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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do druhé poloviny roku. Začal
čas prázdnin a dovolených, období, v němž
většina z nás využívá
možnost relaxovat, odpočívat nebo naopak
aktivně trávit volný čas.
Je to doba, kdy většina z nás zvolní a má
čas „dobít si baterky“.
V našem městě je to ovšem doba, ve které se
realizuje většina akcí.
Opravy v základních školách je možné
realizovat jen v období prázdnin. V základní a mateřské škole v Sedlci bude nově realizováno víceúčelové venkovní hřiště. Zhotovitel byl již vybrán a práce budou zahájeny
na konci června. Tentýž zhotovitel bude realizovat i rekonstrukci hřiště ve Starém Plzenci
u skateparku. V mateřské škole Vrchlického
byla zahájena výměna kotlů, v základní škole
na náměstí bude probíhat sanace šaten v suterénu. Drobné práce budou probíhat i v budově bývalé základní školy na Malé Straně.
Ve škole na náměstí jsou již všechny kapacity
zcela vyčerpány a narůstající počet žáků bude
dočasně řešen zřízením odloučeného pracoviště v budově bývalé ZŠ na Malé Straně, kam
budou přesunuty dvě třídy. O celé záležitosti byli rodiče žáků, kterých se tento postup
týká, informováni vedením školy a vedením
města na společné schůzce. Jedná se o dočasné opatření na cca 3 roky, do doby přístavby základní školy na náměstí. Jak jsem již
informovala dříve, projektová dokumentace
na přístavbu základní školy a výstavbu sportovní haly by měla být dokončena na podzim
letošního roku.
Další akcí, která bude probíhat o prázdninách je oprava lávky přes řeku Úslavu v Sedlci. Občanům se omlouváme za komplikace,
lávka bude dočasně uzavřena v období 8.7.
- 16.8.2019. Odměnou pak bude bezpečnější
průchod přes tuto lávku. Do příštího období
připravujeme i úpravu cesty od benzínové čerpací stanice k lávce. Tato „propojka“ by měla
v budoucnu zajistit bezpečný pohyb chodců
i cyklistů ze Sedlce až do vilové čtvrti ve Starém Plzenci. Součástí trasy by měl být i nově
připravovaný podchod pod tratí, který připravuje SŽDC v rámci projektu zdvoukolejnění
železniční trati Plzeň-České Budějovice.

Jako každoročně, budou i letos pokračovat
opravy povrchů dalších místních komunikací, nyní v Sedlci V Kolonii-Ovocná, Příční
a Nad Roklí.
V letošním roce jsme poprvé zařadili
do rozpočtu položku „participativní rozpočet“ a průběžně jsme Vás informovali prostřednictvím Radyňských listů a webových
stránek. Těší mě zájem občanů o tuto novou
iniciativu města. Poslední den v květnu byl
ukončen příjem projektů občanů, kterých
bylo doručeno celkem 14. Jejich představení
proběhlo v obřadní síni 10.6. Hodnocením
proveditelnosti bylo vybráno k realizaci 6
projektů, kde celkový odhad nákladů nepřekročí 1 mil. Kč a tyto projekty mohou být reaZUŠ STARÝ PLZENEC

PRVNÍ V REPUBLICE!

Lucie Posavádová

Foto: archiv ZUŠ

V letošním školním roce 2018/2019
proběhlo opět několik hudebních soutěží, které se vždy opakují v tříletém cyklu.
V tomto roce připadlo hudební klání také
na hráče elektronických klávesových ná-
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lizovány v letošním roce. Jedná se o úpravu
prostoru u Radoušovo skalky, úpravu „sáňkovacího kopce“ u lomu, instalaci dětských
herních prvků v prostoru za hasičárnou
v Sedlci, osazení stojanů na kola u nádraží,
vytvoření „pohádkové stezky“ u lomu, instalace posezení v proluce ve Smetanově ulici.
Všechny informace jsou zveřejněny na webu
města www.staryplzenec.cz/par a o průběhu
realizace Vašich projektů Vás budeme informovat v dalších číslech Radyňských listů.
Na závěr Vám přeji, vážení spoluobčané,
krásné léto plné odpočinku a pohody, dětem
zasloužené prázdniny, plné krásných zážitků.
Vlasta Doláková,
starostka
strojů. Tento obor se na ZUŠ ve Starém
Plzenci vyučuje řadu let a za dobu své
existence připravil řadu kvalitních hráčů,
kteří získali četná umístění a úspěšně se
zapojili do hudebního prostředí ve Starém
Plzenci a jeho okolí. V posledních letech to
byla hlavně Lucie Bártová, která v minulém školním roce již ukončila druhý cyklus základního studia ve třídě pana učitele
Mgr. Romana Škaly.
Pro letošní ročník soutěže ve hře
na EKN vybral a připravil pan učitel tři žákyně. Všechny se probojovaly do krajského
kola a vysoutěžily pěkná umístění. Lucie
Hoblová v VI. kategorii 3. místo, Kristýna
Hofmanová v III. kategorii 3. místo. Ještě
jedno třetí místo připadlo v II. kategorii na Nikolu Šedivcovou, kterou vyučuje
paní učitelka Hana Medunová. Největším
úspěchem bylo ovšem vítězství v I. kategorii. Toto první místo vybojovala Lucie
Posavadová a navíc postoupila do ústředního kola. Lucka i pan učitel Škala měli
obrovskou radost a čekalo je tím pádem
ještě jedno soutěžení v Kroměříži, kde proběhlo celostátní kolo. Ústřední kolo bylo
rozvrženo do tří dnů a Lucie přišla na řadu
v sobotu 25. května. Všichni soutěžící, kteří se do malebné Kroměříže sjeli ze všech
koutů naší republiky, předvedli skvělé výkony. Lucie Posavádová nakonec zvítězila
a z Kroměříže si přivezla 1. místo. Teď už
Lucku i pana učitele Škalu čekají zasloužené prázdniny, kterých se oba dva nemohou
dočkat stejně jako všichni žáci a učitelé.
Miloslav Esterle,
ředitel ZUŠ St.Plzenec
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ZE ŽIVOTA MĚSTA
OZNÁMENÍ
UZAVŘENÍ LÁVKY STARÝ PLZENEC x SEDLEC
Město Starý Plzenec oznamuje občanům, že z důvodu rekonstrukce lávky přes řeku Úslavu
(pěší cesta od benzínové stanice směr Sedlec) bude lávka přechodně uzavřena v termínu

od 08.07.2019 do 16.08.2019.
Děkujeme za pochopení.

DOPRAVA
ZMĚNY V JÍZDNÍM ŘÁDU
Od 9. června 2019 dochází ke změnám
v jízdním řádu (dále JŘ) na trase Starý Plzenec – Plzeň a zpět.
Dle informací společnosti Poved s.r.o.,
Plzeňského organizátora veřejné dopravy,

dochází k níže uvedeným úpravám JŘ také
na lince autobusu 460010:
• Spoj 460010/19 nebude zajíždět do zastávky
Sedlec, Školní;
• Spoje s odjezdem ze St. Plzence v 09:17 h
a 14:00 h budou odjíždět ze zastávky St. Plzenec „U Školy“ (požadavek cestujících).

Aktuální jízdní řád je k dostání zdarma v K-Centru a v městské knihovně Starý Plzenec a také je k dispozici ke stažení
na webu města Starého Plzence
www.staryplzenec.cz.
red. RL

EKOLOGIE
PROČ JE DŮLEŽITÉ
TŘÍDIT STARÉ ELEKTRO?
Třídění odpadu je u nás už téměř běžná věc. Víme co se starým papírem, plasty
i sklem. Přesto ale mnozí z nás zapomínají
při úklidu vyčlenit staré elektro. Spotřebiče
přitom obsahují nebezpečné látky jako napří-

Kontejner na elektroodpad
Foto: Helena Šašková

klad rtuť, olovo nebo kadmium. Ty se na klasické skládce uvolňují do půdy, vody a ovzduší a poškozují tím životní prostředí. Pokud ale
vhodíte drobné elektro do červených kontejnerů, poputují přímo do recyklační linky, kde
se z nich pomocí různých separací získávají
původní suroviny a materiály ke znovuvyužití.
Jak se můžete zbavit vysloužilých elektrospotřebičů? Veškeré vyřazené spotřebiče můžete odnést do sběrného dvora, ty drobnější
lze odložit do červených kontejnerů od společnosti ASEKOL a.s., rozmístěných v našem
městě.
Ulice, kde naleznete ve Starém Plzenci
a v Sedlci červené kontejnery:
• Máchova ulice u křižovatky s Lipovou ulicí
• Husova ulice – u starého sběrného dvora
• Ulice Boženy Němcové u Trialu
• Sedlec nad „hasičárnou“
Kde jsou červené kontejnery, zjistíte rychle na www.cervenekontejnery.cz.
Věděli jste, že:
Nejčastěji do červených kontejnerů vyhazujeme varné konvice?
Elektronická hračka je nejčastěji vyhazovaným elektrozařízením do směsného odpadu a má také největší spotřebu baterií? Tomu
odpovídá také fakt, že v domácnostech patří
k nejkupovanějším zařízením. Nejméně po-

lovina Čechů koupí elektronickou hračku
jednou za rok.
Zpětným odběrem jedné televize se sníží
Pokračování na str. 3
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produkce skleníkových plynů, protože není
vyprodukováno 44 kilogramů CO2? Stejné
množství CO2 vyprodukuje automobil, který
ujede vzdálenost mezi Prahou a Ostravou.
Co patří do červených kontejnerů?
• mobilní telefony, vysílačky, navigace;
• přehrávače mp3, diskmany, rádia;
• notebooky, klávesnice, myši;
• baterie a nabíječky,
• kalkulačky, budíky;
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• elektronické hračky, auta na vysílačku, roboti;
• menší kuchyňské spotřebiče (šlehače, toustovače, mixéry, drtiče ledu, rychlovarné
konvice aj.);
• fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí
strojky;
• žehličky, ruční vysavače;
• další elektrospotřebiče do velikosti 40 × 50
centimetrů.
V roce 2018 občané Starého Plzence

odevzdali k recyklaci celkem 44 741 kg
starých spotřebičů (z toho drobné elektro
a televize činily 12 007 kg, zbytek byly pračky, ledničky, sporáky…), v roce 2017 jsme
vytřídili dokonce 48 203 kg starých spotřebičů. (z toho z toho drobné elektro a televize činily 12 696 kg).
Děkujeme za to, že třídíte odpad, a tím
pomáháte při ochraně životního prostředí.
Helena Šašková
odbor ŽP MěÚ Starý Plzenec

SERIÁL
OSVOBOZENÍ
STARÉHO PLZENCE
– 4.část (dokončení)
Dne 20.května 1945 přijel do Starého Plzence nový oddíl Američanů: tentokrát se
jednalo o oddíl stavitelů mostů 79. pěší divize XXII.sboru gen. Ernesta G. Harmona.
Tihle Američané přijeli
velmi unaveni a chovali
se k místním nedůvěřivě.
Jejich velitel nařídil, že se
k jejich vozům nesmí nikdo
přibližovat a musí být hlídány českou stráží. Také požadoval, aby bylo během dvou
hodin zajištěno ubytování. Asi měl z dřívějška s místním obyvatelstvem špatné zkušenosti, protože hrozil i střílením. Místní rozhlas
vydal varování, ale už večer bylo kolem vozů
spoustu dospělých i dětí – a přátelské vztahy
byly navázány tak jako u předchozího 9. pluku. Vojáci byli ubytováni v obou školách, kde
však zabrali všechny místnosti, ačkoliv je ani
nevyužili. Nakonec vyjednal místní národní

výbor, aby uvolnili obecnou školu na Malé
Straně kvůli obnovení vyučování.(Žáci se
mohli učit zatím provizorně v kině a ve stupňovité učebně školy na náměstí.) Noví vojáci
se chovali k obyvatelstvu bezohledněji než ti
předchozí. Například se občas pokoušeli zabrat byt v soukromém domě (např obsadili
vilu vdovy po strážmistru Ježkovi 1), takže
musel zakročit národní výbor. Někteří z nich
se v opilosti dobývali do bytů v centru města
(např. k panu Bonovi poblíž náměstí a k panu
Pouchovi v pivovaře), žádali nocleh a když
jim nebylo vyhověno, majitele bytů mlátili.
Se svými nákladními auty parkovali i v po-

lích a nezajímalo je, že ničí úrodu – národní
výbor musel pak s velitelem vyjednat nápravu. Vojáci se pak o parkovací místa hlásili dopředu a v polích neparkovali.
Protože si Američané chtěli v Plzenci promítat filmy, bylo třeba obnovit místní biograf. Byl vyčištěn za pomoci Němců z tábora, zároveň však bylo nutno z něj vystěhovat
internované Němce a kolaboranty, tzv. vlajkaře. Němci byli zavřeni ve školním sklepě,
část vlajkařů byl propuštěna a část odvezena
do Plzně. Návštěvu filmů podle možností povolovali i civilním osobám.

Dále staroplzenecká kronika praví: „Američané požádali o zapůjčení stožáru s vlajkovým zařízením, které umístili u pomníku
padlých a každé ráno při denním rozkazu
vztyčovali americkou vlajku a večer pak obřadně ji zase snímali. Vlajku si vypůjčili
od měšťanské školy. (Ušily ji místní učitelky.)“
Tento technický oddíl odjel z Plzence 3.
června.
Zůstal pouze menší oddíl černých vojáků,
kteří tábořili u lesa u Andrejšek. Bydleli v vojenských stanech s polní kuchyní a docházeli

do Plzence, kde budili velkou zvědavost dětí
i dospělých. Místní se velmi divili, že se bílí
Američané s černými skoro nestýkají a cho-

vají se k nim nadřazeně. Naopak černoši byli
velmi vstřícní, přátelští a i štědří, takže byl
jejich tábor velmi navštěvován. Černoši se
s nimi rádi fotografovali, zvláště s dětmi. Černošští vojáci uspořádali během svého pobytu
několik tanečních zábav v hostinci U Vávrů.
Po odjezdu bělošského oddílu pak uspořádali
zábavu v hostinci Na Výrovně, kde „podělovali účastníky cigaretami, kakaem, pivem,čokoládou i jinými dárky,“ jak praví kronika.
Již 5. července dorazil do Plzence další oddíl americké armády, a to od Budějovic. Ubytováni byli v sokolovně a v měšťanské škole
na náměstí. Obsadili i kabinety, plné učebních pomůcek, chovali se však k nim velmi

nešetrně. Když byla 15. srpna oznámena kapitulace Japonska a tedy konec druhé světové
války, oslavovali ji tito vojáci velmi bouřlivě.
V kronice se píše: „Podnapilí vojáci stříleli
okny školní budovy (zavřenými) a vyhazovali prázdné lahve, židle i jiný školní majetek
na náměstí. Jejich radost byla obyvatelstvem
chápána, jejich počínání už méně.“ Již 25. srpna byli vojáci odveleni do Rokycan, v tomto
měsíci byl také zlikvidován internační tábor
v pivovaru.
Již od počátku září však byl pivovar znovu
využit: byli v něm ubytováni kanadští vojáci - řidiči a zaparkovány stovky nákladních
automobilů. Kanadské vedení celé akce – asi
dvacet vojáků pod velením majora Westa
– bylo ubytováno v sokolovně, kde se také
stravovali. V civilu pracovali většinou jako
úředníci a zde měli podobný úkol. V rámci
akce mezinárodní organizace UNRRA měli
předat naší republice zhruba 1200 aut, které
byly postupně dopravovány do staroplzeneckého pivovaru z Belgie.(Tato auta zbyla z invaze a Kanaďané je již nechtěli přepravovat
Pokračování na str. 4
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složitě zase zpátky do vlasti) Předání prvních
aut bylo slavnostní – zúčastnil se jej zátupce
vlády a akce byla filmována pro filmový týdeník. Vztahy kanadských úředníků s místním
obyvatelstvem byly přátelské, dokonce některým děvčatům darovali své – tehdy módní
– náhradní barety. Pak však došlo k nemilé události, o čemž naše kronika praví toto:
„Kanaďané měli dostatek velmi dobrých cigaret. To ovšem velmi lákalo kuřáky, kteří za cigarety nabízeli peníze, různé předměty a také
lihoviny. Stal se i případ, že některý nezodpovědný a nerozumný občan nabídl lihovinu
zhotovenou z lihu získaného z rozstříleného
tanku na nádraží. Po požití tohoto jedovatého
alkoholu několik vojínů onemocnělo a jeden
prý dokonce zemřel. Důsledek toho byl, že
před vjezdem do města (u železničního mostu)
byla umístěna veliká tabule, která v řeči anglické upozorňovala, že místní alkohol je životu
nebezpečný, což bylo ještě zdůrazněno lebkou
a zkříženými hnáty.“2)
Kanaďané 9. října večer zpozorovali požár
ve skladu firmy Vobořil, která sídlila v pivovaře, a s pomocí místních i okolních hasičských sborů se jim podařilo jej uhasit. Tím
zachránili nejen budovy dotyčné firmy, ale
hlavně své zásoby benzínu, které měli uloženy právě v blízkosti tohoto skladiště. Příčinu
požáru se nepodařilo zjistit.
Se Starým Plzencem se Kanaďané rozloučili 15. října večírkem v Lidovém domě
za účasti. oficiálních hostů, zástupců UNRRA
z Prahy a ministra Němce. Po projevech hostí poděkoval předseda národního výboru
Kubín Kanaďanům za pomoc republice i při
hašení požáru a na památku majoru Westovi věnoval knihu fotografií Karla Plicky Praha. Následovalo pohoštění, plzenecké ženy
v krojích předvedly národní tance… a pak se
tančilo až do rána.
Další zprávy z kroniky říkají toto: „16. října přijel do Plzence nový oddíl Američanů, ale
ještě v tomtéž týdnu opět odjel.“
Anna Velichová
Poznámky:
1) Strážmistr Ježek se za války zapojil do odboje, a proto byl za heydrichiády zatčen. Když
jej vezli k výslechu, předstíral, že bude mluvit
a že má kompromitující materiály. Gestapáci
se s ním tedy vrátili, načež strážmistr se doma
ukrytým jedem otrávil.
2) O kladném vztahu Kanaďanů k alkoholu
svědčí následující příhoda, kterou zažil pan J.
Hrubý. Odehrála se v době, kdy kanadští řidiči
přiváželi z belgických přístavů do pivovaru vždy
dvakrát týdně zhruba 50 až 80 vojenských nákladních aut. Dala by se nazvat O nemocné babičce, kanadském řidiči a lahvi rumu: „Konvoj
aut stál pár minut před otevřeným oknem našeho domu. Z kabiny auta byl vidět stůl a na něm
velká lahev rumu (byl na příděl, to už fungoval
Božkov). V posteli ležela a stonala naše nachlazená babička Vávrová a tím rumem se kurýrovala. ,,Kanaďan uviděl z kabiny dotyčnou „
flašku“, hup z auta, vyhoupl se do okna a již byl
v pokoji – vtom se babička probudila a vidouc
cizího chlapa, začala strašně ječet. Ten popadl
lahev – zrovna načatou – a hup z okna do auta,
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které se vzápětí rozjelo s ostatním konvojem
k bráně pivovaru. Táta potom šel do pivovaru
„ očuchávat“ Kanaďany… co za ten rum mohl
dostat cigaret!... ale nic nezjistil.“
literatura:
• Pamětní kniha Starého Plzence 1942 - 1945,
kronikář R. Straka

• vzpomínky Jaroslava Hrubého, květen 2019
(rukopis)
• www.wikipedie.cz
fotografie:
• sbírka Jaroslava Hrubého
• foto černošského tábora - sbírka Františka
Ulče

KULTURA

14:00 h – 18:00 h
předhradí hradu Radyně
Program:
14:00 h

Zahájení

14:10 h

Středověká kapela Raava

14:45 h

Loutkové divadlo Špalíček

15:30 h

Pilsen Voice

16:15 h

Divadlo Histrio

17:15 h

Středověká kapela Raava

18:00 h

Závěr

Doprovodný program v podhradí po celé odpoledne:
y

pohádkový les s oživlým pánem hradu Radyně Radoušem,
kouzelní skřítkové a pohádkové bytosti

y

hry a soutěže pro děti

y

malování barevnými písky

y

jízdy na koni a další zajímavý program.

Na každého dětského účastníka čeká Radoušova odměna !!
Vstupné: plné 50 Kč, snížené 30 Kč
(platí po dobu konání akce také pro prohlídku hradu Radyně)

Pořádá město Starý Plzenec ve spolupráci s Občanským spolkem
Hůrka a Radyně
Více informací: info@ic-radyne.cz, tel.: +420 725 500 060.
V průběhu akce budou pořizovány fotografie, které budou využity k propagačním účelům
města Starého Plzence.

Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ ČERVENEC 2019

Pá
08:00-12:00 h
So, Ne a svátky
09:00-15:00 h

K-Centrum a Staroplzenecká galerie
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel.: 377 183 662, 377 183 659
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
Po
08:00-12.00
13:00-17:00 h
St
08:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt
08:00-12:00
13:00-14:30 h

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
Pokračování na str. 6
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KELTSKÝ DEN
NA RADYNI 20.07.2019

13:00
13:10
13:30
14:00
15:00
15:30
16:00
16:15
16:45
17:15
17:45
18:00
18:45
19:15
20:00
20:45
21:00

-

zahájení keltského dne
představujeme hosta - LEGIO X G.P.F.- COH VIII BESTIA
keltská kapela DÉ DOMHNAIGH
ukázka řemesel z mladší doby železné
keltská kapela DÉ DOMHNAIGH
ukázka výstroje, výzbroje a dobového ležení římských legií
vyhlášení vítěze z keramické dílny (prostor pro děti)
turnaj válečníků (šerm)
keltská kapela DÉ DOMHNAIGH
ukázka bitvy mezi Kelty a Římany (šerm)
nábor rekrutů do římské legie (prostor pro děti)
KELTSKO-ŘÍMSKÁ BITVA (tradiční bitva pro malé i velké návštěvníky)
keltská kapela DÉ DOMHNAIGH
turnaj v lukostřelbě (pro děti i dospělé návštěvníky)
ARÉNA GLADIÁTORŮ - (návštěvníci se utkají v turnaji o dřevěný meč)
ohnivé vystoupení
dobrou keltskou noc

DOPROVODNÝ PROGRAM PRO DĚTI: OD 14:00 DO 16:00 KERAMICKÁ DÍLNIČKA
(NEJLEPŠÍ VÝROBKY BUDOU OCENĚNY)
Účinkují: KELTSKÁ SPOLEČNOST VOUSŮV KMEN
LEGIO X G.P.F.- COH VIII BESTIA-římská armádu

v období císařství za vlády císaře Marca Ulpia Traiana

Vstupné: plné 80 Kč, snížené 50 Kč (platí po dobu konání akce také pro prohlídku hradu Radyně)
Více informací: info@ic-radyne.cz, tel.: +420 725 500 060

V průběhu akce budou pořizovány fotografie, které budou využity k propagačním účelům města Starého Plzence.
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Středověký den
na Radyni 18.8.2019

13:00 h – 18:00 h
hrad Radyně
Program:
13:00
13:15
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00

Zahájení - výstřel z děla
Dobová kapela
Šermířské vystoupení
Ponožková dobývání hradu (bitva pro děti)
Dobová kapela
Šermířské vystoupení
Závěr

Středověký tábor s vybavením
Doprovodný program po celou dobu konání akce – soutěže:
- hod sekyrami

RKČ

- zkoušení zbrojí a zbraní
- boj na kladině
- střelba na rytíře

Vstupné: plné 80 Kč, snížené 50 Kč
(platí po dobu konání akce také pro prohlídku hradu Radyně)

Pořádá město Starý Plzenec

Účinkují: Rytíři Koruny České, z.s.
Více informací: info@ic-radyne.cz, tel.: +420 725 500 060.
V průběhu akce budou pořizovány fotografie, které budou využity k propagačním účelům města Starého Plzence.

Pokračování ze str. 4
CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY - Předhradí hradu Radyně, Starý Plzenec
Otevřeno denně: 09:00 h – 18:00 h
Tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.ic-radyne.cz
HRAD RADYNĚ
Otevřeno denně kromě pondělí od 10:00 h
do 18:00 h
Komentované skupinové prohlídky (min. 10
osob) je možné objednat na tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.hrad-radyne.cz

ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA
Otevřeno: sobota 6. července od 13:00 h
do 16:00 h
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.
www.rotunda-hurka.cz
BARVY KOLEM NÁS
výstava výtvarných prací žáků ZUŠ St. Plzenec
Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Výstava potrvá do 4. září 2019.

JEDNÍM Z CÍLŮ
PRÁZDNINOVÉ ŠTAFETY
JE I RADYNĚ
Hrad Radyně je jedním z cílů Prázdninové štafety 2019. Tradiční letní putování
po Plzeňském kraji letos pořádají spolu
s hejtmanstvím spolek Dobroslav, plzeňská Zoologická a botanickou zahrada
a Správa informačních technologií města
Plzně.
Štafeta je určena dětem a mládeži do 18
let, ale je to vlastně soutěž pro celou rodinu
plná tipů, jak strávil letní měsíce putováním
po západních Čechách a ještě se dozvědět
spoustu informací o zajímavostech z přírody, z živočišné říše, ale také z techniky.
Letošní největší novinkou je doba trvání štafety. Není omezená jen dvěma měsíci
prázdnin, ale začala už 1. června a potrvá
do konce srpna. Stačí se registrovat a můžete
začít hrát. Soutěž nabízí padesát turistických
cílů, mezi nimiž jsou hodně známé památky, hrady a zámky v regionu, ale také nové
naučné stezky, rozhledny či zajímavé přírodní útvary. Významnou novinkou je také
nižší počet cílů, které je třeba navštívit, aby
se soutěžící dostal do závěrečného losování.
Stačí jich patnáct (dříve 25), ale při splnění limitu není nutné končit, návštěva dalších bude určitě také příjemným zážitkem
pro děti i jejich rodiče. Na speciální cenu se
může těšit soutěžící, který navštíví cílů nejvíc.
Jak se do soutěže zapojit? Přihlásit se může
každý, pokud mu není víc než 18 let, kdykoliv
od 1. června do konce prázdnin na webových
stránkách Prázdninové štafety. Vše potřebné
je na adrese: http://stafeta.plzensky-kraj.cz.
Alois Žižka,
administrátor Prázdninové štafety 2019
20. července 2019
KELSTKÝ DEN NA RADYNI
Místo: Předhradí hradu Radyně
Čas: 13:00 – 21:00 h
www.staryplzenec.cz
HASIČSKÉ MUZEUM SEDLEC
Výstava historických šicích strojů
Otevřeno pro zájemce po tel. domluvě v průběhu celého roku.
Kontakt: František Chrastil, tel.: 606 608 187

NAŠE ŠKOLY
ČERVEN V ZŠ SEDLEC
Koncem května se vybraní žáci naší školy
zúčastnili Sportovního dne, který pořádá ZŠ
Starý Plzenec. Reprezentovali nás ve skoku

dalekém, běhu na 50 m a ve vybíjené. Ostatní
žáci mezitím mohli absolvovat různé soutěže
a zábavné úkoly. Počasí nám přálo, všichni
soutěžící se moc snažili a obdrželi jsme i několik diplomů.

Den dětí jsme oslavili již 31. 5. ve Sportpenzionu Pohoda v Letkově. Děkujeme
manželům Kraftovým za to, že nám propůjčili svůj areál penzionu a děti si tak mohly
Pokračování na str. 7
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Pokračování ze str. 6
vyzkoušet různé sporty (tenis, fotbal, basketbal,
volejbal, kriket, pétanque, fitness) či si jen tak
pohrát na dětském hřišti a prolézačkách. Užili
jsme si den naplno a při tak horkém počasí nám
přišel vhod i ochlazující dárek – nanuk. Cestou
domů jsme se ještě občerstvili u místní studánky a zahnali žízeň.
Červen je měsíc školních výletů, ten náš
byl letos do Environmentálního centra Krsy
a do Konstantinových Lázní. V Krsech jsme si
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Foto: Emanuela Vávrová

a odtud zpět do K. Lázní. Pro velký úspěch jsme
si znovu načepovali Prusíkův pramen a jeli spokojeně domů.
10. 6. čekal žáky 4. a 5. ročníku oblíbený kurz
jízdy na kole na dopravním hřišti v Blovicích.
Přes mírný deštík se ježdění na kole vydařilo,
řidičský průkaz na kolo získali téměř všichni.
Akce, na kterou se vždy hodně těšíme, je návštěva divadla Alfa. Tentokrát jsme jeli bez páťáků na představení „Cirkus zlodějů“. Moc se
nám premiéra líbila a Alfa nás opět nezklamala.
Páťáci do divadla tentokrát nejeli, protože
v tom stejném termínu vyrazili na společný rozlučkový výlet. Z výletu se vrátili nadšení, moc se
jim líbil. Ostatně, můžete si přečíst, co o výletu
napsala Eliška Kůsová, žákyně 5. ročníku:
Se třídou jsme jeli na třídní výlet do Prášil.
Když jsme dojeli na místo, tak jsme se šli ubytovat. Potom jsme si šli prohlédnout botanickou
zahradu a bizony. Večer jsme si udělali táborák.
Druhý den jsme se vyspali a šli na Prášilské jezero. Vrátili jsme se a dali si oběd v hospodě U Michala. Potom jsme šli k potoku, kde jsme se ochladili. Když jsme se vrátili, opět byl táborák. Večer
jsme hráli hry a povídali si. Třetí den ráno jsme si
sbalili a šli na hřiště, kde jsme počkali na autobus
a jeli jsme domů. Sláva, nazdar výletu!
Emanuela Vávrová,
učitelka

véhradeckým. Z našich dětí nejvýše stanula
Lucie Posavádová, která vybojovala stříbrnou
medaili. Ani ostatní děti nezklamaly a dosáhly pěkného umístění.
Výsledky:
žákyně I.
• 2. místo Lucie Posavádová
• 6. místo Viktorie Samos
• 14. místo Anna Hodková
• 24. místo Ela Tatíčková
žáci I.
• 6. místo Ondřej Kugler

žáci II.
• 18. místo Vít Hodek
žákyně III.
• 14. místo Adéla Šafrová
• 16. místo Lucie Strádalová
žáci III.
• 17. místo David Strádal
dorostenci
• 5. místo Filip Hrabě
Všem patří velká gratulace a poděkování
za vzornou reprezentaci.
Jana Hermanová, cvičitelka

užili program, který byl zaměřen hlavně na poznávání bylinek, rostlin, koření, na znalosti
o planetě Zemi a zejména na posilování spolupráce v týmu. Cestou z Krs jsme mohli nahlédnout do místního kostela sv. Vavřince a pak už
jsme autobusem přejeli do Konstantinových
Lázní, kde jsme si dali oběd od maminek.
Ochutnali jsme Prusíkův pramen, zakoupili
zmrzlinu a pokračovali lesní cestou k přírodnímu jezeru, kde jsme si odpočali. Naučnou
stezkou Hradišťský vrch jsme došli k vyhlídce

Školáci ze ZŠ Sedlec před kostelem sv. Vavřince v Krsích

Z Š S TA RÝ P L Z E N E C

ATLETICKÝ ÚSPĚCH
Děti ze sportovního kroužku pokračovaly v atletickém čtyřboji krajským kolem.
To se konalo dne 2. 6. 2019 v Plzni Celkem
se na stadion sjelo 103 závodníků z okresů
DO, RO, PM, PS a PJ. Naše děti opět podaly vynikající výkony a vybojovaly 7 medailí.
Výsledky:
žákyně I.
• 2. místo Lucie Posavádová
• 3. místo Viktorie Samos
• 4. místo Ela Tatíčková
• 5. místo Anna Hodková
žáci I.
• 2. místo Ondřej Kugler
žákyně II.
• 3. místo Andrea Valentová
žáci II.
• 4. místo Vít Hodek
žákyně III.
• 2. místo Adéla Šafrová
• 6. místo Lucie Strádalová
žáci III.
• 2. místo David Strádal
dorostenci
• 1. místo Filip Hrabě
Všechny děti postoupily na republikové
finále, které se uskutečnilo 8. 6. 2019 v Třebíči. Do Třebíče byl vypraven autobus, který odjížděl ve 4.00 hodiny ráno. Ani brzké vstávání
a dlouhá cesta dětem neubrala chuť pustit
se do bojů. Zde již byla konkurence větší, neboť z 11 krajů se sjelo celkem 310 závodníků.
V nižších kategoriích jich startovalo okolo
35. Plzeňský kraj vybojoval 5. medailí a celkově se umístil na 2. místě za krajem Králo-

Účastníci republikového finále

Foto: Jana Hermanová
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ZAZVONIL ZVONEC
A ŠKOLNÍMU ROKU
JE KONEC…
Prázdniny se blíží mílovými kroky, ale
my ve školce nezahálíme. 23. 5. se v 8:00
hod. rozhořela olympijská pochodeň.
Všichni malí sportovci se sešli na hřišti,
aby si společně zacvičili. Po rozcvičce už
se každá třída zvlášť vypravila na připravená stanoviště. Všichni soutěžili na plný
plyn, dokonce si zasoutěžily i paní učitelky. Padaly rekordy a každý si domů odnesl
perníkovou medaili. Navštívila nás i ježibaba, která dětem rozdávala slaďoučké
perníčky. Děkujeme pí Lence Tiché za milou čarodějnickou návštěvu. Sotva si naši
sportovci z páté třídy oddechli, čekala je
odpoledne olympiáda s rodiči. Oslavovali jsme Den rodin. Rodiče přišli s dobrou
náladou a s chutí vybojovat medaili. A tak
se utkali hned ve třech disciplínách. MaZ Š S TA RÝ P L Z E N E C

PRAHA VYŠEHRAD
Dne 30. 5. jsme se třídou a s 5.B jeli na exkurzi do Prahy. Exkurze se jmenovala „Mise
Vyšehrad“.
Ve Starém purkrabství jsme se rozdělili
do pěti skupin a dostali jsme první atribut –
Klíče sv. Petra. Potom jsme šli do archívu se
zavázanýma očima. V archívu jsme hledali
hmatatelné důkazy o existenci postav – Bivoje, Libuše, Kroka, Přemysla Oráče a Vratislava
II. Našli jsme důkaz jen o životě Vratislava II.
a získali jsme proto druhý atribut – Vratislavovu korunu. Poté jsme se přesunuli do kostela sv. Petra a Pavla. V kostele jsme se měli
poklonit králi a král si z každé skupiny vybral
jednoho mluvčího, který měl vyslovit přání
pro naši zem. Skupina, která řekla nejlepší
přání, získala další atribut – Přemyslovskou
orlici.
Pak jsme navštívili hřbitov Slavín a tam
jsme museli hledat hroby známých osobností. Napsali jsme si o nich informace a měli
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minky nám zatančily taneček a tatínkové
si zase společně s kluky zaposilovali. Rodinný diplom a medaili si domů odnesli
všichni. Děkujeme rodičům za příjemnou
atmosféru a sportovního ducha. 28. 5.
měly besídku děti ze čtvrté třídy. Rodiče
se sešli v hojném počtu a potlesk burácel
celou školkou. 29. 5. se celá školka vydala
na dobrodružnou cestu pavouka se smaragdovýma očima. Cestou je doprovázely
pohádkové bytosti a děti jim splněnými
úkoly pomáhaly zachránit lesní říši vily
Malvínky. A protože byl Den dětí, paní
kuchařky si pro nás připravily nanuky.
Mňam. Děkujeme paní ředitelce Mgr. Alici Kellerové za uvolnění žáků deváté třídy, kteří nám pomáhali s přípravou MDD
a vykouzlili nám krásné pohádkové bytosti. 3. 6. se první, druhá a třetí třída vypravila na zámecký statek v Újezdu nade Mží.
Děti se dozvěděly, jak se dříve na takovém
statku žilo, kolik práce a dřiny museli lidé
vynaložit. Nejvíce je zaujala cesta plná
zvířat domácích, ale i cizokrajných. Nejvíce se jim líbili pštrosi a velbloud. 4. 6.
jsme je uhodnout. Skupina, která uhádla nejvíc osobností, získala atribut – Berlu sv. Mikuláše.
Poté jsme se přesunuli do kasemat. Kasematy jsme procházeli jen za svitu několika
malých baterek. Při jejich procházení nás
napadala vojska (Švédi, Francouzi a husité).
Když útočili Švédové, museli jsme na bobek
a boxovat se do kotníků. Když útočili Francouzi, museli jsme jim uhnout ke zdi a zhasnout baterky, a když útočili husité, museli
jsme je přeřvat. To nám šlo skvěle! Potom
jsme našli předposlední atribut – Válečné
dělo. Na konci kasemat jsme došli ke Gorlici. V ní jsou uloženy originály soch z Karlova
mostu. V Gorlici jsme pátrali po posledním
atributu – Českém lvu. S ním jsme uprostřed
sálu objevili i obrovský erb, do kterého jsme
všechny získané atributy postupně naskládali. Tím jsme vytvořili erb Vyšehradu.
Výlet se nám moc líbil.
Eliška Knížková,
Nathalie Vričanová, Dominik Chlad,
David Brudna, žáci 4.B

nás navštívily děti ze Základní umělecké
školy s paní učitelkou Mgr. Ivanou Dudkovou. Předvedly nám, co všechno se už
naučily. Zahrály a zazpívaly. My jim děkujeme za krásnou návštěvu. 5. 6. se na výlet
vydala pátá a čtvrtá třída. Vyjeli jsme až
do Kozodojí u Karlových Varů. Obrovský
statek se nám moc líbil. Brodili jsme se
v potoku, procházeli jsme se mezi ovcemi, osly, krůtami. Mohli jsme si pohladit
králíky, kachňátka, prasata. A projeli jsme
se na koních. Byl to krásný výlet. Díky patří i našim paním kuchařkám, které nám
na cestu připravily výbornou svačinu
a šťavnaté řízečky. 13. 6. jsme se s našimi
předškoláky vydali do školy navštívit prvňáčky. Paní učitelky si pro nás připravily
krásnou hodinu, děti nám četly pohádku,
počítaly matematické příklady a zazpívaly písničku. Děkujeme za milé přivítání.
A teď už jen zbývá rozloučit se s našimi
přeškoláky. Tentokrát na „Divokém západě“. Tak nám držte palce. Přejeme vám
krásné léto a v září nashledanou.
Kateřina Vlachová Khaurová, učitelka

Z Š STA RÝ P L Z E N E C
V pondělí 3.6.2019 jsme uspořádali pro
všechny děti školní družiny závody na koloběžkách. Závody proběhly na cyklostezce
za mostem. Ač bylo velké horko, děti bojovaly za každou ujetou vteřinu.

Foto: Marie Doleželová,vychovatelka školní družiny

Účastníci výletu na Vyšehrad

Foto: Klára Veselá, učitelka

A jak se umístily?
Nejmladší kategorie:
1. Matyáš Havala
2. Adéla Kropáčková
3. Kristýna Chladová
Mladší kategorie:
1. Šárka Stadlerová
2. Josef Brnka
3. Klára Botcherová
Starší kategorie:
1. Lenka Kočovská
2. Eliška Knížková
3. Víťa Hodek
Dětem se závody líbily, vítězové vyhráli
sladké odměny i medaile, a tak příští rok závody určitě zopakujeme.
Marie Doleželová,vychovatelka školní družiny
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ZŠ STARÝ PLZENEC

SPORTOVNÍ DEN

MEZINÁRODNÍ
FOLKLORNÍ FESTIVAL
V NAŠÍ ŠKOLE

Dne 24. května se konal v areálu naší školy již tradiční sportovní den. V atletických
disciplínách změřili své síly sportovci z naší
školy, ze ZŠ Tymákov a ze ZŠ Sedlec. Během
celého dopoledne byly pro děti připravené
různé doplňkové sportovní aktivity, při kterých se děti vydováděly. Sportovní den byl
završen turnajem ve vybíjené, kde zvítězil
tým ZŠ Tymákov.
Počasí sportovcům přálo a všichni si den náramně užili.
Jana Kozáková, učitelka

Foto: Jana Kozáková, učitelka

Ve dnech 5. – 9. 6. 2019 proběhl opět na různých místech Plzně Mezinárodní folklorní festival CIOFF „Plzeň 2019“. Byl to již 23. ročník.
Mezi velké množství různých doprovodných akcí patří i výchovné koncerty účinkujících zahraničních folklorních souborů, které
probíhají na vybraných plzeňských školách.
Do naší školy přivezli organizátoři soubory již
podesáté.

Vystoupení folklorního souboru v ZŠ Starý
Plzenec
Foto: Jana Toušová, učitelka

Letos nás navštívily a své bohaté umění
předvedly soubory Fiii Camarasului z Rumunska, Tierras Mexicanas Companía de Danza
Folklórica z Mexica a soubor z Indonésie – z Jakarty.
Naše malá školní tělocvična tak ožila exotickými rytmy a tance cizích tanečníků rozvlnily
i naše žáky.
Všichni účinkující byli po zásluze odměněni bouřlivým potleskem.
Jana Toušová, učitelka
Z Š STA RÝ P L Z E N E C

ŠKOLNÍ VÝLET
– ZEMĚRÁJ KOVÁŘOV
Dne 13. 6. jsme navštívili přírodní
park Zeměráj Kovářov.
Nejdříve jsme si prohlédli slovanskou
vesnici Archeopark Hruškov. Poté jsme
prošli bosou stezku ze šišek, písku, překážek, kamínků mechu, bláta,… Zabloudili
jsme si v bludišti. Viděli jsme také hodně
zvířátek, např. žabičky, kozy, kohouta, slepice. Nakonec jsme si nakoupili suvenýry
v místním obchodě.
Výlet se nám moc líbil.
Děti ze 4.B

SKAUT
Světla, kamera, klapka!
Letos nemohl náš plzenecký oddíl chybět
ani na zábavné skautské akci s názvem Diva-

delní odpoledne, která se konala 1. 6. v Českém údolí v Plzni. Tam, kde jsme loni uspěli
s vlastní verzí Cimrmanovy hry Záskok, převedli jsme letos svéráznou obdobu komické
scénky s Jiřinou Bohdalovou - Učitelka Anežka Lídlová. V našem provedení se ovšem jednalo o princeznu Sněhurku, jež dává jakožto
vysloužilá pohádková postava rozhovor pro
televizi. Smích diváků a jejich aplaus na závěr
myslím mluvil za vše.
Ušák - Lukáš Trykar

Vandr do údolí Úterského
potoka
U Prusíkova pramene v Konstantinových Lázních
Foto: Áňa – Anna Vačkářová

V sobotu 8.6. jsme se vydali na poslední
výpravu letošního skautského roku. V ran-

ních hodinách jsme se sešli na zdejším nádraží. Vlakem jsme se přesunuli do Plzně
a odsud jsme pokračovali dalším spojem
do Bezdružic. Z Bezdružic jsme se už vydali
po svých. Naší první zastávkou byla zřícenina hradu Falknštejn. Cestou jsme se kochali nádhernou přírodou, prošli pár bunkrů
a na příjemnou chvilku si i ochladili nohy
ve vodě. Cílem tohoto dne byl Gutštejn, který jsme důkladně prozkoumali. Večer došlo
na vaření polévky a zbyl i čas na nějaké karetní hry. Na Gutštejnu jsme také přenocovali.
Druhý den jsme vyrazili do Konstantinových
lázní, ochutnali Prusíkův pramen a vychutnali si odměnu ve formě zmrzliny či palačinek. Následovala už jen cesta zpět.
Áňa – Anna Vačkářová

SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
PŘEDNÁŠKA AMERIČANÉ
VE STARÉM PLZENCI
V R. 1945
Občanský spolek Hůrka
a Radyně (OSHR) mi v rámci
Akademie Staré Plzně umožnil dne 30. května přednášku

o osvobození a následném pobytu oddílů
americké a kanadské armády ve Starém Plzenci v r. 1945. Samotné přednášce předcházelo vystoupení členů vojenského historického klubu z Plzně Tommy and Yankee.
Ti přišli v kopiích dobových uniforem 9.
pluku “Indianenhead”, který osvobodil naše
městečko. Předvedli své dobové bojové i vycházkové uniformy, a to mužské i ženské,

s odborným komentářem jejich členky Evy
Grubrové, oblečené jako dívka z roku 1945.
Následovala moje přednáška s prezentací
dobových fotografií a dokumentů, doplňovaná vzpomínkami pamětníka těchto událostí,
pana Jaroslava Hrubého. Poslední částí byla
beseda, spojená s promítáním historického
filmu pana Františka Ulče. Chtěla bych tímto
Pokračování na str. 10
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Pokračování ze str. 9
poděkovat všem, kteří přispěli ke zdaru této
akce, neboť příprava této akce byla náročná
a bez jejich pomoci neuskutečnitelná.
Videozáznam přednášky bude k dispozici
na webových stránkách OSHR, www.oshr.cz
AnnaVelichová, autorka přednášky

Přednáška s bojovným úvodem
Foto: Vladimír Sedlák

17. 6. proběhl 4. ročník zábavného turnaje
v šipkách, pořádaného MO Českého svazu
žen. Soutěžilo 8 tříčlenných družstev (ČSŽ,
OSHR, Sokol, SZP Staroplzenecko). Všichni
se dobře pobavili.
Za ČSŽ Marie Mašková, foto: Josef Sutnar

Dne 8.6. se sešlo šest členů OSHR na naučné stezce Stará Plzeň a kupci a pracovali na opravě
základů kostela sv. Vavřince, likvidovali „sladký kořen“ v prostorách základů a provedli nátěr
altánu na Tymákovské vyhlídce. Jak je vidět z přiloženého snímku, před nimi tam také někdo
byl a zanechal místo práce jen nápis a čmárání na návodu ke hře i na naučných tabulích.
Za OSHR Jitka Sutnarová, foto: Josef Sutnar

V neděli 16. června vyjelo 46 členů a příznivců OSHR na zájezd do Písku, na zámek
Lnáře a hrad Zvíkov. Snímkem se vracíme
k návštěvě Prácheňského muzea v Písku.
Za OSHR Jitka Sutnarová, foto: Josef Sutnar

VZPOMÍNKA NA M. J. HUSA
Dne 4.7. v 17:30 h položíme květiny na náměstí ve Starém Plzenci a v 18:00 hod. se
sejdeme u pomníku v areálu hasičské zbrojnice v Sedlci.
Výbor OSHR

OSHR děkuje dětem z keramického
kroužku ZŠ Starý Plzenec za krásné žáby,
vážky, ještěrky. Vše rozmístíme v okolí studánky za Blažejem pro potěšení všem návštěvníkům. Poděkování patří i pí. učitelce
Janě Taušové, která s dětmi celoročně pracuje.
Za OSHR Jitka Sutnarová
Foto: Josef Sutnar

STALO SE
RELAXAČNÍ KONCERT V ROTUNDĚ

BARVY KOLEM NÁS

V sobotu 1. června vpodvečer se v rotundě sv. Petra a Pavla
uskutečnil relaxační koncert. V rukou Jaroslava Lepešky a Michala Krejčího se rozezněly tibetské mísy a handpan, které navodily příjemnou meditační atmosféru. Text a foto: Eva Vlachová

Ve středu 19. června 2019 se uskutečnila ve Staroplzenecké galerii vernisáž výstavy výtvarných prací žáků Základní umělecké
školy ve Starém Plzenci s názvem Barvy kolem nás. Výstavu je
možné zhlédnout do 4. září 2019.
Text a foto: Eva Vlachová
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ZUŠ STARÝ PLZENEC
KONCERTOVALA
V BLOVICÍCH
V pátek 14. června k nám do Lidového
domu v Blovicích zavítal komorní smyčcový
soubor „L´estro arco“ ze ZUŠ Starý Plzenec,
který zde v perfektním podání ztvárnil pro-

ZÁBAVNÁ STEZKA
KOLEM ROTUNDY
V rámci akce Léto pod rotundou se v sobotu 22. 6. 2019 uskutečnil 4. ročník soutěží
pro děti a jejich rodiče pod názvem Zábavná
stezka kolem rotundy, kterou organizačně
s městem zajišťovala školská a kulturní komise. Na děti a jejich rodiče čekalo v místě bývalého hradiště Stará Plzeň mnoho zajímavých
úkolů - vrh kostkou, malování na sádrové
odlitky, střelba z luku, chytání ryb, poznávání
přírody, skládání obrázků zvířat a následně
jejich určování. Zajímavá byla ukázka starověkých nástrojů, které pro děti připravila Denisa Brejchová.
Předání pamětních listů a dalších odměn
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gram s názvem „Smyčce A. Vivaldiho“. Tato
vzácná a milá návštěva v čele s panem ředitelem Miloslavem Esterlem, který celý soubor řídil, všechny přítomné v sále osvěžila
svým neskutečným talentem a radostí z hudby. Celému souboru, který přijel ve složení:
Eva Menclová, Erik Kočandrle, Marie Anna
Svobodová, Jana Esterlová, Jakub Čížek, Robin Vrobel, Martin Čadek, Zdeňka Pavlíko-

vá, Petr Vícha, Vojtěch Vurm a v neposlední
řadě Miloslav Esterle, patří veliký dík a obdiv! Doufám, že v budoucnu najdeme společný čas na další setkání a vystoupení. Celému
souboru přeji udržení si nádherného elánu,
noblesy a radosti, které takto předávají svým
posluchačům.
Václav Podroužek,
ředitel MKS Blovice

proběhlo uvnitř rotundy. Sobotní odpoledne
se vydařilo i přes nepříznivé počasí.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli
na úspěšném průběhu akce: Českému svazu

žen, OSHR, Denise Brejchové, dobrovolným
hasičům ze Sedlce, členkám ŠKK Marcele Bardounové, Janě Toušové a Petře Liška
a hlavně Mysliveckému spolku Starý Plzenec,
který zajistil odměny, občerstvení a pomohl
s přípravou akce v den konání a při jejím zakončení.
Poděkování patří i zaměstnancům města
Starý Plzenec, kteří se na akci podíleli.
Hana Stýblová
předsedkyně Školské a kulturní komise
města Starý Plzenec
Pro všechny dobrovolníky, kteří se
na této akci podíleli, zajistilo K-Centrum
města Starého Plzence občerstvení a pro
zúčastněné děti odměny.
Eva Vlachová,
vedoucí K-Centra města Starý Plzenec

Zábavná stezka kolem rotundy
Foto: Eva Vlachová

SPORT
OHLÉDNUTÍ ZA 9. ROČNÍKEM
TURISTICKÉHO POCHODU
A CYKLOAKCE KOLEM STARÉHO PLZENCE
V neděli 16. června 2019 se uskutečnil již devátý ročník turistického
pochodu a cykloakce „Kolem Starého Plzence“. Tuto akci zajišťoval Klub
českých turistů odbor Bolevec Plzeň. Připraveno bylo celkem sedm pochodových a cyklistických tras, od čtyř kilometrů až třicet kilometrů. Trasy zavedly účastníky na hrad Radyni, Sedlecké rybníky, rotundu svatého Petra
a Pavla, dále do Letkova, Pytelského polesí a na Koterovské vyhlídky. Přes
Koterov a podél nové cyklostezky se účastníci vraceli zpět do Plzence. Start
a cíl byl tradičně v restauraci Český dvůr. Turisté a cyklisté vyráželi na trasy s podrobnými popisy a malou sladkostí. Při návratu dostali pamětní list
a samolepku akce. Někteří obohatili svoje vandrovní knížky příležitostnými
razítky. Na prodej byla nová turistická vizitka. Místní turistické informační
centrum věnovalo na akci velké množství propagačních materiálů, z kterých měli radost hlavně turisté, kteří přijeli do našeho města z větších dálek.
Letošní akce se zúčastnilo 70 účastníků. Nízký počet ovlivnil hlavně ranní
déšť a nejistá předpověď počasí. Přes den bylo teplo a slunečno, ale deštivé
ráno udělalo pořadatelům čáru přes rozpočet. Nejvíce preferovanou trasou
byla 17 km, vydalo se na ni 19 turistů, na nejdelší 30 km, pouze dva turisté.
Ze Starého Plzence a Sedlce přišlo na akci 14 osob. Kontrolní místa byla
letos dvě, první v pivním baru BOJO v Sedlci a druhé v hostinci – sokolovně
v Koterově. Přidáme – li start a cíl, zajišťovalo pochod celkem sedm členů
a členek z KČT odboru Bolevec Plzeň. Závěrem této zprávy děkujeme všem,
kteří pomohli pochod uskutečnit. Majitelům a personálu restaurace Český
dvůr, obsluze pivního baru BOJO v Sedlci, personálu hostince v Koterově.
Dále plzeneckým firmám, které umožnili umístění propagačních plakátů
pochodu ve svých objektech. Nesmíme zapomenout ani na staroplzenecké
informační centrum. Devátý ročník je minulostí a pořadatelé již připravují
plány na jubilejní desátý v červnu 2020.
Za KČT odbor Bolevec Plzeň Václav Svoboda a Karel Mastný
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GYMNASTIKA
VE STARÉM PLZENCI
Díky spolupráci s organizací YMCA Plzeň
mi bylo umožněno počátkem tohoto roku
v Plzenci založit gymnastický kroužek. Hned
od počátku o něj byl obrovský zájem, přihlásilo se více než 40 dětí, a to nejen dívek, chodí
i několik šikovných chlapců.
Cvičit jsme začali na nářadí, které jsme
měli k dispozici, brzy jsme však podali městu žádost o lepší vybavení tělocvičny. Díky
ochotě pana místostarosty Marka Vávry bude
od příštího roku k dispozici kladina, trampolíny, nový odrazový můstek a 4 pevné protiskluzové žíněnky.
Na rozdíl od většiny gymnastických
kroužků je ten plzenecký veden jako volnočasový, nikoliv závodní. Hlavním cílem je,
aby děti bavil, přinášel jim radost, potěšení, úsměv a těšení se na každou další hodinu. Nepodporujeme srovnávání, u nás je totiž šikovný a nejlepší úplně každý, kdo s námi
cvičí. Během cvičení se snažíme podporovat
co nejlepší chování mezi dětmi navzájem
a eliminovat závist či posměch.
Dne 25.května jsme si udělali malé soukromé závody, kde děvčata i odvážní chlapci
ukázali, co se naučili. Zkusili si, jaké to je vystupovat před lidmi, jak vypadá tréma.
V příštím školním roce bude pokračovat
stávající kroužek sportovní gymnastiky každé pondělí od 14.30 do 16.00, který bych
ráda zahájila v pondělí 9.9.2019 informační
schůzkou, kam se mohou děti i rodiče přijít
na cokoliv zeptat. Dále přibudou gymnastické středy, které budou zaměřené více na balet a akrobacii. Začneme ve středu 11.9.2019
opět informační schůzkou od 14.30 do 15.30
a v tento čas pak budou probíhat po zbytek
školního roku. Do třetice otevřeme minigymnastiku pro 2-4leté děti, která bude probíhat některé dopoledne dle zájmu přihlášených.
Určitě přichystáme zase nějaké závody,
možná i soustředění či výlet do trampolínového centra v Praze.
Moc děkuji všem dětem i jejich rodičům
za krásný půlrok v Plzenci, velmi si vážím
podpory organizace YMCA Plzeň a těším se
na další spolupráci nás všech v nastávajícím
školním roce.
Věra Kojanová, trenérka gymnastiky
Více informací o kroužcích a kontakty najdete na adrese www.ymcaplzen.cz/skupina-kralovstvi-jazyku
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RŮZNÉ
VZNIK PĚVECKÉHO FARNÍHO SBORU
Ve druhé polovině roku 2019 by měl při farnosti Starý Plzenec vzniknout farní
pěvecký sbor se zaměřením na duchovní skladby ve vícehlasém provedení. Srdečně zveme všechny zájemce s aktivním vztahem ke zpěvu (nejen členy farnosti)
o členství, aby se přihlásili buď formou e-mailu na e-mail staroplzenecké farnosti
farnost.staryplzenec@bip.cz nebo přímo osobně či telefonicky u pátera Petra Franty,
tel. +420 721854806.
Budeme se těšit!
Za staroplzeneckou farnost MUDr. Pavel Plecháč

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V ORDINACÍCH
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE VE ST. PLZENCI

Poslední hodina gymnastiky v letošním školním roce.
Foto: Věra Kojanová

01.07. – 31.07. 2019

01.08. – 31.08.2019

H-praktik s.r.o.
MUDr. Radim Hocký
DOVOLENÁ
(zastupuje MUDr. Pavel Plecháč)

SP – praktický lékař s.r.o.
MUDr. Pavel Plecháč
DOVOLENÁ
(zastupuje MUDr. Radim Hocký)
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INZERCE
INZERCE Z KUPONU
■ Prodám dámské elektrokolo Cortina. Levně. Tel.: 728 265 400.

■ Prodám byt v 1+1 v OV ve St. Plzenci: Bez
RK! Tel.: 728 308 792.
letoun „SPITFIRE“, rozpětí
1,5 m, s dokumentací za cenu materiálu. Tel.:
723 998 537 odpol.
■ Koupím Simson, Jawa, Stadion, Babeta, Pařez, Pionýr, Mustang, ČZ, aj. Tel.:728 222 938.
■ Hledám pronájem garáže v obci Sedlec,
Starý Plzenec, Tymákov. Tel.: 735 015 082.
■ Prodám dvoulůžko, dřevo, světlé + 2
zdravotní matrace. Cena dohodou. Tel.:
730 104 120.
■ Prodám chatu ve Šťáhlavech. Tel.:

606 452 340.
■ Daruji hrob na ÚH v Plzni. Tel.:
737 611 700.
■ Prodám pán. lesn. vycház. kalhoty zelené, vel. – pas 100 cm, d -108 cm, nové. Tel.
721 707 515.

■ Prodám lesnickou pevnou vycház. hůl pro
pány a plátěnou zelenou kabelu přes rameno
– nová. Tel. 721 707 515.
■ Prodám cest. batoh zelený, střední, 3 kapsy, pevná záda – nový; a kož. aktovku hnědou, 2 kapsy – nová. Tel. 721 707 515.

■ Prodám

PŘIJMEME BRIGÁDNÍKY
DO VÝROBY
na pozici obsluha strojů na pracovišti Starý Plzenec, Bezručova 389

KONTEJNEROVÁ
DOPRAVA

Pracovní doba - dle domluvy, možno i odpoledne
Vhodné jako přivýdělek např. na mateřské dovolené
Možná i práce na hlavní pracovní poměr

Dále přijmeme do výroby středoškoláka,
vyučen v oboru kovoobrábění

S HYDRAULICKOU RUKOU
• doprava materiálů
• likvidace odpadů, apod.
Tomáš Mestek, Sedlec, K Jezu 36
Tel.: 733 586 738 – NONSTOP
E-mail: 4yourstory@seznam.cz

V případě zájmu nás kontaktujte.
Zdeněk Suchý
Strojní a elektrotechnická výroba Starý Plzenec
Bezručova 389
332 02 Starý Plzenec
mobil: 602 161 939, e-mail: suchyzd@seznam.cz

NABÍDKA PRÁCE
firma CZ-CARBON PRODUCTS, s.r.o. v současnosti hledá
novou posilu týmu pro následující pracovní pozici:

„Operátor/ka ruční výroby“
Požadujeme:
• manuální zručnost
• práce ve dvousměnném provozu
• ochota pracovat a učit se novým věcem
Nabízíme:
• hodinová mzda s možnými příplatky dle produktivity
• příplatky za odpolední směnu
• každoroční navyšování mezd
• příspěvek na praní pracovních oděvů
• 5 týdnů dovolené a 5 dní navíc za docházku
• práce v přátelském kolektivu
• stravenky
• roční prémie
• firemní akce
• možnost práce i na částečný úvazek
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat:
CZ-CARBON PRODUCTS, s.r.o.
Tymákovská 42, 332 02 Starý Plzenec
Telefon: 727 918 429
Email: abaumrukova@wabtec.com

VÝHODNÁ

NABÍDKA
POJIŠTĚNÍ

OD GENERALI
NA AGENTURNÍ KANCELÁŘI

VE STARÉM PLZENCI

SLEVA AŽ 40%
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Michal Hlavatý

Kamil Peterka

michalhlavaty@mmreality.cz
774 569 887

kpeterka@mmreality.cz
606 078 889

Jak probíhá dědické řízení?

DĚDICKÉ
ŘÍZENÍ

Ocenění majetku
Jaké informace si zjišťuje
notář sám a jaké Vy
Kolik zaplatíte za dědické řízení

Zajímá Vás více,
neváhejte nás navštívit na naší pobočce ve Starém Plzenci
Čelakovského 1001, Starý Plzenec

www.mmreality.cz

Radyňské listy - červenec 2019

Prodám pěknou,
udržovanou chatu
na velkém pozemku 1753 m2
ve Starém Plzenci.
Chata je zateplená, lokální topení.
Vlastní studna na pozemku,
elektřina 230/380V.
Na pozemku udírna,
pěkný zahradní domek na nářadí.
Udržovaná zahrada - 20 ovocných stromů,
jedna ze stran pozemku
přímo sousedí s lesem.
Nemovitost se prodává
včetně vnitřního vybavení,
nářadí a zásob paliva.
Ideální příležitost k rekreaci
nebo pro vybudování nového bydlení.
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KONTAKT:
email: 703 433 315 p. Palata

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek
opět prodává slepičky
typu

Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách
a slepičky
Green Shell-typu Araukana

Kontaktujte spolek PlzenecNET
QDĤÊVOHKRWOLQH775 785 005,
QHERQDHPDLOX info@plzenec.net

Stáří slepiček: 14-19 týdnů;
cena: 159-209 Kč/ks.

www.plzenec.net

Prodej se uskuteční:
01.08., 06.09. a 06.10. 2019 v 15:35 h
Starý Plzenec – naproti čerp. stanici Pap Oil
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky
Informace PO – Pá 09:00 – 16:00 h
tel.: 601 576 270, 728 605 840
wwwdrubezcervenyhradek.cz

N O V Ě Z R E KO N S T R U
S VAT E B N Í H O S T I N Y | P R

Internet omezený pouze cenou

OV

L AV Y N
OMOCE | OS

AROZ

Radyňská 280, 332 02 Starý Plzenec
mobil: 608 872 422, info@staroplzenecka-restaurace.com
www.facebook.com/StaroplzeneckaRestaurace

www.staroplzenecka-restaurace.com

•N
O
ÁN
ENIN |

Ř ÁC
EKU

INGO
C AT E R

KÉ PROSTŘEDÍ

V É S LU Ž B Y |

P E N S I O N - U B Y TO VÁ N

Navazujeme na zavedenou tradici Staroplzenecké
t
b 9 llett na zdejším
d jší
ší
restaurace
provozovanéé po d
dobu
náměstí, která si získala oblibu převážně díky vysoké
kvalitě pokrmů a profesionální obsluze. Tento standard
se Vám budeme snažit poskytnout i v této restauraci. Při
přípravě veškerých pokrmů klademe důraz na kvalitu
surovin s využitím produktů z blízkého okolí.

Í
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Vydává město Starý Plzenec
příspěvky a inzerci přijímá redakce:
K-Centrum, Smetanova 932
332 02 Starý Plzenec
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
Tel.: 377 183 662, 377 183 659
www.staryplzenec.cz
IČO: 00257257, DIČ: CZ00257257
Registrace MK ČR E 12371
Šéfredaktorka: Eva Vlachová
Zástupce šéfredaktorky: Mgr. Milena Benediktová
Hlavičky pravidelných rubrik: Jiří Vlach
Zlom a DTP: SOS print, s.r.o., Plzeň
Tisk: SOS print, s.r.o., Švihovská 10, Plzeň
Distribuce prostřednictvím České pošty
Dáváme prostor i těm názorům, se kterými se
neztotožňujeme. Nevyžádané příspěvky se
nevracejí. Za pravdivost údajů zodpovídá autor
příspěvku. Redakce si vyhrazuje možnost krácení
příspěvku se souhlasem autora.
Uzávěrka čísla 8/2019
je19. 7. 2019 ve 12:00 hodin.
Vychází: 1. 7. 2019
ZDARMA v nákladu 2100 kusů
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www.mraknet.com provozu
Všechny vaše dotazy zodpovímee na zákaznické
záákaznické lince 602 370
nebo na internetu mraknet@mraknet.com
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