, omalovánek, příběhů atd.
Poté následovalo předčítání knih. Zde dostali
prostor starší žáci, kteří četli těm mladším.
Na řadě bylo odlehčení v podobě filmové
pohádky Císařovy nové šaty a potom už jen
sladký spánek…. Ráno čekala na děti velmi
bohatá snídaně, jelikož maminky, babičky
a někdy i tety nám napekly tolik dobrot, že
jsme je ani nestačili sníst. Tímto jim všem
ještě jednou moc děkujeme. Věříme, že se
naše první noc s Andersenem všem líbila.
Ve středu 8. 4. jsme navštívili naše
hlavní město. Prohlédli jsme si především
Pražský hrad a okolí. Hradem, katedrálou
sv. Víta, Starým královským palácem,
Bazilikou sv. Jiří a nádvořími hradu nás
provázely průvodkyně agentury Škola
jinak. Na Zlatou uličku a Daliborku jsme
si ponechali více času a užívali jsme si
tak prohlídku zbraní, brnění, mučírny,
komůrek zlatníka, švadlenky, kartářky aj.
obyvatel Zlaté uličky dle libosti.
Helena Malá a Anna Císařová

SKAUT
VÝPRAVA DO EGYPTA
Na začátku jara jsme se se skautíky vyjeli
podívat do Klatov na víkendovou výpravu,
a to v hojném počtu (25 účastníků). Spali
jsme v klubovně tamních skautů. Po úvodních zmatcích – kudy z nádraží, proběhlo
vše, jak mělo. Úvodním zahájením víkendové hry byla scénka Kleopatry a Caesara, která nás vtáhla do starověkého Egypta. Kromě
luštění hieroglyfů a navštívení mumií v klatovských katakombách bylo naším hlavním cílem postavit pyramidu, kterou jsme
napřed museli vyprojektovat. Tím jsme
pomohli Kleopatře vyhrát sázku nad nevěřícím Caesarem. Bohužel se ale v průběhu
stalo něco nečekaného – Kleopatra byla
uštknuta jedovatým hadem, a oslavy stavby
pyramidy se tak nedočkala. Na zpáteční cestě vlakem jsme vstřebávali dojmy a zážitky
a již se těšili na náruč našich rodičů.
Hana Troppová

27.5. Samozřejmě nemůžeme vynechat
důležitá jména či data, ale dále budou
k vidění vzpomínkové oddílové artefakty,
ukázky toho, co vlastně s dětmi podnikáme, a spousta fotografií z našich dobrodružných výprav.

KOKOTSKÉ RYBNÍKY
Zima je už snad nadobro za námi, a tak
jsme s oddílem vyrazili do přírody. Ze Starého Plzence jsme se vlakem přiblížili až
do Chrástu u Plzně, odkud jsme pokračo-

vali pěšky. Naším cílem byla naučná stezka
okolo Kokotských rybníků. Z Chrástu je
to kousek do Nové Hutě a právě tam jsme
se napojili na naučnou stezku. Celou cestu našeho výletu nás provázely informační tabule, ze kterých jsme si mohli přečíst
zajímavosti o místní krajině a historii. Na
zastávce u Čertova kamene, je připraveno
pro návštěvníky ohniště s posezením. Toho
jsme samo sebou využili a opekli si letošní
první buřty. Všechny děti krásně šlapaly až
na nádraží v Klabavě, odkud nás vlak zavezl zpátky domů.
Adéla Dankovičová

VÝSTAVA
26. května před 70 lety byl založen
skauting v našem městě. Rádi bychom
toto jubileum se všemi příznivci oddílu
oslavili a co nejsrdečněji Vás pozvali na
chystanou výstavu. Vernisáž se uskuteční

Přestávka během cesty ke Kokotským rybníkům.

Foto: Anna Vačkářová
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SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
ČSŽ STARÝ PLZENEC - OSLAVA MDŽ
Mezinárodní den žen, který většina z nás
zná pod zkratkou MDŽ, vznikl díky stávce
švadlen roku 1908. Právě švadleny z New
Yorku stávkovaly za zlepšení životních podmínek. Cílem tohoto boje bylo získání volebního práva pro ženy,
následoval boj za rovnoprávnost a spravedlnost a samozřejmě mír.
V našem městě jsme společně s občany oslavili MDŽ dne
21.3.2015 . Oslavu připravil Český svaz žen ve spolupráci s ZO
KSČM Starý Plzenec v Lidovém domě na Malé Straně. Společnými silami bylo připraveno občerstvení pro přítomné a organizace
celé akce. Sobotní odpoledne zpříjemnily svým vystoupením děti
z mateřské školy a pěvecký sbor vedený pí Bohuškou Krásnou při
základní škole. Písničkami rozjasnily naše tváře, vystoupení dětiček z mateřské školy vyloudilo i nějakou tu slzičku. Děkujeme
za hezká vystoupení dětem i jejich obětavému vedení. V hlavním
programu zahráli manželé Pospíšilovi.
Z oslavy odcházely ženy spokojené, jistě je potěšily vylosované
květiny i velikonoční dekorace a dárky.
Za rok se těšíme se všemi ženami na shledání.
Za ČSŽ a KSČM ZO Starý Plzenec Eva Vacková a Jitka Sutnarová

Na oslavě MDŽ vystoupil dětský pěvecký sbor pod vedením Bohumily
Krásné.
Foto: Hana Hemzáčková

POZVÁNKA na 10. ročník akce

„Májová slavnost
po staročesku“,
•

9.00 h: krojovaný průvod
s muzikanty z Mrákova projde obcí

•

od 14.00 h: vystoupí v areálu
hasičské zbrojnice:
 Folklorní soubor Úslaváček
ZUŠ Starý Plzenec
Vystoupení kapely ŠVEJK - BEND
Folklorní soubor ROKYTKA
Doprovodný program pro děti
Mrákovští muzikanti budou hrát
a zpívat do 20 hod.
Zvuk zajistí Standa Kluzák

•

po 20. hodině se o dobrou náladu
postará kapela SEKVENCE

která se koná v SEDLCI
v areálu hasičské zbrojnice
dne 23. května 2015
Příjemné posezení a dobré občerstvení je zajištěno!
Srdečně Vás všechny zve SDH Sedlec
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JARNÍ AKCE S DRÁČKEM
Během dubna jsme na dopoledních klubech v rodinném
centru Dráček vytvářeli malou farmu se zvířátky a jejich
mláďaty. Při hraní s beruškou
si každý vyrobil několik slunéček sedmitečných ze skořápky z vlašského ořechu a vznikaly postupně veselé čtyřlístky. Kraslice jsme
zdobili na Vítání jara, a tak před Velikonoci
si děti odnesly domů vajíčko papírové s květinami a broučky v trávě. Další dny jsme polepovali skořápkami od vajíček jarní obrázky.
Na tradiční akci Semínko jsme sázeli rostlinky do květníčků, které zdobil obal z plastové
lahve v podobě zajíčka.
V květnu vás srdečně zveme na Dětský den s Plzeneckou železnicí, Leteckým
modelářským klubem a Pionýrem Starý

SKŘÍTEK PODOMNÍČEK

Tvoření na Velikonoce. Foto: Světlana Jiránková

Plzenec. V areálu dětského tábora Pionýra
Starý Plzenec se můžete těšit na program
pro děti od 10:00 do 18:00, RC Dráček pro
vás připravil výtvarnou dílnu a během dne
bude v provozu železnice.
Za tým RC Dráček Starý Plzenec
Světlana Jiránková

Byl jednou jeden les. V jednom z popadaných kmenů po velké vichřici bydlel skřítek podzimníček a staral se o les
a o zvířátka, která v něm bydlela. Byl
velmi hodný a také šikovný. Byl opět jeden z dnů po silné bouřce a skřítek měl
hodně práce, protože bouřka les poničila. Když se dost napracoval, musel si na
chvilku odpočinout. Rozhlížel se po popadaných stromech a všiml si, že jeden
ze silných kmenů rozbil i krmelec. Proto
vstal a krmelec opravil. Pak do něj nasypal jablka, kůrky chleba a zrní. Zvířátka mu za jeho starost přinesla borůvky
a lesní jahody. Chtěla mu poděkovat za
jeho pomoc.

O JEDNOM SKŘÍTKOVI
Byl jednou jeden skřítek, který se jmenoval Stromáček. Stromáček žil docela
sám v malé chaloupce. Měl rád zvířátka
a přírodu. Jednoho dne šel Stromáček do
lesa na dříví. Když se vrátil domů, našel
vše poházené a rozházené na zemi. Nenavštívil ho žádný zloděj, ale veverka,
která hledala oříšky. Uviděl ji, jak utíká
od jeho domečku. Pak si všiml, že nechal
otevřené okno. Protože měl zvířátka rád,
veverce jen vynadal. Veverka mu pomohla uklidit a vše bylo opět v pořádku.
A Stromáček si pro příště pamatoval, že
musí zavírat okna i dveře, aby mu domeček zůstal uklizený.
Autory uvedených pohádek
jsou děti ze ZŠ Sedlec.

STALO SE
MARTIN KOS
A ATLANTIS COLLEGIUM
NA BŘEZNOVÉM
KONCERTU KRUHU
PŘÁTEL HUDBY
VE STARÉM PLZENCI
V úterý 24. března se v obřadní síni staroplzenecké radnice uskutečnil další z koncertů 30. sezóny KPH. Na jeho program byl
poprvé zařazen známý koncertní cyklus
Antonia Vivaldiho „Čtvero ročních dob“.
Zazněl v podání koncertního mistra Sukova
komorního orchestru a operního orchestru
Divadla J. K. Tyla v Plzni Martina Kosa, a to

ve spolupráci s pražským soubrem Atlantis Collegium řízeném Vítězslavem Podrazilem.
Zatímco Vivaldiho kompozice, snad až příliš zpopularizovaná v rámci turistických atrakcí obšťastňujících
návštěvníky hlavního města,
anebo reklamním šotům je
širšímu publiku dostatečně
známá, další skladby, jimiž
pražský soubor vyplnil program hudebního podvečera, Známý koncertní cyklus Antonia Vivaldiho „Čtvero ročních dob“
zůstávají neznámé i zasvě- zazněl ve Starém Plzenci v podání komorního souboru Atlantis
ceným hudebníkům zabýva- Collegium se sólistou Martinem Kosem.
Foto: Eva Vlachová
jícím se interpretací barokní hudby. Z bohaté pokladnice komorní Collegia nejprve Suita G dur „Don Quijote“.
hudby německého mistra Georga Philippa Sedmidílnou kompozici přísně sledující
Telemanna (1681 - 1767) zazněla v podání
Pokračování na straně 15
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Pokračování ze strany 14
dobový kánon barokních tanců zahráli
pražští hosté Jitka Jiříčková a Lukáš Beran
(housle), Renata Macháčková (viola), Jan
Sládeček (violoncello) a Vítězslav Podrazil
(cembalo) s porozuměním pro tempové odstínění jednotlivých částí. Jako zajímavost
zažřadili do druhé půli koncertu Dovádějící
Najády a Veselé námořníky z Telemannovy
Vodní hudby, coby raritu dokazující prolínání folklorní a vážné hudby 8. část z jiné
autorovy suity „La Putain“ nazvanou „V zavšivené noclehárně“.
Zatímco uvedené skladby lze chápat jako
milé repertoárové oživení, pozornost širšího

publika a adeptů houslové hry se zpravidla
upníná k Vivaldiho cyklu. Sólista Martin
Kos se v něm představil jako výtečný houslista dokazující, že barokní hudba hraná na
současný nástroj může být rovnocenná, ne-li
nadhodnocená zvukově mnohdy jalovým či
uspěchaným pokusům o tzv. dobovou interpretaci. Rozvržení temp a volba výrazových
prostředků, jež jsou dány dané Vivaldiho
poznámkami vepsanými přímo do jednotlivých ploch partitury (posluchači měli v tištěném proramu navíc jemu připisované
sonety), nevedlo k přehnanému zdůrazňování Vivaldiho pověstného „dynamismu“,
naopak dalo v mnoha zpěvných pasážích

vyniknout sólistově kultivovanému tónu.
Dirigent V: Podrazil se postaral o to, aby
této ušlechtilé kantiléně tvořily kontrastní
polohu Vivaldim předepsané naturalitické
prvky - štěkání psa (Jaro), obtěžování hmyzem, zpěv a výkřiky opilců, jejich spánek
(Léto), běh štvané lišky (Podzim) drtokání
zubů a klouzačka na ledě (Zima). Vivaldiho
„Čtvero ročních dob“ v komorním obsazení
Collegia bylo pro stálé příznivce staroplzeneckého KPH mimořádným hudebním
zážitkem. Jako přídavek zazněla 3. věta Bachova Houslového koncertu E dur, na rozloučenou pak opět jedna z částí Vivaldiho
nesmrtelného cyklu.
Marta Ulrychová

VELIKONOČNÍ JARMARK
V SEDLCI SE VYDAŘIL

nec, pečený beránek, slané i sladké pečivo
a chodské koláče z kuchyní známých sedleckých pekařek.
Další sortiment tvořily masné nakládané
speciality vyrobené již zkušenými „podnikatelkami v gastronomii“ Terkou Vyskočilovou a Evou Korbelíkovou. Ve vedlejších

Organizátoři nezapomněli ani na program pro děti. Kamča Mudrová, Vlaďka
Říhová a Katka Kovářová se ujaly malování
obličejů dětí, slečna Eva Kalčíková ze Lhůty
poskytla svého velikonočně vyzdobeného
koně a s trpělivostí jí vlastní vozila obětavě
celé odpoledne děti parkem. Mezi návštěvníky nechyběl ani Jirka Kopřiva v germánském kostýmu z roku 400 n. l. z období stěhování národů.
Občané se dostavili v hojném počtu nejen ze Sedlce, ale i ze Starého Plzence a okolních obcí, hlavně Lhůty. Dobře se bavili,
ochutnávali nabízené speciality u přistavených stolků určených k posezení, vypůjčených od Sboru dobrovolných hasičů Sedlce
a pana Josefa Kováře.
Základní škola v Sedlci se postarala o výzdobu keřů v přilehlém parku a dámy Vlaďka
Říhová a Katka Kovářová organizovaly tradiční hledání velikonočních vajíček v trávě parku.
Úspěch akce umožnila i spolupráce
s kulturní komisí města, která nad akcí měla
patronát a zajistila vypůjčení stánků, jakož
i úpravu a úklid prostranství návsi pracovní
četou pana Lence.
A již nyní se mohou návštěvníci těšit na
další, tentokráte vánoční trhy – opět na sedlecké návsi – dne 12. prosince 2015. Už nyní
vás všechny srdečně zveme.
Jana Medunová

Myšlenka na konání trhu na sedlecké
návsi uzrávala mezi některými sedleckými
občany již delší dobu. K nápadu paní Ing.

Velikonoční jarmark v Sedlci se vydařil.
Vyskočilové se brzy připojila skupina nadšenců a přátel a samotné organizace se ujala
nejmladší generace z řad sedleckých občanů
v čele s Terezkou Vyskočilovou, Evou a Luckou Korbelíkovou, Jirkou Dědičem a dalšími.
V den konání akce, v neděli 5. dubna
2015, jsme všichni vzhlíželi k obloze a přáli
si, ať alespoň neprší, když už bude zima.
Brzy ráno nastoupilo 10 dobrovolníků,
postavilo 7 stánků a okolo poledne se již na
pultech stánků objevily tradiční velikonoční
pochoutky jako velikonoční nádivka, maza-

Foto: Jan Meduna
stáncích pak tento sortiment výborně doplnili zástupci Spartaku Sedlec s výčepem piva
a prodejem hokejových puků, jakož i přátelé
ze Lhůty se svými tradičními teplými uzenými výrobky.
Na trhu samozřejmě nechyběly velikonoční pomlázky, ozdobná bižuterie a ozdobné květináče pro jarní výsadbu Oldy Doskočila s partnerkou Světlanou, jakož i tradiční
keramické výrobky paní Marcely Beyerové.
O velikonoční dekoraci zapůjčením proutěné
zaječí rodinky se postaral pan Dan Melichar.

ZAHÁJENÍ
TURISTICKÉ SEZÓNY
NA HRADĚ RADYNI
V sobotu 4. dubna 2015 byla na hradě Radyni slavnostně zahájena turistická sezóna.
Za slavnostního zvuku fanfár převzala symbolicky starostka města paní Vlasta Doláková od českého krále a římského císaře Karla
IV. klíč od hradu Radyně. Pro návštěvníky
byly připraveny oživené prohlídky hradu
s Karlem IV. a jeho družinou. V hradní věži
Radyně mohli lidé zhlédnout bájné bytosti
z pověstí o hradě Radyni v audiovizuální
expozici, nasvícený model hradu Radyně
a historickou expozici. V trvalém obležení
návštěvníky byl nově nainstalovaný pozorovací dalekohled na věžní vyhlídce, kterým
bylo možné dohlédnout až na zasněžené

Slavností zahájení turistické sezóny na hradě Radyni.
vrcholky Šumavy. O velikonočních svátcích
navštívilo hrad Radyni i přes nepříznivé počasí celkem 427 osob.
K-Centrum města Starého Plzence děkuje za spolupráci Občanskému spolku
Hůrka a Radyně a Základní umělecké škole Starý Plzenec při oživení hradu Radyně

Foto: Jiří Vlach

u příležitosti zahájení turistické sezóny.
Během letní sezóny se 18. 7. na Radyni
uskuteční návštěvníky oblíbený Keltský den
s divadelní společností Vousův kmen a 19. 9.
již 10. ročník zábavní akce Radoušovy hry.
Eva Vlachová
K-Centrum města Starého Plzence
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NEJMENŠÍ SEDLECKÁ
KNIHOVNA
Od konce března stojí poblíž vchodu do
sedlecké základní školy zvláštní skříňka.
Je to malá knihovna, která je součástí celosvětové sítě Little Free Library. Podobných
knihovniček je po celém světě přibližně

25 000, ta naše sedlecká je ovšem první,
která byla zaregistrovaná v České republice. Knihovnička funguje na principu
„Vezmi si knihu, vrať knihu.” Můžete si
tedy vybrat některou z knih a po přečtení
ji vrátit nebo ji vyměnit za jinou. Přestože
knihovničku zatím využívají především
školáci, je otevřená všem, tedy i dospělým
čtenářům. Velký dík patří paní ředitelce

základní školy, že umožnila její umístění
u vchodu do školní budovy, a hlavně paní
učitelce Emanuele Vávrové za to, že realizaci knihovny dotáhla do zdárného konce.
Malá knihovna je jedním z prvních počinů nově vznikajícího spolku Sedlec žije,
všichni členové spolku doufají, že bude
dlouho přinášet radost všem plzeneckým
čtenářům.
Lucie Burianová

SPORT
JUMPARADE STARÝ PLZENEC
Již po šesté ožije Starý Plzenec akcí s názvemJumparade. Jedná
se freestylové závody na kolech, které se budou konat v bikeparku DTJ. Za podpory hlavních sponzorů Bernard, Horsefeathers,MrakNetRed Bull a Jägermeister organizátoři opět připravují závody s jedinečnou atmosférou. Závodit se bude v kategoriích park,
dirt a mimo hlavní soutěž rozjedeme pumptrack a long jump. Výrobci longboardůMayhemlongboards z Plzně nás opět poctí svou
návštěvou a nechají diváky vyzkoušet si jejich prkna dle libosti.
Celým dnem diváky provede Richard Brož ze šumavského Harakiri Gangu.
Večerem akce zdaleka nekončí, přesouváme se na afterparty,
kde letos vystoupí legenda mezi legendami kapela PSH (Vladimír
518, Orion, Mike T.), doplní je svými zlámanými beaty DjsBecker

a LIvity. Na celou celou party si posvítí Vjs z lokální skupiny Trippl
– Krippl. Přímo na sále Lidového domu navíc postavíme speciální
Red Bull bary. Sledujte naše webové stránky a fbevent, dozvíte se
o předprodeji vstupenek a novinkách.
www.jumparade.cz,
https://www.facebook.com/events/1616083151954872/
Jumparade by nemohla vzniknout bez:
Bernard, Horsefeathers, MrakNet, Red Bull, Jägermeister, Flybikes, FRBS shop, Storck
Pavlína Krásná

HURÁ NA TENIS
Tenisové kurty TJ Spartak Sedlec se již připravují na další tenisovou sezónu. Pro všechny tenisové nadšence by měly být kurty
připraveny do konce dubna 2015, opět v perfektním stavu. Pronájem kurtů bude možný ve 3 cenových hladinách. Základní jednorázová platba za 1 hodinu na kurtu za 100 Kč.
Zvýhodněné předplatné
na 10 hodin je za 80 Kč za
kurt na hodinu a předplatné na 30 hodin má sazbu
70 Kč za kurt na hodinu.
Na všechny tyto sazby
platí 50% sleva, a to v dopoledních hodinách od
6 do 15 hodin. Pronájem
kurtů možno domluvit na
telefonu 602 218 201 nebo
723 302 264. Předplatite- Příprava kurtů v Sedlci je v plném
lé získají navíc i možnost proudu.
on-line rezervace na webu
tenisového oddílu. Dobrá zpráva pro všechny – během května se
otevře nová budova u kurtů a v ní na tenisty čekají šatny, sprchy
a klubovna. Tenisový oddíl též nabízí všem kvalitní tenisové míče
za velice výhodnou cenu.

Text a foto: Petr Liška

23. května 2015 (sobota)

BĚH PŘES TŘI VSI
4. ročník obnoveného amatérského běžeckého závodu
Místo startu: sedlecká náves Čas: od 09:00 h
Pořadatel: TJ Spartak Sedlec
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BRONZ Z VÍDNĚ
A STŘÍBRO Z NĚMECKA
PUTOVALY DO PLZENCE
První březnovou neděli se konal v rakouské metropoli mezinárodní turnaj
v šermu.
Na turnaji nechyběla jako jediná zástupkyně českých vlajek plzenecká Adéla
Brandnerová.
Ve skupině měla čtyři Rakušanky, Chorvatku a Maďarku. Po prvním kole skupin
se zdálo, že turnaj bude náročný - 3V a 3P
znamenaly konečné 4. místo.
V druhém kole se dařilo o něco lépe
a po 5V a 1P se Adéla dostala na 2. místo.
V eliminaci si to rozdala s M. Mark
(AUT), kterou porazila 10:6. Do čtvrtfinále nastoupila s J. Jolic (CRO), se kterou těsně prohrála 9:10 a bronz mohl putovat do
Plzenece.
Dne 18.3. Adéla vycestovala do polské
Wroclavi, kde se konalo pětidenní neoficiální žákovské MS Challenge Wratislavia
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2015 s účastí 2200 šermířů z 31 zemí. Adé- rodní turnaj, kde Adéla obsadila konečné
la nastupovala ve dvacáté šestičlenné sku- 6. místo.
pině se čtyřmi Polkami a Němkou. 3V a 2P
Dne 19. 4. se konal v německém Markji stačily na postup do eliminace do E 128 tredwitzu mezinárodní turnaj, kde Adéla
a na konečné 62. místo po skupině ze 172 obsadila velmi solidní druhé místo. Ve fišermířek. Po půlhodinové pouze nastoupi- nálovém souboji s favorizovanou A. Luisola proti Mohamed Ismail Alebiary (EGY). va (GER) těsně podlehla 9:10.
Bylo jasné, že souboj bude tvrdý, avšak zaText a foto: Tomáš Brandner
čátek byl jasně v českých rukou. Po první třetině 4:2 pro
Adélu, začala druhá třetina a Egypťanka začala nepříjemně dotahovat, až nakonec
vedla 8:6.
V poslední třetině Adéla
dotáhla na 8:8. Poslední bod
dala v prodloužení, a tak konečný stav 11:10 jí stačil na
postup do E64, kde si to rozdala s favorizovanou Zsofia Kato (ROU), nad kterou
prohrála 4:10, a to znamenalo konečné 57. místo.
Dne 11.4. se konal v ně- Adéla Brandnerová hájila na šermířském turnaji ve Vídni
meckém Bautzenu meziná- barvy České republiky.

RŮZNÉ
STÁŽE VE FIRMÁCH
NABÍZEJÍ ŠANCI
STUDENTŮM I
NEZAMĚSTNANÝM
Příležitost, jak zvýšit uplatnitelnost na
trhu práce, získat nové kontakty či rovnou zaměstnání, nabízí aktuálně realizované projekty Stáže pro mladé zájemce
o zaměstnání 2 a Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2, které zprostředkovávají
stáže u soukromých firem působících na
českém trhu. Poskytovatelům stáže jsou
po ukončení propláceny předem stanovené náklady!
Prostřednictvím stáží, které trvají v průměru dva až čtyři měsíce, má zaměstnavatel možnost vyzkoušet si potenciálního
zaměstnance, a pokud se stážista osvědčí,
může s ním firma po skončení stáže navázat další spolupráci. Poskytovateli jsou za
realizaci stáže hrazeny náklady zahrnující
práci mentora, náklady spojené s administrací stáže, opotřebení majetku a podobně. V nabídce stáží naleznete desítky oborů, výběr je tedy opravdu široký, stážovat
lze například pozice sociálního pracovníka, specialisty marketingu, účetní, zahradníka nebo kadeřnice, ale i veterinárního lékaře či soustružníka kovů.
Studentům posledních a předposledních ročníků je určen projekt Stáže pro
mladé 2, kde si zájemci vybírají stáže dle

zaměření svého studia. Za každou odstážovanou hodinu získává stážista finanční příspěvek a v rámci každé stáže absolvuje individuální konzultaci s odborným
lektorem, který prakticky poradí v oblasti kariérního rozvoje. Informace o aktuální nabídce stáží a pravidlech projektu naleznete na www.stazepromlade.cz.
Projekt Stáže ve firmách 2 je určen nejen pro nezaměstnané absolventy a rodiče
na nebo po rodičovské dovolené, ale také
například pro osoby nezaměstnané déle než
tři měsíce a osoby starší 40 let. Stáž je dalším
vzděláváním, stážista tedy nemá nárok na
mzdu, nicméně účastí v projektu není ovliv-

něno pobírání podpory v nezaměstnanosti
a stážistům je v průběhu stáže propláceno
stravné, cestovné, případně ubytování v
místě stáže. Podrobné informace o fungování projektu včetně aktuální nabídky stáží
naleznete na www.stazevefirmach.cz.
V rámci Plzeňského kraje můžete
navštívit regionální kancelář na adrese Nerudova 35, Plzeň, kde se můžete informovat o možnosti podpořit či rozšířit své
uplatnění v rámci jednoho ze stážových
projektů.
Realizátorem obou projektů je Fond
dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí.
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přijme

administrativní pracovnici pro objednávání pohřbů
do kanceláře ve Starém Plzenci.
POŽADAVKY:1. SŠ se znalostí práce na PC
2. komunikace se zákazníky
3. příjemné vystupování se zákazníky
NABÍZÍME:

1.
2.
3.
4.
5.

příjemné pracovní prostředí ve stabilní české firmě
pracovní doba: Po-Pá: 8-15 hod. + pol. přest. 12-12.30 hod.
zaměstnanecké výhody
mzda: 9.000 Kč + osobní ohodnocení
nástup dne 1. 6. 2015

Zájemci mohou zaslat podklady na email adresu: kuna@pietaplzen.cz,
případné dotazy a informace na tel. 602 167 167.

DROBNÁ INZERCE
■ Nabízím zdarma plech. garáž. vrata – hnědá, š – 2,20 m, ve straně závaží pro zvedání
pod strop. Sedlec. Tel.: 607 103 768.
■ Pronajmu zařízený byt 3+1 s lodžií ve St.
Plzenci. Cena 8.300 Kč/měsíc vč. energií. Tel.:
777 142 356.
■ Prodám byt 2 + KK v řad. domě, novostavba, zahrádka, parkovací místo, Máchova ul.,
St. Plzenec. Tel.: 721 779 454.
■ Koupím staré rybářské věci. Tel.: 728 809 070.
■ Koupím jedny starší housle. Tel 605 467 029.
■ Prodám garáž ve Starém Plzenci, Nepomucká ulice. Tel.: 606 482 075.
■ Prodám stavební pozemek o výměře
1935 m2 v lokalitě Sedlec, jižní svahová strana. Tel.: 721 855 723.
■ Prodám elektrický olejový radiátor a čtyřšuplíkový mrazák Ardo (jednotlivě). Cena:
300 Kč za kus. Tel.: 739 632 781.
■ Prodám krbová kamna (vhodná na chalupu, chatu). Cena: 5.000 Kč. Tel.: 739 632 781.
■ Prodám sbírku pivních skleněných pohárků s logem zahranič. pivovarů. Pouze celé.
Cca 180 ks, cena 10.000 Kč. Tel.: 607 721 747.
■ Prodám kravské mléko. Tel.: 377 965 238.

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb oznamuje svým
zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen

Tetra hnědá a Dominant černý,
modrý, žlutý, kropenatý a bílý.
Stáří slepiček: 14-19 týdnů;
cena: 149-180 Kč/ks – dle stáří.
Prodáváme slepičky pouze
z našeho chovu!
Prodej se uskuteční:

dne 30. května 2015 v 15:35 hod.
Starý Plzenec – naproti čerp.
stanici Pap Oil
Při prodeji slepiček -

výkup králičích kožek
- cena dle poptávky
Případné bližší informace
PO – Pá 09:00 – 16:00 h
na tel.: 601 576 270, 606 550 204,
728 605 840
Výuka, doučování,
konverzace, příprava
na zkoušky a maturitu,
individuální přístup
Překlady, tlumočení ČJ-NJ
i NJ-ČJ
Praxe: dlouhodobý pobyt v
SRN, základní i všeobecné
státní zkoušky, zkouška VHS
Přijedu i k Vám domů nebo
do firmy. Tel.: 723 110 755
E-mail: dianachov@seznam.cz

NĚMČINA

PIETA s.r.o. – pohřební ústav, Masarykovo nám. 57
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Hlavičky pravidelných rubrik: Jiří Vlach
Zlom a DTP: KIRSCH CZ s.r.o., Skladová 24, Plzeň
Tisk: KIRSCH CZ s.r.o., Skladová 24, Plzeň
Distribuce prostřednictvím České pošty
Dáváme prostor i těm názorům, se kterými se
neztotožňujeme. Nevyžádané příspěvky se
nevracejí. Za pravdivost údajů zodpovídá autor
příspěvku. Redakce si vyhrazuje možnost krácení
příspěvku se souhlasem autora.
Uzávěrka čísla 6/2015 je 20. 5. 2015.
Vychází: 1. 5. 2015
ZDARMA v nákladu 2100 kusů

KO U P Í M
různé staré věci,
např. z pozůstalosti.

Tel.: 731 771 587
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