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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
život se pomalu vrací do normálu, žáci nastoupili do škol, otevírají se obchody, služby a rozběhnou se i opravy a investiční akce, které jsme
si pro tento rok naplánovali.
Plnění rozpočtu za r.
2020 projednali a vzali na vědomí zastupitelé
na veřejném zasedání dne
10.5.2021. Příjmy za r.
2020 činily 146 mil. Kč.
Největší část příjmů tvořily daňové příjmy od státu v rámci rozpočtového
určení daní, správní a místní poplatky, konkrétně 94 mil. Kč. Nedaňové příjmy, např. příjmy
z vlastní činnosti (lesy, K-Centrum, pronájmy,
apod.) činily v r. 2020 18 mil. Kč. Na dotacích
a transferech jsme získali 21 mil. Kč, do fondů
jsme vložili 13 mil. Kč (největší částku tvoří
fond vodohospodářského majetku). Celkově lze
říci, že příjmy mírně překročily naše očekávání.
Výdaje za r. 2020 činily 137 mil. Kč. Z toho jsme
za provozní výdaje vyčerpali 54 mil. Kč (výdaje
na dopravní obslužnost, veřejné osvětlení, komunální odpad, životní prostředí, lesy, pečovatelskou službu, hasiče, činnost místní správy,
apod.), školám jsme na provozní výdaje uhradily
7 mil. Kč, ostatní výdaje činily 21 mil. Kč (příspěvky sportovním organizacím, spolkům, provoz hradu Radyně, správu bytového a nebytového fondu města, apod., největší část tvoří částka
daně z příjmu za město). Za opravy místních
komunikací a další opravy majetku města jsme
vynaložili 15 mil. Kč. Z plánovaných 37 mil. Kč
na investice jsme vyčerpali 27 mil. Kč, z toho 4
mil. Kč do nových vodovodů, další prostředky
např. za chodníky Radyňská, Školní, Erbenova,
nebo hřiště ve Dvořákově ulici, či novou kotelnu
v ZŠ a MŠ Sedlec, nebo nové projektové dokumentace na připravované akce. Do fondů města jsme vložili 13 mil. Kč (největší částku tvoří
fond vodohospodářského majetku a lesní fond).
Celkově jsme splnili výdaje na 73 %, nedočerpali jsme prostředky na investice. Nevyčerpané
finanční prostředky zůstávají jako rezerva a část
bude použita na pokrytí schodkového rozpočtu
r. 2021. K 31.12. 2020 má město na svých účtech
včetně fondů 79 mil. Kč. Město splácí úvěr z II.
etapy kanalizace, roční splátka je 3,7 mil. Kč,
zůstatek k 31.12.2020 činí 30 mil. Kč.

V nejbližší době budou zahájeny práce
na novém veřejném osvětlení v celé lokalitě Malé Strany, rekonstrukce Jedlové ulice
včetně nového veřejného osvětlení. Pokračují
práce na dalších stupních projektové dokumentace na rekonstrukci Bezručovy ulice,
křižovatky
Herejkova-Havlíčkova-Raisova
a chodníku Herejkova.
V červnu, konkrétně 28.6. od 17 h, se bude
konat v obřadní síni radnice, další veřejné zasedání zastupitelstva města projednávat se bude
např. zjednosměrnění Máchovy ulice v úseku
od Radyňské po Jungmannovu na základě žádosti části obyvatel v této ulici nebo informace
o možné výstavbě supermarketu. Pokud Vás
tato témata zajímají, přijďte.
Na červen jsou již připraveny některé sportovní a kulturní akce. Srdečně jste zváni 12.6.

ZDARMA
ZDARMA

do Sedlce, kde Spartak Sedlec společně se spolkem Sedlec žije pořádá již 9. ročník „Běhu přes
3 vsi“. Klub českých turistů připravuje na neděli 20.6. další ročník pochodu Kolem Starého
Plzence, start od 9 h u restaurace Český dvůr.
A v neděli 27.6. od 13 h pak můžete zvolit návštěvu akce Hurá na prázdniny, kterou pořádá
město u Centra služeb pro turisty u hradu Radyně, nebo cyklopouť na rotundu sv. Petra a Pavla,
kterou pořádá Římskokatolická farnost. Odjezd
je ve 13 h od katedrály z Plzně, kola pak můžete zaparkovat na plzenecké faře. Po mši je připraven program na faře, divadlo, pečení buřtů
a muzika.
Milí spoluobčané, opatrujte se a snad se nám
podaří načerpat energii po dlouhé zimě.
Vlasta Doláková, starostka

PLÁNOVANÉ VÝPADKY, ODSTÁVKY A PORUCHY
ELEKTŘINY, VODY A PLYNU
Z důvodu změn informování obyvatelstva, kdy nebudou výpadky sítí již vyvěšovány na sloupy a vývěsky po městě je pro snazší orientaci zpracován tento jednoduchý návod.
ČEZ: https://www.cezdistribuce.cz/cs/sluzba
- Aktivujte si bezplatné zasílání e-mailů a SMS. V případě poruchy obdržíte SMS s předpokládanou dobou jejího odstranění. Je třeba znát číslo EAN z faktury nebo smlouvy a datum
narození.
Vodárna: registraci pro informování o poruchách a plánovaných odstávkách vody naleznete
na https://zis.vodarna.cz/. Je potřeba znát jen adresu místa zájmu.
Plynárny: při plánované odstávce zatím stále informují zákazníky dopisem nebo vývěskami.
V případě zájmu o informaci formou SMS je zapotřebí domluvit na zákaznické lince 1239

NA RADYNI BUDE BEZPEČNĚJI
Návštěvníci zříceniny hradu Radyně se od letošního května mohou cítit zase o něco bezpečněji. V Centru služeb pro turisty je nově instalovaný veřejně přístupný AED (automatizovaný externí defibrilátor), který dokáže přispět
k záchraně člověka postiženého srdeční zástavou.
Výhoda takového AED
je ve snadné obsluze, kterou i ve stresové situaci
zvládne každý — přístroj
totiž sám po zapnutí začne na zachránce česky
hovořit a poskytovat jasné
a srozumitelné pokyny.
Radek Hroch
tajemník Městského úřadu
Starý Plzenec
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ZE ŽIVOTA MĚSTA
VYHODNOCENÍ, ROZDĚLENÍ A FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ ZÚČASTNĚNÝCH V ANKETĚ
PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2021 VE MĚSTĚ STARÝ PLZENEC
Všechny zúčastněné projekty

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

16
6
12
9
8
2
17
4
15
10
3
1
20
22
11
13

Celkem
Multifunkční hřiště v Sedlci
Fitpark a odpočinkové místo
Tůň Sedlec
Schody k Rotundě
Oprava laviček na naučné stezce
Dětské hřiště u Radoušovy skalky
Ohraničení parku v Sedlci a oprava komunikace
Zebry na Malou Stranu
Doplnit chodník v ulici Školní
Vápenná pec u hradu Radyně
Chodník v Žižkově ulici
Parkování u cyklostezky a napojení na cyklostezku
Vybavení koupáku
Venkovní sportoviště u cyklostezky
Sáňkovací kopec
Rekonstrukce pískoviště - Nerudova ul

17

5

Pěší stezka kolem Radyně

500 000

x

x

18
19
20
21
22

19
18
21
7
14

Chodník v Jungmanově ulici
Úprava kontejnerového stání u Benzinky
Seznámení s historií přírodního divadla
Zrcadlo při výjezdu z Úslavské
Informační tabule

300 000
300 000
25 000
20 000
30 000

x

x

Název

PaR

7 050 000
950 000
300 000
50 000
100 000
15 000
150 000
280 000
x
880 000
350 000
2 000 000
200 000
300 000
150 000
30 000
120 000

Plán
Investic

21. zasedání – 10. května 2021

Zastupitelstvo města
■ vzalo na vědomí informaci předsedy kontrolního výboru o plnění usnesení z předchozích zasedání;
■ vzalo na vědomí návrh úprav a dopravního
značení v ulici Máchova zpracovaný společností D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Útušice
66, 332 09, IČ: 26388791 a uložilo projednat
dopracování návrhu včetně vyjádření příslušného odboru dopravy a Policie ČR;
■ vzalo na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 17/2018 - 2022 konaného dne
05.05.2021;
■ vzalo na vědomí Rozbor hospodaření
1-12/2020;
■ vzalo na vědomí Rozbor hospodaření
1-3/2021;
■ schválilo rozpočtové opatření č. 1/2021
v předloženém znění, kterým dochází v rozpočtu města na rok 2021 ke změně celkových
příjmů o +328.523,73 Kč a ke změně celkových výdajů o -1.564.840,00 Kč, dále dochází
ke změně financování ve výši -1.893.363,73 Kč,
dále schvaluje rozpočtové opaření Fondu roz-

Les

Jiné

805 000 1 880 000 1 052 650 50 000 230 000
1 000 000
300 000
50 000
100 000
15 000
150 000
200 000
80 000
500 000
80 000
???
???
300 000
474 350
50 000
300 000
30 000
15 000
x
x
300 000

x

x

x

x

25 000

Výsledky ankety a detaily projektů naleznete na www.staryplzenec.cz/par .

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
STARÉHO PLZENCE

Neinvestiční
výdaje
ostatní

Č. projektu

Financování

Umístění

Požadováno

18 300
30 000
Vysvětlivky:

voje bydlení v předloženém znění a rozpočtové
opaření Lesního fondu v předloženém znění;
■ vzalo na vědomí vyhodnocení plánu investic
za rok 2020;
■ schválilo aktualizovaný plán investic na rok
2021, to znamená seznam jednotlivých investičních akcí a celkové výdaje všech těchto akcí dohromady, jejichž maximální výše je stanovena
rozpočtem města na rok 2021. Výše výdajů jednotlivých akcí a jejich termíny jsou orientační
a mohou se operativně měnit dle potřeby;
■ vzalo na vědomí Inventarizační zprávu
o provedené inventarizaci majetku, závazků
a pohledávek města k 31.12.2020 s tím, že celková hodnota inventarizovaného majetku města k tomuto datu činí 884.031.743,96 Kč;
■ vzalo na vědomí došlé žádosti subjektů
o dotaci, schválilo na doporučení Rady města
a Sportovní komise poskytnutí dotace HK Bohemia Sekt Starý Plzenec z.s. ve výši 55.000 Kč,
SK Starý Plzenec z.s. ve výši 235.000 Kč a TJ
Spartak Sedlec z.s. (oddíl rychlostní kanoistiky)
ve výši 150.000 Kč a schválilo uzavření Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s těmito
subjekty v předloženém znění;
■ schválilo aktualizovaný Plán rozvoje sportu
města Starý Plzenec, v předloženém znění;
schválilo Smluvní protokol k periodickému přezkoumání pro II. období cenové fixace v souladu s článkem 10, Přílohy č. 5 Platební mechanismus Smlouvy o nájmu a provozování vodovodů
a kanalizací ze dne 21.9.2016 uzavřené mezi

Stav
Projektuje se
Projektuje se
Projektant osloven
Pro realizaci je třeba rozdělit projekt Arch Očenáškové
Čekáme na výrobu
Hrací prvky vybrány
Ohraničení z kůrovcového dřeva z městského lesa
Projektuje se
Hledáme způsob realizace
Hledáme způsob realizace
Studie předána bude se projektovat další stupeň PD
Cesta opravena, parkoviště objednáno
Čekáme na výběr prvků
Hledáme umístění
Probíhá návoz materiálu
Čekáme na prototyp
Bude opraveno v rámci oprav lesních cest lesním
hospodářem
Nebude se realizovat před zdvojkolejněním
Nevyhovující místo, bude přesunuto
Probíhá sběr materiálu
Osazeno
Čekáme na cenovou nabídku

Zrealizované projekty

Vyloučené projekty

městem Starý Plzenec a Vodárnou Plzeň a.s.;
■ v návaznosti na usnesení ZM č. 12.18/2019
a ZM č. 20.12/2021, schválilo bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 241/184, parc. č. 241/185
Pokračování na str. 3
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ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ
PRO VŠECHNY OBČANY ZDARMA
Nabízíme občanům možnost antigenního testování
zdarma pro všechny věkové kategorie
bez objednání.
 KDY: každou sobotu – do odvolání
 V KOLIK: vždy od 8:00 do 13:00 hodin
 KDE: ve společnosti PRONAP, Jiráskova 1142,
Starý Plzenec
 CO POTŘEBUJI: musíte mít s sebou kartičku
zdravotní pojišťovny
 KDY BUDE VÝSLEDEK: do 10 minut
 CERTIFIKÁT: bude vám vystaven certifikát
o výsledku testu
Odběr PCR testů (standard i výjezdový) – výsledek
do 24 hodin

Pokračování ze str. 2
a parc. č. 241/175 v k. ú. Starý Plzenec od ČR
- Správy železnic, státní organizace IČO:
70994234 s právem hospodařit s majetkem státu;
■ vzalo na vědomí rezignaci Mgr. Terezy Koukolíkové na funkci člena kontrolního výboru;
■ zvolilo člena kontrolního výboru pana Jiřího
Voráčka;
■ vzalo na vědomí zápisy z jednání kontrolního výboru č. 1/2021 konaného dne 07.04.2021,
č. 2/2021 ze dne 27.04.2021 a č. 3/2021 ze dne
05.05.2021;
■ vzalo na vědomí informaci starostky města
o postupu akce „Přístavba základní školy a novostavba sportovní haly ve Starém Plzenci“;
■ vzalo na vědomí zápis z jednání pracovní
skupiny supermarketu;
■ schválilo realizaci participativních projektů
č. 6, 2, 20, 11, 21 v pořadí určeném anketou;
■ vzalo na vědomí informaci místostarosty Vávry o pokládce zemních kabelů nízkého napětí
a veřejného osvětlení na Malé Straně;

OZNÁMENÍ OBČANŮM
Město Starý Plzenec nabízí občanům
možnost svozu odpadu ze zahrady
dle platného ceníku.
Bližší informace podá
pí Lenka Nápravníková,
tel.: 377 183 655,
e-mail: napravnikova@staryplzenec.cz

V sobotu 19. června 2021 bude
pošta ve Starém Plzenci uzavřena.

Město Starý Plzenec

OZNÁMENÍ
Doprava autobusem na místní hřbitov
Na základě rozhodnutí Rady města Starého Plzence zajistil městský úřad opět v roce 2021 tradiční pravidelnou
přepravu občanů na místní hřbitov autobusem společnosti
Z-Group bus a.s., divize ČSAD autobusy Plzeň.
Autobus bude jezdit od 28. května do 15. října 2021 vždy v pátek v následujících termínech:
11. června
9. července
6. srpna
3. září
1. října
25. června
23. července
20. srpna
17. září 15. října
Jízdní řád:
zastávky autobusů ČSAD a MHD
hod.
Sedlec - náves
16:00
- rozcestí
16:02
St. Plzenec - Nádražní
16:05
- Kollárova (točna)
16:08
- Radyňská (Máchova)
16:10
- Masarykovo náměstí
16:12
- Havlíčkova (za mostem)
16:15
Odjezd zpět ze hřbitova v 17:10 hod. Jednotné jízdné činí 10,- Kč.
Vlasta Doláková v. r., starostka města Starého Plzence

EKOLOGIE
ODPADY – JAKÝ BYL LOŇSKÝ ROK VE STARÉM PLZENCI?
V roce 2020 jsme vyprodukovali v našem městě tyto odpady:
Druh odpadu
Nebezpečné odpady (motorové oleje, znečištěné obaly, znečištěné
filtry, vyřazené chemikálie, léčiva, barvy..)
Stavební odpady
Pneumatiky
Stavební materiál s azbestem
Papír
Sklo
Jedlý olej a tuk
Dřevo
Plasty
Kovy
Biologicky rozložitelný odpad
Objemný odpad
Směsný komunální odpad - popelnice
Celkem
Z tabulky je patrné, že téměř polovina
odpadu končí v popelnicích, což je škoda.
Zkusme se zamyslet nad tím, co do popelnice
dáváme a zda tam odkládáme opravdu jen to,
co již dále nejde vytřídit a využít.
Vysloužilé ELEKTRO: V loňském roce
bylo soustředěno ve sběrném dvoře 46,053
tun starých spotřebičů (ledničky, televize,
pračky, myčky, sekačky, žehličky, kávovary, …) Tím naši občané uspořili 359 MWh
energie, 27.515 litrů ropy, snížila se produkce
skleníkových plynů o 415,53 tun, byly uspořeny primární suroviny (železo, měď, hliník..)
a to celkem 26,5 tun.
Děkujeme všem, za to, že odpady důsled-

Množství v tunách
5,546
176,065
10,965
31,93
143,4447
166,9649
0,04
12,27
105,8295
30,91
110,55
331,764
1061,71
2187,9891

ně třídí, vozí oddělené do sběrného dvora
či odkládají do kontejnerů rozmístěných
po městě.
Helena Šašková
odbor ŽP MěÚ Starý Plzenec

Ilustrační foto: Helena Šašková

Strana 4

Radyňské listy - červen 2021

SERIÁL
MALÝ VELKÝ MUŽ
STAROPLZENECKÉHO
SOKOLA
– VÁCLAV HRBÁČEK
Ze staré fotografie na nás hledí malý,
štíhlý, svalnatý muž, legionář a sokol. Živil
se jako pánský krejčí, jeho dílna se spolu
s bytem a skladem látek nacházela na Malé
straně, v domě vedle rodného domu slepého skladatele Stanislava Sudy. Význam pro

staroplzenecký Sokol měl však velký: ani ne
tím, že svým spolubratrům většinou upravoval a přešíval sokolské kroje a jiné oblečení
(za 1. republiky bylo pořízení nové garderoby docela nákladné, ale šilo se z kvalitních

PŘÍBĚH JEDNÉ
FOTOGRAFIE
(aneb holčička, tatínek-fotograf
a Američani v r 1945)
Když jsem v květnových Radyňských listech uveřejnila článek o restauraci v domě,
kde je nyní lékárna, přidala jsem do něj ilu-

materiálů, takže oblečení dlouho vydrželo),
ale hlavně jako náčelník Sokola. Pamětníci
o něm vždy hovořili s úctou a obdivem jako
o nezapomenutelné osobnosti. Nejen jako
o cvičiteli žáků, dorostenců a mužů, ale i také
o organizátorovi sokolského života v obci.
„Byl nejen zdatným cvičitelem a cvičencem,
ale i hlavním organizátorem všech sokolských
slavností a vystoupení ve Starém Plzenci. Tyto
akce, kterých bylo opravdu hodně, byly náročné, ale krásné…. “, takto na něj vzpomínala po mnoha letech (v Radyňských listech
v červnu 2012) Jiřina Rollerová – Rybáková.
Přidala pak příběh o tom, jak v letech 194647 nacvičil (výjimečně) s osmi dorostenkami
cviky na bradlech s povýšenou žerdí. „Cvičilo se ve dvojicích s doprovodem hudby, kterou
složil a také doprovázel na klavír bratr Vladimír Císař.“ Vzpomínala, že nezvyklé vystoupení bylo velmi úspěšné a bylo opakováno
i v okolních obcích.
strační foto malé holčičky s americkým vojákem. Brzy nato redakce dostala tuto zprávu od pana Petra Čejny. „Jen pro zajímavost,
chtěl bych doplnit, že děvčátko se jmenuje
Hana Jeřábková, rozená Ernestová z Brožíkovy ulice 520. Nyní je jí 85 let a žije v domově
důchodců v Domažlicích a těší se dobrému
duševnímu i fyzickému zdraví.“ Přidal k tomu
ještě tutéž fotografii v lepší kvalitě.
Když jsem jej pak
doma navštívila,
uvedl, že Hanu
tehdy fotografoval
její otec, truhlář
a cvičitel Sokola,
Josef Ernest (1903
- 1979). (Fotografie vznikla patrně
v jeho obývacím
pokoji.)
Přidal
také fotografii její
starší sestry Jaromíry (své matky)
s americkými vojáky, ubytovanými tehdy v květnu 1945 u nich doma. Josef
a Jaromíra Ernestovi (oba nadšení sokolové)
měli dvě dcery: starší Jaromíru (1930 - 2013)

Václav Hrbáček zemřel na počátku 50.
let, pamětníci však na něj vzpomínají dodnes. Například Jaroslav Hrubý: „Naposledy
jsem bratra Hrbáčka viděl v roce 1951. Tehdy
jsem ho (jako voják dvouleté vojenské služby)
navštívil na Malé Straně. Popovídali jsme si
– měl zájem o mé vojančení, ptal se na jídlo
a na vojenskou tělovýchovu. To už jsem měl
Tyršův odznak zdatnosti. Měl radost a řekl:
„Tak Tyršův odkaz žije, to jsem rád.“ Pak mne
požádal: „Sundej si to sako, já tě ho v ramenech vycpu, ať jsou sokolský a ne zvadlý!“…
a za pár minut jsem byl ramenatej.
Kde je ten čas, kdy si s mým tátou vyprávěli příběhy z fronty první světové války: táta
z italské fronty a Vašek (jak ho táta oslovoval)
o svém „válčení“ v Rusku. Kdo ví, možná že
tam někde v neznámu velký bratr Hrbáček požádal nebeské úřady o povolení založit nebeský
Sokol. Kéž by mu na to pánbůh přikývl!“
Anna Velichová
Prameny:
- čl. Rollerová-Rybáková, J.: SOKOL – SÍLA
TRADICE. Vzpomínka na náčelníka bratra
Václava Hrbáčka. – Radyňské listy, červen
2012, str. 4
- dopis Jaroslava Hrubého 7. 4.2021 (rukopis)
Vyobrazení:
• prvorepubliková reklama krejčovství V. Břicháčka – sbírka Františka Ulče
• fotografie starosty staroplzeneckého Sokola
ing. Rudolfa Císaře a náčelníka Sokola V. Hrbáčka (vlevo) – archiv rodiny Císařovy
a mladší Hanu (1936 - 2021), která bohužel několik dní po této zprávě zemřela. Tato
„holčička z fotografie“ vystudovala střední
školu keramickou v Horní Bříze (kde se seznámila se svým budoucím manželem) a pak
pracovala dlouhé roky v Západočeských
Pokračování na str. 5
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Pokračování ze str. 4
cihelnách Stod jako úřednice. Měla dvě děti.
„U nás jsme měli ubytovány čtyři Ame-

ričany. Nechali nám tu na památku nášivky
nějaké obrněné divize, odznaky a na obalu
od žvýkačky adresu jednoho z nich…. Ale ne-

vím, kam se to podělo.“…dodává Petr Čejna.
Anna Velichová a Petr Čejna
Foto: archiv rodiny Čejnovy

VZPOMÍNKA
NAD FOTOGRAFIEMI:
II. CELOSTÁTNÍ
SPARTAKIÁDA 1960
VE STARÉM PLZENCI

se vystřídaly všechny skupiny cvičenců od nejmenších žáků až po vojáky.“ Tohle se píše
ve staroplzenecké kronice. Ze spartakiádního
cvičení dětí se nám zachovaly dvě fotografie,
pořízené Josefem Ernestem, bývalým dlouholetým cvičitelem staroplzeneckého Sokola (měl
kdysi za první republiky na starosti ty nejmladší
sokolíky, jak je vidět z dobové fotografie). Spartakiády se totiž zúčastnila jako cvičitelka jeho
dcera Jaromíra (zachycena na 1. snímku, má
světlé vlasy).
Léta plynula, z dětí se stali babičky a dědečkové a my již nevíme, kdo je na snímcích.

Poznáte se na nich nebo poznáte některého ze
svých příbuzných? Ozvěte se do redakce ….
Anna Velichová

„29. května 1960 konalo se v zahradě sokolovny veřejné cvičení, které se opravdu vydařilo. Ve 14 hodin vyšel průvod cvičenců od mlýna a ve 14.30 bylo cvičení zahájeno. V pořadu

P.S.: Cvičení těch nejmladších na II. spartakiádě si můžete připomenout v jednom
z dobových filmu o ní, který je k dispozici
na YouTube. (Mimochodem, i když je film
poplatný době svého vzniku, tenhle natočil

režisér Papoušek, kterého znáte jako autora
komedií o rodině Homolků i jako scénáristu slavných filmů Lásky jedné plavovlásky
a Hoří, má panenko.)

Prameny:
- kronika Starého Plzence, zápis z r. 1960
- film: Československá spartakiáda 1960
- ČSS 60´
- foto: archiv rodiny Čejnovy

KULTURA
Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ ČERVEN 2021
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 při dodržení hygienických podmínek.
Po
08:00-12.00
13:00-17:00 h
St
08:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt
08:00-12:00
13:00-14:30 h
Pá
08:00-12:00 h
So, Ne a svátky
09:00-15:00 h

Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
Otevřeno při dodržení hygienických podmínek.
Po
09:00-12:00
13:00-17:00 h
St
09:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt
09:00-12:00
13:00-14:00 h
Pá - zavřeno
CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY - Předhradí hradu Radyně, Starý Plzenec
Otevřeno denně: 09:00 h – 18:00 h při dodržení hygienických podmínek.
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 při dodržení hygienických podmínek.
www.hrad-radyne.cz
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA
Otevřena pro veřejnost 05.06.2021 od 13 h
do 16 h při dodržení hygienických podmínek.
www.rotunda-hurka.cz
Cestou necestou…
Výstava obrázků žáků výtvarného oboru ZUŠ
St. Plzenec
Pokračování na str. 6
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Pokračování ze str. 5
Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Výstava potrvá do 17. září 2021.

Zábavné odpoledne pro děti na Radyni
Místo: Předhradí hradu Radyně a Centrum služeb pro turisty na Radyni
Čas: 13:00 – 17:00 h

27. června 2021
Hurá na prázdniny!

Platnost uvedených informací je závislá na aktuální epidemické situaci, a s tím spojených
vládních nařízení v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19.
Sledujte prosím aktuální informace na stránkách města a Facebooku.

KELTSKÝ DEN
NA RADYNI 24.07.2021

13:00 - zahájení keltského dne

13:25 - dětská keramická dílna (soutěž pro děti)
13:30 - keltská kapela
14:00 - ukázka řemesel z mladší doby železné (1.část)
15:00 - keltská kapela
15:30 - ukázka řemesel z mladší doby železné (2.část)
16:00 - vyhlášení vítěze z keramické dílny (prostor pro děti)
16:30 - keltská kapela

17:00 - turnaj válečníků (šerm)
17:40 - nábor rekrutů do římské legie (prostor pro děti)
18:00 - KELTSKO-ŘÍMSKÁ BITVA (tradiční bitva pro malé i velké návštěvníky)
18:45 - keltská kapela
19:30 - ARÉNA GLADIÁTORŮ - (návštěvníci se utkají v turnaji o dřevěný meč)
20:30 - dobrou keltskou noc
DOPROVODNÝ PROGRAM PRO DĚTI: OD 13:25 DO 16:00 KERAMICKÁ DÍLNIČKA
(NEJLEPŠÍ VÝROBKY BUDOU OCENĚNY)
Účinkují: KELTSKÁ SPOLEČNOST VOUSŮV KMEN
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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Město Starý Plzenec, K-Centrum,
městská knihovna, ZUŠ Starý Plzenec
Vás srdečně zvou na výstavu

neděle 27.6.2021
13:00 – 17:00 h

Cestou necestou...

• Místo konání: Centrum služeb pro turisty pod Radyní
• Zábavné lesní putování za pokladem - stopovaná
• Odměna čeká na každého lovce pokladu
• Účast je ZDARMA
Pořádá město Starý Plzenec, kontakt info@ic-radyne.cz, tel. +420 725 500 060

Akce se uskuteční pouze v případě příznivých epidemických podmínek za přísných
hygienických pravidel.

Své obrázky vystavují žáci
výtvarného oboru ZUŠ Starý
Plzenec

Staroplzenecká galerie
31. 5. - 17. 9. 2021
Otevírací doba:
Po 8 - 12, 13 -17
St 8 - 12, 13 - 18
Út a Čt 8 - 12, 13 - 14. 30
Pá 8 - 12
So, Ne a svátky 9 - 15 (květen -září)
Změna z důvodu vládního nařízení vyhrazena.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubileum člena
Mysliveckého spolku
Starý Plzenec
V pondělí 3. května 2021 oslavil významné životní
jubileum - 90 let - nejstarší člen Mysliveckého spolku
Starý Plzenec, kamarád, přítel
pan Josef Trefný.
Kdo ve svém srdci tolik lásky měl,
ten s námi žije dál, ten nezemřel.

Všichni členové mysliveckého spolku se připojují k celé
řadě gratulantů a přejí

Dne 11. června 2021 by se dožila 100 let
paní Božena Kočandrlová.
Dne 11. června 2021 uplynulo 33 let, kdy nás navždy
opustil
pan František Kočandrle.

Josefovi hlavně hodně
zdraví, mnoho radosti
z myslivosti a zážitků
v přírodě, velkou pohodu
v rodinném kruhu.

S láskou vzpomíná dcera Věra
a syn Stanislav s rodinami.

Výbor Mysliveckého
spolku Starý Plzenec
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NAŠE ŠKOLY
ZŠ STARÝ PLZENEC

SRDCE PRO SESTŘIČKY
Na základě celostátní výzvy „Srdce pro sestřičky“ se i naše děti ve školní družině zapojily do výroby srdíček pro zdravotní sestřičky.
Chtěly tak poděkovat za jejich péči v nemocnici proti Covidu-19. Srdíčka nakreslily, vystříhaly, napsaly přání a na radu vychovatelky
Moniky Kašparové tam ještě přidaly namalovanou berušku. Výrobky s poděkováním putovaly do FN Plzeň.
vychovatelky školní družiny

Děti ze školní družiny se zapojily do výroby
srdíček pro sestřičky.
Foto: vychovatelky školní družiny

PRÁCE
VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
S návratem dětí do škol se rozběhla i činnost školních družin. Hned jsme se s dětmi
pustili do práce.
Opakujeme učivo a hodně vyrábíme.
Z každého nového výrobku mají velkou radost. Děti jako první dokončily rozdělané
karnevalové masky – škrabošky. Druhým výrobkem byla „káča“ vyrobená ze starých CD
nosičů. Všem se moc povedla a ještě si s ní
děti užily spoustu legrace. Do třetice vznikl
ptáček z vlny.
vychovatelky školní družiny

ABSOLVENTSKÉ
KONCERTY ŽÁKŮ ZUŠ
Přestože letošní školní rok byl velmi narušen uzavřením škol a nutností vyučovat
distančně prostřednictvím počítačů, většina
žáků naší školy se svým nástrojům věnovala
s překvapivou vytrvalostí a soustavností. Dík
patří také všem kantorům, kteří velmi pečlivě
připravovali pro všechny děti každou hodinu,
byť v režimu online. Platí to dvojnásob o výuce žáků v absolventských ročnících, kteří
připravují dlouhodobě svoje absolventská
vystoupení. Shromažďování většího počtu
žáků a diváků při jedné příležitosti však stále
zůstává určitým problémem, proto jsme se
rozhodli uskutečnit na konci června větší počet absolventských koncertů vždy pro poněkud omezenou účast obecenstva. Přesto doufáme, že naši absolventi budou moci podat
plnohodnotné výkony a že jim zájem jejich
nejbližších bude zaslouženou odměnou.
Miloslav Esterle, ředitel ZUŠ Starý Plzenec

Přehled letošních absolventských koncertů
žáků ZUŠ
17. 6. 2021 radnice, 17 hod.
- Dominik Paul - klavír, Adam Pilík - zpěv,
Jana Hrubá - klavír, Anna Tůmová - zobc.
flétna
22. 6. 2021 radnice, 17 hod.
- Ondřej Plecháč - klavír, Aneta Soukupová
- klavír, Klára Krejčová - zpěv, Kristýna Ulmová - zobc. flétna
24. 6. 2021 radnice, 17 hod.
- Jan Chytrý - akordeon, Anna Šlejsková zpěv
27. 6. 2021 radnice, 17 hod.
- Ema Brnková - klarinet, Dagmar Matoušková - housle, Hana Šlaisová - zpěv, Eliška
Vondrová - el. klávesy
29. 6. 2021 radnice, 17 hod.
- Ondřej Škala - klavír, Dominik Jiřinec akordeon,
30. 6. 2021 radnice, 17 hod.
- Petra Kristová - zpěv, Matyáš Jíra - zpěv

ZŠ STARÝ PLZENEC

PROJEKTOVÝ DEN
VE 3. A
Jelikož nám v letošním školním roce chybí společné zážitky, snažíme se to, pokud je
to jen možné, napravit.
Proto jsme si naplánovali u nás na Malé Straně na 30. dubna projektový den. A protože
měla právě nastat filipojakubská noc, lidový
zvyk spojený s pálením čarodějnic, objevily
se ve 3. A ráno samé čarodějnice. Košťata zaparkovaly před třídou a šly se rojit….
Musely kromě jiného také sepsat Velkou
knihu čarodějných lektvarů, ve které každá
z nich prozradila recept na svůj kouzelný
lektvar.
Na závěr se velkým kouzlem změnily
na hodné žáky a žákyně. Ti pak společnými
silami ozdobili symbol jarních slavností –
májku.
Jana Toušová, učitelka

Ve škole na Malé Straně byly čarodějnice.
Foto: Jana Toušová

MŠ STARÝ PLZENEC

JARO
V MŠ STARÝ PLZENEC

Děti ve ŠD vyráběly karnevalové masky.
Foto: vychovatelky školní družiny

Sotva se otevřely dveře pro všechny děti naší
školky, začali jsme si užívat plnými doušky. Protože tradiční vítání jara jsme už nestihli, přivítali
jsme jaro na naší školní zahradě a novém hřišti. Jsme moc rádi, že vše už je tak, jak má být,
a naše třídy jsou opět plné smíchu. 22. dubna
slavila svátek naše planeta. My jsme si povídali
o třídění odpadu a vyrazili jsme si i do vesmíru.
Sledovali jsme celou sluneční soustavu, kterou
jsme s dětmi páté a čtvrté třídy ztvárnili různými
Pokračování na str. 9

Děti ze třetí třídy na novém hřišti
Foto: Markéta Veselá
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Pokračování ze str. 8
výtvarnými technikami. Hned další týden se
nesl v duchu čar a kouzel. Celý týden jsme se
učili od zkušených čarodějnic první kategorie. Vařili jsme lektvary, učili jsme se kouzelné
formule, zaháněli jsme pavouky… V pátek 30.
dubna se konaly závěrečné čarodějnické zkoušky. Zahrada se proměnila v začarovaný les, kde
jsme plnili různé úkoly. Ve zkouškách jsme
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všichni obstáli, a vysloužili si tak kouzelné vysvědčení. Ani jsme si neoddychli a přiblížil se
nám den maminek. Protože současná situace
nám nedovoluje besídky, pilně jsme připravovali dárečky pro maminky. Dárečky i s básničkou
jsme mamince předali doma. Nejenom maminky oslavily svátek. 12. května byl Mezinárodní
den zdravotních sester. Děti z páté a čtvrté třídy
naší MŠ se zapojily do akce ,,Srdce pro zdravot-

ní sestry FN“. Vyrobili jsme kolem padesáti různých srdcí. S věnováním a poděkováním jsme
je poslali po mamince Bc. Martině Menšíkové
do FN Lochotín. Ještě jednou vám všem moc
děkujeme. Spoustu akcí nás ještě čeká a my se
na ně všichni moc těšíme. O nich ale zase příště.
Krásné a slunečné jarní dny vám všem.
Kateřina Vlachová Khaurová, učitelka

SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
27
06
—
21

CykloPouť
na rotundu

sv. Petra a Pavla ve Starém Plzenci
s generálním vikářem
neděle 27. června 2021
13.00 odjezd od Katedrály z Plzně s generálním vikářem Jakubem Holíkem
14.30 procesí k Rotundě
15.00 poutní bohoslužba s generálním vikářem Jakubem Holíkem
Parkování kol na plzenecké faře. Po mši program na faře – divadlo, pečení buřtů, muzika.
Zve farnost Starý Plzenec

STAROPLZENECKÉ VAHRANY
Vážení příznivci staroplzeneckých varhan,
po roční odmlce, způsobené nejen protiepidemickými opatřeními v boji proti pandemii Covidu-19, ale také rekonstrukčními
a archeologickými pracemi v kostele na Malé Straně, se postupně
probouzí do nového života také spolek Staroplzenecké varhany.
Stav interiéru v malostranském kostele však ještě nějakou dobu
nedovolí konat zde bohoslužby, koncerty či jiné akce. Máme stále na mysli slavnostní koncert k uvedení rekonstruovaných varhan do služby, ale práce archeologů budou pokračovat nejméně
do konce října a pak je potřeba uvést varhany opět do perfektního stavu, což vyžádá opět větší zásah varhanáře, čištění, regulaci
a ladění nástroje. Proto plánovanou slavnostní příležitost musíme
odsunout až na příští jaro.
Do té doby bychom rádi navázali na tradici benefičních koncertů a v podzimních měsících uspořádali dva koncerty v kostele
sv. Jana Křtitele na náměstí ve Starém Plzenci. Pokud pak všechny
okolnosti dovolí, rádi bychom tradiční provedení Rybovy České
mše vánoční uskutečnili už v prostorách kostela Nar. P. Marie
na Malé Straně.
Přijměte naše pozvání ke koncertům, jejichž termíny v přehledu nabízíme již dnes.
26. 9. 2021 18 hodin, kostel sv. Jana Křtitele, náměstí
MUSICA PANICA ved. Eliška Baťová (Esterlová), pořad „Noci
milá, pročs tak dlúha“
24. 10. 2021 18 hodin, kostel sv. Jana Křtitele, náměstí
L´ESTRO ARCO ved. M. Esterle, pořad „Vivaldi od Jara do Zimy“
19. 12. 2021 18 hodin, kostel Nar. P. Marie, Malá Strana
J. J. Ryba: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ orchestr a sbor řídí M. Esterle
Za spolek Staroplzenecké varhany Miloslav Esterle

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ

100 LET YMCA
– PUTOVNÍ VÝSTAVA
VE STARÉM PLZENCI

Studánka s vodníkem a vílou Bětuškou
u viaduktu za městem se stává oblíbeným
cílem vycházek. Letošní zimu však vodník
nepřežil. I ostatní drobné figurky dostali pořádně na frak. Mnozí návštěvníci to zjistili
dříve než kontrola členů OSHR, ale jen někteří nabídli pomoc s opravou. Byli to manželé Iveta a Pepa Hermanovi, kteří se nelenili
obout do gumaček, rozbitého vodníka vytáhnou z bažiny a běhen týdne už opravený vodník zase vládl nad svým mokřadem (viz foto).
Nestává se často, že by nám někdo iniciativně
nabídl pomoc. O to více jim děkujeme a vážíme si jejich snahy udržet toto místo krásné
pro všechny návštěvníky.
Za OSHR Jitka Sutnarová

Foto: archiv OSHR

Mládežnická organizace YMCA Plzeň
(Křesťanské sdružení malých lidí) v Plzenci
působí několik let. Pořádáme zejména kurzy
angličtiny, anglické divadlo, letní příměstské
tábory, sportovní odpoledne, gymnastický
kroužek a mnohé další. Naší poslední větší
akcí byla např. Velikonoční cesta za neuvěřitelným pokladem, kterou si prošlo několik set
lidí z Plzence, bližšího i vzdálenějšího okolí.
YMCA je organizace s dlouhodobou tradicí,
letos oslavila 100 let od svého založení v Čechách.
Pokračování na str. 10
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Pokračování ze str. 9
Při této příležitosti jsme uspořádali putovní výstavu nazvanou Na čem záleží. Na výstavu narazíte mezi 6. a 15. červnem na několika místech ve Starém Plzenci (bude např.
vyvěšená na plotě ZŠ Starý Plzenec). Výstava představuje 8 hodnot, na kterých staví
YMCA, a snaží se diváka vést k zamyšlení

Foto: Jakub Sutnar

nad tím, na čem v životě opravdu záleží. Součástí je i QR kód vedoucí na web oslav, kde si
každý bude moci napsat vzkaz sám pro sebe,
na čem mu záleží (do emailové schránky mu
pak přijde přesně za jeden rok). Autorkou
grafického zpracování je Iva Šípková.
Dopřejte si tedy pár minut ztišení a projděte
se výstavou společně s námi.

Během června navíc v lese pod Radyní
rozmístíme „Ptačí stezku“. Děti i dospělí se
po stažení příslušné mapy budou moci projít
krásnou přírodou, pokusí se určit druh opeřence na třiceti zastaveních a po přečtení QR
kódu si poslechnout jeho zpěv. Více na www.
ymcaplzen.cz.
Lenka Šimánová, členka YMCA Plzeň

DALŠÍ KRŮČEK
K DOKONČENÍ DĚTSKÉHO
HŘIŠTĚ V LOMU

ky Českého svazu žen, tak i některé ochotné
spoluobčany. V sobotu 15.5. 2021 zažil Pohádkový les a jeho okolí čilý ruch a mnohá
překvapení. Celkem čtrnáct pracantů doslova
vykutalo a vysbíralo velkou hromadu různého odpadu (viz foto). Termín brigády byl dán
i blížící se akcí - přípravou na Mezinárodní
den dětí v režii Českého svazu žen a autorky
projektu. Jak to všechno dopadlo, se dozvíte
v příštích Radyňských listech.
Za Český svaz žen Marie Mašková

Mnoho z vás se těšilo na dokončení Pohádkového lesíku s chaloupkou i zábavným
hřištěm v lomu. Je ovšem pravda, že různé
nemilé okolnosti zdržovaly celé dokončení. Proto se autoři projektu snažili celé věci
trochu pomoci. Požádali o pomoc jak člen-

ČTENÁŘI PÍŠÍ
VÝLET ZA STUDÁNKOVOU
VÍLOU BĚTUŠKOU
Máte rádi malá kouzelná zákoutí, která jen
vybízí k relaxaci a možná i zamyšlení nad tím,
že pohádkové příběhy jen tak nezevšední dětem ani dospělým? Tak se pojďte dozvědět, jak
to bylo s Bětuškou a Jankem, zlým čarodějem
a vodníkem.
Naše cesta začíná na konci či chcete na začátku města Starý Plzenec u autoopravny
SHS (výjezd směr Černice, GPS souřadnice
49.6967744N, 13.4589786E). Naproti autoopravně je malé parkoviště, kde můžete nechat
auto, jedete-li zdaleka. Kolem autoopravny vede
turistická značka naučné stezky, po které se vydáte prašnou cestičkou mezi stromky a keři až

REAKCE NA ČLÁNEK
V KVĚTNOVÉM ČÍSLE
RADYŇSKÝCH LISTŮ
- SUPERMARKET
ANO ČI NE?
Vážený pane doktore,
osobně proti Vám samozřejmě nic nemám, ale
nejspíš patříte k těm mnoha desítkám mladých
rodin, kteří si v Plzenci nechají postavit dům
a pak se začnou angažovat ve snaze město přetvářet ke svým momentálním potřebám. Není
vás zdaleka tolik jako nás, starousedlíků, je ale
pravda, že vaše hlasy jsou velmi slyšet. Vaše názory ovšem nejsou správné a prozíravé.
Nejspíš jste se, jako mnoho jiných, přistěhoval do Plzence - atraktivní lokality v blízkosti
Plzně - nedávno. Do práce se dopravíte za pár
minut svým novým třílitrem, manželka svým
4x4 SUV rozveze děti do školy a na kroužky,

k železničnímu viaduktu. Zde se cesta rozdvojuje. Pokračuje zde dále naučná stezka okolo Starého Plzence (po turistické značce naučné stezky), kterou se dostanete k základům kostela Sv.
Blažeje (cca 15 min.
chůze) a dále až
na náměstí ve Starém Plzenci. Nebo
se dá projít lipovým
stromořadím k cyklostezce podél řeky
Úslavy.
My si však kousek
odskočíme
k naší studánce.
Studánka byla zre- Studánka
novovaná spolkem
Foto: Aneta Sutnarová

OSHR v roce 2018 a doplněna pohádkovou
scenérií. U studánky najdeme vílu Bětušku, zakletého Janka i kamaráda vodníka. Na jaře zde
krásně kvetou fialové barvínky a žluté blatouchy.
Můžete tu chvíli posedět ve stínu a oddychnout
před cestou zpět či nakročení k dalšímu turistickému cíli. Možná vás cestou překvapí i další nečekaná setkání jako nás (bažanti, slepýš, putovní
kamínky či keška… ).
Cesta trvá volným krokem asi 20 minut
jedním směrem, ti nejmenší můžou jít pěšky,
na odrážedle či kole, pouze při sestupu k viaduktu je cesta trochu strmější. Zvládnou to
i kočárky, které jsou zvyklé jezdit v terénu. Pro
vozíčkáře už je terén nevhodný.
Přejeme krásný výlet!
Aneta Sutnarová

v Plzni si také nakoupí, případně v německé
prodejně dokoupí za pár drobných stokorun
něco na zub k večeři. Vaše sociální postavení Vás nenutí přemýšlet o cenách a nedá Vám
příležitost vidět, jak žije zbytek města. Jste totiž
jinde.
Já tu bydlím teprve 44 let. Řidičák nevlastním. Ostatně, jak dlouho bude člověk ještě
ve svých 63 letech řídit auto. Do Plzně mne
odveze nakoupit manžel - důchodce - autem.
Mám štěstí. Spousta mých spoluobčanů se musí
dohrabat na zastávku, s batohem a taškami se
nacpat do přeplněné socky a vypravit se za nákupy značně redukovanou dopravou. Z atraktivní lokality - hurá do velkoměsta. Občas chodím nakupovat pěšky. Stojím potupnou frontu
ve štěrku a na dešti před pojízdnou prodejnou,
sice z části regionálních potravin, ale hlavně
poněkud dražších. Mohu si to dovolit. Zatím
jsme dva. V pekárně se mi několikrát nepodařilo koupit čerstvé pečivo, a tak tam už nechodím. Gumový chleba mi zatím chutnat nezačal,
a tak jsem si z rozmazlenosti zvykla na chleba,

podle ceny zřejmě pro vyšší společenskou třídu.
Ostatně po referendu pořád čekám na ty řady
krámků kolem náměstí s regionálními potravinami, na trvale otevřenou tržnici se zeleninou
a pochutinami od okolních farmářů, na lavičky pod stinnými stromy určenými k setkávání
místních obyvatel, jak se s určitostí stane, když
nám, občanům, nebude škodit Penny.
Vážím si pracovitosti vietnamských spoluobčanů a jejich doby otevření, ale už méně jejich
nákupů akčního zboží v obchodních centrech.
Také bych si s nimi, tak jako Vy, pane doktore, ráda popovídala, ale vietnamsky bohužel
neumím. Řekla bych jim, že by snad nemuseli
všechno akční zboží vykoupit v Kauflandu a pak
prodávat za cenu vyšší, než je v obchoďáku
před slevou. A také o tom, že datum, co se dává
na obal, má nějaký důvod. Zatím umím srovnat
ceny v místních obchodech a ve Vámi nenáviděném Lidlu. Obchod u nádraží a prostředí,
ve kterém se Vám líbí, mi velmi připomíná dobu
dávno minulou, pokud jste ji naštěstí nezažil.
Pokračování na str. 11
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Pokračování ze str. 10
Jestliže Vám vyhovuje nakupovat v těchto krámech, nikdo Vám v tom přece nebrání.
Nebraňte prosím ani Vy, nám ostatním, svými názory v možnosti nakupovat v Lidlu. Ať už
stojí na koupališti, nebo například v nenáviděné
průmyslové zóně. Argumenty o zvýšené dopravě
jsou absurdní. Například v Rokycanech jsou čtyři

obchoďáky v centru a o zvýšené dopravě nemůže
být vůbec řeč. V Německu, Francii a jinde jsou
Lidly v každé vesnici a místní obchodníky to
rozhodně nezlikvidovalo. Argumentace, kterou
odpůrci pořád opakují, má jediný důvod - strach
z toho, že tak snadno už by to nemuselo jít.
A Váš strach o ceny pozemků a nemovitostí
v našem městě, o kterých píšete? Když pomine-

me důvody, pro které jsou ceny tam, kam se díky
zvýšenému zájmu mladých milionářů dostaly,
přece Lidl nemůže znehodnotit. Ledaže byste
koupil předražené bydlení naproti koupališti.
Tam bych možná…. Ano, vždycky se to někomu
nebude líbit, ale ten hlas by měl znít z povzdálí.
S veškerou úctou
Mgr. Dana Matasová

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA?
KOCOURKOV, DIKTATURA,
GROTESKA I TRAGÉDIE

začalo chvíli po půl šesté a bylo zpřístupněno
všem, i když zde padly návrhy, že vzhledem
k dostatečnému počtu přítomných zastupitelů je
zastupitelstvo usnášeníschopné, a tak tedy případná nepřítomnost těch, kteří se snažili připojit „online“, by vlastně nevadila.
Nebudu zde zabíhat do podrobností toho, co
se projednávalo, to si určitě budete moci přečíst
jinde. Na jedné straně máme zastupitele ve dvou
úrovních předávající si z ruky do ruky mikrofony, které nejsou zcela funkční, na straně druhé
vidíme ne zrovna vzhledná či pohodlná křesílka
pro obecenstvo. Zaplněná jsou jen osmi přihlížejícími a většina se zvedne po projednání bodu,
který se jich přímo týká. Téměř do konce vydrží jen ten, kdo se stejně jako já, přišel vymezit
vůči nepravdě, která na jeho adresu byla vyřčena
na předchozím zasedání. Znovu se zahloubám
v myšlenkách. To je běžné, že zastupitel veřejně
lže o konkrétním občanovi? A na jednom zasedání se sejdou dva lidé, o kterých konkrétní
zastupitelé prokazatelně lhali? Z toho mi bylo
hodně úzko. Proč se to vlastně děje? To ti, kteří
nás, běžné občany, mají zastupovat v nejlepším
zájmu a svědomí se takto chovají normálně?
Nebo jen nejsou schopni přiznat vlastní chybu
a tak se maskují za lež doufajíce, že jim to projde?
Tím se dostávám k dojmům z chování a jednání přítomných. Po celou dobu zasedání,
tedy téměř sedmi hodinách (ano, jednání bylo
ukončeno až nedlouho před půlnocí), jsem se
nemohla zbavit pocitu, že je neustále přítomná manipulace ostatními. Některé si troufám
označit přímo za mistrné uživatele manipulativních technik. Ráda bych uvedla, že lidé se
často stávají manipulátory vlivem obranného
mechanismu a manipulativní techniky se učí již
od dětství. Občas se stává, že manipulátoři mají
toto chování tak zvnitřněné, že si ne vždy uvědomují, že s ostatními manipulují. Častěji však
je manipulace záměrná a promyšlená. Netroufám si odhadovat, jak je tomu zde, ale dovolím
si popsat několik technik a způsobů manipulace,
které jsem zaznamenala. Manipulující často působí na emoce, snaží se druhé zmást a zabránit
tak konstruktivní diskusi. První věc, které si
může všimnout i ten, který na zasedání nepřijde
je zařazení problematických bodů k projednání
až ke konci seznamu (možno pozorovat pravidelně, nejen na posledním zasedání zastupitelstva). Počítá se totiž s tím, že po delší době
již nebudou ostatní v takové kondici, aby měli
energii oponovat, jako na začátku. Druhým manipulativním krokem je již zmíněné rozmístění
zasedajících a rozdělení na více úrovní – ať již
vědomě či nevědomě, podporuje pocity nad/
podřazenosti zúčastněných. Třetí velmi často
slyšitelnou manipulativní technikou je přeformulování myšlenek ve svůj prospěch, tím je

možné vyvolat ve druhém nechuť dále diskutovat, nebo hůře, otočit jeho slova proti němu.
Konkrétním příkladem této praxe bylo například překroucení dotazu na způsob financování přístavby školy ve sdělení, že dotyčný snad
přístavbu ani nechce. S touto technikou se často
snoubí také oblíbená technika, která spočívá
ve složité formulaci sdělení, kterým se manipulující snaží působit na emoce, zmást dotyčné
a znemožnit tak kritické myšlení, nebo omezit
logický úsudek. Jednoduše řečeno se ostatní v té
změti slov ztratí, přestanou se soustředit, nebo
nejsou schopni sledovat myšlenkovou niť mluvčího a pak jsou tak vyčerpáni, že snad raději již
nereagují. Opět, abych byla konkrétnější, zazněl
zde po jednom proslovu dotaz, zda odpověděl
na danou otázku a tazatel již jen mávl rukou
a napolo rezignovaně sdělil, že se vlastně ptal
na něco úplně jiného a dotaz zopakoval. S výčtem manipulativních technik a konkrétních
příkladů z jednoho květnového zasedání bych
mohla dále pokračovat, věřím však, že jsem sdělila to základní.
Zmíním ještě několik výroků, tak jak jsem
si je stihla poznamenat, které jsou vypovídající
samy o sobě.
„Vidíte, že není problém v neochotě něco vysílat, ale je to technický problém, nejsme schopni připojit ani 17 zastupitelů….asi budeme potřebovat nějakou novou techniku.“
A k tomuto tématu předchozí vyjádření
z emailu: „Jak jsem již psal níže, vysílání není
problém. Máme účet https://www.twitch.tv/staryplzenec, který byl spolehlivý. Pokud zastupitelé nebudou proti, vysílání tak jako třeba v Plzni
není problém.“
„Já u pana postrádám jakoukoli snahu, protože i kdybyste výbor nesvolal co je rok dlouhej,
tak víte, že vás nikdo neodvolá.“
„U nás funguje kontrolní výbor jako v diktaturách, ne jako v demokracii.“
„Já se omlouvám, ale jsem zvyklý dostávat
podklady v určité kvalitě.“
„Střet zájmů hlásíš, hlasovat můžeš.“ (Ano,
dle pravidel je hlasování možné. Je ovšem uvedeno následující: „Záleží proto pouze na jeho
morální integritě a politické odpovědnosti“)
A pro zvědavce, dotyčný hlasoval.
„Předseda výboru by měl být odborný a charismatický. Mám dojem, že v Plzenci je to dědičná pozice.“
Jsem si vědoma, že výše uvedené výroky
jsou vytrženy z kontextu a ne všechny jsou zcela doslovné. Nicméně je uvádím pro představu
a dokreslení atmosféry, která se jednáním prolíná. Byla bych nerada, kdyby to vyznělo tak, že
všichni zastupitelé jsou špatní, se zlými úmysly, nebo že mám osobní problém s některými
osobami a chci snad ostatní poštvat vůči nim.
Pokračování na str. 12

Už jste se někdy byli podívat na zasedání zastupitelstva a vydrželi od začátku až do konce?
Ráda bych se s vámi podělila o své dojmy a pozorování z květnového zasedání.
Hned při vstupu do místnosti jsem byla překvapena tím, že nesedí všichni u jednoho stolu, nebo kvůli covidu alespoň na jedné úrovni.
Někteří mají totiž vyvýšený stupínek, ze kterého
hezky shlížejí shora na zbytek zastupitelů. Vzpomněla jsem si na učebnu chemie na gymnáziu,
kde byla vyvýšená katedra ještě z dob poválečných a kdokoli vylezl těch pár schůdků nahoru,
byl najednou jako král. Zpět ale do obřadní síně
v Plzenci. Zdá se, že rada města obsadila pódium, ale kvůli rozestupům seděl jeden člen rady
dole a první věta jednání byl dotaz shůry: „Nevadí ti, že jsi dole?“ Z toho plyne, že ostatním
by mohlo vadit, kdyby byli „dole“. Ihned jsem
se nad myšlenkou pozastavila. Proč? Proč nejsou všichni spolu, ale někteří se oddělují, když
má hlas každého ze zastupitelů stejnou váhu?
Může vůbec jednání, na kterém jsou někteří
nad těmi ostatními být v příjemné atmosféře
a férové? Bezpochyby by stoly šly rozmístit tak,
aby si všichni viděli do očí zpříma a nedělili se
na „vrchnost“ a „ty dole“.
Vraťme se teď k začátku zasedání. Jednat se
mělo od 17 hodin, ale ani v 17:30 se ještě nejednalo a víte proč? Nedařilo se plnohodnotně spojit se zastupiteli, kteří byli online. Nebylo možné, aby slyšeli vysílání z obřadní síně a zároveň
mohli hovořit. Nakonec se problém uspokojivě
nevyřešil a bylo třeba neustále přepínat zařízení
v případě, když chtěl někdo z těch vzdálených
hovořit a i tak to nefungovalo vždy a bylo třeba využít spojení skrze mobilní telefony. Nutno
podotknout, že na předchozím zasedání byl jiný
technický problém se zvukem a technické vybavení, které je při zasedání používáno, je nově
zakoupené. Bohužel, jak bylo na zasedání řečeno, pořízené vybavení není vhodné k takovýmto účelům a je technologicky dávno překonané.
Zde jsem se opět ubrala do svých myšlenek.
Z jakého důvodu byl vybrán zrovna tento produkt a proč, když jsou technické obtíže pravidelné? To nemá město zaměstnance nebo partnera,
kterého si najme v případech, kdy technické
znalosti zaměstnanců nejsou dostatečné? Věřím, že zastupitelé mají na práci důležitější věci,
než zajišťovat technické záležitosti související
s fungováním úřadu – proč tedy nemají k ruce
někoho, kdo se vyzná a ušetří peníze za zbytečné
výdaje na nevhodný itinerář? Jednání nakonec
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Pokračování ze str. 11
Naopak. Vážím si práce, kterou pro nás zastupitelé dělají, a věřím, že většina z nich tak činí
s čistým svědomím a nejlepším možným způsobem, jaký umí. Někteří zastupitelé se jeví
více manipulující, jiní ustrašení a možná proto se skrývají za lží, to těžko říct. Další se pak
chovají nevýrazně, a když vprostřed jednání
odejdou a ani se nevrátí na zbytek, tak vlastně
téměř nepostřehnete jejich nepřítomnost. Jiní si
naopak všímají drobností i podstatných věcí, ať
už se jedná o závažné věci ve financování, nebo

překlepy v podkladech, které dostali. Velmi si
vážím těch, kteří přemýšlí nad vším sděleným,
dodržují nastavená pravidla, přicházejí s inovativními řešeními a jsou přístupni diskusi
a schopni ji vést na úrovni.
Závěrem mám jednu prosbu. Pokud jste měli
v plánu jít do kina na film Vlastníci (nebo jste
jej viděli a líbil se Vám), zajděte raději na příští
zasedání zastupitelstva a zážitek bude silnější,
představení delší a nebudete muset platit vstupné. Nyní vážněji. Pokud máte zájem o to, aby
naše město vzkvétalo, zajděte občas na zasedání,

ptejte se, diskutujte, pozorujte. Jedině ve chvíli,
když zastupitelé uvidí, že se zajímáme a aktivně
účastníme, tak máme šanci na to, aby naše město fungovalo lépe a změnila se kultura jednání
tak, aby se na něm nenapadalo, nelhalo, nemanipulovalo a jednalo férově. Podpořme ty, kteří
jsou věcní, hledají logické argumenty, dívají se
na problematiku komplexně, analyzují podklady a mají zájem o rozvoj našeho malebného
městečka. Sejdeme se na zasedání v červnu?
S přáním krásných společných dní ve Starém
Plzenci
Jitka Svobodová

NEZAPOMÍNÁME?

těmi, kteří zemřeli v květnu 1945, najdeme jména mnoha českých hrdinů. Mezi nimi byl i staroplzenecký občan, Václav Kratochvíl.
Zvykli jsme si vidět každoročně zástupce
města i organizací jak pokládají květy u jeho
památníku. Dnes však není kam, památník zmizel, zůstala jen pamětní deska na zdi. Přiznávám
i svůj podíl viny, vždyť jsem jako zastupitelka
měla možnost při prodeji domu na Malé Stra-

ně zajistit, aby v kupní smlouvě nový majitel
respektoval na svém chodníku malý památníček a pamětní desku. Prostě mě nenapadlo, že
by někomu pamětní místo vadilo. Dnes si kladu
otázku: mám se tvářit, jako by se nic nestalo, jen
mávnout rukou a lhostejně projít kolem?
To nedokážu, a možná nejsem sama, koho
neúcta k obětem války nutí k zamyšlení.
Ivana Levá

V májových dnech si celá Evropa připomíná konec druhé světové války. Lidé přicházejí
k pomníkům padlých, aby uctili jejich památku. Na území našeho státu stojí hroby vojáků
několika národností a nikdo z nás nepochybuje
o tom, že si úctu zaslouží. Žádný z nich nechtěl
zemřít zvláště, když se blížil konec války. Mezi

STALO SE
ČÁST EXPONÁTŮ VÝSTAVY
OBOHATILA EXPOZICI MUZEA

Část expozice Muzea Středních Brd
Foto: Anna Velichová
Když se v říjnu 2020 otvírala v naší výstavní síni výstava o životě v období socialismu jako jakási „časová konzerva“ oblečení,
knih, novin, časopisů, taktéž i dobových vyznamenání a diplomů,
nikdo netušil dvě věci. Především, že se díky další koronavirové
vlně protáhne až do března, ale také, že některé věci z ní naleznou
další uplatnění, a to dokonce v muzeu. Při demontáži výstavy se
ředitel Muzea Středních Brd RNDr. Martin Lang domluvil s jejími autory… Protože je muzeum částečně zaměřeno na historii
tamějšího vojenského újezdu, obohatila jeho sbírky již nastálo
vyznamenání vojáků a policistů, diplomy a jiné zajímavosti z výstavy. Můžete se přesvědčit…
Anna Velichová

U příležitosti 76. výročí konce 2. světové války se 6. května
2021 konaly u všech památníků obětí světových válek ve Starém
Plzenci a Sedlci pietní akty se vzpomínkou na občany našeho
města, kteří v období světových válek položili své životy. Z důvodu koronavirové krize se pietní akty uskutečnily bez účasti veřejnosti.
Starostka města Starého Plzence Vlasta Doláková společně
s místostarostou Markem Vávrou položili květiny k pomníku
obětí světových válek na Masarykově náměstí ve Starém Plzenci.
Text a foto: Eva Vlachová, K-Centrum
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SPORT
NA TENIS DO SEDLCE!
Tenisové kurty TJ Spartak Sedlec jsou již od začátku května připraveny pro všechny tenisové nadšence. Tenisová veřejnost si může kurty
pronajmout přes on-line rezervaci na webu tenisového oddílu. Pronájem je možný buď za jednorázovou hodinovou sazbu, či za zvýhodněné předplatné na 10 nebo 30 hodin. V dopoledních hodinách ve všední den je možno využít 50% slevy. Bližší informace získáte na telefonu
721 943 097 nebo 605 292 461. Zázemí klubu, tj. šatny, sprchy a klubovna s občerstvením, je k dispozici všem hrajícím. Celodenní turnaje
pro firmy či sportovní kluby je možno domluvit za zvýhodněné ceny.
Petr Liška

BĚH PŘES
TŘI VSI
Sobota 12.06.2021
Sraz na sedlecké návsi / Trasa závodu stejná
Propozice na webu dle aktuálních nařízení
POZOR! Přihlášky do hlavního závodu pouze online
do 11.06. do 20 h na:
https://pres3vsi.wordpress.com/.
Na místě pouze registrace do dětských kategorií do 9:45 h

INZERCE
INZERCE Z KUPONU
■ Nabízím:

dlouhodobý pronájem bytu 3+1 s balkonem, sklepem
a komorou ve St. Plzenci. Tel.: 603 151 130.
■ Koupím malý motocykl SIMSON S 51. Tel.: 731 548 015.
■ Pronajmu zařízený byt 2+1 s garáží ve St. Plzenci, Nerudova ul.
Cena 12.500 Kč, bez energií. Tel.: 774 020 772.
■ Prodám nepouž. postel Ikea, bílá, 160 cm šíře, lamelový rošt, 20 cm
vysoké kvalitní matrace. Cena 7.000 Kč. Tel.: 723 131 690.

DORUČOVÁNÍ RADYŇSKÝCH
LISTŮ OBČANŮM
Vážení občané,
Radyňské listy jsou zpravidla doručovány prostřednictvím
České pošty do všech domácností a škol ve Starém Plzenci
a Sedlci. Někdy se stane se, ať už roznáškovou kolizí České pošty či z jiného důvodu, že někteří z Vás Radyňské listy
do své schránky nedostanou. Proto vyzýváme všechny, kteří
neobdrží Radyňské listy do svých schránek vždy nejpozději
do 10. dne v měsíci, ať tuto skutečnost oznámí telefonicky,
e-mailem nebo osobně redakci Radyňských listů na níže uvedenou adresu:
info.plzenec@staryplzenec.cz,
knihovna.plzenec@staryplzenec.cz
tel.: 377 183 662, 377 183 659

11. ročník turistického pochodu a
cykloakce Kolem Starého Plzence
Vážení přátelé pěší a cykloturistiky,
I v této nelehké době, ovlivněné děním kolem koronaviru, připravuje KČT, odbor Bolevec
Plzeň již jedenáctý ročník turistického pochodu a cykloakce Kolem Starého Plzence , v neděli
20.6.2021. Start je zatím plánován od 9:00 do 14:00 u restaurace Český dvůr, cíl tamtéž do
17:00.
Účastníci letošní akce mohou vybírat z tras od 3,5km až do 30km. Trasy povedou po ose
Český dvůr – Občerstvení Krmelec (Městský les u Černic) – Plzeň – Černice – Štěnovice –
Čižice – Nebílovy – Svatý Vojtěch – Losiná – hrad Radyně – Český dvůr. Kratší trasy budou
z této odvozené. Mimo naplánované trasy je možno využít místních naučných stezek – Stará
Plzeň a kupci, NS Starý Plzenec, Skalní stezka.
Odměnou za účast na akci bude pamětní list a samolepka. Bude také možnost zakoupení
turistické vizitky pochodu. K dispozici budou také pochodová razítka.
Vzhledem k tomu, že neustále dochází ke změnám v omezeních v souvislosti s koronavirem,
může dojít k nepředvídaným událostem. Proto prosím sledujte stránky pořadatele
(www.kctbolevec.cz; www.facebook.com/kctbolevec) nebo volejte na tel. čísla: 777 265 413
– Václav Svoboda; 721 042 510 – Karel Mastný, kde se dozvíte aktuální informace ohledně
akce.
Za pořadatele Václav Svoboda, Karel Mastný.
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PŘIJMEME BRIGÁDNÍKY
DO VÝROBY
na pozici obsluha strojů
na pracovišti Starý Plzenec,
Bezručova 389
Pracovní doba
- dle domluvy, možno i odpoledne.
Později práce na HPP není vyloučena.
Kontakt:
Zdeněk Suchý
Strojní a elektrotechnická výroba
Starý Plzenec
Bezručova 389
332 02 Starý Plzenec
mobil: 602 161 939
e-mail: suchyzd@seznam.cz

INZERUJTE
v měsíčním zpravodaji
Radyňské listy
více na www.staryplzenec.cz

Kupon pro bezplatné podání jednoho soukromého
inzerátu do rubriky řádkové inzerce zašlete nebo
předejte osobně do redakce Radyňských listů:
K-Centrum, městská knihovna,
Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec,
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz.
Komerční inzeráty budou vždy zpoplatněny.

TEXT INZERÁTU VČETNĚ
ADRESY NEBO TELEFONU

Autodoprava, kontejnery, zemní
a výkopové práce
Nabízím níže uvedené služby:
• přistavění kontejneru, likvidaci veškerého odpadu vyjma nebezpečného
• demolice staveb, odvoz stavební suti a výkopové zeminy
• dovoz zeminy, písku, štěrku, kačírku a jiného sypkého a stavebního materiálu
• autodoprava, přeprava strojů, montážních plošin, odtah vozidel do hmotnosti
5 tun a délky cca 5,2 metru
• odvoz výkopové zeminy (cena 1.100 Kč/5 tun včetně likvidace na skládce)
• zemní a výkopové práce minibagrem (5 tun), bagrem (8 tun): jímky, septiky,
bazény včetně betonové desky, úprava terénu
• výstavba plotů
Jezdím i So/Ne/svátky. • Cena: 22 Kč/km • Nejsem plátce DPH.
Kontejnery Bárta CZ s.r.o. Starý Plzenec
Tel.: 606 951 869, e-mail: kontejnerybartacz@seznam.cz
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PODPOŘÍTE SVOJE DĚTI? HLASOVÁNÍ HÝBEME SE HEZKY ČESKY SPUŠTĚNO!
Česká obec sokolská, Asociace školních sportovních klubů a společnost PENNY se společně rozhodly
podpořit návrat našich dětí ke sportu. Právě proto 22. dubna odstartoval projekt HÝBEME SE
HEZKY ČESKY. Během přihlašovací fáze, která se uskutečnila v dubnu a květnu, se o finanční a
materiální podporu ve výši přes 5 miliónů korun přihlásily stovky týmů po celé zemi. Nyní veřejnost
v internetovém hlasování rozhoduje o finalistech projektu.
„Potěšilo nás, kolik týmů se začalo hlásit hned po zahájení projektu. Ukázalo se, že spojení Sokola a
školních týmů, které mají širokou základnu a napojení na velký počet klubů, se ukázalo jako dobrá
volba. Naším cílem je odměnit a podpořit stovky týmů ve 155 mikroregionech po celé zemi,“ shrnul
první fázi projektu Vít Vojtěch, vedoucí strategického marketingu společnosti PENNY. Právě zapojení
obou zmíněných organizací je garantem toho, že se pomoc dostane na správná místa. Vždyť obě
sdružují více než 300 000 dětí ve více než 3 500 klubech a jednotách.
V průběhu června veřejnost hlasuje na internetových stránkách www.hybemsehezkycesky.cz, tím určí
tři finalisty v každém mikroregionu, kteří se utkají v závěrečném hlasování o výši konečné podpory.
Ve finálovém hlasování přímo na prodejnách PENNY v průběhu září se pak rozhodne o tom, který tým
v každém mikroregionu obdrží jako vítěz podporu ve výši 15 000 korun, a i druhý a třetí tým v pořadí
obdrží 5 000 korun. Všichni finalisté pak dostanou také balíčky
zdravé výživy z produktů PENNY. Celkem se tak na podporu
může těšit 465 sportovních klubů po celé České republice. Čtyři
ze zapojených týmů navíc získají zážitkovou cenu, kterou je
aktivní účast na natáčení reklamy PENNY a šance fandit SK Slavii
Praha na vybraném domácím zápase ve VIP boxu. „Vedle
finanční a materiální podpory chceme dát týmům možnost
prožít něco, co běžně nemohou, a dát jim zážitek, který si
zkrátka za peníze nekoupíte. Myslíme si, že právě možnost
zahrát si v reklamě nebo si užít zápas úspěšného týmu ve VIP
boxu může být pro zapojené týmy zážitkem na celý život,“ říká
Vít Vojtěch.
Cílem projektu HÝBEME SE HEZKY ČESKY je podpořit návrat dětí ke sportu. Nejrůznější omezení trvají
déle než rok, a z tohoto důvodu zavřená sportoviště společně s omezením pohybu mají na zdravý
vývoj dětí zásadní vliv. „Pokud chceme, aby se děti opět s chutí vrátily na sportoviště a k pohybu,
musíme zvolit správný přístup, abychom nenapáchali více škody než užitku. V první řadě je nutné začít
stavět na tom, co děti dělaly předtím, a nyní to krok za krokem rozvíjet způsobem, který je zaujme.
Velkou roli v motivaci k návratu ke sportu hraje škola, rodina, kamarádi či jiný kolektiv,“ upozorňuje
psycholožka PhDr. Lenka Čadová a potvrzuje, že návrat dětí ke sportu nebude u řady z nich snadný:
„Určitě se budou těžko vracet děti v pubertě, protože u nich nastává zásadní fáze změny. Právě
v tomto období bychom měli děti, co nejvíce podpořit, aby měly chuť se vrátit, protože tělo, které se
nehýbe, stagnuje, a to nejen fyzicky, ale i duševně.“
Projekt na podporu restartu mládežnického sportu
v médiích podpořili i úspěšní čeští sportovci. Jedním
z nich je David Svoboda, olympijský vítěz
v moderním pětiboji z Londýna 2012, pro něhož je
sport doslova životním stylem a nedokáže si život
bez něj představit. „Nejlepší je vytvářet příležitosti,
přičemž největší vliv na děti mají samozřejmě jejich
rodiče. Ideální je, když je tady spolupráce se školou,
a současně dostatek pozitivních příkladů, které
dětem ukazují sport jako skvělou zábavu, která vede
ke zdraví a štěstí,“ říká David Svoboda. Ambasadory
projektu se pak stali také mladí sportovci České obce sokolské šermíř Alexander Choupenitch, atletka
Barbora Malíková nebo florbalista Filip Langer.
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