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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
hlásí se doba dovolených
a v ZŠ Starý Plzenec školáci opustili školní lavice
o týden dřív, tak aby mohla být zahájena další etapa
výměny oken. Zároveň
bude zahájena postupná
rekonstrukce sociálního
zařízení. Během prázdnin budou zrekonstruovány s pomocí dotace z Plzeňského kraje dívčí toalety ve všech
podlažích. Bylo dokončeno i výběrové řízení
na zhotovitele oprav místních komunikací
a předpokládáme, že během prázdnin budou
práce zahájeny. Po dokončení projektové dokumentace budou ještě v letošním roce upraveny další místní komunikace. Tím plníme
slib, že prostředky ze zvýšení daně z nemovitostí, která vstupuje do rozpočtu města, investujeme do oprav místních komunikací.
Postupnými kroky tak naplňujeme Program rozvoje města, který vznikal za Vaší
vydatné spoluúčasti a který schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 13.6.
V Programu jsou definovány priority a z názorového průzkumu vyplynulo, že občané jako
nejvyšší prioritu považují opravy komunikací
a budování chodníků, a to jak v Plzenci, tak
v Sedlci. Na zastupitelstvu Program rozvoje
města představil ředitel Regionální rozvojové agentury a zodpověděl i související dotazy, které se týkaly dalšího z projednávaných
bodů, a to přístavby ZŠ a MŠ Sedlec. Tento
bod patřil na jednání zastupitelstva k nejdiskutovanějším. Z údajů uvedených v Programu
je patrné, že v r. 2014 navštěvovalo ZŠ Sedlec
60 žáků, z toho 9 žáků s bydlištěm mimo Plzenec a Sedlec (Šťáhlavy, Tymákov). V roce
2015 navštěvovalo ZŠ Sedlec 62 žáků, v letošním roce je to 67 žáků, přičemž kapacita ZŠ
je 85 žáků. Problémem je nedostatek odborných učeben a zázemí. Kapacita MŠ Sedlec je
56 dětí a je naplněna na 100 %. Od září bude
muset MŠ uvolnit školkovou třídu v 1. patře
pro potřeby ZŠ. Proto bude na základě žádosti ředitelky školy od září kapacita MŠ snížena na 41 dětí dle rozhodnutí odboru školství
Plzeňského kraje (bude v provozu 1 třída MŠ
v přízemí pro 28 dětí a další malá třída v přízemí pro 13 dětí). Tím, že město nezískalo
Pokračování na str. 2

KAREL IV. NA RADYNI
V sobotu 28. 5. 2016 se na hradě Radyni a v jeho podhradí uskutečnila významná
kulturně historická akce Karel IV. na Radyni.
Program připomenul zábavnou a vkusnou
formou postavu slavného krále a císaře Karla IV, kterému byla složena pocta odhalením
jeho busty. Replika busty vznikla nejmodernější technologií, tzv. 3D scannováním reliéfu z triforia Svatovítské katedrály v Praze.
Busta Karla IV. se stala součástí stejnojmenné
historické expozice umístěné v hradní věži
Radyně.
Karlova koruna je další projekt, kterým
bychom chtěli vzdát poctu tomuto význam-
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nému panovníkovi. Je známo, že Karlskrone
je původní „karlovský“ název našeho hradu.
To nás vedlo k nápadu vytvořit pro hrad vlastní korunu. Přesněji repliku korunovační koruny, která by se stala trvalou součástí expozice hradu. Korunu vyrobí šperkařská škola
z Turnova, která se proslavila kopiemi korunovačních klenotů pro Pražský hrad. Protože se samozřejmě jedná o finančně náročný
projekt, vyhlásilo město veřejnou sbírku
s názvem Karlova koruna. Přispět do sbírky
může každý již nyní v K-Centru, Smetanova
932 a zanedlouho v novém Centru služeb pro
turisty na Radyni. Se sbírkou budou spojené
každoroční kulturní akce na podporu tohoto
projektu.
Pokračování na str. 2

Slavnostní odhalení busty Karla IV.
Foto Josef Švéda

Ohňostroj z hradní věže Radyně zakončil akci
Karel IV. na Radyni. Foto: Václav Podroužek

Ukázky středověkých řemesel na hradě Radyni.
Foto Josef Švéda

Návštěvníci akce Karel IV. si přišli na své.
Foto Josef Švéda
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Pokračování ze str. 1
dotaci na přístavbu sedlecké školy, není řečeno, že tento projekt nechceme realizovat!
Máme následující možnosti: opětovně požádat o dotaci na ministerstvo školství (u této
varianty platíme v případě přidělení dotace
z rozpočtu jen spoluúčast města ve výši cca
15 % uznatelných nákladů, ostatní je průběžně
propláceno z dotace), nebo požádat o dotaci
do Integrovaného regionálního operačního
programu (zde je nutné náklady předfinancovat z vlastního rozpočtu a poté jsou náklady
propláceny - to znamená vyčlenit si celou částku na realizaci projektu do rozpočtu), nebo
realizovat celou přístavbu bez dotace z vlastního rozpočtu, tj. vyčlenit si do rozpočtu cca
10 mil. Kč. A v tomto duchu bylo přijato
usnesení zastupitelstva a o variantách budeme jednat na nejbližším zastupitelstvu.
Podkladem pro rozhodnutí zastupitelů bude
dokument Věcný záměr rozvoje vzdělávání
v našem městě do r. 2026, který zmapuje potřebu na rozšíření kapacit v našich školách.
Tento dokument bude projednán s řediteli
škol a zástupci školských rad.
Nutno dodat, že přístavba MŠ ve Starém
Plzenci se řešila v zastupitelstvu od začátku

OBSAH
ÚVODNÍK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ZE ŽIVOTA MĚSTA

.................

2

KULTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
SPOLEČENSKÁ
KRONIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
...............................

6

............................................

8

NAŠE ŠKOLY
SKAUT

SPOLEČENSKÉ
ORGANIZACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
STALO SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
SPORT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
INZERCE

9, 13

................................

r. 2012, kdy se zadávalo zpracování studie
a poté projektové dokumentace. V r. 2014 jsme
žádali o dotaci na ministerstvo školství, a to na
projekt přístavby mateřské školy v Plzenci a na
přístavbu a rekonstrukci základní a mateřské
školy v Sedlci. Podpořena byla žádost o dotaci na přístavbu MŠ v Plzenci, protože projekt
byl ve vysokém stupni připravenosti – bylo
vydáno pravomocné stavební povolení, bylo
dokončeno výběrové řízení na zhotovitele, byl
vybrán technický dozor. Na sedleckou školu
byla zpracována studie. Některými opozičními zastupiteli jsme nyní kritizováni, že sedleckou školu opomíjíme. Naopak! V roce 2014
byla na základě usnesení rady města, zpracována projektová dokumentace pro územní
rozhodnutí a pro stavební povolení. Je připraveno i výběrové řízení na zhotovitele, také na
základě usnesení rady města. Je vydáno pravomocné stavební povolení. Když jsme byli
takto připraveni, žádali jsme v prosinci 2015
opět o dotaci na ministerstvo školství pro sedleckou školu. Tentokrát bohužel dotace přidělena nebyla. Ministerstvo školství podpořilo
z celého Plzeňského kraje pouze tři projekty.
Se všemi kroky je ředitelka ZŠ a MŠ Sedlec
seznámena, na přípravě projektu již od fáze
studie z r. 2014 spolupracuje jak se stavební
komisí, tak s paní architektkou. V projektu se
neuvažuje s půdní vestavbou, ale přístavbou
a rekonstrukcí uvnitř školy. Realizací projektu
dojde k soustředění obou tříd MŠ do přízemí
a prostory v 1. patře bude používat ZŠ.
Jsme si plně vědomi závažnosti této situace. Hovoří se o prioritách, o koncepčním
přístupu, o vyrovnaném rozpočtu,… Priority jsou nastaveny v Programu rozvoje města.
Z důvodu koncepčního řešení nedostatku

kapacit pro vzdělávání v našem městě zadala
rada města zpracování Věcného záměru rozvoje vzdělávání na příštích 10 let. S veřejnými
prostředky nakládáme odpovědně a stále se
snažíme o získávání dotací. Někteří opoziční
zastupitelé na začátku volebního období poukazovali na to, že bez dotací to nepůjde, či
o promarněných dotačních příležitostech, ale
nyní navrhují realizovat akce z vlastních prostředků, bez ohledu na dotace. Snažíme se investovat do všech oblastí – oprav komunikací,
vodovodů, kanalizací, oprav veřejných budov,
školství, sportu, zázemí pro rozvoj cestovního
ruchu,… a právě získáváním dotací si šetříme
vlastní rozpočet na akce, na které žádné dotace vyhlášeny nejsou.
Dalšími neméně důležitými body na jednání zastupitelstva města byla situace ve společnosti Pronap, která nabídla městu splacení
zbývající částky úvěru. Toto bylo po diskusi
zastupiteli schváleno. Bylo dokončeno koncesní řízení na výběr provozovatele vodovodů a kanalizací v našem městě. „Staronovým“
provozovatelem bude od 1.8.2016 Vodárna
Plzeň, která předložila v koncesním řízení
ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Dalšími
uchazeči byly společnost ČEVAK a Středočeské vodárny. Zastupitelé schválili koncesní
smlouvu s Vodárnou Plzeň, ta bude provádět
mimořádné odečty vodoměrů k 31.7.2016,
případně můžete stav vodoměru k tomuto
datu nahlásit přímo Vodárně.
Závěrem bych Vám chtěla poděkovat za
pomoc při sekání rychle rostoucí trávy před
svými domy a popřát Vám příjemně strávené
letní dny.
Vlasta Doláková, starostka

Pokračování ze str. 1
Nedílnou součástí programu byl den otevřených dveří Centra služeb pro turisty, které bude
pro návštěvníky nově otevřeno letos v červenci.
Po celé odpoledne se na Radyni odehrával
zajímavý program (dobová hudební a taneční
vystoupení, rytířský turnaj, ukázky dobových
řemesel, speciality středověké kuchyně a další).
Na závěr dne byl z hradní věže Radyně vypálen ohňostroj – jako pozdrav dalšímu z Karlových strážních hradů – Kašperku.

I přes pozdější nepřízeň počasí se akce Karel IV. na Radyni zúčastnilo na 2000 návštěvníků.
Děkujeme všem dobrovolníkům z řad
místních spolků a všem ostatním skvělým lidem za pomoc a spolupráci při průběhu uvedené akce.
Další fotografie z akce Karel IV. na Radyni
naleznete na www.staryplzenec.cz.
Eva Vlachová

ZE ŽIVOTA MĚSTA
VÁŽENÝ ODBĚRATELI,
informujeme Vás, že mezi Městem Starý Plzenec a VODÁRNOU PLZEŇ a.s. bude s účinností od 1.8.2016 uzavřena nová koncesní
smlouva o provozování vodohospodářské
infrastruktury ve městě Starý Plzenec, která
významným způsobem mění způsob a pravidla pro výpočet cen vodného a stočného.
Na základě těchto pravidel dojde s účinností od 1.8.2016 včetně, k úpravě cen vodného
a stočného v lokalitě Starý Plzenec, kdy nové

ceny vodného a stočného budou uveřejněny
na úřední desce městského úřadu a zároveň
na webových stránkách provozovatele www.
vodarna.cz. Naše společnost si je vědoma
zvýšeného nároku na zjištění stavu měřících
zařízení k poslednímu dni před změnou ceny
s ohledem na velmi krátký časový úsek pro
jejich získání, a proto žádá všechny odběratele o zaslání kontrolního samoodečtu.
Z tohoto důvodu obdrží každý odběratel informativní dopis se žádostí o zaslání kontrolního samoodečtu provedeného

31. 7. 2016. V dopise bude popsán postup,
jakým způsobem a jakými možnostmi lze samoodečet provést a doručit naší společnosti.
Zároveň bude také popsána postup, pokud
kontrolní samoodečet naše společnost neobdrží v daném termínu.
Pro případné další informace se obracejte na zákaznickou linku 841 140 140,
písemně na adresu zc@vodarna.cz nebo
osobně na zákaznické centrum.
Ing. Pavel Pajtl
vedoucí zákaznického útvaru
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JAKÉ JSOU PRIORITY
VEDENÍ MĚSTA?
Po přečtení otevřeného dopisu z minulého čísla RL jsem se zamyslel, jaké jsou vlastně priority vedení města. Předpokládal bych,
že se při tvorbě rozpočtu vždy vedení města
zamyslí nad tím, co vidí občané jako největší
problémy a k těmto prioritám se bude přihlížet při tvorbě rozpočtu... Rozhodl jsme se
tedy podívat do rozpočtu na letošní (a loňský) rok... A některé částky mě docela překvapily...
Co se týká příspěvků vzdělávacím zařízením (ZŠ Starý Plzenec, MŠ Starý Plzenec, MŠ
a ZŠ Sedlec, ZUŠ), tak pro tyto příspěvkové
organizace je v rozpočtu alokováno celkem
přibližně kolem 6,5 milionu korun (6,87 mil.
letos, 6,49 mil. vloni). Dále tam je letos položka ZŠ Starý Plzenec 2. etapa – 1,6 mil. A Rozšíření kapacity a rekonstrukce ZŠ a MŠ Sedlec
atd., kde byly alokovány 2 mil. na spoluúčast

ZASTUPITELSTVO
DNE 13. 6.
Zastupitelstvo dne 13. 6. se nám opět protáhlo přes půlnoc a zúčastnilo se ho mnoho
občanů převážně ze Sedlce. Hlavním bodem
zájmu byl otevřený dopis rodičů ZŠ a MŠ
Sedlec zastupitelům. S tím byla spojena také
velká aktivita opozice. Četla se připravená
prohlášení, vzrušeně se diskutovalo. Dozvěděli jsme se, že Sedlec šidíme atd. Stejné
kapacitní problémy jsou i v našich dalších
MŠ a ZŠ. Proto zadala Rada města již na
jaře studii-Věcný záměr rozvoje vzdělávání

PROČ BUDEME MÍT
REFERENDUM
V minulém čísle RL jsme se dozvěděli termín
konání referenda. Otázka, o které se bude hlasovat, ovlivní přístup vedení města k případné
výstavbě větších obchodních zařízení v části
městského centra. Je tedy poměrně obecná. Ale
příčina referenda je konkrétní a spočívá především v chování společnosti A+R s.r.o., zabývající se výstavbou prodejen Penny Market , které
doposud bylo, mírně řečeno, značně neprofesionální. To je poměrně překvapivé, neboť se jedná
o „pobočku německé obchodní skupiny“, o čemž
nás na jednání zastupitelstva v únoru 2015, při
představování záměru výstavby Penny Marketu,

PODĚKOVÁNÍ NEJEN
ZA OTEVŘENÝ DOPIS
V minulých Radyňských listech jsme si
mohli přečíst Otevřený dopis zastupitelstvu
města Starý Plzenec. Autorkou byla Ing. Marie Laiblová jako zástupce rodičů v Radě
školy v Sedlci a připojen byl arch s podpisy
rodičů dětí navštěvujících MŠ a ZŠ v Sedlci.
Dopis vyjadřoval velkou spokojenost s krea-
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k dotaci – ale jak už bylo psáno, dotace nebyla přidělena...
Dalším ožehavým tématem v Plzenci je
stav komunikací. Tady jsou v rozpočtu dvě
položky, Oprava místních komunikací - 6 mil,
Opravy, rekonstrukce, modernizace a výstavba nových komunikací – 5 mil.
A teď bych to porovnal s náklady na nákup a úpravy budov na Radyni.
Nově budované Centrum služeb pro turisty
– náklady v roce 2015 byly 3 179 512 (v rozpočtu alokováno 4 591 819). Celkem dotace
na Centrum služeb pro turisty byla 2 091 819.
Tomu bych ještě rozuměl. Ačkoliv při schvalování akce na zastupitelstvu zaznívaly všechny možné důvody, aby to vypadalo, že pak
náklady na provoz budou zanedbatelné, tak
jsem v aktuálním rozpočtu našel zmínku, že
roční provoz bude stát kolem 1 milionu korun (což bylo jasné už v době schvalování,
akorát vedení města to odmítalo přiznat.)
Co mě ale zarazilo, je položka v letošním
rozpočtu – výdaje na projekt Centrum služeb

pro turisty 6 050 000 Kč. Je v tom i ta loňská
dotace a náklady vzrostly neočekávaně na
dvojnásobek původně zamýšlených? Nebo
vzrostly ještě více? Zde je otázka pro město
jako investora, aby už konečně zveřejnil finální náklady na investici.
Další dvě položky s tím také souvisí - Nákup budovy restaurace na Radyni atd. - 4,5
milionu a Opravy, rekonstrukce, technické
zhodnocení budovy restaurace na Radyni atd.
- 2,5 milionu. Z hlediska selského rozumu
mně plyne, že pokud se restaurace na Radyni předchozí majitel snažil delší dobu zbavit,
tak asi nebude příliš zisková. A teď když si
tam budou navíc konkurovat s Centrem pro
turisty, tak ziskovost také asi nevzroste. Já
bych řekl, že jedna fungující budova s občerstvením a sociálním vybavením na Radyni
rozhodně chyběla, ale dvě mi tam už přijdou
poněkud nadbytečné...
Ing. Jiří Šimána

u nás, která prověří komplexně demografický vývoj v našem městě a možnosti řešení
nedostatku školských prostor. Tato zpráva
bude hotová na konci června a projednáme jí
na nejbližším zastupitelstvu. To vše opozice
ví. Přesto pan Eret přečetl připravený návrh
proti usnesení, kde požadoval schválit realizaci přístavby ihned. Bez rozpočtového krytí
nebo počkání na výsledky zadané studie, to
však ostatní zastupitelé samozřejmě odmítli.
Připomnělo mi to atmosféru z minulého jara,
kdy opozice tvrdě obviňovala koalici ve věci
nákupního střediska a zničila pouhý záměr
jednat s právoplatným majitelem objektu.
Výsledkem je zavřený krám.

Všichni zastupitelé souhlasí s přístavbou
MŠ a ZŠ Sedlec za předpokladu získání dotace, která je v této věci reálná. Proto také
Rada města zadala zpracování projektové
dokumentace a byla podána dotační žádost,
která bohužel neuspěla. Nyní se opět připravují podklady pro podání nové žádosti. Pan
Eret vždy krásně mluví, jak dotace zpracovává a kde všude se může o dotace požádat, tak
proč paní starostce a paní ředitelce nepomůže? Určitě by to celé věci prospělo více, než
zbytečné populistické návrhy.
Ing. Pavel Hrouda

informoval Ing. Reytt. Ten společnost zastupoval na základě plné moci (žádný ze 3 jednatelů
společnosti se jednání nezúčastnil, byť 2 z nich
mají trvalé bydliště v Praze). Ing. Reytt přítomné zastupitele i občany opakovaně přesvědčoval,
že plánovaný vzhled marketu (přízemní „krabice“ s parkovištěm u Radyňské ul.) se v žádném
případě se nebude měnit.
Již měsíc poté však společnost A+R prostřednictvím téhož Ing. Reytta a následným dopisem
informuje vedení města, že návrh změní a jeho
novou podobu bude aktivně se zastupiteli města
konzultovat. Co způsobilo deklarovanou změnu
jejich přístupu je zřejmé – aktivní vystupování
občanů na únorovém zastupitelstvu (bylo jich
cca 80) a probíhající sběr podpisů pro vyhlášení
referenda. Novou podobu návrhu slíbili zástupci

A+R přeložit do dvou měsíců. Nic se však nestalo ani do červnového zastupitelstva, které rozhodlo o vypsání referenda, ani do dnešního dne,
tedy do roka od jeho konání. (Předpokládám, že
pokud by investor město kontaktoval, dozvěděli
bychom se o tom v RL.)
Společnost A+R však od svého záměru nejspíše neustoupila, neboť „Žluťák“ nedávno koupila. Je tedy zřejmé, že vedení našeho města této
společnosti nestojí ani za omluvu za nesplnění slibu, ani za vysvětlení svých dalších plánů.
Nebo na to jen nemá kapacitu, protože, jak nás
rovněž informoval ing. Reytt, A+R s.r.o. nemá
v ČR ani jednoho zaměstnance?
Jan Martínek

tivním způsobem výuky a hlavně vyjadřoval
hrubý nesouhlas s náznaky od vedení města,
že narůstající nedostatek kapacit bude řešen
přechodem např. „páťáků“ do Starého Plzence. „Chceme jasné vyjádření od Vás, našich
volených zástupců, jakou máte vizi řešení“,
tázali se rodiče a dále v dopise podivovali,
že město upřednostňuje investici cca 10 mil
Kč do restaurace na Radyni před investicí do
vzdělání.
V první řadě bych chtěl velmi poděkovat

paní Laiblové i ostatním rodičům za jejich
aktivitu. Na rozdíl od vedení města považuji formu i obsah dopisu za velmi kultivovaný, věcný, upozorňující na závažný problém.
Dopis byl následně projednávaný v zastupitelstvu 13.6.2016. Jednání začalo v 17 hod
zhruba čtyři desítky návštěvníků trpělivě čekali neuvěřitelných 6 hodin, než dostali slovo.
I přesto jejich příspěvky byly slušné, věcné
a požadovat po vedení města řešení vážného
Pokračování na str. 4
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Pokračování ze str. 3
problému a sdělení konkrétní vize je více než
legitimní. Pro mě osobně je takovéto zapojení občanů velkou vzpruhou a ubezpečením,
že úkol zastupitelů je skutečně zastupovat občany města.
Návrh usnesení od vedení města, konkrétně od rady města, byl odpovědět na tento
dopis usnesením s obsahem „zastupitelstvo
bere dopis na vědomí“. S tím bych se jako
oslovený zastupitel asi těžko smířil, a proto
jsem navrhl protinávrh, který schvaloval investici do rozšíření kapacit ZŠ a MŠ v Sedlci
a upřednostňoval tuto investici před dalšími
investicemi města do restauračních zařízení.
Pro koalici bylo toto nastavení priorit nestravitelné a návrh neprošel. Z mého pohledu zejména díky aktivitě občanů nakonec došlo ke
kompromisu a zastupitelstvo svým usnesením odsouhlasilo rozšíření kapacit ZŠ a MŠ
v Sedlci a řešení problému bude pokračovat
na mimořádném zastupitelstvu v létě, kde by
mohly být nastaveny konkrétní termíny, podoba rozšíření i způsoby financování.

I MŠ ve Starém Plzenci a stejně tak ZŠ mají
své potřeby a problémy s kapacitou a kvalitou
prostorů. Nyní je dokončován Věcný záměr
rozvoje vzdělanosti v obci, který umožní další kroky konkretizovat. Souhlasím tedy s tím,
že otevřený dopis spíše poukazuje na mrhání
obrovských částek na nákup a rekonstrukci
restaurace z peněz města, které mohly být
jinak použity pro všechny ZŠ a MŠ v našem
městě a vedení města bude rozvíjet všechny
školky a školy vyváženě a konkrétní investice
už brzy představí.
Těžko v jednom článku shrnout pocity,
které museli rodiče na zastupitelstvu prožívat
a co všechno si museli vyslechnout včetně
zcela nelogického obvinění z populismu od
člena rady. I pro mě je pochopitelně skličující, když na předchozí zastupitelstvo pečlivě
připravím stanovisko právníka k nákupu restaurace upozorňující na zásadní nedostatky
posudku i stanovení ceny, stejně jako další
zastupitelé upozorním na dvojnásobný počet
metrů v posudku ceny stavby, výslovně požaduji upozornění na tato fakta uvést v oficiál-

ním zápise ze zastupitelstva - a nic takového
pak v zápise ověřeném ověřovateli nenajdu.
A když podám námitku a žádost o doplnění
a všichni zastupitelé mají na místě k dispozici
nahrávku pořizovanou právě pro tyto účely
úřadem, která jasně prokazuje pravdu – námitka je těsně zamítnuta, zejména díky jednotnému hlasování rady města a některých
dalších členů stávající koalice. I hlasování
o zjevných faktech typu „pes má čtyři nohy“
zkrátka závisí na jiných vlastnostech zastupitelů než je pouhé samotné politické zaměření.
Ještě jednou děkuji všem rodičům a dalším aktivním občanům, kteří věnují svou
energii a obětují jiné příjemnější chvíle a čas
od času pomohou zastupitelům v jejich práci
komunikací a svou účastí na zastupitelstvu.
Jsem opravdu přesvědčený, že vložená energie se v mnoha podobách vrátí – v kvalitnějších školách i v lepších vztazích mezi lidmi.
Ing. Jan Eret

SENIOŘI KOMUNIKUJÍ
VE STARÉM PLZENCI

IT je především o nových možnostech komunikace a spojení s ostatními, což je pro starší
občany velmi přínosné.
Nadace manželů Klausových, která financovala počítačový kurz pro seniory ve Starém
Plzenci, vznikla právě z tohoto důvodu. Ne
nadarmo se program jmenuje Senioři komunikují. Jeho cílem je zabránit sociálnímu
vyloučení starších osob z důvodu malé nebo
žádné digitální gramotnosti. Podle ohlasů na
kurz, který proběhl v polovině dubna v počítačové učebně ZŠ Starý Plzenec a který realizovala společnost Ámosky, se senioři učí
pracovat s počítačem velmi rádi, a dokonce

by někteří uvítali školení na vyšší úrovni.
Pokud máte v rodině maminku, tatínka,
babičku, dědečka, zkrátka seniora, který by
chtěl být „in“ a chtěl by využít přednosti a výhody komunikace pomocí IT, podpořte jej ve
vzdělávání. Od září otevírají Ámosky další
kurzy pro seniory ve Starém Plzenci. Mají
připraveny trpělivé lektory s pochopením
pro starší generaci, kteří se budou těšit na své,
byť dříve narozené, studenty. Bližší informace Vám přineseme na konci léta nebo sledujte
www.amosky.cz.
Za Ámosky, z. s.
Jarka Výborná

Poslat kamarádce fotografii z výletu, popovídat si online s blízkými, kteří žijí v jiném
městě, najít si ordinační hodiny lékaře nebo
dopravní spojení kamkoliv…pro většinu
z nás běžné záležitosti. Ale ruku na srdce,
mohli byste poslat mailem fotografii vaší babičce? Zavoláte dědovi přes Skype? To už si
tak snadno představit neumíme, že? A přesto
jsou mezi námi senioři, kteří se chtějí naučit
používat moderní technologie. Navíc dnešní

KULTURA
Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ
ČERVENEC 2016
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
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
13:00-14:30 h
Pá
09:00-12:00 h
So, Ne
09:00-15:00 h
Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
O prázdninách otevřeno pro veřejnost:
Po
9:00-12:00
13:00-17:00 h
St
9:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt,
Pá - zavřeno

HRAD RADYNĚ
Otevřeno: denně kromě pondělí od 10:00 do
18:00 h
Oživené prohlídky s Radoušem: 09.07. a 24.07. od
18:00 h
www.hrad-radyne.cz
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA
Otevřeno: 02.07.2016 od 13:00 h do 16:00 h
Skupinové prohlídky (min. 6 osob) mimo otevírací
dobu po objednání na tel.: 377 183 662, 377 183 659,
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
www.rotunda-hurka.cz
1040 LET STARÉ PLZNĚ
výstava k 1040. výročí první písemné zmínky
o Staré Plzni
Staroplzenecká galerie, Smetanova 932, St. Plzenec
Pořadatel: město Starý Plzenec
Výstava potrvá do 8. září 2016.
6. července 2016
Uctění památky M. Jana Husa
16:00 h pomník M. J. Husa (u kostela na Masarykově nám)

16:15 h pomník m. J. Husa (v Sedlci u hasičárny)
18:30 h zapálení vatry u Radoušovy skalky (v Kolárově ul.)
Pořadatel: OSHR
9. července 2016
Potravinářský trh
Masarykovo nám. St. Plzenec
08:00 h - 13:00 h
23. července 2016
KELTSKÝ DEN NA RADYNI
hrad Radyně
11:00 h – 22:00 h
Vstupné: plné 80 Kč, snížené 50 Kč
Vstupné platí i pro prohlídku hradu Radyně.
Pořadatel: Město Starý Plzenec
HASIČSKÉ MUZEUM SEDLEC
Výstava historických šicích strojů
Otevřeno pro zájemce po tel. domluvě v průběhu
celého roku.
Kontakt: František Chrastil, tel.: 606 608 187
www.sdh-sedlec.wz.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šla,
za ruce, které nám tolik pomáhaly.
Děkujeme za to, že jsi byla, za každý den,
který jsi s námi žila.
Dne 20. června 2016 bylo první výročí,
co nás opustila
paní Alena Nobilisová.
S láskou vzpomínají matka Marie, děti Lada
a Petr a bratr Milan s rodinou.

Dne 9. 7. 2016 by se dožila 100 let
paní Božena Janíková.
Vzpomíná vnučka s rodinou.

Před 100 lety v roce 1916 narukoval
na italskou frontu v 1. světové válce můj
otec, tehdy 18letý
pan Jaroslav Hrubý.

Dne 7. 7.2016 se dožívá 80 let
paní Anna Böhmová.

Táta nám vyprávěl:
„Mám klidné svědomí. Žádného Itala
jsem netrefil. Mířil jsem vždy vedle…“
Na všechny plzenecké vojáky a legionáře
vzpomíná syn Jaroslav Hrubý.

Vše nejlepší v dalším životě jí přejí
syn a dcera s rodinami.
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NAŠE ŠKOLY
ZŠ Starý Plzenec

KRAJSKÉ FINÁLE
V ATLETICE
Po týdnu se opět více než stovka mladých
atletů setkala v Nýřanech. V sobotu 21. května plzenečtí chlapci a děvčata ze sportovních kroužků měřili své schopnosti se soupeři z celého Plzeňského kraje. Soutěžilo se
v atletickém čtyřboji a v sázce byl postup do
republikového finále. Většina našich závodníků zlepšila své výkony z minulého týdne
a i díky tomu skončila na stupních vítězů. I ti,
kterým se to nepodařilo, příkladně bojovali.
Po sečtení všech výsledků se z reprezentace
Plzeňského kraje může těšit Aneta Mertlová,
Nikoleta Pavuková, Dominika Ivanová, Aleš
Nosek, Vojtěch Děkanovský, Jan Diviš, Filip
Hrabě, Radek Kalousek a Daniel Diviš.
Děkujeme za pomoc s dopravou a organizací rodičům a dětem budeme na „republice“
držet palce.
Text a foto: Mgr. Milan Florian

ZŠ Starý Plzenec

MEDVĚDÍ STEZKA
Dne 28.5.2016 se děti ze sportovního kroužku vypravily na Medvědí stezku do Mezholez.
Celkem se zde sjelo 50 dvoučlenných hlídek z okresů PJ, PM, PS a RO, aby poměřily svoje síly
a schopnosti. Pro hlídky byla připravena trať dlouhá 4 km, na které plnily tyto úkoly: hod na cíl,
uzlování, zdravovědu, stezku pozornosti, orientaci, znalosti lesních plodů, vlastivědné znalosti,
překonávání lanových překážek atd. Ani zde se naše děti neztratily a někteří dosáhly na stupně
vítězů.
Výsledky:
Žáci I.
3. místo Jiří Posavád, Jan Skřivan
žákyně II.
1. místo Katka Lindauerová, Alžběta Zeithamlová
žáci I.
1. místo Aleš Hodek, Bartoloměj Linda
dorost
2. místo Nikoleta Pavuková, Petr Vlásek
Všem zúčastněným děkuji za vzornou reprezentaci a postupujícím do republikového kola
za pěkné umístění.
Jana Hermanová

Účastníci Medvědí stezky.

Atleti staroplzenecké školy.
ZŠ Starý Plzenec

REAKCE NA OTEVŘENÝ
DOPIS ZASTUPITELSTVU
MĚSTA STARÝ PLZENEC
Vážená paní inženýrko Marie Laiblová,
dovolte mi, abych touto cestou vyjádřil obdiv
Vašim znalostem z oblasti školství. Ministerstvo školství, Česká školní inspekce a vůbec
všichni, kteří v oblasti školství pracují, se již
dlouhá léta snaží nějakým způsobem definovat, jak objektivně hodnotit školy. Dosud se
to bohužel nikomu nepodařilo, nebo možná
bohudík. Tedy až na Vás, Vy jste dokonce
schopna hodnotit i kvalitu školských vzdělávacích plánů, a to už je něco! Váš záběr je velmi široký, v malíčku máte i školní vzdělávací
plány okolních škol a navíc jste schopna posoudit i stupeň kreativity výuky těchto škol!
Nevím, kde pracujete, ale v každém případě je Vás tam opravdu velká škoda...
PaedDr. Martin Štekl,
ředitel ZŠ Starý Plzenec

ŠŤÁHLAVSKÁ
OLYMPIÁDA
Dne 3.6.2016 jsme se vypravili s paní vychovatelkou do Šťáhlav na olympiádu. Jelo na
ni vždy šest dětí (3 dívky a 3 hoši) z ročníku. Našimi soupeři byli sportovci ze Šťáhlav,
Tymákova a Nezvěstic. Běhali jsme štafetu,

Účastníci Šťáhlavské olympiády.

Foto: Monika Kuglerová
sprint, házeli pěnovými oštěpy, skákali žabáky, přeskakovali tyč bokem a běhali do vějíře.
Také nás navštívil fotbalista Pavel Horvát,
který ochotně odpovídal na veškeré dotazy.
Třídy 3. B a 5. A skončily na 1. místě. Naše
škola skončila poslední, protože nám chyběly
děti 1. ročníku (byly na výletě). Moc se nám
to všem líbilo a užili jsme si to.
Hana Žitníková, 5. A

Foto: Jana Hermanová
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Přijel k nám i herec z divadla v Hradci
Králové a předvedl nám krásné vystoupení
k tomuto tématu. Výročí si připomeneme
ještě v září dalším programem.
Adéla Pokorná a Elen Hudečková,
členky novinářského kroužku
při ZŠ Starý Plzenec

FOLKLORNÍ FESTIVAL
V ZŠ STARÝ PLZENEC

KAREL IV.
V ZŠ STARÝ PLZENEC

V letošním druhém červnovém týdnu se
v Plzni konal již 20. ročník Mezinárodního
folklorního festivalu. I naše škola se 10. června stala opět místem, kde zahraniční folklorní soubory představily svůj tradiční folklor
svým divákům. Diváky se, jako již mnohokrát předtím, stali žáci a žákyně 1. a 2. stupně
naší školy.
Jako první se dětem představil mexický
soubor SOMBRERO NEGRO – MANUEL
EHÉCATL. Jejich „šaman“ děti překvapil, zapojil je do svého rituální tance a na mnoha
dětských tvářích vyvolal nefalšovaný údiv.
Druhým účinkujícím souborem byl chorvatský KUU CERNIK. Zpěváky a tanečníky
v typických chorvatských krojích doprovázela muzika Tamburize s tradičními lidovými
nástroji. Chorvaté všechny přítomné dojali
na závěr dvojhlasně česky zazpívanou písní
Ach synku, synku.
Třetím souborem byl FOLKLORE GROUP
TIJERAS DE AYACUCHO Z Peru. Skupina
tanečníků a muzikantů prezentuje peruánské
lidové umění. Nám předvedla tzv. „nůžkový
tanec“, který byl zapsaný do nehmotného dědictví lidstva UNESCO. Tanec s artistickými
prvky děti vyburcoval k velikému potlesku.
Nakonec sympatičtí tanečníci ve velmi pestrých krojích pozvali na parket i malé diváky
a učili je svému umění. Byl to nezapomenutelný zážitek!
Za ZŠ Starý Plzenec text a foto:
Mgr. Jana Toušová

Jak jistě víte, letos slavíme 700. výročí narození Karla IV. Naše město i škola se do oslav
aktivně zapojují. Měli jsme např. besedy při
hodinách dějepisu a vlastivědy a při literatuře jsme četli pověsti a příběhy o této důležité
osobě. Oslavu dne dětí 1. června jsme zahájili zajímavou ukázkou historického oblékání
a měli jsme také možnost si tehdejší módu
vyzkoušet. Poté se žáci druhého stupně vydali na Radyni, kde po přečtení informačních
cedulí vyplnili pracovní listy k tématu. Děti
z prvního stupně se zúčastnily rytířského turnaje na školním hřišti.
Uspořádána byla také na naší škole výtvarná soutěž. Mladší děti ztvárnily dřívější
podobu hradu Radyně, starší malovaly budovy a podobizny samotného krále. Ukázky
byly vystaveny v lesní galerii na Radyni nebo
v infocentru.

Šaman mexického folklorního souboru SOMBRERO NEGRO předvedl rituální tanec.

Pohádkové bytosti: Slunečník, Měsíčník, Větrník, Večernice, Mrakomor, bába Futéř a víle Mélžénka.
Foto: Iva Němečková

KOUZELNÉ TÝDNY VE
ŠKOLCE STARÝ PLZENEC
A je to tady…poslední měsíce před koncem školního roku. A u nás ve školce jedeme
na plný plyn. 10. a 12. 5. jsme přivítali všechny naše maminky. Oslavili jsme tak jejich
svátek. A opravdu to stálo za to.
18. 5. se po deváté hodině ráno ozvala
houkačka. Všechny děti i paní učitelky si vyzkoušely evakuaci školy při požáru. Navštívili
nás hasiči, ukázali nám hasičské auto a jeho
plné vybavení. Dokonce nám na ukázku vytáhli i záchranný žebřík, který byl skoro až
do oblak. Byla to legrace a dozvěděli jsme se
spoustu zajímavých věcí. Jediný oheň, který
nám hasiči nechali ve školce hořet, byl ten
olympijský.
25. 5. v ranních hodinách se před budovou MŠ scházeli naši malí sportovci ze všech
tříd. Všichni měli sportovní oděv v barvách
své třídy a byli rozhodnuti dát do závodů
všechno. Týdny příprav a zdatných rozcviček
se vyplatily. Nebyl nikdo, kdo by si nevybojoval medaili. Bohužel některým závodníkům
tak vyhládlo, že si vytouženou medaili snědli hned po předání. Olympijský oheň ještě

Matyáš Jíra v drátěné košili.
Foto: Mgr. Martin Benedikt
doutnal, když nám 27. 5. nad hlavami začali
kroužit dravci. Rozpětí jejich křídel budilo
obdiv i respekt. S nadšením jsme pozorovali,
jak probíhá jejich výcvik. A tak jsme se zatajeným dechem pozorovali jejich let v oblacích.
A protože jsme se do oblak chtěli také podívat, vydali jsme se 2. 6. na cestu za bábou Futéř po mélhové cestičce víly Mélženky. Cesta
to byla opravdu dobrodružná. Víla Mélženka
nám zahrála na mélhové housličky a po mlhové cestičce jsme vystoupili až do oblak. Potkali jsme Slunečníka, Měsíčníka, Větrníka,
Večernici a Mrakomora a po splnění jejich
úkolů jsme se konečně dostali na adresu Nebeská 1, kde bydlí bába Futéř. Pomohli jsme
jí namíchat tornádo, připravit sněhové vločky
na zimu, rozfoukat mraky po obloze a nastříhat dešťové kapky. Při těchto bouřkách si teď
každý z nás může tu svojí kapku chytit. Ale
všechny cesty jednou končí, a tak jsme se museli z nebes vrátit zpátky na zem.
Děkujeme panu řediteli PaedDr. Martinu
Šteklovi za uvolnění našich pohádkových
bytostí z 9. a 7. třídy a jejich rodičům. Děkujeme i rodičům dětí z naší MŠ za skvělou
spolupráci po celý školní rok. A vám všem
přejeme krásné a pohodové léto.
Bc. Kateřina Vlachová Khaurová
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ČERVEN V ZŠ SEDLEC
Ve středu 8. 6. jsme si po velké přestávce
užili na zahradě školy. Všichni žáci se zúčastnili přírodovědné soutěže. Ve skupinkách
určovali zvířata, rostliny, vyplňovali pracovní
list a popsali fáze vývoje žáby a hmyzu. Den
utekl jako voda a nám zůstalo spousta znalostí v hlavě.
Hned následující den jsme jeli na výlet do
Mariánských Lázní. Nejprve jsme protáhli
svoje těla v Přírodním parku Prelát, potom
jsme šli naučnou stezkou až do Boheminia
Parku, kde jsme si prohlédli modely staveb.
V 15h už jsme na kolonádě poslouchali Zpívající fontánu, konkrétně Celine Dion. Vytvořili jsme pěknou frontu u lázeňských oplatek, nakoupili si dárečky a domů jsme přijeli
unavení, ale šťastní.
V úterý 14.6. k nám zavítali žáci ze ZUŠ
Starý Plzenec. V přímém přenosu jsme sledovali, co už se naučili v umělecké škole. Někteří hráli na flétnu, klarinet, zpívali a členové literárně-dramatického kroužku nám také
zahráli divadlo. Dětem se představení moc
líbilo.

Koncem června nás čekalo ještě mnoho
akcí. (22.6. Olympijský běh, 23.6. Závěrečná
školní slavnost, 24.6. Den zvířat, 28.6. Vycházka na Kozel atd.) Vzhledem k uzávěrce
RL, o těchto akcích napíšeme podrobněji
příště. Ale již nyní bychom chtěli popřát všem

dětem krásné prázdniny, pěkné léto a mnoho
zážitků! Rodičům přejeme vydařenou dovolenou a hodně hezkých chvil strávených
s dětmi.
Text a foto: Emanuela Vávrová

Děti se sedlecké základky navštívily park Boheminium v Mariánských Lázních.

SKAUT
NOČNÍ POCHOD
V noci z 20. na 21. května se uskutečnil
již 3. ročník Nočního pochodu. Letošní trasu
jsme zvolili v délce cca 14km. Kromě našeho oddílu se tradičně zúčastnilo i pár skautů
z plzeňského oddílu Fialová střela. Výchozím
bodem pro nás tentokrát byla Božkovská
náves. Odtud jsme vyrazili podél Úslavy do
Koterova, kolem starého bunkru a přes koterovskou vyhlídku. Pak jsme si to namířili po
silnici přes „kruháč“ do Letkova a směrem
k Merfánce. Samozřejmě jsme byli všichni

vybaveni reflexními prvky a dostatečně jsme
svítili baterkami, aby nás nějaký noční řidič
nepřehlédl. U Merfánky jsme si dali noční
svačinku, krátkou pauzu a už nás čekala jen
cesta přes lesy směrem k Rotundě. Kousek
cesty jsme šli po Kupecké stezce, přes Marka
a jistými kroky jsme se dostali na naše cílové místo. To už se začalo pomalu rozednívat.
Pro zkrácení čekání na úsvit jsme si zahráli
nějaké hry, posnídali jsme a cca v 5:15 konečně přišlo svítání. Ještě společné foto a honem
domů do peřin, dohnat trochu toho spánku.
Všem odvážným děkuji za účast!
Pavla Lencová – Pája

ODDÍLOVÉ NAROZENINY

Noční pochod

Foto: Hana Huňková

Dne 28. května jsme se vypravili oslavit
71. výročí od založení našeho oddílu. Inspirovaly nás loňské kulatiny, k jejichž oslavě
jste byli přizváni i vy prostřednictvím výstavy, která byla k vidění v K-centru Starý Plzenec. Letošní oslava byla poněkud skromnějšího rázu. Šli jsme nejprve navštívit místa, kde
dříve stávaly skautské klubovny: Díra – sklep
v bytovce v ulici 28. října, srub v bývalé lesní
správě u Přírodního divadla – ten již dnes nestojí, nesměli jsme také zapomenout na místo
v lesích „Sluneční údolí“, kde jsme si udělali
bohatý piknik. Každý přinesl něco dobrého
i pro ostatní, nakonec toho bylo tolik, že sníst
vše se nám prostě nepodařilo. Cestou jsme
hráli hry, zjišťovali jsme, kdy má kdo narozeniny a samozřejmě jsme si povídali i o tom,
co nás čeká o prázdninách. Na závěr jsme ještě navštívili naši poslední bývalou klubovnu

a tím byla budova ve Smetanově ulici 66, kde
jsme také strávili mnoho let a museli jsme ji
opustit kvůli špatnému technickému stavu
a také velikosti, lépe řečeno kvůli „malosti“.
Oslava se nám vydařila, slunce jas nás provázel celou cestu a my se již teď těšíme na největší skautský výlet roku – letní tábor.
Hana Troppová – Honey

DIVADELNÍ ODPOLEDNE
Během mlhavého rána 4. června jsme se
sešli v Plzenci na točně a vyrazili na tradiční střediskové divadelní odpoledne. Tentokrát si představení připravily dvě družiny.
Tygřice si připravily kombinaci loutkového
a hraného představení o Kašpárkovi, zatímco
Lvíčata pod vedením Ády a Kačaby nacvičila scénku z muzikálu Adéla ještě nevečeřela.
Také se k nám připojili dva zvědavci z družiny Gepardů. Při cestě do českého údolí se
mlha záhy rozplynula a nám na dopolední
nacvičování krásně svítilo slunce. Samotná
představení začala ve tři hodiny. Viděli jsme
například pohádku o řepě, či různé humorné
scénky a s úspěchem se setkaly i naše družiny.
Josef Vodička – Pepča

INZERUJTE
v měsíčním zpravodaji
Radyňské listy
více na www.staryplzenec.cz
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SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
ZNÁŠ HISTORII
SVÉHO MĚSTA?
Občanský spolek Hůrka a Radyně připravil pro všechny zájemce o historii města celoroční
soutěž ze znalostí dějin našeho
města. Každý měsíc můžete odpovědět na
jednu otázku. Tři luštitelé, kteří správně zodpovědí otázku, budou vybráni za měsíce červenec a srpen na veřejné přednášce „Akademie Staré Plzně“ v měsíci září. Drobné ceny
pro nepřítomné budou k vyzvednutí v KCentru. Správnou odpověď najdete v příštím
čísle Radyňských listů. Jména vylosovaných
luštitelův za červenec a srpen v říjnovém čísle
RL
Kupón odevzdej v K-Centru, Smetanova
932, St. Plzenec vždy do konce měsíce
nebo zašli na mailovou adresu oshr@email.
cz. www.OSHR.cz

OTÁZKA č. 6 Zaškrtni správnou odpověď
Císař a král Karel IV. vydal Privilegium obyvatelům Staré Plzně za újmu,
které se jim dostalo při stavbě hradu Karlskrone. Privilegium osvobozuje
od všech robot a prací, když za sebe zaplatí 28 kop pražských grošů ročně
purkrabímu na Karlskronu.
Dáno na Karlštejně 3.7. ………
(Doplňte správný letopočet).

a) 1358

b) 1361

c) 1378

Adresa: ………………...………………………………………………………………….…..
tel.: ………………………………….e-mail: …………………………………………………
PLACENÁ INZERCE

Obchodně-technický zástupce (22.000 - 35.000 Kč)
Jste muž a máte dobré organizační schopnosti a technické myšlení?
Nebojíte se oslovovat nové zákazníky?
Máte zkušenosti v oboru střechy/podkroví?

VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE
„ZNÁŠ HISTORII SVÉHO
MĚSTA?“ 4 OTÁZKA.
Správná odpověď je král Přemysl Otakar II
O tom, že došlo k povýšení obchodně-řemeslnického osídlení pod hradem na levém
břehu řeky na královské město někdy kolem
roku 1265 již není pochyb i když tato lokace trvala jen jednu generaci. Po smrti krále
a následném zpustošení došlo kolem r. 1290
s objektivních důvodů k translaci - přenesení
městských práv na stávající místo a k výstavbě Nové Plzně. Otázka zní, který panovník
kolem roku 1265 udělil Plzni výsadu královského města.
Vylosováni byli Jonáš Cach , Jan Trop
a Ivan Velkov.

POZVÁNKA
NA TRADIČNÍ
VZPOMÍNKU
NA MISTRA JANA HUSA
Dne 6.7.2016 v 16:00 hodin položení květin k pomníku Ve Starém Plzenci (na náměstí
u kostela sv. Jana Křtitele).
V 16:15 položení květin v Sedlci k pomníku u hasičárny.
V18:30 hodin zapálení vatry u Radoušovy
skalky. Vylosování tří správných odpovědí na
5 otázku soutěže „Znáš historii svého města“.
Srdečně zveme příznivce této akce.

Pak hledáme právě Vás!
Náplň práce:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

oslovování nových zákazníků, získávání nových zakázek
péče o stávající zákazníky, jednání s klíčovými zákazníky
technická podpora pro zákazníky, poradenská činnost
dohled nad plněním zakázek
znalost trhu, analýza prodeje, průběžné vyhodnocování výsledků
odpovědnost za svěřené zákazníky a plnění plánu
zajišťování prodejního a poprodejního servisu
drobný servis (montáž doplňků)
denní výjezdy za zákazníky

Požadujeme:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SŠ/VŠ technického nebo ekonomického směru
praxi na pozici obchodníka nebo technika
zkušenosti v oblasti prodeje technického sortimentu
znalosti v oblasti střechy/podkroví
samostatnost, spolehlivost, dynamičnost, flexibilitu a iniciativní přístup
ochotu cestovat, schopnost učit se a zdokonalovat
komunikativnost a samostatnost, velké pracovní nasazení
uživatelskou znalost práce s PC
řidičský průkaz skupiny B
živnostenský list výhodou

Nabízíme:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

práce pro rodinnou firmu s 30-ti letou tradicí
služební automobil, možno i k soukromým účelům
mobilní telefon, notebook
pružnou pracovní dobu
možnost odkupů výrobků za zvýhodněnou cenu
předání stávajících zákazníků z přiděleného regionu
vstupní obchodně-technické školení
asistenci techniků a manažera prodeje dle potřeby
místo výkonu práce: Čechy
mzdu: 22 000 - 35 000 Kč / měsíc



Životopis zasílejte na adresu

soukup@fenestra.cz

nebo volejte

603 829 266.
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STALO SE
ZÁBAVNÁ
STŘEDOVĚKÁ STEZKA
V OKOLÍ ROTUNDY
V soboru 18. června bylo na Hůrce v okolí rotundy ve Starém Plzenci rušno. Školská
a kulturní komise Rady města Starého Plzence ve spolupráci s K-Centrem, městskou knihovnou a dalšími dobrovolníky z řad místních spolků a organizací uspořádala v rámci
festivalu Léto pod rotundou zábavnou středověkou stezku pro děti.

OSHR NA CESTÁCH
Všichni v Občanském spolku Hůrka
a Radyně jsme se aktivně zapojili do celoevropských oslav 700. let narození Karla IV.
Rozhodli jsme se podniknout po stopách
velkého diplomata a panovníka, dokonce
výpravu až na zříceninu německého hradu
Oybin. Hrad stojí na mohutné pískovcové
stolové hoře a vznikl jako strážní stanoviště
významné stezky spojující Čechy s Lužicí.
Byl založen kolem roku 1256 a vystřídal několik majitelů, kromě Jindřicha z Lipé, Jana
Lucemburského, byl v držení Karla IV. Ten
jej nechal rozšířit a vybudovat zde klášter
Celestýnů. Nezapomenutelným zážitkem
pro nás všechny byl koncert dvou mladých
umělců uprostřed impozantních pozůstatků
klášterního kostela. Dětem se nejvíce líbila
okružní pěšina okolo hradu, při které nebylo
o přírodní překážky a dokonalé schovávačky
nouze. Skalní městečko bylo pod námi jako
LÉTO POD ROTUNDOU

ZAHRADNÍ
SLAVNOST
Dne 16. června se v rámci festivalu Léto pod rotundou uskutečnila
na zahradě u kostela Narození Panny Marie
přehlídka souborů staroplzenecké základní
umělecké školy. Během programu vystoupil
lidový soubor Úslaváček, pěvecký soubor
Hvězdička, soubor taneční hudby, dramatický soubor, kapela Bengál a Mrňouskové.
Hudební a dramatická vystoupení se všem
účinkujících dětem velice vydařila a všichni si
celé odpoledne skvěle užili, což svědčí o tom,
že je umělecký kumšt opravdu baví.
V průběhu akce proběhlo vyhlášení vítězů
výtvarné soutěže Život a doba Karla IV., které připravily pedagožky ze školské a kulturní
komise města Starého Plzence. Výstavu soutěžních prací je možné zhlédnout v kostele
Narození P. Marie.

Na jednotlivých stanovištích děti plnily
úkoly a sbíraly body pro závěrečnou odměnu. Během stezky si děti vyzkoušely střelbu
z luku a kuše, hod kostkou, malování, skládání hlavolamů, základy archeologického průzkumu, atd. Zábavné stezky se zúčastnilo na
šedesát dětí.
Děkujeme všem organizátorům, dobrovolníkům z řad OSHR, ČSŽ, RC Dráček,
paní Denise Brejchové a žákům ze třídy 8.
A ZŠ Starý Plzenec Matěji Víchovi a Jakubovi
Tyrpeklovi za skvělou spolupráci.
Eva Vlachová

na dlani. Průvodcem byl pro nás opět Václav
Fišer, který svými hlubokými znalostmi historie doprovázel program celého dne. Cestu
v autobusu obohatil výkladem života a myš-

Vzpomínkové foto z výletu na hrad Oybin.
Foto: Josef Sutnar
Děkujeme všem účinkujícím dětem za
bezprostřední kulturní zážitek. Největší poděkování patří především vedení Základní

Se základy archeologického průzkumu se děti
mohly seznámit přímo v rotundě sv. Petra
a Pavla na Hůrce.
Foto: Jana Toušová
lenek Karla IV. Nezapomněl pochopitelně ani
na důležité vazby hradu s naší historií, jakou
je například ta skutečnost, že i když na Oybin dvakrát útočili Husité, nebyl hrad nikdy
dobyt. Z důvodu své bezpečné polohy zde
byla po určitou dobu uložena i část pokladu
z pražské Svatovítské katedrály. S klášterem
je spojena také zajímavá pověst, podle které
zde Karel IV. nechal vystavět klášter po té, co
v hradních chodbách potkal ducha a doufal,
že přítomnost mnichů duchy z hradu vypudí.
My jsme ale měli to štěstí, že nás duch nechal na pokoji, a tak jsme se mohli podívat
také po okolí a prohlédnout si pískovcové
skály, jezírka i město Žitavu. Jitka Sutnarová,
která výlet organizačně zajistila, „objednala“
dokonce i to správné zájezdové počasí. Mohli
jsme tedy nerušeně nasávat informace z historie, abychom si doplnili znalosti získané při
přednáškách Akademie Staré Plzně. Děkujeme za krásné zážitky.
Účastníci zájezdu

umělecké školy Starý Plzenec a jejím pedagogům.
Text a foto: Eva Vlachová

V programu vystoupila mj. hudební kapela Bengál s pěveckým souborem Hvězdička.
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STAROČESKÉ MÁJE
A SIFON V SEDLCI
V sobotu 21. 5. 2016 se v prostorách sedlecké hasičárny konala již tradiční a velmi oblíbená akce - Staročeské máje. Jménem pořadatelů bychom chtěli velmi poděkovat všem,
kdo pomohli s přípravami celé akce - zapůjčením krojů a prostor hasičárny počínaje,
přes pečení koláčů a ostatních dobrot, stavění stanů i posezení a velkým úklidem po akci
konče. Velké poděkování patří také úklidové
četě za posekaný a upravený Sedlec a koterovským hasičům za zapůjčení centrály, stanů
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a dalšího vybavení. Dále bychom chtěli vyseknout poklonu mrákovským muzikantům
za tradičně výborné výkony a každému, kdo
se do krojovaného průvodu zapojil a perfektní atmosféru během akce podpořil. Obrovské
díky patří všem sponzorům a kamarádům,
kteří finančně i jinak celou akci podpořili.
Následně bychom chtěli poděkovat kapele
SIFON za parádní muziku a výbornou tečku
na závěr. Zároveň bychom se chtěli omluvit
za nedorozumění týkající se ceny vstupného.
Děkujeme za pochopení.
Spolek – Sedlec v akci
Staročeské máje v Sedlci 2016 Foto: Ota Hein

SPORT
5. ROČNÍK BĚHU
PŘES TŘI VSI BYL PLNÝ
REKORDŮ
5. ročníku Běhu přes tři vsi se zúčastnilo 86
závodníků na hlavní trati přes Sedlec, Lhůtu
a Tymákov a rekordních 82 dětských závodníků. Mezi dospělými padly oba dosavadní
rekordy trati. Nejrychlejším závodníkem byl
Jan Majer z TTK Slavia VŠ Plzeň s časem
32:12, nejrychlejší ženou se stala v novém rekordním čase 37:56 Teodora Svejkovská z Forest Gump Teamu. Naši domácí borci zářili
hlavně na dětských tratích. Filip Jahoda byl
třetí v kategorii do 14 let, Sojda Tobrman byl
taktéž bronzový mezi kluky do 9 let a František Plecháč si vybojoval opět třetí místo mezi
dětmi do 3 let. Mezi juniorkami si odnesla
třetí místo na hlavní trati Andy Vítková. Neoficiální chodecký rekord vytvořil Jan Lehner
časem 1:08. Za podporu našeho závodu děkujeme městu Starý Plzenec, firmě Bohemia

TENISOVÁ ŠKOLA
V SEDLCI
Na tenisových kurtech v Sedlci se každý týden
schází nejmladší tenisté. Spartak Sedlec-oddíl tenisu letos v květnu zahájil 1. ročník tenisové školičky. Do letní části je zatím 11 přihlášených dětí,
nejmladším účastníkům jsou 3 roky, ale máme
tam i velmi šikovné 10-ti leté tenistky. O všechny
malé tenisty se stará 5 ti členný trenérský tým,
vedený Míšou Pechovou.
V sobotu 18.6.2016 jsme pro všechny naše
tenisové naděje uspořádali Dětský tenisový den.
Počasí bylo téměř dokonalé a tak jsme mohli
zkusit i nové netradiční disciplíny. Naši vodáci
nám zapůjčili své kajaky a malí tenisté mohli
zkusit na Novém rybníku pádlování s tenisovou
raketou. Na oplátku se chystáme zapůjčit vodákům na víkend kurty, aby ukázali, co umí s pádly
a tenisákem.

Sekt, firmě primaprize.cz a květinářství Lenky Hejlové ve Starém Plzenci. Všem závodníkům děkujeme za účast a těšíme se s vámi
na shledanou v květnu 2017. Fotogalerii i vý-

sledky ze závodu najdete na stránkách závodu https://pres3vsi.wordpress.com/.
Lucie Burianová
Sedlec žije z.s.

Skupinka závodníků letošního 5. ročníku Běhu přes tři vsi.

Důležitá informace pro všechny zájemce
o tenis: druhá část tenisové školičky v září a říjnu
bude dvakrát týdně a jsou ještě volná místa – tak

Oddíl tenisu TJ SPARTAK SEDLEC

Foto: Vendula Bouchalová

neváhejte a hlaste se na adrese novak.jiri.55@
gmail.com.
Jiří Novák, Spartak Sedlec, z.s., tenis

Foto:Jiří Novák
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KONČÍ VE STARÉM
PLZENCI HÁZENÁ ?
Jistě se už mezi sportovní veřejností roznesla zpráva, že prvoligový tým házené končí v I.
lize. Po šedesáti letech z města, které vychovalo
výjimečné osobnosti české házené jako například Škarvan, Zikmund, Vacek, Šedivec, Kugler, Rybář, bratři Vovsové, Hejzkové, Loudové,
ale i světové házené jako Jiřího Víchu, Rudolfa
Havlíka a Filipa Jíchu, tento sport zmizí. Soutěž
od II. ligy výše (to platí i pro mládežnické soutěže) se v současné době musí hrát v hale. Od
roku 1995 jsme hráli střídavě první a druhou
ligu v pronajatých halách mimo Starý Plzenec.
Po ujištění vedení města o podpoře jsme se rozhodli loňský ročník přihlásit. Skončili jsme na
pěkném pátém místě. Přesto končíme. Bez haly
a financí, tím i bez fandů a zázemí mizí motivace. A světlo na konci tunelu bohužel nevidíme.
Hrál jsem házenou od svých 6 let a končil v 55
letech. Celou dobu nás ujišťovali, že hala v Plzenci bude. Výsledek všichni známe. Pravdou je,
že všichni z vedení města, se kterými jsem na
toto téma hovořil, uznávají, že halu město potřebuje. Ale to je asi tak všechno. Mluvit o rozvoji
sportu v našem městě není na místě. Je to pouze

JUMPARADE PO SEDMÉ
První červnovou sobotu proběhla tradiční
akce Jumparade, závody na kolech s neopakovatelnou atmosférou, za kterou se k nám
vydávají jezdci z celé republiky. Na místním
bikeparku se sešla kvalitní sestava jezdců
a skákalo se ve velkém stylu. Prakticky všechny kategorie ovládli místní jezdci – kategorii
začínajících jezdců „expert“ suverénně vyhrál
Michael Calta, vyšší kategorii „master“ vyhrál Ondřej Havlíček, za kterým se umístila
plzenecká legenda Tomáš Řanda. Nejdál doskočil opět místňák Petr Heřman, v kategorii
pumptrack (jízda na speciálně upravené trati
plné boulí) zvítězil kluk, co si pro vítězství
došel přes ulici, Lukáš Lindauer. Big air (čili
nejvyšší skok) porota zaznamenala opět u Ondřeje Havlíčka. Akce se po vyhlášení výsledků
přesunula na místní koupaliště, kde zahráli plzeňští DJové Becker a Livity, z Prahy nám přijel zahrát Karel Buriánek (Sunshine) se svým
projektem Bounce! Bounce!. Když se kácí les,
lítají třísky, takže i naše akce není bez po-

SK STARÝ PLZENEC
SLAVIL 95 LET
20.5.2016 zorganizoval výbor klubu přátelské setkání pro bývalé fotbalisty SK Starý
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udržování stávajícího stavu. Všechny sporty ke
svému rozvoji potřebují zázemí haly.
Děkuji všem, kteří aktivně pracovali pro plzeneckou házenou, a je mi upřímně líto, že tato
práce byla ne jejich vinou znehodnocena. Poděkování platí i pro vedení města za dosavadní
podporu.
Tato zpráva budí dojem, že může zajímat
pouze příznivce házené a ostatních sportů, které ani nemají šanci vzniknout (volejbal, florbal,
futsal atd.). Ale dává mnohem závažnější signál.
Zastupitelstvo města se snaží plnit požadavky
občanů. Z názorového průzkumu vyplynulo, že

SK St. Plzenec B vítěz Městské soutěže Plzeňměsto a postupující do městského přeboru pro
sezónu 2016-2017. Foto: archiv SK St.Plzenec

občané požadují, aby se město věnovalo opravě
komunikací (64%), pro rozvoj nových obchodů
a služeb (47%), obnově veřejných prostranství
a zeleně (44%), zkvalitnění vybavení pro sportovní aktivity (29%). V lepším případě, když se
zdaří, se budou naše auta pohybovat po krásně
upraveném asfaltu, budeme mít mnoho obchodů, to vše bude zasazeno do upravené zeleně,
ale naše děti budou ve škole při tělesné výchově
hrát nanejvýš vybíjenou, protože další kolektivní sporty v nevyhovující školní tělocvičně nejdou provozovat. Tělocvična v sokolovně je na
tom stejně. Většina mladých a dětí bude jezdit
sportovat tam, kde jsou pro to podmínky. To
už je bohužel současná realita. Mladí a děti si
vytvoří kontakty v místě kde sportují, chodí do
školy. Bylo by silně naivní věřit, že v dospělosti
je to potáhne zpět. Satelitů v okolí Plzně je dost.
Chceme riskovat, že to potká i Plzenec?
Lidé, kteří se věnují házené jsou ochotni začít
pracovat s malými dětmi a doufají, že tyto děti
až dospějí, nebudou muset skončit, protože nebude hala a budou znova muset hrát v Plzni.
Jako člen sportovní komise apeluji na vás občany o tlak na zastupitelstvo, aby se věnovalo výstavbě haly.
Miroslav Hejzek
hráč, trenér, funkcionář HK Bohemia Sekt
Starý Plzenec, člen sportovní komise

skvrny, chtěli bychom se omluvit obyvatelům
Starého Plzence, že jsme narušili noční klid,
přestože hudba byla vypnuta ve stanovenou
hodinu. Věříme, že tato skutečnost nevrhne
na akci špatné světlo. Koná se jen jednou za
rok, je výjimečná svým pojetím a její oblíbenost stoupá. Velmi nám záleží na tom, aby tak
byla vnímána i obyvateli Starého Plzence.
Moc děkujeme partnerům Jumparade, ob-

zvlášť místním firmám a městu Starý Plzenec
za podporu akce.
Partneři JP 7: Bernard, Mraknet, Horsefeathers, Jägermeister, Red Bull, Abstrakt, Flybikes, Storck
Foto a videoreport z akce je k vidění na
facebookových stránkách Jumparade. https://
www.facebook.com/jumparade/
Za JP tým Pavlína Krásná

Účastníci Jumparade 2016.
Plzenec. Za hezkého počasí se sešlo 45 těchto
fotbalových „borců“ (nejmladším bylo 35 let,
ti nejstarší již překročili osmdesátku), kde jinde než na hřišti pod lesem. Na zeleném pažitu
fotbalového hřiště byli všichni, ti starší jen při
společném focení, ti mladší při následujícím

Společná fotka fotbalistů při oslavě 95 let SK Starý Plzenec.

Foto: archiv SK St.Plzenec

Foto: Jarkins (Image Pro)
fotbalovém zápase. Soupeřem naší „gardy“
bylo mužstvo Krajského úřadu Plzeňského
kraje a byl to správný přátelský zápas. Padalo
hodně branek a tři delegovaní rozhodčí neměli
na hřišti moc práce. Konečný výsledek zápasu
byl 4 : 4, vyrovnávací branka padla v poslední
minutě z kopačky domácího Jardy Voráčka. Po
tomto fotbalovém zápase a zasloužené sprše se
všichni sešli v klubovně a začalo to správné
fotbalové vzpomínání. Tu na divizi, tu na krajský přebor nebo na ten můj gól v Blovicích,
nebo …, vzpomínek a fotbalových historek
byly stovky. Byl to příjemný večer. Všichni se
již těšíme na tu naši fotbalovou „stovku“, která
je za dveřmi – vždyť je to jen za 5 let.
Petr Liška
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39 MEDAILÍ Z KADANĚ

REPUBLIKOVÉ FINÁLE
V ATLETICE

Memoriál Tomáše Doležela,
XVI. ročník turnaje
v MÍČOVÉM SEDMIBOJI dvojic
o putovní pohár města Starého Plzence.

Na republikové finále se probojovalo
9 dětí z našich sportovních kroužků. Dne
11. 6. 2016 se v 05:00 hodin ráno vydal autobus plný sportovců z Plzeňského kraje do
Třebíče, kde se závody konaly. Po příjezdu na
stadion následovala malá rozcvička a rozřazení do skupin. Za přítomnosti 12 krajů se
všichni sportovci pustili do boje, aby dosáhli na co nejlepší umístění. To se jim dařilo
skvěle, neboť Plzeňský kraj obsadil 3. místo
(4 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzovou medaili).
K tomuto skvělému umístění přispěly i naše
děti. Ve velké konkurenci vybojovaly 2 zlaté
a 1 bronzovou medaili. Radek Kalousek přidal v dorostencích ve skoku dalekém rekord
stadionu, výkonem 605 cm.
Výsledky:
žákyně I 1. místo Aneta Mertlová
žáci I 23. místo Aleš Hodek
žáci II 1. místo Vojtěch Děkanovský
žákyně IV. 9. místo Nikoleta Pavuková
žáci IV. 7. místo Filip Hrabě
18. místo Jan Diviš
dorostenky 14. místo Dominika Ivanová
dorostenci 3.místo Radek Kalousek
8. místo Daniel Diviš
Všem děkuji za vzornou reprezentaci
Jana Hermanová

Kde: STARÝ PLZENEC, Herejkova 1031 (Malá Strana – u řeky)
Prezentace: do 7.45 hod.
Začátek: v 8.00 hod.
V případě špatných klimatických podmínek se turnaj přeloží
nebo dohraje 24.7.2016.
Sporty: stolní tenis, tenis, volejbal, nohejbal – vše ve dvojicích,
fotbal a házená – střelba na branku, košíková – hod na koš.
Vše se hraje dle platných pravidel jednotlivých sportů (pouze zkrácené hry).
Informace: pan Doležel – Starý Plzenec, Herejkova 1031,
telefon: 605987754, 606791384, E-mail: sportteamdoli@seznam.cz
web: www.skdolistaryplzenec.banda.cz
Přihlášky: nejpozději do 22.7.2016 s vkladem 400,- Kč za dvojici (tamtéž).
Vklad musí být uhrazen současně s přihláškou.
Soutěž je plánována maximálně pro 20 dvojic, v případě většího zájmu rozhoduje
o účasti v soutěži dřívější datum přihlášky.
Ceny: putovní pohár, malé poháry, věcné ceny

Finalisté v atletice: Jan Diviš, Daniel Diviš, Radek Kalousek, Vojtěch Děkanovský, Aleš Hodek, sedící Aneta Mertlová, Filip Hrabě. Chybí
Nikoleta Pavuková, Dominika Ivanová.
Foto: Eva Mertlová

Foto: Marek Vávra

SK SPORTteam DOLI Starý Plzenec, z.s. pořádá
dne 23. července 2016

INZERCE
INZERCE Z KUPONU
■ Prodám nepoužitý spací pytel a plast. držák slunečníku, levně. Tel.: 607 103 768.
■ Prodám pneu 165 x 70 na discích a novou
žehličku Philips, dohoda. Tel.: 607 103 768.
■ Koupím tahací harmoniku - heligonku,
chromatiku či akordeon. Tel.: 723 126 011.
■ Koupím Škodu Felicii od r. 99 nebo Fabii,
i horší stav. Tel.:728 209 526.

■ Koupím dvourychlostní babettu nebo jiný
moped. Tel.: 722 615 183.
■ Prodám ČZ-175/447.01, r. v. 1970, STK.
Cena 9.000 Kč. J. Matějovič, Rokycany 202.
■ Prodám stáčený med (květen 2016),
120 Kč/kg. Tel.: 775 393 133.
■ Pronajmu byt větších rozměrů do 12. tis.
Kč/měs. Tel.: 739 000 956.
■ Pronajmu nebyt. prostor ve St. Plzenci.
Tel.: 775 393 133.

■ Hledám učitele/ku NJ (studenta) na odpol.
výuku. Tel.: 775 393 133.
vozík za OA, poh. hm. 100 kg,
užit. 300 kg. TK do 11.4.2020, plocha
2540×1500×760. Cena 4.000 Kč. Tel.:
728 732 221.
■ Prodám ibišek venkovní, levanduli, koniklec, čemeřici. Daruji agáve. Tel.: 606 487 544.
■ Prodám kravské mléko. Tel.: 377 965 238.

■ Prodám
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LESOIL WOOD s.r.o.
Pod Tratí 547

Tel. 728 737 192
email: lesoilsro@gmail.com

336 01 Blovice

www.lesoil.cz

LETNÍ AKCE
PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Prodáváme štípané palivové dřevo v metrových délkách
Jehličnaté dřevo (SM, BO, MD) …………………850 Kč/1PRM
Listnaté dřevo (DB, BK, BR)……………………..950 Kč/1PRM
Možnost zajištění dopravy.
JEDNÁ SE O PLACENÝ INZERÁT
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Výrobce nábytkových polotovarů
PRONAP s.r.o. Starý Plzenec
přijme

DĚLNÍKY do výroby
nábytkových polotovarů
 na plný úvazek, dvousměnný provoz
 nástup možný ihned
Požadujeme:
 vyučen, nejlépe v oboru truhlář
 manuální zručnost, zodpovědnost
Nabízíme:
 možnost platového růstu
 zaměstnanecké benefity
– podnikové stravování, 25 dní dovolené,
příspěvek na penzijní připojištění,
příspěvek na dopravu
Informace:
PRONAP s.r.o., Jiráskova 1142
personální oddělení – pí. Štěchová
tel.: 377 923 311 – 312
e-mail: info@pronap.eu

výrobce nábytkových polotovarů
PRONAP s.r.o. Starý Plzenec
hledá pracovníka na pozici

PROVOZNÍ ÚDRŽBÁŘ
Požadujeme:
 minimální vzdělání SOU technického směru
 základní elektromechanické znalosti
 dobrou orientaci v technické dokumentaci strojů
 logické uvažování, manuální zručnost
 spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost
 zkušenosti s údržbou a opravou strojů výhodou
 praxe na obdobné pozici výhodou
Nabízíme:
 nástup možný ihned
 možnost platového růstu
 zaměstnanecké benefity
– příspěvek na penzijní připojištění, podnikové
stravování, 25 dní dovolené, příspěvek na dopravu

Televize

Internet
Volání

SPOLEHLIVÝ
A RYCHLÝ
INTERNET OD
PlzenecNET
ZA 300 Kč
Reálná rychlost 20 Mb/s

více na www.staryplzenec.cz

Možnost zpětného
sledování pořadů
a jejich nahrávání
do paměti.

Internet první 2 měsíce
ZDARMA
Pro stávající členy nyní odměna 900 Kč
za každého nově přivedeného člena!
Podrobné informace na www.plzenec.net/pripojdalsiho

Na výběr z více než
40 televizních
a 25 rozhlasových
stanic.

w w w. p l z e n e c . n e t

tel.: 775 785 005

email: info@plzenec.net

Informace:
PRONAP s. r. o.,
personální oddělení – pí Štěchová
Jiráskova 1142, 332 02 Starý Plzenec
tel: 377 923 311-312
e-mail:info@pronap.eu

INZERUJTE
v měsíčním zpravodaji
Radyňské listy

v mobilu, tabletu,
počítači i televizi.

Internet, který má omezenou pouze cenu...

NOVÝ KOSMETICKÝ SALON
LUČNÍ KOSMETIKA Starý Plzenec
LUČNÍ KOSMETIKA Starý Plzenec

Kompletní ošetření pleti

epilace
voskem, barvení
řaspleti
a obočí,
Kompletní
ošet ení
prodej BIO kosmetiky i k domácímu
používání

ANO, PŘIJDU!

Aktuální akce:
LÉTO - OPALOVÁNÍ BEZ RIZIKA

LÉTO SUN
- OPALOVÁNÍ
BEZVRIZIKA
LAVERA
BIO PRODUKTY
PRODEJI

Referendum
ve Starém Plzenci

7. a 8. října 2016

OBJEDNÁVKY:
777 828 112
info@lucnikosmetika.cz
www.lucnikosmetika.cz

KUPON
15% sleva
na kosmetické ošetření
pleti, platí do 31.7. 2016
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Distribuce prostřednictvím České pošty
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ZDARMA v nákladu 2100 kusů





  
     
  
!"# $%%& '%()*+(,&(

