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SLOVO STAROSTKY
začnu méně příjemnými postřehy. S jarním úklidem se nám
opakovaně objevují u
kontejnerů, ale i na různých místech po městě,
pohozené předměty. Pracovníci údržby
města pak musí uklízet po lidech, kteří
soustavně znečišťují město. Připomínám, že nepotřebné předměty z domácnosti i odpad ze zahrady můžete zdarma
uložit ve sběrném dvoře. Pokud požadujete přidat ve vaší ulici barevné kontejnery na tříděný odpad (plasty, sklo, papír), obraťte se prosím na paní Šaškovou,
odbor životního prostředí – tel. 377 183
653, e-mail: saskova@ staryplzenec.cz.
Nejdražší je netříděný odpad, který se
odváží na skládku. Proto třiďme odpad!
Čím více vytřídíme, tím méně všichni
zaplatíme a za uspořené peníze můžeme
např. opravit víc komunikací. Chovejme
se ke svému městu zodpovědně. Stejně
lhostejní jsou někteří občané k informaci
o čištění ulic a nerespektují zákaz parkování v době čištění. Snažíme se naše
město zvelebovat a uklízet, ale takovéto
čištění pak nemá žádný význam.

PLZENEČTÍ
MUZIKANTI
SKLIDILI VELKÝ
ÚSPĚCH
V úterý 25. března se uskutečnil v pořadí čtvrtý abonentní koncert 29. koncertní
sezóny Kruhu přátel hudby
ve Starém Plzenci. Na tradičním koncertu s příznačným
názvem Plzenečtí muzikanti
účinkovali učitelé a profesoři
hudby ze Starého Plzence a
žáci Základní umělecké školy Starý Plzenec. V programu
zazněly skladby českých i

Jaro je obdobím nejen úklidu, ale i
obdobím, kdy trávíme stále více volného času venku. Proto i my se snažíme
o rozšíření nabídky na příjemné prožití
volného času a o maximální rozdýchání
kulturně společenského života a navázání na tradice spolkového života, které
má Plzenec opravdu historicky bohaté.
To, že se při takových akcích lidé setkávají, seznamují a hlavně identifikují
s místem, kde žijí, je samozřejmě velice
důležitým faktem, obzvlášť v této hektické přetechnizované době, kdy si většinou jen „mailujeme“ a „esemeskujeme“.
Naším cílem je posílit společenské dění
ve městě a zapojit do něho všechny občany, kteří projeví zájem. Chceme pokračovat v úzké spolupráci s místními
organizacemi a sdruženími a lépe koordinovat všechny aktivity těchto subjektů
s aktivitami města tak, aby občané měli
co nejvíce příležitostí zapojit se do veřejného života. Chceme se věnovat všem
skupinám od těch nejmenších až po seniory. A květen bude opravdu bohatý na
společenské, kulturní i sportovní akce.
Začátkem měsíce května (7. 5.) můžete společně s námi, tak jako každoročně,
vzpomenout u pomníků padlých v Plzenci i v Sedlci na oběti 1. a 2. sv. vál-

světových hudebních mistrů.
Několika písněmi z muzikálu
Čertovská pohádka pozval
všechny návštěvníky koncertu jeho autor učitel hudby
Roman Škala se svými žáky
na slavnostní premiéru, která
se uskuteční 10. května 2014
od 17 hodin ve velkém sále
Lidového domu ve Starém
Plzenci.
Kruh přátel hudby ve Starém Plzenci děkuje všem
účinkujícím za příjemný
umělecký zážitek.
Eva Vlachová

ZDARMA

ky. Dne 10. 5. si nenechte ujít muzikál
Základní umělecké školy Starý Plzenec
Čertovská pohádka, který se bude konat
v Lidovém domě u příležitosti 60. výročí založení ZUŠ, a hned 13. 5. vystoupí
v Lidovém domě na Malé Straně Velký
dechový orchestr Základní umělecké
školy Chválenická Plzeň se známými
světovými melodiemi od historie až po
současnost v rámci koncertů Kruhu přátel hudby. O víkendu 17. a 18. 5. jsou pro
děti připraveny speciální jízdy na úzkorozchodné staroplzenecké železnici v
areálu pionýrské klubovny u příležitosti
20. výročí železnice. Dne 23. 5. se budeme na všechny občany těšit v kostele
Narození Panny Marie u třetí Noci kostelů a na 24. 5. je připraveno hned několik akcí: v Sedlci na návsi se můžete
s celou rodinou zúčastnit 3. přespolního
Běhu přes tři vsi, nebo v Lidovém domě
soutěže nejmenších houslistů Plzenecké
housličky, či v sedlecké hasičárně tradičních staročeských májů. A 31. 5. se
na Vás budeme těšit v areálu pionýrské
klubovny, kde je připraven velký Dětský
den plný zajímavých her a soutěží pro
všechny děti z Plzence, Sedlce a okolí.
A kdo by se nechtěl aktivně zapojit na
pokračování na str. 3

Roman Škala se svými žáky uvedl písně z nového muzikálu Čertovská
pohádka.
Foto: Eva Vlachová
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INFORMACE ZE SCHŮZÍ
RADY MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
7. schůze – 26. března 2014
RM
◘ schválila PRAVIDLA pro poskytování
dotací spolkům, neziskovým organizacím a
pořadatelům v roce 2014;
◘ schválila uzavření dodatku ke smlouvě se společností Mraknet, s. r. o., o správě základnové stanice Radyně a Smlouvy o umístění zařízení na hradu Radyně
č. 03/2014 s Družstvem HLS, výrobním
družstvem Plzeň;
◘ jmenovala komisi pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Dodávka traktorové travní sekačky s přídavným zařízením - čelní
sněhovou radlicí“;
◘ souhlasila opravou zařízení na měření
kyslíku na ČOV Starý Plzenec, kdy původní stará část bude nahrazena sondou - produktem společnosti HACH LANGE, s. r.
o., podle nabídky společnosti VODÁRNA
PLZEŇ, a. s.;
◘ souhlasila s vyhlášením poptávkového
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Starý Plzenec Městský kamerový systém“
a uložila místostarostovi projednat s Policií ČR podmínky k provozování kamerového systému ve městě;
◘ vzala na vědomí výsledek hospodaření společnosti PRONAP, s. r. o., za měsíc únor 2014 a informaci místostarosty o
plnění úkolů v návaznosti na Plán restrukturalizace a ekonomických opatření společnosti a uložila jednateli a řediteli společnosti PRONAP, s. r. o., Karlu Sokolovi
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předložit RM nejpozději do 09.04.2014
všechny faktury za opravy a nákup materiálu za r. 2013, dokument odůvodňující
vyřazení linky příčného sesazování dýh a
přehled nákladů na provoz osobního automobilu Honda CR-V za rok 2013;
◘ vzala na vědomí nabídku společností
PROSTAV NEM, spol. s r.o., a ŠLAJS design, s. r. o., na spolupráci při realizaci výstavby Domova pro seniory na pozemcích
ve spoluvlastnictví těchto společností parc.
č. 2184, 2250, 2251 a 2252 v k. ú. Starý
Plzenec v Husově ulici a uložila starostce
vyzvat tyto společnosti k předložení jejich
investičního záměru pro projednání výše
uvedené nabídky v RM a ZM;
◘ vzala na vědomí oznámení ředitelky
MŠ Starý Plzenec o pořádání akce „Den
otevřených dveří“ 8. dubna 2014 od 14:00
do 16:00 hodin a o konání zápisu dětí 15.
dubna 2014 v době od 09:00 do 11:00 a od
12:00 do 16:00 hodin v budově školy;
◘ souhlasila, na žádost ředitelky MŠ Starý Plzenec, s udělením výjimky ze stanoveného počtu dětí ve třídě ze stávajících 24 na
28 dětí pro školní rok 2014/2015;
◘ souhlasila s vyhlášením poptávkového
řízení na zpracování generelu zeleně města
Starý Plzenec;
◘ souhlasila, na žádost odboru Klubu
českých turistů Bolevec Plzeň, s použitím
znaku města na propagačních materiálech
jimi pořádaného 4. ročníku turistického
pochodu „Kolem Starého Plzence“ dne
22.06.2014;
◘ schválila uzavření nájemní smlouvy s
Jitkou Vávrovou o pronájmu části pozemku parc. č. 288/45 o výměře cca 40 m2 v
Sedlci v lokalitě Na Vršku;
◘ vzala na vědomí žádost Tomáše Kratschmera o prodej pozemků města o celkové výměře 7,1821 ha v k. ú. Starý Plzenec
v lokalitě při Štěnovické silnici za účelem
vybudování biofarmy v souladu s platným
územním plánem města, nesouhlasila s
požadovaným prodejem pozemků města a
navrhla žadateli pronájem části pozemků
o výměře 3, 8479 ha, neboť zbývající část
pozemků (3,3342 ha) je pronajata a obhospodařována Václavem Čejkou;
◘ vzala na vědomí požadavek velitele
JSDH Starý Plzenec na vymezení vhodného pozemku města pro účely provádění
nezbytného výcviku jednotky kategorie
JPO III zařazené v požárním poplachovém
plánu Plzeňského kraje k výjezdům mimo
území města a uložila tajemníkovi MěÚ a
veliteli JSDH vytipovat vhodný pozemek
města k těmto účelům;

◘ vzala na vědomí návrh velitele JSDH
Starý Plzenec na pořízení projektové dokumentace k provedení zateplení zdiva a
výměny oken hasičské zbrojnice města čp.
1116 ve Smetanově ulici využitelné k žádosti o dotaci v případě výskytu vhodného
dotačního titulu a uložila MěÚ zajistit pořízení nezbytné projektové dokumentace pro
výše uvedený účel;
◘ souhlasila, na žádost velitele JSDH
Starý Plzenec, s pořízením 6 ks samostatných kalhot SUNIT určených k brodění pro
potřeby jednotky a uložila JSDH využít
možnost získání dotace od Plzeňského kraje z dotačního programu „Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2014“;
◘ vzala na vědomí žádost společnosti
JA&TY, s. r. o., o prodej pozemku parc. č.
1529 a souhlas s opravou přístupové cesty na pozemku města parc. č. 1526 v k. ú.
Starý Plzenec za účelem vybudování moderního sportovního areálu pro bikecross
a motokros se zázemím a nesouhlasila s
prodejem pozemku města. Záměr žadatele
v této lokalitě, tj. v honu orné půdy za tělesem dálnice, není podle stávajícího územního plánu města realizovatelný;
◘ vzala na vědomí informaci starostky o
podání přihlášky města do soutěže Stavba
roku Plzeňského kraje v kategorii Dopravní a inženýrské stavby se stavebním dílem
„III/180 26 Průtah Starý Plzenec, Radyňská ulice – rekonstrukce“;
◘ vzala na vědomí písemnou informaci Tělovýchovné jednoty Spartak Sedlec
o zahájení stavby klubovny na pozemku
spolku parc. č. 142/2 v Sedlci;
◘ vzala na vědomí předložený návrh kulturní komise na zavedení fungujícího systému pro kulturní akce pořádané ve městě a
uložila postupovat při zajišťování nových
akcí ve městě dohodnutým způsobem, tzn.
v časovém předstihu předloží navrhovatel
akce detailní informace (místo konání, datum, cílová skupina, rozpočet, druh akce,
propagace, kontakty, zodpovědná osoba)
na vědomí nebo ke schválení RM prostřednictvím určeného koordinátora Ing.
Hany Sobotové;
◘ schválila uzavření nových smluv o nájmu bytů s Václavem Jirkovským, Jiřinou
Babkovou, Alenou Kučerovou, Gabrielou
Fuksovou a Petrou Chalupovou.
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RM
◘ souhlasila, na žádost ředitele ZUŠ Starý Plzenec, s navýšením příspěvku škole v
roce 2014 o částku 80.000 Kč;
◘ souhlasila, na žádost AMK Trabant Plzeň, s pořádáním slalomové jízdy na místní komunikaci ve Štěnovické ulici v úseku mimo zastavěné území města v sobotu
26.04.2014 v době od 13:00 do 16:00 hodin v rámci klubem konaného trabantsrazu
„Veselý Habr 2014“ s podmínkou řádného
zajištění pořadatelské služby a úklidu komunikace po ukončení akce;
◘ vzala na vědomí informaci místostarosty o současném stavu plnění úkolů podle
Plánu restrukturalizace a ekonomických
opatření společnosti PRONAP, s. r. o., přehled zakázek společnosti na 14.–18. týden
2014 a vyžádaný přehled o provozních nákladech a počtu ujetých kilometrů osobního automobilu HONDA CR-V za rok 2013
včetně rozdělení ujetých kilometrů podle
účelu
a výčtu částek uhrazených v jednotlivých měsících ředitelem K. Sokolem
za soukromé používání automobilu;
◘ vzala na vědomí vyúčtování plesu města a ZŠ Starý Plzenec konaného 15.03.2014
v Lidovém domě se ziskem 90.720 Kč a

souhlasila s navýšením rozpočtu K-Centra
v roce 2014 o tuto částku;
◘ vzala na vědomí inventarizační zprávu
ústřední inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku, závazků a pohledávek města k 31.12.2013;
◘ souhlasila se zadáním vypracování nezbytné projektové dokumentace a s následným vybudováním přípojek vody, plynu a
el. energie do objektů města na pozemcích
parc. č. st. 669 a st. 675 v Sedlci (bývalý
areál společnosti Skanska);
◘ souhlasila s provedením nutných oprav
elektroinstalace a s přestavbou elektrorozvaděče v budově Lidového domu ve Starém Plzenci podle návrhu Jozefa Medenciho;
◘ vzala na vědomí předložené nabídky na
zpracování průkazů energetické náročnosti
budov města a souhlasila se zadáním zpracování průkazů pro budovu radnice Masarykovo nám. čp. 121 a budovu MěÚ Smetanova čp. 932 společnosti Comfort Space,
a. s., podle jí předložené nabídky;
◘ souhlasila s uskutečněním zábavně-kulturní akce s outdoorovými soutěžemi s
názvem „Radyně na laně“ na hradu Radyni
23.08.2014 v době od 11:00 do 17:00 hodin
podle předložené nabídky společnosti RLA
Stallion, s. r. o.;
◘ stanovila termíny pro uzavírání občan-

ských sňatků na MěÚ pro období srpen prosinec 2014 na dny (soboty): 23. srpna,
6. září, 18. října, 15. listopadu a 13. prosince;
◘ vzala na vědomí audit telekomunikačních služeb zpracovaný společností
DATA-Ing, s. r. o., a uložila MěÚ provést
poptávku po poskytování služeb na zajištění internetu a provozu pevných telefonních linek a mobilních telefonů komplexně
městu včetně všech jeho příspěvkových
organizací z důvodu minimalizace nákladů
města na telekomunikační služby;
◘ vzala na vědomí inventarizační zprávu
o provedené inventarizaci majetku, závazků a pohledávek zrušené příspěvkové organizace Bytové hospodářství Starý Plzenec;
◘ schválila uzavření darovací smlouvy
se společností SUMMIT DRIVE, s. r. o.,
o příspěvku společnosti městu na opravu
lesních cest;
◘ souhlasila, na návrh vedoucí K-Centra,
s termínem a časovým harmonogramem
konání pietních aktů ve městě k uctění
památky obětí světových válek ve středu
07.05.2014 za účasti představitelů města;
◘ schválila rozpočtové opatření č. 3/2014,
kterým se navyšují rozpočtové výdaje města v roce 2014 o 170.720 Kč.

pokračování ze str. 1
dětském dnu, může fandit malým fotbalistům v areálu SK Starý Plzenec, kde se
bude konat již 12. ročník Radyňského
poháru. S předstihem bych Vás ráda pozvala i na akci 7. 6. ve Smetanově ulici,
kde se bude konat Řezbářské sympozium. Na místě můžete být svědky řezbářských výtvorů, které budou zdobit naše

město, a spojit tuto akci i s návštěvou
Bohemia Sekt Music festu. Podrobné
informace o všech těchto akcích naleznete dále v tomto čísle RL, na webových
stránkách města nebo přímo v K-Centru.
Pokud Vás zajímá dění ve městě, trápí Vás nějaký konkrétní problém, chcete
se na něco zeptat, srdečně Vás zvu na
„hovory se starostkou“, které se budou

konat v obřadní síni MěÚ, Masarykovo
nám. 121 vždy poslední středu v měsíci
od 18.30 hodin (28. 5.). Abychom mohli vaše připomínky a požadavky řešit,
musíme o nich vědět. Těším se na Vaše
podněty.
Na závěr mi dovolte popřát Vám dny
plné slunce a pohody.
Vlasta Doláková, starostka

Vážení spoluobčané,
na základě oznámení Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Vám sděluji, že ve dnech 5. – 6. května 2014 proběhne v okolí města Starý Plzenec součinnostní
výcvik složek Integrovaného záchranného
systému zaměřený na nácvik záchrany osob
z těžko přístupného terénu pomocí vrtulníku
Letecké služby Policie ČR s cílem procvičit
součinnost jednotlivých složek.
Bc. Václav Vajshajtl, místostarosta

BESEDA S POLICIÍ ČR

kračovat s cílem zajistit informovanost
občanů a zpětnou vazbu směrem k Policii ČR. Po dohodě s vedoucím Obvodního oddělení Policie ČR Plzeň – Slovany
npor. Ing. Bc. Martinem Černým Vás
tímto zvu na besedu s Policií ČR, která se
uskuteční dne 13. května od 17:00 h v salonku restaurace Na Jízdárně, kde budete
seznámeni s bezpečnostní situací ve městě
a bude Vám odpovězeno na Vaše dotazy.
Bc. Václav Vajshajtl , místostarosta

8. schůze – 9. dubna 2014

Vážení spoluobčané,
v loňském roce byla uskutečněna beseda s občany a vedením Policie ČR v návaznosti na změny v systemizaci Policie
ČR, které přímo ovlivnily činnost tehdejšího Obvodního oddělení PČR ve Starém
Plzenci a které nabyly účinnosti dnem
1.1.2013.
Chtěli bychom v těchto besedách po-

UPOZORNĚNÍ

OMLUVA

Upozorňujeme občany, že není možné vysazovat keře či jiné
rostliny na pozemky města bez povolení města jako vlastníka.
Podmínkou při povolování výsadby na městské pozemky je,
že žadatel se následně bude o svou výsadbu i pozemek sám starat
a udržovat ho na své náklady.

Město Starý Plzenec se omlouvá široké veřejnosti za to, že
se nekonala akce Vítání jara na hradě Radyni dne 12.04.21014,
kterou měl pořádat Spolek přátel šermířů a historie Plzeňští. Důvodem neuskutečnění uvedené akce bylo zrušení smlouvy ze
strany pořadatele.
Děkujeme za pochopení.
Eva Vlachová, K-Centrum Starý Plzenec

Helena Šašková, odbor ŽP MěÚ Starý Plzenec
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OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Starostka města Starý Plzenec podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách
do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
dne 23. května 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
dne 24. května 2014 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu
ve volebním okrsku č. 1 - „Městečko“
je volební místnost v budově MěÚ ve Smetanově ulici čp. 932
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici
Akátová
Ke Studánce
Pod Dálnicí
Baslova
Kozinova
Průběžná
Bezručova
Krátká
Rašínova
Brožíkova
Lipová
Smetanova
Do Vrchu
Luční
Sv. Čecha
Haškanova
Mánesova
Štěnovická
Husova
Masarykovo nám
Švestková
Jabloňová
Nádražní
Topolová
Javorová
Na Klínu
Vrchlického
Jiráskova
Nerudova
Zadní
K Lesu
Palackého
Žižkova
ve volebním okrsku č. 2 - „Vilová Čtvrť - levá část“
je volební místnost v budově Základní školy na Masarykově
náměstí čp. 54
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici
B. Němcové
Karoliny Světlé
Tomáškova
Dobrovského
Kollárova
U Přírodního divadla
Dr. Beneše
Mikoláše Alše (část)
U Šimiců
El. Krásnohorské Na Smetaníku
Výrovna
Gorkého
Náprstkova
28. října
Hálkova
Nepomucká ul.
Havlenova
Sládkova
ve volebním okrsku č. 3 - „Vilová Čtvrť - pravá část“
je volební místnost v budově Základní školy na Masarykově
náměstí čp. 54
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici
Andrejšky
Jedlová
Ostrá Hůrka
Čachna
Jetelová
Pionýrů
Čelakovského
Jungmannova
Radyňská
Dvořákova
K Lomu
Riegrova
Erbenova
Kpt. Jaroše
Samota
Fričova
Ke Hřišti
Sladkovského
Habrmanova
Máchova
Smrková
Heydukova
Májová
Sportovní
Modřínová
ve volebním okrsku č. 4 - „Malá Strana“
je volební místnost v budově SOU obchodu a řemesel v Raisově ulici čp. 96
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici
Havlíčkova
K Vykopávkám
Sudova
Herejkova
Malostranské nám.
Třebízského nám.
Hollmanova
Podhradní
U Mlýna
Hrad. Plzeňského Pod Hůrkou
V. Kratochvíla
Komenského
Raisova

a ve volebním okrsku č. 5 - „Sedlec“
je volební místnost v budově Základní školy (vchod do tělocvičny) v Sedlci čp. 81
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici
Ke Skalce
Pastýřská
Stará cihelna
M. Alše (část)
Podskalí
U Sedlce
Na Hůrce
Pod Tratí
+ Sedlec
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem
nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.
5. Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož
stálém seznamu je zapsán, vydá městský úřad na jeho žádost
voličský průkaz. O vydání voličského průkazu může volič požádat osobně u městského úřadu (v knihovně nebo na sekretariátu
starostky města) nebo písemně s úředně ověřeným podpisem
nejpozději 15 dnů přede dnem voleb (tj. do 08.05.2014).
Bc. Vlasta Doláková v. r.
starostka města
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Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ KVĚREN 2014
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 a svátky 09:00 – 15:00 h
Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
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 9:00-12:00
13:00-14:00 h
Pá
zavřeno
HRAD RADYNĚ
Otevřeno: SO, NE a svátky od 10:00 h
do 18:00 h
Oživené prohlídky s Radoušem:
03.05., 18.05., 31.05., 01.06. od 18:00 h
ROTUNDA SV: PETRA A PAVLA
Pravidelně zpřístupněna veřejnosti
každou první sobotu v měsíci od května
do září 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.
Výstava
V ZEMI ČOKOLÁDOVÉHO ČERTA
- výtvarné práce žáků výtvarného oboru
ZUŠ Starý Plzenec
Místo: Staroplzenecká galerie,
Smetanova 932
Pořadatel: město Starý Plzenec,
K-Centrum a ZUŠ Starý Plzenec
Kontakt: www.staryplzenec.cz,
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz,
tel: 377 183 662
Výstava potrvá do 26. června 2014.
10. května 2014 (sobota)
ČERTOVSKÁ POHÁDKA
Muzikál k 60. výročí ZUŠ St. Plzenec
Účinkují: žáci hudebního oboru
ZUŠ St. Plzenec
Místo: Lidový dům St. Plzenec
Čas: 17:00 h
Pořadatel: ZUŠ Starý Plzenec

Strana 5

10. května 2014 (sobota)
SIFON
Místo: MUSIC CLUB, St. Plzenec,
Masaryk. nám. 52
Čas: 21:00 h

24. května 2014 (sobota)
ODYSSEA
Místo: MUSIC CLUB, St. Plzenec,
Masaryk. nám. 52
Čas: 21:00 h

13. května 2014 (úterý)
OD KLASIKY PO SOUČASNOST
Účinkuje Velký dechový orchestr ZUŠ
Chválenická Plzeň
VI. koncert 29. sezóny Kruhu přátel hudby
Místo: Lidový dům St. Plzenec
Čas: 18:00 h
Pořadatel: K-Centrum, městská knihovna
města Starý Plzenec
Kontakt: info.plzenec@staryplzenec.cz,
tel.: 377 183 662, 377 183 659,
www.staryplzenec.cz

31. května 2014 (sobota)
DEN DĚTÍ
Místo: areál dětského tábora
(pod lesem) ve St. Plzenci
Čas: 10:00h – 17:00h
Pořadatel: Město Starý Plzenec a
neziskové organizace ve St. Plzenci

23. května 2014 (pátek)
Noc kostelů
Místo: kostel Narození Panny Marie
Čas: 18:00 h – 24:00 h
Pořadatel: Římskokatolická farnost
St. Plzenec
24. května 2014 (sobota)
Staročeské máje
Místo: areál SDH
Sedlec
Pořadatel: SDH
Sedlec
24. května 2014
(sobota)
Plzenecké housličky
22. ročník soutěže
nejmenších houslistů
Místo: Lidový dům,
Raisova 2.
St. Plzenec
Čas: 08:00 h – 18:00
h
Pořadatel: ZUŠ Starý
Plzenec
24. května 2014
(sobota)
Běh přes tři vsi
3. ročník obnoveného
závodu
Místo startu: sedlecká
náves
Čas: od 09:00 h
Pořadatel: TJ Spartak
Sedlec

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

Inzerujte
v měsíčním zpravodaji
Radyňské listy
více na www.staryplzenec.cz
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NOC KOSTELŮ
SE BUDE KONAT
V PÁTEK 23. KVĚTNA 2014
Již potřetí se návštěvníci Noci kostelů ve Starém Plzenci setkají v kostele Narození Panny Marie na Malé Straně. V prvním roce Noci kostelů v našem městě byla hlavním tématem legenda o založení našeho kostela svatým Vojtěchem. V druhém
jsme se pak nechali inspirovat plzeneckými zvony, které slýcháváme každou neděli, jak svolávají svůj lid na mši svatou a
také legendou o zvonu z kostela svatého Vavřince, který strážil
hradiště před blížícím se nebezpečím. Nad tématem třetí Noci
kostelů jsme nemuseli dlouho přemýšlet. Legend opředených
kolem našeho města je spousty a mezi nimi se nalézají také ty
o místních lupičích a loupežnících. Dokonce se v jedné vypráví
o nedobrých úmyslech místních lapků vyloupit plzenecký kostel. A vzhledem k tomu, že se nám při poslední Noci kostelů
během večera jeden z vystavených zvonů někam „vytratil“, napadlo nás, že by bylo dobré si některou z těchto loupežnických
legend připomenout. Moc se těším na vystoupení oblíbeného
KONIVADLA od Skalky. Těžko by se dalo změřit, zda se jejich vystoupení líbí více dětem nebo jejich rodičům. Tentokrát
představení nese název „Jak svatá Barbora loupežníky napravila“ a rozhodně to nebude žádná nuda. Během večera se dále
představí dětský pěvecký sbor ZUŠ, v autorském čtení nám
paní Velichová přednese jednu ze svých povídek, pronikneme
do tajů varhanního nástroje a večer bude zakončen pokračujícím cyklem zamyšlení nad pády jazyka českého. Pro děti bude
přímo v kostele připravena Velká detektivní soutěž a také nám
ministranti představí v „módní show“ církevní rok v barvách
ornátů a ostatních církevních doplňků. Celý program bude pro
návštěvníky připraven zdarma - tedy vlastně ne, je potřeba s sebou přinést dobrou náladu a úsměv pro druhého člověka, který
nic nestojí a přece tolik dokáže změnit.
Pozn. V loňském roce se do Noci kostelů v České republice
zapojilo více než 1300 kostelů, ve kterých připravili pořadatelé pro návštěvníky na 8 000 programů. O mimořádném zájmu
veřejnosti o program Noci kostelů svědčí i více než 450 000
návštěvnických vstupů zaznamenaných během večera a noci.
Josef Švéda

Noc kostelů 2013 ve Starém Plzenci.

Foto: Josef Švéda

Přání paní učitelce V. Metlické
Dne 1. dubna oslavila paní učitelka
Věroslava Metlická
92. výročí svého narození.
Tohoto požehnaného věku se dožívá
ve zdraví, stále chodí sama do školy
na obědy, a když má možnost, ráda nám
ukáže fotografie svých početných vnuků
i pravnuků…
A tak jí všichni přejeme hodně životního optimismu, zdravíčko, štěstíčko a ať se s ní ve škole na náměstí můžeme všichni
ještě dlouho setkávat. Zaměstnanci ZŠ ve Starém Plzenci

TAJEMNÝ VÝLET DO KRALOVIC
V pátek 28. 3. jsme autobusem vyjeli směr Kralovice. Cesta i
přes teplé počasí utíkala rychle a brzy jsme se zchladili v prostorách
kralovické fary.
Páteční odpoledne jsme strávili zkoumáním místního okolí a hraním her. Večer nás obohatil svojí návštěvou anglický detektiv Frank
a místní hraběnka Alexandra Filoména II. Paní hraběnce byl totiž
odcizen z její komnaty vzácný náhrdelník. Detektiv Frank se dal
ihned do vyšetřování a my mu rádi pomohli. Ještě ten večer jsme si
vyrobili seznam otisků prstů všech podezřelých.
V sobotu ráno po rozcvičce a snídani padlo podezření z krádeže
na místního zahradníka, který byl od večera nezvěstný. Během dopoledne jsme se naučili názvy rostlin, abychom byli na zahradníka
připraveni. Po obědě jsme se vydali naučnou stezkou po stopách zahradníka do okolí Kralovic. Cesta byla bohužel neúspěšná, zahradník měl dobré alibi. Další podezření padlo na kuchaře, který měl
však svědky na hodinu loupeže. Co teď? My se však nevzdáváme.
V neděli jsme pachatele konečně dopadli. Byla to místní straka
zlodějka, která otevřeným oknem náhrdelník ukořistila a schovala. Po nalezení jsme šperk vrátili hraběnce a mohli se v klidu vrátit
domů.
Adéla Dankovičová

ZA ZLATÝM ROUNEM
Dne 12. dubna jsme se vypravili za hledáním zlatého rouna. Indicie vedly k zámku Kozel. Při cestě nás příjemně hřálo slunce a my
si zahráli naše oblíbené hry a přemýšleli, co uděláme se zlatým rounem, až ho získáme. Na Kozel jsme dorazili krátce před polednem,
kde jsme bohužel žádné rouno nenašli. Zato jsme objevili cukrárnu,
kde jsme si dali zmrzlinu před zpáteční cestou. Kousek po proudu
řeky jsme se zastavili a zahráli si lakros a Mates nás učil vyrábět
píšťalky. Chtěli jsme si také opéci buřty, ale rozhodli jsme se najít
vhodnější místo pro ohniště dál po proudu Úslavy. Matesovi, který
nás vedl, se úspěšně dařilo vést nás nejhorší možnou cestou, přesto
jsme zanedlouho dorazili k Sedleckým
rybníkům, kde jsme
si opekli, co měl kdo
v batohu. Zahráli jsme
si ještě několik her a
došli zpátky na plzenecké náměstí, kde
jsme se rozloučili. A i
když jsme zlaté rouno
nenašli, naše výprava
byla stejně úspěšná.
Josef Vodička Družina Lvíčat při hře Člověče, nezlob se.
Foto: Jaroslava Lencová

Radyňské listy - květen 2014

ZŠ Starý Plzenec

Strana 9

ZŠ Starý Plzenec
ÚSPĚCH BASKETBALISTEK
8. A 9. TŘÍD

Malý florbal
V sobotu 29. března proběhla v Chrástu krajská soutěž žactva v malém florbalu,
kterou pořádala plzeňská ASPV. O vítězství v turnaji bojovalo i družstvo tvořené
žáky ze sportovních kroužků při ZŠ Starý
Plzenec. V konkurenci čtyř soupeřů obsadili naši chlapci 2. místo. Stříbrné medaile
si domů přivezli Daniel Diviš, Petr Hemrle,
Dominik Hrabě, Radek Kalousek, Tomáš
Pruner, Daniel Vacikar, Tomáš Sikyta a
Tomáš Mahdalík (viz foto).
Text a foto: Milan Florian

ZŠ Sedlec
Duben v ZŠ Sedlec

UKÁZKA DRAVCŮ
Dne 28. března k nám přijel pán s dravci ze společnosti Falco. Měl s sebou čtyři
dravce. Začal sovou pálenou. Zapamatovala jsem si, že je to noční dravec, který váží
250 gramů a dokáže hlavou otočit skoro
dozadu. Že to vypadá nepřirozeně, je asi
jasné. Jedinec, kterého nám přinesl, byl
samec, který se jmenoval „Zuzanka“. Pak
přišel na řadu orel stepní, který se jmenoval Mína, a byla to samice. Létala pomalu,
ale elegantně. Potom rychlé káně Harrisovo, které létalo vysoko. Nakonec přišlo
na řadu druhé nejrychlejší zvíře planety:
raroh. Jmenoval se Rufus a byl to samec.
Bylo to hezké.
Klára Škaloudová, žákyně ZŠ Sedlec

VYNÁŠENÍ SMRTKY
V úterý 1.4., pár dnů před Smrtnou nedělí, jsme za slunného počasí vynesli Moranu, Mařenu, Smrtku, Smrtholku či třeba
Smrťáka. Ať už se jmenuje tak nebo tak,

Po překvapivém a jednoznačném vítězství mezi plzeňskými školami odjela děvčata z 8. a 9. tříd ZŠ Starý Plzenec bojovat
do Kožlan na krajské finále. O postupové
místo na mistrovství republiky přijelo bojovat 5 družstev z celého kraje. Všechna
družstva měla ve svém středu závodní basketbalistky, my jen Káju Svobodovou. O
to více jsme se všechny snažily a bojovaly
jako lvice. Utkání řídili ligoví rozhodčí, a
jelikož nehrajeme basket v rukavičkách, ale
spíše házenkářsky, některé z nás pro osobní
chyby nedohrály ani poločas. Škoda, turnaj
byl velice vyrovnaný, nikdo neodjížděl bez
porážky. Všechna družstva měla stejný počet bodů a o vítězství rozhodovalo skóre.
To jsme bohužel neměly nejlepší, a skončily tak na ,,bramborovém“ 4. místě. Ostudu
jsme rozhodně neudělaly, vždyť jsme porazily domácí děvčata z Kožlan, kde všechny
hrají basketbalovou žákovskou ligu.
hodili jsme všechny naše Morany do řeky
Úslavy a s napětím pozorovali, zda skutečně odplavou. A povedlo se, jaro už je tu!

VELIKONOČNÍ DÍLNY
Před velikonočními prázdninami ve
škole probíhaly velikonoční dílny. Vyráběli
jsme slepičky z papíru, tvořili jsme ptáčky
ze slaného těsta, zdobili vajíčka vyraženými kytičkami. Někdo dělal ovečky metodou quilling či vyšíval filcové vajíčko.
Dílny a velikonoční projekty pokračovaly
po dobu tří dnů. V úterý jsme pokračovali
ve velikonočním vyrábění. Převážně jsme
barvili vejce, která jsme si připravili na
dozdobení. Někdo upletl ještě věnečky z
větviček, vymodeloval slepičku ze slaného
těsta nebo došil filcové vajíčko. Čtvrťáci
poskládali papírovou tašku s vlastnoručně
natisknutými velikonočními motivy, páťáci
upekli hot cross buns a vytvořili plakátky o
slavení Velikonoc v cizích zemích. Každý
den se jednotlivé třídy střídaly ve vyrábění. Ve středu jsme už jen dozdobili vajíčka
různými technikami: prstovými barvami,
malovali jsme špejlí anebo lepili kolečka
z listů bambusu vyražená děrovačkou. Na
závěr dílen si každý upekl tradiční velikonoční pečivo - jidáše. Některá dílka našich

Školu reprezentovaly: Kája Svobodová, Péťa Kozáková, Niky Hajsová, Týna
Rákosníková, Terka Haberová, Terka Sopková, Péťa Černá, Terka Hlinková, Lucka
Bártová a Terka Kuglerová.
Moc děkujeme p. řediteli M. Šteklovi a
p. učitelce I. Holoubkové za skvěle zorganizovanou dopravu do Kožlan a zpět.
Niky Hajsová a Péťa Černá 9.A

Úspěšné basketbalistky plzenecké školy.
Foto: archiv
žáků jsme poslali do ZOO Plzeň, kde jste
si je mohli během Velikonoc prohlédnout
na výstavě.
Emanuela Vávrová

Žáci si mohli dravce prohlédnout zblízka.
Foto: archiv ZŠ Sedlec
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MŠ Sedlec

ZŠ Starý Plzenec
EXKURZE DO JE TEMELÍN

V březnu jsme v MŠ Sedlec měli překvapivě nenadálé setkání s ledním medvědem. Ve chvíli, kdy už nikdo neočekával nic jiného než krásné teplé a rozkvetlé
jaro, proměnili jsme se všichni díky divadélku Letadlo na průzkumníky a jeli jsme
objevovat zemi věčného sněhu a ledu a
nakonec jsme se potkali i s velkým bílým
Nanukem. Nicméně pro našince tahle krutá zima není nic příjemného, tak jsme Nanukovi-medvědovi popřáli krásnou zimu
a s dětmi jsme se vrátili zpět do západních
Čech. Abychom měli opravdu jistotu, že
se Zima nevrátí, vynesli jsme ji ze školky
pryč a za velkého jásotu a zpěvu jsme ji
vhodili do řeky, aby odplavala a přenechala svou vládu jaru.
Text a foto Petra Koňaříková

Dne 4. 4. 2014 jela 8. a 9. třída naší školy na exkurzi do Temelína. Dopoledne jsme
navštívili jihočeskou vesnici Holašovice
– památkovou rezervaci s 23 památkově
chráněnými usedlostmi v tzv. selském baroku. Od roku 1998 je tato památka zapsaná do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Cestou z Holašovic jsme
viděli český Stonehenge – na velké louce
se nachází 25 žulových kamenů v kruhu o
průměru asi 30 metrů.
Další naše zastávka byla v Českých Budějovicích. Šli jsme do centra – na náměstí
Přemysla Otakara II. Zde se nachází řada
památek: barokní radnice, Samsonova kašna, Černá věž, měšťanské domy s loubím.
Po prohlídce budějovického náměstí jsme
šli k autobusu a vyrazili směr Temelín.
Již z dálky nás vítaly 4 chladicí věže –
dominanta Temelína. Zastavili jsme před
zámečkem Vysoký Hrádek, kde je Informační centrum JETE. Právě zde probíhal
vstup dalších nešťastníků do stavu manželského. Průvodkyně nás přivítala, promítala

ZŠ Starý Plzenec
VYBÍJENÁ
– OKRESNÍ PŘEBOR
26.3.2014 žáci 3.-5. třídy vyjeli do Plzně bojovat o titul okresního přeborníka ve
vybíjené. Turnaje se zúčastnilo 11 družstev
rozdělených do dvou skupin.
Ve skupině B jsme skončili na 2. místě, dokázali jsme porazit všechny soupeře
včetně našeho největšího rivala ZŠ Tymákov. Pouze jednou jsme prohráli se ZŠ Černice. Postoupili jsme tak do závěrečných
bojů o celkové vítězství. Škoda naší nezkušenosti a zbrklosti, se 14. ZŠ jsme prohráli
jen o jedno vybití a v souboji o 3. místo s
20. ZŠ taktéž. Přivezli jsme domů ,,bramborové“ 4. místo, které nás moc mrzelo.

MŠ Starý Plzenec
Jedna druhé povídala: Že se blíží Velikonoce, říkáte? Ale ano, děti ze školky mi
to pověděly, když šly kolem na procházku.
Hledaly velikonočního zajíčka, který tudy
běžel a pobrukoval si: „Hody hody doprovody, já jsem malý zajíček, utíkal jsem podle vody, nesl košík vajíček. Možná i nějakou dobrotu, pro tu školkovou drobotu.“
Ale děti, pokud jste potkaly velikonočního zajíčka, tak zase honem do školky.

filmy a doprovázela je výkladem. Zhlédli
jsme i 3D filmy a pak jsme si prošli 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.
Ohromila nás i informace, že chladicí věže
jsou vysoké 155 metrů.
Celý den se vydařil, i počasí nám přálo,
do Plzence jsme se vrátili kolem 18. hodiny.
Karolína Svobodová, Jakub Kugler

Společně jsme se vyfotili v Holašovicích.
Foto: archiv
Nejvíc reprezentantů bylo ze 4. třídy, a
proto příští rok pojedeme tento turnaj zkusit vyhrát. Naši školu reprezentovali: Filip
Hrabě, Honza Diviš, Matěj Fait - všichni
5.A. Tomáš Klepač, Vojta Seman, Honza
Pruner, Šimon Suchý, Vanesa Mollerová,
Jana Hrubá, Adélka Pokorná - všichni 4.A.
Tomáš Grossmann a Tomáš Kašperák 3.A.
Jana Hrubá, Adéla Pokorná 4.A

Naši „bramboroví“ kamarádi.
Foto: archiv
Čekají tu na vás nějací koledníci. Ale jacípak koledníci. To jsou přeci pejskové z
Pomocných tlapek. Přišli se na nás podívat,
aby nám ukázali, co nového se naučili a jak
umí pomáhat nemocným lidem. A přeci si
vlastně něco vykoledovali, 5.501 Kč na psí
pamlsky.
Všem, kteří přispěli do kasičky pro „Pomocné tlapky“, moc děkujeme.
Text a foto: Jana Sotonová
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Milý táborníku, milá tábornice,

PS Starý Plzenec
Vás zve v roce 2014
na tábor
leteckých modelářů
Termín: 27.07.2014 – 01.08.2014
Příjezd a odjezd dětí bude upřesněn v bližších informacích
na přihláškách.
Cena: 1.500 Kč
Věk dětí: od 10 let
Limit účastníků tábora: 20 dětí
Místo: Dětský tábor Starý Plzenec
Ubytování: v chatkách
Strava: 5x denně, pitný režim dětí zajištěn
Tábor je zaměřen na stavbu leteckých modelů z balzy, dřeva a
plastu. Pro zpestření bude tábor proložen výlety do okolí.
V areálu tábora je hřiště, ohniště a rarita: muzeum Plzenecké
úzkorozchodné dráhy.
S sebou:
1) vybavení pro pobyt v přírodě a modelářství
2) spací pytel, hygienické potřeby
3) modelářské potřeby v kufříku / skalpel, železné pravítko
o délce 50 cm, modelína, brusné papíry.
Podrobnější informace:
Bohuslava Křížková 603 844 307
Jan Klik 732 927 300, email: LTmodelari@seznam.cz

PLIVÁTKO MÁ UŽ
SVÉHO STRÁŽCE
Časně zrána dne 9. dubna 2014 jsme se
vydali do Hvožďan. Zde jsme asistovali u
výlovu Podtisovského rybníku a dopoledne jsme si od lnářských rybářů odvezli
více jak 35 kilogramů ryb pro naše Plivátko. Dokonce máme i důstojného strážce
v podobě 65 cm dlouhého a více jak 4,5
kg těžkého „Pepy“. Náš Pepa je vegetarián Amur, který se živí trávou a rákosím v
rybníce.
Pro údržbu rybníku stále hledáme čilého důchodce, který nám pomůže s běžnou
správou Plivátka. Volejte 605 292 461.
Občanské sdružení Bradava Ing. Pavel Hrouda
www.bradava.cz

prázdniny klepou na dveře a s nimi i letní tábor Kolpingovy rodiny Starý Plzenec.
Letos strávíme 7 dní opět v klidném prostředí 10 km jižně od
Plzně – pod Hůrkou ve Starém Plzenci, kde je mnoho zajímavých míst, takže se již můžete těšit na výlety do tohoto koutu
naší vlasti, na Radyni, lovecký zámek Kozel, či přilehlé lesy, v
horkém počasí se zchladíme v místním koupališti a večer nebude
chybět táborák za doprovodu kytar.
Ubytováni budeme ve stanech, kuchyně se šikovnou paní kuchařkou, jídelnou a sociálním zázemím bude v budově. Starat se
o vás bude parta osvědčených vedoucích.
Nezbývá tedy nic jiného, než se přihlásit a společně s námi se
těšit na setkání.
Nástup: 29.6. 2014 v 15h na Malé Straně před farním úřadem
Ukončení:
5.7. 2014 okolo 15h tamtéž
Cena:
1.500 Kč
Přihlášku s informacemi si vyzvedněte u Zdeňky Komínkové
(tel. viz níže), nebo ve smíšeném obchůdku naproti lékárně.
Přihlášku pak včetně vyplněného lékařského potvrzení zasílejte do 20.6.2014
Účastnický poplatek uhradíte v den nástupu vedoucí.
Za organizační tým: Anna Jírovcová, Zdeňka Komínková
Kolpingova rodina, Starý Plzenec, Třebízského nám. 1,
CZ 332 02,
tel. 774 276 221, 732 228 019, e-mail: ateth@seznam.cz

ZO ČSŽ POŘÁDÁ
DNE 17.05.2014 VÝLET
NA BRDSKÝ KOPEC
PLEŠIVEC
Trasa vede z
Rejkovic přes
vrchol Plešivce k zatopenému lomu, tzv. Smaragdovému
jezírku a kolem 2 m vysokého
křemencového viklanu do Jinec. Jince jsou obcí s bohatou
historií zpracování železa, což
připomíná vysoká dřevouhelná
pec Barbora, ojedinělá technická památka ve střední Evropě.
Na vrcholu Plešivce se nachází
zbytky hradiště z doby bronzové,
jednoho z největších v Čechách.
Délka trasy je cca 12 km. Ze Starého Plzence vyjedeme vlakem
v 7.41 h s přestupy v Plzni a ve
Zdicích do Rejkovic. Návrat do
Starého Plzence pravděpodobně
v 19.20 h.
Za ZO ČSŽ Jiřina Kramlová

Děti pouští ryby.

Foto: Pavel Hrouda

CO JE NOVÉHO
NA KUPECKÉ STEZCE
Poslední březnovou sobotu se sešlo
deset členů OSHR, aby zlepšili pro návštěvníky část trasy naší naučné stezky
vedoucí k rozcestí U Marka. Vyřezali a
spálili spoustu křoví a náletových dřevin. V březnu
a začátkem dubna ještě obnovili část zničeného značení a po domluvě s turisty přemalovali značky tak,
aby se odlišily od klasického značení naučné stezky.
Všichni členové přejí turistům pěknou vycházku a
mají k nim jednu prosbu. Pokud unesete prázdné sáčky od svačiny či prázdnou lahev, vezměte ji s sebou
zpět do města do odpadních kontejnerů. Tymákovské
vyhlídce to lépe sluší bez odpadků! Na shledanou na
stezce.
Jitka Sutnarová

Nová značka naučné stezky Stará Plzeň a kupci.
Foto Josef Sutnar
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MALÍ ZAHRADNÍCI
V DRÁČKU
Mezi další tradiční každoroční akce v Dráčku patří Semínko, tentokrát akce vyšla v
předvelikonočním týdnu. Na
klubová dopoledne si děti nosily květníčky a dna od plastových lahví. Ty společně s
maminkami polepily zeleným
papírem a vaječnými skořápkami. Do půvabného obalu
vložily květníček, nasypaly hlínu, zalily a zasadily si semínka ovsa nebo řeřichy. A aby si
každý tu svoji rostlinku poznal,
ještě si děti vymalovaly obráz-

Sázení v Dráčku.

ky s jarními motivy, přilepily
špejle a veselý zápich byl na
světě.
Po Velikonocích se v každém květníku jistě zazelená,
všem to sluší na okenním parapetu mezi zdobenými papírovými vajíčky, která jsme si
vyrobili týden před sázením.
Domů si mezitím už všichni
odnesli housenky z kartonů
od vajec a teď už se můžeme
těšit, jak komu rostlinka přes
jarní svátky vyroste. Tým RC
Dráček přeje všem pohodové
sluneční jarní dny.
Světlana Jiránková

Foto: Světlana Jiránková

HRUŠNĚ – OHROŽENÝ DRUH
A JAK JIM POMOCI
Snad každý ví, že v přírodě existuje složitý systém vztahů mezi všemi organismy. Některé vztahy jsou
z hlediska přírody jako celku až banálně prosté, pro běžného, řekněme plzeneckého
zahradníka fatální – jako třeba ta nešťastná rez
hrušňová, jež nám decimuje výsadby hrušní v
celé obci.
Rez je houba, která se usídluje na hrušních
a následně na jalovcích. Na listových čepelích
hrušní se objevuje zhruba od června v podobě
skvrn, které se od nenápadné hnědi vybarvují po
jasně oranžovou a zároveň se zvětšují. Viditelné
jsou také hrbolky, které se objevují v srpnu na
spodní straně listů. Rez může napadat i řapíky,
letorosty a plody. Na podzim „přelétne“ na jalovce; na jejich větvích se pak v časném jaru objeví
odpudivé zrosolovatělé zduřeniny, po nichž zůstávají viditelné jizvy. Jalovec je hlavním hostitelem, hrušeň jen mezičlánkem, který to ale
nakonec odnáší nejhůře. U jalovců se nemoc na
růstu celé dřeviny nijak výrazně neprojeví. Zato
hrušeň při silném napadení přestává vytvářet
asimilační látky, a i když to nevede k odumření,
strom neudrží plody a chřadne a chřadne. A ještě
nevábně vypadá, takže skončí jako otop.
Rez se vyskytuje jen tam, kde jsou k dispozici

oba aktéři vztahu, nejvíce tedy v zahradách a v
jejich okolí. Podle všech současných zkoumání
jsou hostitelskými jehličnany skutečně jen některé druhy rodu Juniperus neboli jalovec. Jsou to
zejména nepůvodní, ale zdomácnělé a zejména
od první poloviny 20. století oblíbené okrasné
jalovce – chvojka klášterská (ten je tedy u nás
pěstován již po staletí), j. čínský, j. skalní, j. prostřední a výjimečně i j. viržinský. Nejnáchylnější jsou kultivary jalovce prostředního (někdy je
uváděno j. čínského) ‚Pfitzeriana‘ a ‚Pfitzeriana
Aurea‘ – takové ty širokánské, kolem dvou metrů vysoké keře, tak časté ve veřejné i soukromé
zeleni.
Čím nevyhovující druhy jalovců nahradit?
Sloupovitý habitus od úzkého po široce kuželovitý mají různé kultivary a poddruhy domácího
jalovce obecného. Habitus široce rozkladitý zase
mají např. makrobiota či různé kultivary tisu
(který je sice prudce jedovatý, ale lákavé plody –
bez peciček – jsou naopak jedlé a docela chutné).
Hrušeň má v naší krajině a zahradách nezastupitelné místo, a proto se přimlouváme – nahraďte prosím nevhodné jalovce něčím jiným, ať
si zase můžeme vychutnat všechny ty máslovky
i zimní hrušky z vlastní zahrady.
Kateřina Karasová, o.s. Kvetoucí stromy
Článek v celém znění a fotogalerii jalovců najdete na stromyproplzenec.blogspot.cz

45. VÝROČÍ ÚMRTÍ
JOSEFA KARDINÁLA
BERANA
V sobotu 17. května uplyne už
45 let od chvíle, kdy ve vyhnanství v Římě zemřel plzeňský rodák
kardinál Josef Beran. Celý svůj život bojoval za pravdu. Byl vězněm
nacistů i komunistů. Strávil 4 roky
v koncentračním táboře Dachau a
od roku 1949 dalších 14 let v komunistické internaci. Po jmenování
kardinálem mu byl umožněn v roce
1963 odjez do Říma. Zde na druhém vatikánském koncilu obhajoval
učení Jana Husa. Po jeho smrti komunisté zakázali převoz ostatků do
Československa. Svatý otec souhlasil s pohřbením v chrámu sv. Petra a
Pavla v Římě. Je i naší ostudou, že
je skoro zapomenut. Vzpomínková
akce spojená s výstavou O životě
kardinála Berana se koná 17. května
od 14 hodin v hotelu Ve Dvoře ve
Spáleném Poříčí.
Ing. Pavel Hrouda
www.kardinalberan.cz
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Májová oslava po staročesku v Sedlci 24. května 2014
Od 9:00 h
Krojovaný průvod vyjde od hasičské zbrojnice za doprovodu dudácké muziky z Mrákova.
Nebude chybět dobrá nálada a všem, kteří otevřou vrátka, muzikanti zahrají a tanečníci si zatančí
s hospodyní či pánem domu a také je osobně pozvou na odpolední program.
Od 15:00 h
-

areál hasičské zbrojnice

Folklorní soubor Úslaváček ze ZUŠ Starý Plzenec
Žesťová kapela ze ZUŠ Starý Plzenec
Taneční skupina ze ZŠ v Sedlci (mladé hasičky)
Mrákovští muzikanti

Po 20:00 h se o dobrou náladu postará
Standa Kluzák mladší
Pro ty, kteří se s námi přijdou pobavit, bude
připraveno příjemné posezení, dobré občerstvení
- naše již tradiční domácí koláče, grilované klobásky,
bramborová buchta, vychlazené pivko a další
pochoutky. Každý, kdo se zúčastní, si určitě najde
v programu i v občerstvení něco dle své chuti.
Malé, velké, mladé i dříve narozené
- všechny srdečně zveme!! Vstupné dobrovolné!
SDH Sedlec – organizační výbor
SRDCE NA PRAVÉM MÍSTĚ
Dne 5. května 2014 od 19:00 h se v restauraci Na Jízdárně uskuteční schůzka
pravicově smýšlejících občanů Starého
Plzence a Sedlce. Přijďte všichni, kdo
se chcete podílet na zkrásnění našeho
města.
Ing. Radek Hroch,
Karel Dolák, Ing. Pavel Hrouda
Český svaz žen ve Starém Plzenci pořádá

ve čtvrtek 22. května 2014 od 17:00 h
v internet. kavárně v nákup. středisku Radyně
ve Starém Plzenci přednášku na téma

Vlasová kosmetika a péče o vlasy.

V ZEMI ČOKOLÁDOVÉHO ČERTA
Dne 2. dubna 2014 se ve Staroplzenecké
galerii uskutečnila vernisáž výstavy žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Starý Plzenec. Tato výstava, která nese název V
zemi čokoládového čerta, je jedním z dárků k
šedesátým narozeninám, které letos slaví plzenecká ZUŠka. I tak zdánlivě obyčejné téma
skýtá spoustu možností, jak se zdokonalovat
v kresbě, malbě, grafice i v modelování, a tak
neváhejte a navštivte tuto úžasnou výstavu. Na vernisáži vystoupili žáci pěveckého
Zhlédnout ji můžete do 26. června.
oddělení ZUŠ Starý Plzenec.
Eva Vlachová
Foto: Eliška Majerová

Přednášku povede paní Alena Šamanová.
Na tuto akci zveme všechny ženy i muže,
kteří se chtějí dozvědět, jak pečovat o své vlasy.
Srdečně zve organizace ČSŽ Starý Plzenec,
Eva Vacková

Setkání rodáků z Malé Strany
se uskuteční
v pátek 6. června 2014 od 17:00 h
v Music Clubu ve St. Plzenci
(bývalé kino).
S sebou vezmi foto z mládí
a dobrou náladu.
Info: Helena Šimková,
tel.: 377 966 292
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ZA HISTORIÍ RADYNĚ
S VÁCLAVEM FIŠEREM
Dne 11. 4. 2014 přijala pozvání na
další historickou vycházku s OSHR
Starý Plzenec početná skupina zájemců o vzácnou památku Plzeňského
kraje. Václav Fišer se opět ujal své
role průvodce velmi zodpovědně a
poutavým způsobem přiblížil bohatou
historii hradu Radyně z mnoha úhlů
pohledu. Dějinné souvislosti, letopočty a vřelý vztah k památkám tvoří
obraz skutečného znalce, jehož vyprávění přenáší posluchače do doby,
kdy Radyně ještě žila svým životem.
Po důsledné prohlídce okolí hradu následovala další etapa výpravy uvnitř
vzácné památky. O významu hradu se

Václav Fišer přibližuje historii Radyně.

Nemůžu nereagovat na příspěvek J.
Novákové v RL – krásné – v dnešní době
opravdu vzácné vidění světa i toho mikro
– okolo nás!
Je to opravdu skvělé, když máme domov tam, kde jsme rádi. Příjemné je i potkávání známých lidí ve „svých“ obchodech, na „své“ poště, ve „své“ lékárně…
také to mám ráda a užívám si to!
Ale krátce svůj příběh – přistěhovala
jsem se do Plzence z Plzně, když jsem se
vdala. Můj muž patriot, milující Plzenec a
často vzpomínající na svoje dětství prožité

každý dozvěděl vše potřebné a mnozí kladli se zájmem další otázky, na
něž měl Václav Fišer vždy pohotovou
a přesnou odpověď. Završením celé
výpravy se stal nový model hradu Radyně, který je ke zhlédnutí ve 2. patře
hradní věže. Věříme, že jeho přítomnost přivede na Radyni mnohem více
návštěvníků než dosud, přestože na
hrad přichází hodně lidí i díky bohatému programu, který po celý rok připravuje K-Centrum i ve spolupráci s
OSHR Starý Plzenec.
Eva Suttnerová, členka OSHR

BYL JEDNOU DOBRÝ KANTOR
V úterý 15. dubna 2014 od 18 hodin se ve
velkém sále Lidového domu konal pátý koncert 29. sezóny Kruhu přátel hudby ve Starém Plzenci.
První polovina večera patřila českým klasikům u příležitosti Roku české hudby 2014.
Za klavírního doprovodu Gabriely Pechmannové zazněly árie z operních děl Bedřicha
Smetany, Antonína Dvořáka a dalších českých mistrů.
Pro druhou polovinu koncertu byla připravena barokní komická opera od Františka
Xavera Brixiho s názvem Byl jednou dobrý
kantor (latinsky Erat unum cantor bonus).
Komické shrnutí školního období a ukázky
vztahů mezi dospívajícími studenty předvedli
ve vydařeném moderním pojetí studenti Konzervatoře Plzeň v režii Dominika Beneše.
Foto: Eva Suttnerová

na Malé Straně se spoustou dobrodružství,
klukovin a radostí by si vůbec nedovedl
představit žít jinde – takže zvykat jsem si
musela já. Bydleli jsme u řeky – jemu řeka
zpívala, mně zlověstně hučela. Měli jsme
se moc rádi, ale já jsem tady byla hodně
nešťastná. Ve městě to živě pulsovalo, tady
byl zvláštní klid, který mně vadil, nudil…
Cesty byly tehdy blátivé, Plzenec ze
všech stran, ale zdálky byl půvabný, ale
uvnitř neupravený, zpustlý. Trpěla jsem.
Dnes je to jinak – až na několik míst,
která přímo volají po změně (př. Smet. ul.),

Text a foto: Eva Vlachová

to tady máme fakt krásné! Zrekonstruované, opravené domy s novými fasádami,
travnaté plochy udržované, náměstí, které
zdobí např. i vystavené „zboží“ Hrubých
Květinářství, opravená Radyňská ul., příjemné obchody v Máchově ul., které nám
zjednodušují život atd. Máme úrovňové
zboží, aniž musíme někam jezdit.
Děkuji všem, kteří se o tyto proměny
zasloužili! Ano – mám krásný domov, který miluji, a už bych neměnila
B. L.
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ZŘÍCENINA HRADU RADYNĚ
SE PROMĚNILA V HRAD
Vážení přátelé, příznivci hradu Radyně,
návštěvnici a turisté, s velkým potěšením
přijměte prosím pozvání k návštěvě královského hradu Radyně. Píši záměrně hradu,
protože až dosud se o Radyni hovořilo jen
jako o zřícenině s krásnou vyhlídkou, která jaksi víc nemá co nabídnout. A ona se
od začátku nové sezóny proměnila v hrad,
kterému to sluší. Cože se to stalo tak převratného? Po několika letech nezměrného
úsilí nainstalovat do našeho hradu model,
jak asi vypadala Radyně po dostavbě v r.
1361, se konečně splnil sen několika gene-
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rací příznivců hradu. Ale cesta k němu byla
trnitá. Po ztroskotání o zápůjčce z Okresního muzea Blovice, i když model je uložen
ve skladu depozitáře, a tudíž není vystaven,
jsme se rozhodli nechat si zhotovit model
náš. Nebýt pomoci našeho kraje a našeho
města, model by nebyl, a proto mi dovolte,
abych při té příležitosti poděkoval autorovi
modelu p. M. Novobilskému za realizaci
věcí potřebných k uskutečnění záměru, pí
E. Vlachové z K-Centra, za velmi problematický transport modelu do horního
patra věže p. Přibíkovi, Fišerovi, Sedlákovi, Bužkovi, Tykvartovi, Němečkovi a
Pelikánovi. Dnes se Radyně hrdě zařazuje
po právu mezi naše nejvýznamnější hrady
nejen proto, že to byla královská fundace

ŠERMÍŘKA
ADÉLA BRANDNEROVÁ
VYHRÁLA ZLATO
V CELOSTÁTNÍM TURNAJI
Dne 23.2. vybojovala Adéla v Praze na
SC Cupu v tvrdé konkurenci skvělé 12.
místo. 2.3. v Plzni právem potvrdila, že ve
své kategorii patří mezi nejlepší v republice a šla si pro stříbro, ale ten nedůležitější
turnaj v této sezóně ji teprve čekal. Dne
27.3. se konal v polské Wroclawi mezinárodní turnaj Challenge Wratislavia 2014,
který se s účastí 2360 závodníků z 31 zemí
řadí mezi největší žákovské turnaje.
Sedmičlenná skupina, kde Adéla byla
společně se čtyřmi Polkami, Běloruskou
a Ruskou, byla opravdu tvrdou zkouškou,
a jestliže chtěla Adéla postoupit do eliminace E128, potřebovala alespoň dvě výhry.
První dvě těsné prohry s Polkou Blazewicz 3:4 a s Ruskou Kuziavovou 3:4 byly
nepříjemným začátkem, avšak po malé
pauze začala válcovat přesnými body,
výpady a flešemi Polky Niewadziovou,
Krausewicz a Trojanowskou 4:0 a s Běloruskou Ploinkinavou 4:2 to už byla pouze
třešnička na dortu.
Čtyři výhry ve skupině jí stačily na konečné druhé místo ve skupině a na celkové
37 místo.
Jako favoritka ve skupině přeskočila
E128 a čekala na soupeřku do E64,kterou
se stala Polka
Zgryzniakova.
Eliminační souboj na osm bodů a 3x2
minuty byl pro obě šermířky velmi důležitý, a tak ani jedna neriskovala zbytečný
a neuvážený pohyb. První dvouminutovka
skončila 1:1, druhá 2:3 pro Polku a v třetí se losovala výhoda, která dopadla lépe

Šermířka Adéla Brandnerová se zlatou
trofejí.
Foto: Tomáš Brandner
pro Polku. Ve zbývajících deseti vteřinách
při stavu 2:3 dostala Adéla povel zaútočit
rychlou fleší, avšak štěstí přálo její soupeřce Zgryzniakové. Polka těsně vyhrála 4:3.
Adéla určitě měla na daleko lepší umístění ze 113 šermířek ve své kategorii, bohužel prohra 4:3 jí stačila pouze na konečné 43. místo.
Dne 13.4. se v Bělé pod Bezdězem konal

samotného Karla IV., ale také tím, že dnes
nabízí tři síně s expozicemi - pohádkovou,
historickou a s modelem a erby. Radyně
opět ožívá, už není jen anténovou popelkou, je zbavena náletových dřevin, okolí se
pomalu přetváří v lesopark, nádvoří vybízí
k posezení, k dispozici je okružní stezka,
která je na nejexponovanějším místě osazena žebříky, vstup je zde jen na vlastní nebezpečí, je zbudována vyhlídka na severním opevnění a stupně k severní baště. To
je jen výčet nových atraktivit, vypisuji je
tu s vědomím, že spousta přátel Radyně se
sem už tolik z důvodů zdravotních či jiných
nedostane, aby věděli, že jsou tady stále Ti,
kteří, jak sami říkají, pro Radyni dýchají.
Václav Fišer

celostátní turnaj před mistrovstvím republiky, které se uskuteční v 25.5. Teplicích.
Adéla prošla dvěma skupinami bez porážky a automaticky šla do eliminace 16,
kde porazila Hederovou z SC Praha 12/4
a v osmifinále si to rozdala s Mirovskou z
USK Praha, nad kterou vyhrála 12/8. Tyto
výhry ji natolik vybudily, že nebylo možné
myslet jen na stříbro, ale rovnou na zlato.
„Brandnerová (Loko Plzeň) vs. Havlínová (SC Praha) - finále 3x2 min na 12
zásahů“:
první trojka 2:1, druhá trojka 4:3, třetí
trojka 5:5, prodloužení – losování výhody
(Havlínová má výhodu); do minuty musí
Adéla dát zásah.
Adéla dostává příkaz vyčkávat do posledních deseti vteřin, poté nastává rychlá, dobře mířená fleš. Zbývající tři vteřiny
před koncem zápasu dává Adéla perfektní
fleš a vyhrává 6:5. V hale se ozývá několika vteřinový řev. Další zlato je doma…
Tomáš Brandner.

TENISOVÉ KURTY
V SEDLCI JSOU JIŽ
V PROVOZU
Tenisové kurty TJ Spartak Sedlec jsou
již od konce dubna v provozu. Členové
tenisového oddílu připravili během dubna tenisové kurty opět do perfektního
stavu a tyto jsou k dispozici všem tenisovým nadšencům. Zahrát si můžete za 80
Kč za hodinu nebo za zvýhodněné sazby
70 Kč či 60 Kč (předplatné na více hodin). Můžete též využít 50% slevy těchto
sazeb, a to při hraní v dopoledních hodinách. Bližší informace o pronájmu kurtů
získáte na telefonech 602 218 201 nebo
723 302 264.

Členové tenisového oddílu TJ Spartak
Sedlec připravují kurty na novou sezónu.
Foto: archiv
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Radyňský pohár
12. ročník turnaje minižáků
pod záštitou starostky města Vlasty Dolákové
a poslance parlamentu ČR Josefa Vozdeckého

31. 5. 2014 od 8:00 h do 15:00 h
Fotbalový oddíl zve Vaše družstvo minižáků
na turnaj, který pořádáme ve Starém Plzenci
Počet mužstev: 8 - 10
Kategorie: mini (věk r. nar. 2003 a mladší)
Počet hráčů: 5+1 (družstvo max. 11 hráčů)
Místo konání:
fotbalové hřiště SK Starý Plzenec, Na Hřišti 109
Prezentace: 8:00 h

SK Starý Plzenec - Jaro 2014
Datum
3.5.sobota
3.5.sobota
6.5.úterý
VWĜHGD
10.5.sobota
QHGČOH
SRQGČOt
VWĜHGD
17.5.sobota
QHGČOH
SRQGČOt
23.5.pátek
24.5.sobota
24.5.sobota
QHGČOH
SRQGČOt
VWĜHGD
31.5.sobota
QHGČOH
þWYUWHN
7.6.sobota
7.6.sobota
QHGČOH
SRQGČOt
VWĜHGD
13.6.pátek
14.6.sobota

A MUŽI
B MUŽI
10,15 VIKTORIA U15 + U14 - FC Rokycany
17,00 V Losiná - SK
9+UDGLãWČ6.

MLADŠÍ ŽÁCI

67$5âË3ěË35$9.$

16,30 V Lhota - SK
16,30 V Chotíkov - SK
'6.+RUDåćRY%
15,00 D SK - Union "B"
17,30 D SK - Viktorie E
16,30 D SK -Spoje
10,15 VIKTORIA U15 + U14 - FC MAS Táborsko
93ĜHãWLFH%6.
17,00 V Touškov"B"- SK
17,30 V Prazdroj - SK
16,30 V Viktorie CH - SK
/XþQt

10,15 VIKTORIA U15 + U14 - SK Slávia Praha
17,00 V Žákava - SK
15,00 D SK - Lhota "B"
17,30 D SK - Rapid

16,30 D SK -Košutka
5DG\ĖVNêSRKiUURþQtN

17,00 D SK - Hradešice
10,00 V Litice "B" - SK

16,30 V Bolevec - SK

9963O]HĖ6.

9,.725,$88).3ĜtEUDP
90ČþtQ6.
9ýHUQLFH%6.
17,30 D SK - Chrást
16,30 D SK - FC Junior
18,00 D SK - Spoje "B"
16,00 D SK-Dlouhá Ves

www.skstaryplzenec.cz
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SEZÓNA KANOISTŮ 2014
Kanoistický oddíl Spartak Sedlec
čeká tento rok spousta závodů a tři
soustředění.
17.-19.4. Soustředění na Hracholuskách
26.-27.4. MČR 5 km – mládež – Ústí n. L.
3.-9.5. Jarní soustředění Hracholusky
10.-11.5. Český pohár mládeže - Chomutov
24.5. Běh přes 3 vsi - Sedlec
6.-8.6. II.NZ + ČP – Račice
21.6. Kadaňský Kilometr
22.6. Memoriál Karla Leštiny - Kadaň
28.6. Štít města Plzně
29.6. Sedlecká 500
19.-26.7. Soustředění Hracholusky
1.-3.8. MČR krátké tratě - Račice
30.-31.8. MČR dlouhé tratě - Týn nad Vltavou
21.9. Jablonecký trojúhelník
20.9. Liberecká 500
27.-28.9. Velká cena Sparty
4.10. Memoriál Bóži Karlíka - Sedlčany Slapy
Letos také pořádáme dva závody. První z nich je 24.5. „Běh přes tři vsi“ závod v běhu a Nordic Walking. Zváni
jsou všichni závodníci v kategoriích od
batolat po veterány. Druhým závodem
je 29.6. Sedlecká pětistovka - závod v
rychlostní kanoistice na sedleckém Novém rybníce. Všichni příznivci sportu
jsou zváni na obě akce buď jako závodníci nebo jako diváci.

Na Sedleckou pětistovku budeme mít
nový stánek na občerstvení. Jedné z bříz
se již nelíbil (viz foto).
Foto a text: Marek Vávra

Inzerujte
v měsíčním zpravodaji

Radyňské listy
více na www.staryplzenec.cz

VÝTISK ZDARMA
v nákladu 2000 kusů
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ZAČALO
FOTBALOVÉ JARO
Fotbalová mužstva mužů SK Starý
Plzenec začala hrát jarní mistrovská
utkání. Výsledky prvních čtyř odehraných kol jsou:
„A“ muži – I. B třída:
Pačejov – Starý Plzenec 0 : 2,
Starý Plzenec – Žichovice 0 : 1,
Rapid Plzeň „B“ – Starý Plzenec 2 : 4,
Starý Plzenec – Štěnovice 0 : 1
„B“ muži – Městská soutěž:
Slavia Plzeň – Starý Plzenec „B“ 3 : 2,
Starý Plzenec „B“ – Košutka „B“ 3 : 1,
Dýšina „B“ – Starý Plzenec „B“ 0 : 0
/PK 2 : 4/,
Mužstvo „B“ mužů před utkáním se Sokolem
Starý Plzenec „B“ – Letná „B“ 5 : 1 Letná „B“ 13.4.2014.
Petr Liška
Foto: Petr Liška
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BOWLING CLUB RADYNĚ
Nerudova 933, Starý Plzenec
Přijďte se pobavit a zasportovat si v příjemném nekuřáckém prostředí.
Nabízíme:
3 bowlingové dráhy
2 ricochetové kurty (obdoba squashe)
solárium
kulečník, fotbálek, šipky

AKCE
od úterý do čtvrtka SLEVA 50% na bowling
Dále nabízíme pořádání rodinných oslav, firemních porad, školních srazů, turnajů a dalších akcí.
Provozní doba:
úterý – čtvrtek 17–21:00
pátek – sobota 17–22:00
Pro větší skupiny lidí je možno otevřít i mimo provozní dobu.
Objednávky: 777 800 388 (i SMS), bowlingplzenec@volny.cz
www.bowlingplzenec.cz
DROBNÁ INZERCE
• Prodám el. vozík zn. SELVO, v
zár. PC: 30.000 Kč. NC: 20.000 Kč.
Zdarma držák na hole zn. SELVO.
Tel.: 737 814 642, 604 441 881.
• Prodám plyn. sporák s el. troubou,
cena 1.000 Kč. Tel.: 702 006 817.
• Nabízím oblečení
+ boty pro chlapce 4-8 let,
vše za symbolickou cenu.
Tel.: 702 006 817.
• Prodám motorové kolo,
cena 10.000 Kč.
Tel.: 606 183 978.
• Prodám ložnici, cena 9.000 Kč
nebo dohod., čaloun. rozkl.
lavici, cena 3.900 Kč nebo
dohod. I jednotlivě. Spěchá.
Tel. 607 149 939.
• Prodám levně žul. desku na
hřbitov. urn. místo (80 x 80
x 0,80) cm a hřbitov. set
– mosaz. lampu a vázu.
Cena dohod. Tel. 607 149 939.
• Hledám pronájem menšího
bytu ve Starém Plzenci.
Tel. 721 169 112.
• Daruji trojúhel. akvárium
(50 x 50 x 70) cm,

výška 40 cm. Prodám hrnk. sazenice
maliníku, plodí 2 x r,
cena 35 Kč. Tel.: 731 471 124.
• Nabízím k prodeji štěňata Jack
Russel teriéra z domácího chovu.
K odběru od poloviny června.
Štěňata jsou čistokrevná bez PP,
možno vidět oba rodiče.
Cena dohodou. Tel.: 739 017 664.

NĚMČINA
• 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
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PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb
oznamuje svým zákazníkům,
že opět prodává slepičky snáškových
plemen
Lohman hnědý, Tetra hnědá
a Dominant černý, modrý, žlutý,
kropenatý a bílý.
Stáří slepiček: 15-20 týdnů;
cena: 149-185 Kč/ks – dle stáří.
Neprodáváme malé kuřice,
ale téměř dospělé slepičky
pouze z našeho chovu!
Prodej se uskuteční: v pondělí 12. května
a 9. června 2014 v 15:35 h
Starý Plzenec – naproti čerp. stanici
Pap Oil
Při prodeji slepiček
- výkup králičích kožek
- cena dle poptávky
Případné bližší informace
PO – Pá 9 – 16 h na tel.:
601 576 270,606 550 204,728 605 840
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