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průzkumu Vodárnou práce již pokračují.
Rovněž bylo posunuto zahájení výstavby
chodníku u zdravotního střediska v souvislosti s plánovanou výstavbou bytového domu
soukromého investora tak, aby tento vlastník
mohl zrealizovat vodovodní a kanalizační
přípojky před realizací chodníku, jehož výstavba byla posunuta na polovinu července.
Na chodník při Radyňské ulici dosud nebylo

vydáno stavební povolení, situace se komplikuje i při plánové realizaci chodníku v Sedlci
ve Školní ulici, kde zatím neúspěšně jednáme
se soukromým vlastníkem pozemků pod plánovaným chodníkem. Ale abych zakončila
optimisticky, město bude realizovat dvě „workoutová hřiště“, jedno bude umístěno v prostoru za dětským hřištěm ve Dvořákově ulici
a druhé v Sedlci u loděnice.

Uvítáme Vaše náměty, kde by z Vašeho
pohledu bylo vhodné umístit další volnočasové aktivity a drobné herní prvky pro děti,
případně fitness prvky. Náměty pište na
mail: podrouzek@staryplzenec.cz nebo můžete předat do sběrného boxu v knihovně.
Vážení spoluobčané, přeji Vám příjemně
strávené letní dny.

Vlasta Doláková, starostka

ZE ŽIVOTA MĚSTA
BESEDA O PRŮMYSLOVÉ
ZÓNĚ – DĚKUJI,
BEZ VÁS BY TO NEŠLO!
V návaznosti na velké množství předchozích aktivit ze strany občanů a spolků, které
se zvedly jako odpor k plánované Průmyslové zóně, jsem uspořádal besedu s občany
na téma „Průmyslová zóna ve Starém Plzenci?“. Beseda proběhla 30. 5. 2018 v prostorách obřadní síně radnice. Zúčastnily se jí
tři desítky občanů. Průběh besedy hodnotím
velice dobře, překvapila mě velká aktivita,
zájem a věcnost všech občanů. Cílem besedy bylo nejen diskutovat a „být proti“, ale
především připravit přesvědčivé argumenty
a důvody pro zastupitele, aby na nejbližším
zastupitelstvu změnili názor a přijali poměrně důležité usnesení pro změnu nastaveného
kurzu. Po krátké prezentaci s informacemi
o aktuálním stavu dění byla zahájena diskuze a tvořilo se postupně zdůvodnění, pádné
argumenty pro zastupitele. Postupně díky
velkému zájmu diskutujících vznikly tyto argumenty:
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• řešené území lze využít vzhledem k místním podmínkám pro lepší dostupnost území s ohledem na prostupnost krajiny, a to
ze všech světových stran - cyklistika a pěší
směrem od Plzně, od centra Starého Plzence, prostřednictvím propustku pod tratí
směrem od Sv. Blažeje a cyklostezky Koterov – Starý Plzenec, a směrem k Radyni je
připravována značená turistická trasa KČT
• historický a kulturní kontext města Starý
Plzenec je mimo jiné založený i na pohledových kvalitách ve směru město – hrad
Stará Plzeň (NKP Hůrka) – je tedy třeba
v oblasti zeleného prstence okolo města
rozšířit plochu Veřejné zeleně
• město Starý Plzenec je ekonomicky stabilní,
s téměř nejnižší možnou mírou nezaměstnanosti a je vyhledáváno zejména z důvodu
klidného bydlení, kulturních a přírodních
bohatství
• město Starý Plzenec již nyní trpí vysokým
dopravním zatížením přilehlé komunikace
2. třídy, která je již v současnosti velmi frekventovaná (v 2017 4500 automobilů denně,
z toho 800 kamionů)
• stávající návrh VD – Drobná řemeslná výroba při své podrobné definici umožňuje
trvalé znehodnocení atraktivity Starého
Plzence - historie a atraktivní okolí a tím
i znehodnocení kvality života a hodnoty
majetku občanů (občané si tyto atributy
v anketě zvolili, jako to nejdůležitější pro
obec), nově navrhované využití Veřejná zeleň by toto riziko eliminovalo
• stávající návrh vychází z platného územního plánu s drobnými změnami, ale jeho
zahrnutí do nového návrhu ÚP by znamenalo nepromyšlené rozhodnutí ve stylu 90.
let, nerespektující hodnotový posun v myšlení občanů a moderní poznatky a trendy,
nově navrhované využití Veřejná zeleň by
zohlednilo aktuální potřeby a vývoj města
Starý Plzenec
• využití řešené plochy dle stávajícího návrhu
Územního plánu by znamenalo budování aktivit v okamžiku, kdy jsou v sousední
Plzni již plně vidět jejich negativa - nekvalifikovaná práce, agenturní pracovníci,
ubytovny, zhoršení bezpečnosti, zatížení
komunikací, zatížení životního prostředí,
úbytek zeleně apod. Tato hrozba bude mít
další vlnu dopadů až skončí období hospodářského růstu.
• v řešené lokalitě se nachází významné zdro-

je vody pro zvěř z poměrně širokého okolí
• řešená lokalita je západně od města Starý
Plzenec, tzn. povětrnostní podmínky by
zajistily přesun případných emisí nad Starý
Plzenec
• využití řešené plochy dle stávajícího návrhu
Územního plánu by znamenalo nežádoucí
zahušťování zástavby ve směru na Plzeň,
naopak ZV-VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ-VEŘEJNÁ ZELEŇ, by pomohlo tvořit žádoucí zelený prstenec
•
současné potřeby města Starý Plzenec
i města Plzně odpovídají požadavkům
na zážitky v přírodě, nikoliv nárůst navrhovaných aktivit
Tyto důvody obdrželi ostatní zastupitelé v podkladech pro jednání zastupitelstva.
Na závěr je samozřejmě důležité uvést, zda
byla tato práce (a všechny další aktivity, články, petice a výzvy) úspěšná. S velkým poděkováním všem zúčastněným mohu sdělit, že
zastupitelstvo přijalo usnesení téměř v požadovaném duchu a zazněla i poděkování
za kvalitně připravené odůvodnění. Snaha
o ochranu tohoto území, dopravy i celého
Starého Plzence tím nekonční, rozhodující
usnesení teprve bude řešeno na dalších zastupitelstvech.
I tak vám velmi všem, kteří jste se jakkoliv
podíleli, děkuji a gratuluji k tomuto důležitému úspěchu, bez vás by to nešlo!

Ing. Jan Eret, zastupitel

INFORMACE
- KOMPOSTÉRY
Vážení občané,
podařilo se nám získat dotaci z Ministerstva životního prostředí ve výši
1.380.761,25 Kč na nákup 500 ks kompostérů pro občany Starého Plzence a Sedlce. Na základě této informace proběhlo
výběrové řízení na dodavatele. Kompostéry městu dodá výrobce postupně podle
harmonogramu stanoveného po podpisu
smlouvy a bude upřesněn způsob distribuce na základě Vašich požadavků, které
vyplynuly z ankety v loňském roce. O další postupu Vás budeme informovat.

Bc Václav Vajshajtl
místostarosta
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PRŮMYSLOVÁ ZÓNA
V PLZENCI NEBUDE
Vážení občané,
jsem rád, že mohu konečně na téma průmyslové zóny napsat také nějaké dobré zprávy.
Pokud jste četli minulá čísla Radyňských
listů, tak víte, že jsem zastupitele vyzýval,
aby se o průmyslové zóně debatovalo přímo
na jednání zastupitelstva. K tomu skutečně
došlo a na posledním zastupitelstvu, které se
konalo v pondělí 18. června, se průmyslová
zóna probírala s občany i zastupiteli. Výsledkem je, že většina zastupitelů po této debatě
hlasovala pro zrušení naprosté většiny prů-

OZNÁMENÍ
Společnost SUDOP PRAHA, a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha oznamuje, že ve smyslu zákona 366/200Sb., § 9a odst. 3 budou
v rámci modernizace tratě Horažďovice
předm. (mimo) Plzeň-Koterov (mimo) pro-

ODKLONĚNÍ DOPRAVY
ZE STŘEDU MĚSTA
Na posledním zastupitelstvu dne 18. 6.
2018 se pod bodem č. 16 projednával návrh
odklonění dopravy ze středu města (průtah)
a zanesení tohoto návrhu do připravovaného
nového územního plánu. Tento návrh údajně vzešel na základě dopravního směrového
průzkumu, který zde prováděla Fakulta dopravní ČVUT. Z průzkumu vyplynulo, že kolem školy na křižovatce Žižkova x Radyňská
x Husova projede 10 460 aut denně. Pro představu takové množství aut je běžné pro silnice
prvních tříd (hlavní tahy Plzeň – Písek, Plzeň
– Karlovy Vary atp.). Ve Chválenicích, kde
kolem školy projede stejné množství aut, blokovali obyvatelé v roce 2016 dopravu a maji-

TROCHA HISTORIE
K PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ
Otázka rozšiřování Průmyslové zóny při
Bezručově ulici je zde minimálně od roku
2006, kdy byl schválen současný územní plán
(ÚP).
V roce 2008 město jednalo se zájemcem
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myslové zóny. Oproti původnímu návrhu by
měly v zóně zůstat kromě již zastavěných
pozemků pouze dva menší pozemky. Jeden
ve vlastnictví města a druhý soukromý, jedná
se o světle modře šrafované pozemky ohraničené červeně na přiloženém plánku. Zbytek
pozemků z původně plánované zóny by měl
být označen jako veřejná zeleň a není určen
k zástavbě. To považuji za velký posun a obrovský úspěch. Oceňuji, že i zastupitelé, kteří
zpočátku byli spíše zastánci průmyslové zóny,
přistoupili na tento kompromis. Je vidět, že
debata o územním plánu má smysl.
Možná si vzpomenete, že průmyslová
zóna byla jen jednou z pěti námitek, které
jsme více než před rokem s podporou 300 ob-

čanů k návrhu územního plánu podali. Další
námitky se týkaly například řešení dopravy
v centru Plzence, proto Vás mohu ubezpečit,
že tímto nic nekončí a budu dále sledovat, jak
se město bude vypořádávat s dalšími námitkami, a budu se snažit, aby vznikl co nejkvalitnější a rozumný územní plán.
Pokud byste mi chtěli cokoli sdělit, ať už
k územnímu plánu nebo k jiným tématům,
stačí jako obvykle, když mi napíšete na mail
miroslav.hlavac@top09.cz nebo zavoláte
na 737 209 766.
Přeji vám všem krásné léto.

Miroslav Hlaváč
 zástupce veřejnosti k podání námitek k ÚP

(plánek průmyslové zóny na str. 10)

váděny průzkumné sondy (inženýrskogeologické vrty, dynamické penetrační
sondy) a hydrogeologické měření v katastru Starého Plzence. Práce budou probíhat
v období květen 2018 – listopad 2018 v závislosti na klimatických podmínkách a zemědělských pracích.

V rámci průzkumných prací bude provedena pasportizace nejblíže situovaných
jímacích objektů (studní) pro hromadné
i individuální zásobování.

Ing. Ivo Rada

vedoucí odboru hospodářského
a investičního

tel komunikace (ŘSD) připravuje obchvat.
Ale zpět k návrhu vedení dopravy, návrh počítá s tím, že doprava bude vedena z Bezručovy ulice nad tratí kolem areálu SÚS Plzeňského kraje, Riegrovou ulicí, přes železniční
přejezd do Nádražní ulice a Rašínovou ulicí
zpět na Smetanovu ulici. Je to tedy taková
kličkovaná v ulicích města, kde k celkovému
počtu 10 460 projíždějících aut (křižovatka
z náměstí se posune pouze o pár metrů výš)
přidáme ještě vlaky (přejezd na Radyňské
ulici). Výstavbou koridoru zde navíc logicky
dojde k navýšení železniční dopravy a zároveň z důvodu bezpečnosti budou závory staženy delší dobu. Kam asi budou stát kolony
aut při stažených závorách v dopravní špičce?
Tento návrh jde naprosto proti logice věci,
kdy chceme, aby auta projíždějící městem co
nejrychleji a hlavně bezpečně město projela

a opustila (tedy co nejméně krkolomných
křižovatek).
Město by mělo zadat vypracování dopravní studie na celé území města autorizovanému projektantovi dopravních staveb, který by
navrhl řešení dle požadavků města, majitele
komunikace (SÚS PK) a v koordinaci s plánovanou výstavbou železničního koridoru.
Toto řešení poté projednat s dotčenými orgány státní správy. Teprve takové dopravní
řešení má smysl zanést do nového územního
plánu. Jinak nastane stejná situace jako u stávajícího územního plánu, kdy existuje dokonce několik variant řešení dopravy ve městě, ty
ale nejsou realizovatelné. Tímto přístupem se
Plzenec lepší a zejména bezpečnější dopravní
situace asi nedočká.

Ing. Jan Kotora

Pro Plzenec

o pozemky v Průmyslové zóně za účelem vybudování zábavného centra pro seznámení
veřejnosti s možnostmi moderní zahradní
architektury. Následně se objevili i další zájemci. Nabízené ceny byly do 500 Kč /m2.
Část pozemků o výměře necelých 3000 m2
od města odkoupil pan Chudáček.
Nějaká další jednání se zájemci o Průmyslovou zónu ze strany Rady města asi probí-

hala, ale více se to začalo řešit až po žádosti
firmy Berdych s.r.o. v roce 2015 na odkup cca
4 ha pozemků za 150Kč/m2 a žádosti firmy
CZ-CARBON PRODUCTS s.r.o. o odkup
hektarového pozemku, nabídka 480 Kč/m2.
(Nabízené ceny jsou nižší než v roce 2008
a ceny pozemků ve Starém Plzenci za tu dobu
rozhodně neklesly...)

Pokračování na st. 4
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Pokračování ze str. 3
Následně Rada města zadává za přibližně 119 tisíc Kč studii parcelace území a dopravního řešení včetně řešení technické infrastruktury „Průmyslová zóna Bezručova“ .
Ve studii je území rozděleno na dva velké (2,4
a 1,1 ha) a dva menší průmyslové areály (přibližně půlhektarové). Zasíťování pozemků je
odhadováno na 47 mil. Kč. Takže zasíťování
by stálo podstatně více, než jsou nabízené
ceny za pozemky...
Na jednání zastupitelstva města v listopadu 2016 pak následuje bod Bod 9. Průmyslová zóna – záměr prodeje pozemků.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků v „Průmyslové zóně v Bezručově ulici“,
ZM ukládá radě města zpracovat podmínky
prodeje pro zveřejnění záměru a zadat vypracování posudku na cenu pozemků v Průmyslové zóně ve smyslu vypracované studie a poté
předložit ZM;

POTRAVINÁŘSKÉ
TRHY
ZRUŠENY
Potravinářský trh, který probíhal
vždy jednou za měsíc ve Starém
Plzenci, se stal pro stánkové
prodejce z důvodu malého zájmu
občanů neefektivní.
Z tohoto důvodu se již potravinářské trhy ve Starém Plzenci konat
nebudou.

Ale na tento záměr zareagovali občané
bydlící poblíž Průmyslové zóny otevřeným
dopisem a svojí více než hojnou přítomností na jednání zastupitelstva. Takže bod nebyl
schválen a bylo uloženo Radě města zpracovat zásady pro umisťování investic do Průmyslové zóny.
Jen pro zajímavost z diskuse vyplynulo, že
v původním územním plánu byla v Průmyslové zóně omezena zastavitelnost na 10%,
z nového návrhu ÚP tento požadavek vypadl...
Další jednání zastupitelstva bylo v lednu
2017, kde proběhla bouřlivá diskuse a zásady
pro umisťování investic nebyly přijaty. Místo toho bylo přijato usnesení, že pověřený
zastupitel má prověřit změny funkčního využití v návrhu nového ÚP z průmyslové zóny
na něco jiného...
Březnové zastupitelstvo – Ing. Sobotová
jako pověřený zastupitel není přítomna, úkol
prověření změn v novém ÚP trvá. Květnové

UMÍSTĚNÍ TOALETY
VE MĚSTĚ - INFORMACE
Vážení občané,
na základě trvajících požadavků na zajištění toalet poblíž centra města bude zkušebně
na dobu od 01.07.2018 do 31.08.2018 umístěna v prostoru vedle budovy pošty mobilní
toaleta. Věřím, že bude využívána ke spokojenosti jak občanů našeho města, tak i turistů
a tento krok přispěje k lepšímu zajištění čistoty v centru města.

Bc. Václav Vajshajtl
místostarosta

zastupitelstvo – Ing. Sobotová opět nepřítomna, ale žádná nesplněná usnesení už prý
nejsou??? Následovalo veřejné projednání
návrhu nového ÚP a po něm už není možno
do návrhu ÚP napřímo zasahovat.
Část historie teď přeskočím až k roku
2018, kdy Ing. Sobotová píše v Radyňských
listech, že pořizovateli ÚP zadala vypracovat
zdůvodnění námitek tak, že město je pro zachování Průmyslové zóny. Takže v rozporu
s usnesením zastupitelstva z roku 2017.
A následuje dlouhá diskuse na zastupitelstvu 18. června 2018, kdy se zastupitelstvo
nakonec shodlo, že pověřuje Ing. Sobotovou
k prosazování vypořádání námitek k návrhu
ÚP tak, aby byl rozsah pozemků pro zástavbu
průmyslové zóny radikálně snížen na současný stav + pozemek pana Chudáčka + pozemek města 480/12 a přístupové pozemky
k němu. Je zajímavé, že nezaznělo, že zrovna
na tyto pozemky má Rada města už také žádost o koupi, a to od Autoprodej Šrámek s.r.o.
z roku 2017.
A pokud se vrátím do minulých RL k připojení pozemků Kovoobrábění, tak ano, připojení je vhodné. Ale mělo by být označené
jako změnová plocha, aby bylo jasně vidět, že
se u pozemků mění využití z bydlení na průmyslovou zónu. Jinak se dá úvodník paní starostky v RL chápat jako návod: Používejte pozemek jinak než je v platném územním plánu
a my vám to pak v novém územním plánu
rádi s co nejmenší publicitou odsouhlasíme.
A otázkou zůstává, jak dopadne finální hlasování o novém územním plánu, které prý bude
možná v září a možná až po volbách. Protože
teprve tam se bude definitivně rozhodovat
o Průmyslové zóně...

Ing. Jiří Šimána

EKOLOGIE
TŘÍDÍME STARÉ
ELEKTRO A TÍM
POMÁHÁME PŘÍRODĚ
V roce 2017 naši občané odevzdali k recyklaci 16 381,71 Kg starých spotřebičů, v roce
2016 to bylo méně a to 10.944,79 kg starých
spotřebičů.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané našeho
města díky třídění vysloužilých elektrospotřebičů uspořili 207,67 MWh elektřiny, 11 431,94 litrů ropy, 932,56 m3 vody a 8,07 tun primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových
plynů o 43,50 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 194,69 tun.
Jak se můžete zbavit vysloužilých elektrospotřebičů? Můžete je odnést do sběrného dvora,
nebo odložit do červených kontejnerů od společnosti ASEKOL rozmístěných v našem městě.
Ulice, kde naleznete ve Starém Plzenci
a v Sedlci červené kontejnery:

Kontejner na elektroodpad

Foto: Helena Šašková

• Máchova ulice u křižovatky s Lipovou ulicí
• Husova ulice – u starého sběrného dvora
• Ulice Boženy Němcové u Trialu
• Sedlec nad „hasičárnou“
Co patří do červených kontejnerů:
• menší kuchyňské spotřebiče (šlehače, toustovače, mixéry, drtiče ledu, rychlovarné konvice
aj.);
• baterie a nabíječky,
• elektronické hračky, auta na vysílačku, roboti;
• fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí strojky;
• žehličky, ruční vysavače;
• mobilní telefony, vysílačky, navigace;
• notebooky, klávesnice, myši;
• kalkulačky, budíky;
• přehrávače mp3, diskmany, rádia;
• další elektrospotřebiče do velikosti 40 × 50
centimetrů.
Větší elektrické spotřebiče prosím odvezte
do sběrného dvora, protože se do kontejneru
nevejdou.
Vysloužilé elektro nedávejte prosím do

Pokračování na str. 5
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popelnic, uvolňují se z nich do země, do spodních vod i do ovzduší nebezpečné látky, například olovo, rtuť či kadmium. Ale když odložíte
vysloužilé elektro do kontejnerů či ve sběrném
dvoře, budou rozebrány, vytříděny a získané su-
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roviny budou znovu využity při výrobě.
Díky tomu, kolik jste odložili vysloužilých
elektrospotřebičů do kontejnerů či sběrného
dvora, jsme se v roce 2017 umístili v třídění
elektroodpadu na 1. místě v rámci Plzeňského
kraje!

DĚKUJEME ZA TO, ŽE POMÁHÁTE PŘI
OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

Helena Šašková

odbor životního prostředí MěÚ St. Plzenec

SERIÁL
SOKOL VE STARÉM
PLZENCI
- sokolské slety (2. část)

z nářaďovny se přinášely žíněnky, bradla, kůň
a koza.

nějaké nářadí, cvičitelka předcvičovala a my
jsme se jedna po druhé s menším nebo větším
zdarem
pokoušely cvičení
zvládat. Asi
po deseti minutách hlavní
cvičitelka opět
zavelela: „Pozor, střídat!“.
My jsme se
seřadily a pochodem přešly
k dalšímu nářadí. Na konci jsme nářadí uklidily a pak bylo
společné pochodování kolem tělocvičny za zpěvu některé sokolské nebo lidové písně.
V létě bývalo vystoupení pro diváky v Plzenci, říkalo se tomu veřejné cvičení. V některých letech, zvláště před sletem, bylo pak okrskové cvičení, místo konání se střídalo. V Plzni
bývalo župní cvičení pro celou tzv. plzeňskou
župu…. V zimě se někdy uspořádala vystoupení na jevišti, předváděla se různá cvičení…
Vyspělé cvičenky nacvičily sestavy na bradlech,
pak další skupina cvičila prostná, jiné dívky
tančily v národních krojích s chlapci…“1)
Staroplzenečtí členové Sokola se zúčastňovali všech sletů včetně župních. Také bývalo zvykem, že sokolové pořádali zájezdy
do krajských měst (například staroplzenečtí
se zúčastnili v r. 1929 návštěvy Plzně i a poz-

V pondělí a ve čtvrtek cvičily žákyně, dorostenky a ženy, v úterý a v pátek žáci, dorostenci
a muži. Cvičení, které trvalo hodinu, se započalo nástupem a pozdravem …. Pak byla společná
rozcvička, po které jsme
byly rozděleny do několika družstev maximálně
po deseti podle počtu cvičenek a cvičitelek. Každé
družstvo dostalo přidělené

ději i Brna – viz 2). Zachoval se dokonce odznak, svědčící o tom, že se vypravili za hranice naší republiky: v r. 1930 až do Bělehradu.
Zastavme se nyní u sletů, které zasáhly
do života staroplzeneckého Sokola. Nejdříve
X. všesokolský slet z června 1938, v ovzduší
vzrůstajícího fašistického
ohrožení. V městské kronice se píše: „2. července
odjelo na X. sokolský slet
členstvo místního Sokola. Průvod doprovázený
hudbou vyšel ze sokolovny
a odebral se na slavnostně

Z avzpomínejme si nyní na sokolská
cvičení s Ludmilou
Zachariášovou, dcerou
kronikáře R. Straky:
„V Plzenci měl
Sokol hodně členů. Sokolovna na náměstí
stojí dodnes. Je v ní tělocvična s pódiem, která sloužila i jako taneční nebo divadelní sál,
vedle byla místnost pro nářadí …V tělocvičně
byly instalovány kruhy, hrazda a šplhadla,

vyzdobené nádraží, odkud za zvuků sokolských písní a zdravení četného přihlížejícího
obecenstva odjeli sokolové radostně na jubilejní X. slet. Celkem účastnilo se X. sletu 41 žáků,
85 dorostenců a dorostenek a 156 členů místní

jednoty (65 žen a 91 mužů). Z Plzence jely
tehdy do Prahy celé sokolské rodiny. Předtím
se konalo veřejné vystoupení staroplzeneckého Sokola na letní scéně na Výrovně (zachovala se fotografie z vystoupení žáků)a také 29.
května tzv. poloslet V. okrsku Sokola v Letkově, kdy staroplzenečtí cvičili statečně za špatného počasí v blátě a dešti (viz foto s cvičitelkou Rybákovou). (pokračování v příštím čísle)

A.Velichová , L. Zachariášová a J.Hrubý
poznámky:
1)	viz Zachariášová, L, rodinná kronika, str.
38 -39 (strojopis)
2)	v archivu rodiny Tolarovy se zachovaly dvě
pohlednice, vydané k příležitosti zájezdu
do Plzně 1929 a sletu Plzeňské župy
obrazové přílohy
- archiv P. Langa (sokolský diplom tiskárny
Brejcha – litografie)
-	archiv rodiny Tolarovy (sokolské pohlednice)
-	
archiv L. Zachariášové (odznak zájezdu
do Bělehradu 1930)
-	archiv J. Hrubého (veřejné vystoupení z r.
1939 –tzv. káňata)
-	archiv J. Rollerové (Rybákové) (odznak X.
sletu, sletová průkazka, Rybáková jako
cvič- itelka)),
- archiv H. Čánské (veřejné cvičení žen)
prameny:
-	
rodinná kronika L. Zachariášové (strojopis)
- rozhovor s J. Hrubým 6. 8. 2017
-	rozhovor J. Rollerovou (Rybákovou) 7. 8.
2017
-	Kronika Starého Plzence, zápisy z let 1937
a 1938
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KULTURA
Středověký den
na Radyni 19.8.2018

13:00 h – 18:00 h
hrad Radyně

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

Zahájení

Program:

14:10 h

Středověká kapela RAAVA

15:00 h

Šermíři Harcíři z Rokycan

15:30 h

Polévka se vaří (divadlo Histrio)

16:30 h

Středověká kapela RAAVA

17:00 h

Šermíři Harcíři z Rokycan

18:00 h

Závěr

13:00
13:15
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00

Středověký tábor s vybavením

Doprovodný program v podhradí po celé odpoledne:


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



hry a soutěže pro děti



malování barevnými písky



jízdy na koni a další zajímavý program.

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

Doprovodný program po celou dobu konání akce – soutěže:
- hod sekyrami

RKČ

- boj na kladině

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.

- zkoušení zbrojí a zbraní
- 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.

Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ ČERVENEC 2018
K-Centrum a Staroplzenecká galerie
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel.: 377 183 662, 377 183 659
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
Po		
08:00-12.00
13:00-17:00 h
St		
08:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt
08:00-12:00
13:00-14:30 h
Pá		
08:00-12:00 h
So, Ne a svátky
09:00-15:00 h
Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
Otevřeno pro veřejnost:
V době od 2.7.-4.7. otevřeno následovně:
Po		
13:00-17:00 h
St		
13:00-17:00 h
Ostatní dny zavřeno.
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

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 7. července 2018 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
Starý Plzenec za první republiky
Výstava k 100. výročí vzniku republiky
(fotografie, dobové dokumenty a artefakty)
Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Výstava potrvá do 5. července 2018.

11. července 2018 – vernisáž výstavy
Cestování po Kyrgyzstánu
-fotografie Heleny Horáčkové
Místo: Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Čas: 17:00 h
Výstava potrvá do 5. září 2018.
14. července 2018
Večer s EGESem
Čas: od 21:00 h
Místo: areál SDH Sedlec
21. července 2018
Keltský den na Radyni
Místo: Předhradí hradu Radyně
Čas: 13:00 – 21:00 h
Účinkuje Keltský spolek Vousův kmen
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

Radyňské listy - červenec 2018
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na vědomost všem dává,
že toto benefiční představení

Historický mini-muzikál Milana B. Karpíška

O Radoušově žití
a přežalostném konci
konati se bude

hrad Radyně
čtvrtek 6. září 2018 od 19:00 hodin

Soutěž popularity

INFORMAČNÍ
CENTRUM 2018
Vyberte Vaše oblíbené infocentrum z více
než 420 certifikovaných informačních center.
Hlasujte pro 14 z nich od června do srpna 2018.

V dobových kostýmech a na repliky historických nástrojů
zahrají a zazpívají: Jitka Kubištová, Milan Benedikt Karpíšek
a Přemysl Kubišta, možná přijde i sám Radouš….
Vstupné: dobrovolné (ale toho, kdo dá méně než 50 Kč, uchvátí Radouš !!!).
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
V průběhu akce budou pořizovány fotografie, které budou využity k propagačním účelům města Starého Plzence.

Vítěz bude slavnostně vyhlášen a oceněn na společenském večeru
A.T.I.C. ČR při podzimním členském fóru asociace.

Hlasujte na webech:

www.aticcr.cz
www.kampocesku.cz
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Keltský den

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

na Radyni 21.7.2018

Dne 7. července 2018
oslaví 80. narozeniny
pan Václav Hobl.
Mnoho zdraví do dalších let
mu přejí manželka,
dcery s rodinami,

Program:

vnuci a pravnoučata.

13:00 Zahájení keltského dne
13:05 Turnaj v lukostřelbě (pro děti i dospělé návštěvníky)
13:30 Keltská kapela Dé Domhnaigh

14:00 Ukázka řemesel z mladší doby železné (průvodcem kmenový druid Indutiomaros)

PODĚKOVÁNÍ

14:30 Keltská kapela Dé Domhnaigh

Děkuji paní starostce města
Bc. Vlastě Dolákové,
Městskému úřadu Starý Plzenec
a OSZP Staroplzenecko za blahopřání
a věcné dary k 85. narozeninám.
Zdeněk Bláha

15:00 Turnaj keltských válečníků (šerm)
15:30 Danorixova škola mladých válečníků (prostor pro děti)
16:00 Vyhlášení vítěze z keramické dílny a vítězů v lukostřelbě
16:30 Brána času (klání známých válečníků napříč staletími)
17:00 Rozhovory s druidem (kmenový druid odpovídá na vaše dotazy)

17:30 Nábor a výcvik nových rekrutů do římské legie (prostor pro děti)
18:00 Keltsko-římská bitva (tradiční bitva pro malé i velké návštěvníky)

PODĚKOVÁNÍ

19:00 Aréna gladiátorů (návštěvníci se utkají v turnaji o dřevěný meč)
20:00 Keltský skanzen Jivjany (projekce)

Chtěli bychom tímto způsobem
poděkovat všem, rodině, sousedům
a známým za pomoc v nelehké
životní situaci, kdy jsme díky požáru přišli
v noci z 18.05. na 19.05.
o střechu nad hlavou.
Všem ještě jednou moc děkujeme.
David, Jana, Míša
a Adélka Mundilovi

20:45 Ohnivé vystoupení
21:00 Dobrou keltskou noc

Doprovodný program: od 14:00 do 16:00 keramická dílnička pro děti
(nejlepší výrobky budou oceněny)
Vstupné: plné 80 Kč, snížené 50 Kč (platí po dobu konání akce také pro prohlídku hradu Radyně)

Účinkuje: Keltská společnost Vousův kmen, z.s
V průběhu akce budou pořizovány fotografie, které budou využity k propagačním účelům města Starého Plzence.

NAŠE ŠKOLY
ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU
V ZŠ SEDLEC
A je tu zase finále – blížící se konec školního
roku a prázdniny za dveřmi. Ani v tomto období ve škole nezahálíme a máme neustále nabitý
program.
Hned v prvním červnovém týdnu nás čekala dvě představení v Divadle Alfa – mladší
děti navštívily pohádku Umanutá princezna
a starší zase představení Pohoršovna. Předlohou k tomuto představení byla kniha Daniely
Fischerové. Děti se mohly vžít do příběhu manželů Zloberty a Tvrda Škudibertových, kteří si
založili pohoršovnu, ve které se snaží o převýchovu příliš hodných dětí. Celý příběh je vlastně ohledáváním hranic dobra a zla. A jak už to
tak v pohádkách bývá, dobro zvítězilo.
V úterý 5.6. jsme vyrazili na školní výlet.

Dva autobusy nás dovezly do Lokte nad Ohří,
kde jsme navštívili hrad a poté se vydali na výšlap kolem řeky Ohře. Cílem byly Svatošské
skály. Pod nimi jsme se ve výletní restauraci
občerstvili, zadováděli si na nafukovacím hradu
a načerpali síly k další cestě. Autobusy na nás
čekaly na okraji Karlových Varů a odvezly nás
zpět do Sedlce.
Čtvrťáky a páťáky čekala v červnu také dopravní výchova na hřišti v Blovicích. Tentokrát
jsme jeli po roční pauze a bylo to znát. Žáci si
museli osvěžit svoje znalosti z dopravní výchovy, aby potom při praktických jízdách neporušovali pravidla silničního provozu. Při jízdách
bylo vidět, kdo na kole tráví spoustu času a kdo
je na kole jen zřídka. Pan průvodce nám připravil i jízdu zručnosti, která dala dětem pořádně
zabrat. Na závěr všichni páťáci absolvovali testování a většina z nich získala průkaz cyklisty.
Další zajímavou akcí byla návštěva výstavy

s názvem Kořeny. Najdete ji v Západočeském
muzeu v Plzni. Jejím úkolem je přiblížit dětem
formou prožitku život pod zemí – mezi kořeny rostlin. Děti se proplétaly bludištěm kořenů
pod lesem, zahradou i loukou. Zkusily si přiřadit správný kořínek k dané rostlině, zahrály
si pohádku O veliké řepě. Největší atrakcí byl

Pokračování na str. 9



Foto: Emanuela Vávrová
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Pokračování ze str. 8
krtčí tunel, kterým všichni na závěr opustili výstavní prostor. Nechyběla ani krátká vycházka
historickým centrem Plzně a zastávka u stánku
se zmrzlinou.
Na samotný konec školního roku jsme společně s MŠ opět přichystali Závěrečnou školní
slavnost. Tématem letošní besídky byla škola čar a kouzel. První třída se nám proměnila
v peklo, druháci v čarodějnice, třetí třída odlétla
s Petrem Panem do Země Nezemě, čtvrťáci stavěli hrad jako ve filmu Ať žijí duchové a páťáci
se s námi rozloučili kouzlením ve stylu Harryho
Pottera. Na památku si odnesli tričko a předškoláci dostali pro změnu kšiltovku. Do konce
školního roku nám už zbývalo jen navštívit ZŠ
ve Starém Plzenci, kam mají namířeno někteří
z našich páťáků. Poslední den jsme si rozdali
vysvědčení a plni radosti vyběhli vstříc prázdninám. Všem našim žákům i kolegům přejeme
pěkné prožití prázdnin a zasloužené dovolené.

Emanuela Vávrová a Helena Malá

učitelky ZŠ Sedlec
ZŠ STARÝ PLZENEC

Z REPUBLIKOVÉHO
FINÁLE V ATLETICE JSME
PŘIVEZLI I MEDAILI
Dne 26.5.2018 se konalo republikové finále
v atletice. Plzeňský kraj vyslal do Třebíče, kde
se akce konala, celkem 38 sportovců. Na stadionu se jich sešlo okolo 320 z celé republiky.
Náš sportovní kroužek reprezentovaly 4 děti.
Po rozřazení do skupin podle kategorií začalo
zápolení. Každý sportovec se snažil podat co
nejlepší výkon. Plzeňskému kraji se ve velké konkurenci podařilo vybojovat celkem 8
medailí. Jednu z nich získal i náš Vojtěch Děkanovský, který obsadil 2. místo, Filip Hrabě
pěkné 4. místo, Vít Hodek 10. místo a Lucie
Posavádová 15. místo. V celkovém hodnocení patřilo Plzeňskému kraji druhé místo,
když nestačil pouze na kraj Královohradecký.

Jana Hermanová

vedoucí sportovního kroužku
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SLUNEČNÉ DNY V MŠ
STARÝ PLZENEC
Letní prázdniny se blíží každý den. U nás
ve školce ale rozhodně nezahálíme. 22. 5.
proběhla poslední hodina angličtiny s našimi
předškoláky. Všichni dokázali, že pilně trénovali a vysloužili si medaili a diplom přímo
od Steva Watse. Srdečně gratulujeme. Ten
den k nám také zavítaly děti ze ZUŠ s paní
učitelkou Mgr. I. Dudkovou. Předvedly nám,
co všechno se můžeme naučit. Zahrály nám
na trubku, kytaru, klavír i saxofon. Zazpívat
nám přišly i děti z pěveckého kroužku. Děkujeme, moc se nám to líbilo. Ale to už se
celou školkou linula vůně perníků, které pekly paní kuchařky a krásně barevně ozdobily
paní učitelky. 24. 5. totiž vypukla Perníková
olympiáda. Všechny třídy se sešly na hřišti,
kde se společně rozcvičily. Paní učitelky měly
rozcvičku s činkami. Olympijský oheň přinesl běžec v říze s vavřínovým věncem na hlavě.
Běžel až ze samotného Olympu. A pak to začalo…Všichni plnili disciplíny s plným nasazením. Malí sportovci do toho dali vše. Atmosféra byla úžasná. Všichni si fandili a drželi
palce. A tak jsme nakonec zvítězili všichni.
Oheň uhasl a my už mohli přivítat potulné
rytíře, kteří k nám zavítali 28. 5. oslavit Den
dětí. A nepřišli s prázdnou. Přivezli spoustu
úkolů, rytířskou výzbroj, draka a dokonce
živé poníky. Draka jsme úspěšně přemohli,
výzbroj jsme vyzkoušeli, v soubojích zvítězili a jízdu na ponících jsme zvládli všichni.
ZŠ STARÝ PLZENEC

MEZINÁRODNÍ
FOLKLORNÍ FESTIVAL
V NAŠÍ ŠKOLE



Foto: Mgr. Jana Toušová
ZŠ STARÝ PLZENEC

HALOVÁ OLYMPIÁDA
Účastníci republikového finále v atletice

Foto: Jana Hermanová

Dne 9.6 2018 se ve Šťáhlavech uskutečnila
halová olympiáda. Děti z 1.–5. tříd zde závodily v 6 disciplínách. Byly to: sprint na 35 m,
3 x žabáci, hod, vějíř, 1 minuta přeskoků přes

Bylo to krásné dopoledne. A to už nás čekaly
školní výlety. 13. 6. vyrazila 1., 2. a 3. třída
na farmu v Olešné u Hořovic. I když počasí nepřálo, výlet se spoustou zvířátek jsme si
opravdu užili. A to suchou nohou. Druhý den
čtvrtá a pátá třída vyrazila na hrad Točník.
Byla tam spousta pohádkových bytostí, které nás prováděly po celém hradě, a my plnili
všechny úkoly. Nakonec jsme dostali poklad
od samotného draka a skamarádili jsme se
s místní medvědí rodinkou. Bylo nám zkrátka fajn. Teď už nás čeká jen mravenčí rozloučení a prázdniny mohou začít. Tak nám prosím držte palce. Krásné prázdniny vám všem.
Poděkování: Děkujeme panu Zdeňkovi Rozhonovi za každoroční pomoc při zhotovování kulis na závěrečné rozloučení s předškoláky. Děkujeme moc.
Za kolektiv MŠ

Bc. Kateřina Vlachová Khaurová

Olympiáda 

Foto: Eva Rajchrtová

Ve dnech 6. – 10. 6. 2018 proběhl na různých místech Plzně Mezinárodní folklorní
festival CIOFF „Plzeň 2018“. Byl to již 22.
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 podeváté.
Letos nás navštívily a své bohaté umění
předvedly soubory z Bulharska, Polska a Španělska.
Polský soubor Siemianowice zaujal děti
svým téměř akrobatickým tanečním uměním, některým dětem se naopak líbil více
bulharský soubor Mladosť pro své bohatě
zdobené kroje, ale nejvíce nás všechny potěšil španělský soubor Bunda de Gaitas Avante
Cuideiru – El Carbayon se svými 27 dudáky.
Všichni účinkující byli po zásluze odměněni bouřlivým potleskem.

Mgr. Jana Toušová

učitelka ZŠ St. Plzenec
tyč a štafeta 4 x 100 m. V těchto disciplínách
se naši utkali proti: domácím Šťáhlavům, Tymákovu a Nezvěsticím.
Naše škola si vedla skvěle. Získali jsme 2
zlaté medaile, a to v podání našich prvních
a druhých tříd. Třetí a pátá třída vybojovala
stříbro a dočkali jsme se i bronzu. Tuto radost

Pokračování na str. 12
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nám zařídili žáci čtvrtých tříd. Jako škola
jsme se umístili na 2. místě. Porazil nás pouze
Tymákov, a to o pouhé 4 body. Za námi skon-

čily Šťáhlavy a nepopulární 4. místo obsadily
Nezvěstice.

Aneta Mertlová

žákyně ZŠ St. Plzenec

Závodníci ze ZŠ St. Plzenec na olympiádě ve Šťáhlavech

Foto: Martina Houšková

ZŠ STARÝ PLZENEC

DĚTI ZE SPORTOVNÍHO
KROUŽKU SE ZÚČASTNILY
KRAJSKÝCH ZÁVODŮ
V ATLETICE
Děti ze sportovního kroužku se dne
19.5.2018 zúčastnily krajských závodů v atletice. Akce se konala v Plzni na stadionu AK
Škoda Plzeň. Celkem se zde sjelo, poměřit
svoje síly okolo 120 dětí z okresů PJ, PS, PM,
RO a DO. Závodilo se ve sprintu, hodu, skoku dalekém a vytrvalostním běhu. Za každou
disciplínu byly děti obodovány a celkový
součet bodů určil jejich pořadí. Ani při větší
konkurenci se naše děti neztratily a stanuly
na stupních vítězů. Jiní skončilí těsně pod
nimi.
Výsledky:
žákyně I.: 3. místo Lucie Posavádová
žáci I.: 5. místo Vít Hodek
žáci II.: 5. místo Pavel Soukup
žáci III.: 1. místo Vojtěch Děkanovský
dorostenci:
1. místo Filip Hrabě
2. místo Matěj Vondrášek
3. místo Jan Diviš
Všem dětem děkuji za reprezentaci a rodičům za dovoz. 
Jana Hermanová

vedoucí sportovního kroužku

SKAUT
Svítání nad Plzencem 2.6.

Závody

V brzkých ranních hodinách jsme se vypravily (nakonec jen samá děvčata) přivítat
nový slunečný den na vyhlídku pod Radyní.
Obvykle míváme výzvu ve formě nočního
pochodu, ten se však tento rok zrušil kvůli nepřízni počasí. Přesto i zdánlivě méně
náročný úkol vstát v půl čtvrté ráno a vyjít na skalní vyhlídku, nebyl až tak snadný.
Odměnou nám však bylo příjemné posezení
s vyhlídkou na setmělý Plzenec s teplým čajem a drobným občerstvením. I když nás bylo
jen sedm, ranní výšlap a východ slunce jsme
si společně užily.

Hana Troppová - Honey

V pátek 8.6. se družina Tygřic vydala
na Lobinův závod. Cesta trvala sedm hodin.
Autobus z Kolína do Svojanova měl skoro dvě
hodiny zpoždění, protože jsme čekaly v zácpě.
Večer byl uvítací oheň, kde se nám představil Vydrýsek, hlavní vedoucí závodu. Potom
jsme si postavily stan a šli spát. V osm hodin ráno nás Vydrýsek seznámil se závodem
a rozdal každé družině jeden čip. Po nástupu
nám zhodnotily kroje a vybavení. A velkolepý závod mohl začít. Závod byl rozdělen
na okruhy. Červený okruh, který prověřil naší
sílu a obratnost a modrý okruh prověřil naší

rychlost a inteligenci. Nejvíce nám šlo: transport raněného, šplh po laně, poznávání květin
a zvířat, zdravověda a historie ČR. Když jsme
se vrátily, tak jsme si uvařily večeři a postavily
si přístřešek, ve kterém jsme následující noc
spaly. Večer byla ohnivá show a vyhodnocení
fantazy hry, do které jsme se bohužel nedostaly. Ráno jsme si sbalily a uklidily stan i přístřešek. Některé z nás šly na mši. Potom byl nástup
a vyhlášení Lobinova závodu. V naší kategorii
jsme skončily třetí ze sedmi. Po nástupu jsme
šly do bufetu, abychom se trochu občerstvily.
A vydaly se na zpáteční cestu domů.

Kateřina Vačkářová - Vačka

Pokračování na str. 13

Divadelní odpoledne
V sobotu 2. června se družinka Lišek zúčastnila Divadelního odpoledne v plzeňském
Českém údolí. Na každoroční akci opět předvedla nezapomenutelné vystoupení, tentokrát v podobě známé Sněhurky, okořeněné
o špičkový humor z Divadla Járy Cimrmana.
Na své si proto přišli jak mladší milovníci
pohádek, tak i dospělí znalci české klasiky.
Představení doprovázel hlasitý potlesk a mladým hercům z toho důvodu nečinilo žádnou
potíž sehrát hru pro skvělé publikum i podruhé.

Lukáš Trykar - Ušák

Cestou do Jablečna

Foto: Jaroslava Lencová
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Závěrečná oddílovka
I letos jsme se všichni sešli, abychom se
rozloučili s uplynulým skautským rokem.
Oddílová schůzka se konala ve středu 13.6.
v lomu. V krojích jsme se sešli na točně autobusů a vyrazili na místo. V lomu jsme si
společně zahráli pár běhacích her. Popovídali jsme si o tom, co nás o prázdninách čeká,
většina z nás pojede na skautský tábor, někdo
i k moři či za babičkou a dědečkem. Poté byl
už konečně čas na vyhlášení celoročního bodování. Děti dostala pěkné ceny. Pak jsme
každý obdrželi kousek dortu, který dostala
družina Tygřic za třetí místo v Lubinově závodě. Oddílovka nám rychle utekla a museli

Strana 13
jsme už jít domů. Ale nezoufáme, ještě nás
čeká tábor a puťák.

Anna Vačkářová - Áňa

Vandr za zakopanou lahví
Nápad na vandr do Jablečna, kam jsme
před více jak osmi lety jezdili na letní tábory,
přišel přímo od dětí. 16. června jsme se vydali
do Terešovské Hutě a odtud pokračovali s plnou polní přes PR V Horách (největší tisový
les v ČR), přes nádherně zlatavá pole, skrz říční brody i kolem studánky, která kdysi inspirovala J. V. Sládka k napsání oné slavné básně
Lesní studánka. Po poledni na nás konečně
začala dýchat nostalgie z blížícího se tábořiště. Objevují se známé kopečky, v dáli se leskne
vodní hladina „našeho“ rybníka… Nejprve

jsme si chvilku odpočinuli a pak šli do vody
spláchnout pot po úmorném putování na rozpáleném slunci. Poté na nás čekal hlavní úkol,
a to vykopat ukrytou lahev se vzkazy táborníků, kterou jsme zde před lety zanechali. Najít ji
bylo náročné, přesto jsme se po půl hodině kutání mohli radovat. Večer jsme si společně užili u čtení nalezených vzkazů, jezením domácí
bramboračky a zpíváním u kytary. Všichni
jsme pak usnuli pod širým nebem. Následující den jsme se sbalili, před odchodem se ještě
osvěžili v rybníce a vyrazili ke Zbirohu. Cestou jsme stihli zmrzlinu na místním náměstí
a pokračovalo se na nádraží v Kařezu. Vrátili
jsme se plni zážitků, opálení, obsypaní klíšťaty
a s dvaceti kilometry v nohách.

Jaroslava Lencová – Jája

SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
ZÁBAVNÁ STŘEDOVĚKÁ
STEZKA A MYSLIVCI

UCTĚNÍ PAMÁTKY M. JANA HUSA 6.7.2018
V 17:00 h položíme květiny k pomníčku M. J. Husa na náměstí ve Starém Plzenci.
V 17:15 h se sejdeme v Sedlci u pomníku v hasičské zbrojnici.
Zveme nejen členy OSHR, ale i všechny občany města,
kteří si váží osobnosti M. J. Husa.
Výbor OSHR

POZVÁNKA NA KRÁSNOU
PROCHÁZKU ZA MĚSTO
A ZA POHÁDKOU….
V dávných časech bylo nedaleko našeho
městečka a kostelíka sv. Blažeje pole, na kterém, světe div se, nerostly brambory, ale dařilo se zde vrbám. Víte proč? Bylo to pole

hodně mokré, zkrátka takový skoro mokřad,
zakončený malým rybníčkem. Mezi vrbami
se usídlil košíkář Burda se svou krásnou dcerou Bětuškou a v rybníčku pak vodník s několika kapříky. Košíkář pletl košíky, košíčky,
pro babky nůše na záda a po večerech kouřil
s vodníkem dýmku. Bětuška chodila tatínkovi proutěné výrobky každý týden v sobotu
prodávat do města na trh. O jednom trhu při-

V sobotu 16. června 2018 se uskutečnil 3.
ročník Zábavné středověké stezky v okolí rotundy sv. Petra a Pavla. Zábavné odpoledne pro děti
a dospělé připravilo město Starý Plzenec, jeho
kulturní komise, turistické informační centrum
a škola. Součástí této akce byla i pomoc organizací z našeho města. Nad rotundou u základů
kostela sv. Vavřince měli svoje stanoviště členové místního mysliveckého spolku. Pro příchozí
děti a jejich doprovod připravili myslivci poznávací soutěž o zvěři, kterou mohou potkat při vycházkách v přírodě. Dalším nachystaným rébusem bylo správné přiřazení názvu k vyobrazené
zvěři. Další upoutávka obsahovala trofeje zvěře,
vábničky a vyčiněné kůže. Hlavně děti zaujali
přítomní psi. Posledním bodem zastávky u myslivců bylo poznávání stop zvěře a mláďat. Snaha,
znalosti a šikovnost dětí byla následně oceněna
předáním dárků. Zpátky dolů k rotundě si děti
odnášeli bonbony, čepice, kalendáře, balonky,
propisky, vystřelené brokové náboje různých
velikostí a barev. Členové MS se na akci pečlivě
připravili, ale hlavní podíl na získání dárků pro
děti mají pojišťovací společnosti Halali a Generali. Oběma společnostem je třeba poděkovat
za poskytnutí věcí na tuto dětskou akci. Letošní středověká stezka skončila, a pokud bude ze
strany pořadatelů zájem, mohou s myslivci počítat i pro příští ročník. Pořadatelům přejeme stále
větší účast dětí a dospěláků.

Za Myslivecký spolek Starý Plzenec

Karel Mastný, jednatel
šel si k ní vybrat zboží pohledný mladík, a že
prý vybírá koše pro knížecí dvůr. Ve skutečnosti to však nebyl knížecí dvůr. Místo knížete tu vládl zlý čaroděj a mladík Janek u něj
musel sloužit.
Jankovi se košíčky moc líbily, ale ještě
více Bětuška. Na příští trh přišel znovu nakupovat, a tak to trvalo celý rok. To už se

Pokračování na str. 14
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Janek rozhodl, že od čaroděje uteče a vezmi
si Bětušku za ženu. Čekal jen na příhodnou
chvíli, až čaroděj odletí na slet čarodějů a čarodějnic a pak utekl. Když se čaroděj vrátil,
velice se rozzlobil, protože Janka v domě nenašel. Pomocí čar a kouzel zjistil, že Janek
utekl s Bětuškou do domku mezi vrbami.
Trest za lásku Janka a Bětušky byl krutý
– Janka proměnil v ptáčka a plačící Bětušku
ve vílu, která svými slzami naplnila celou
studánku. Otec Bětušky se nemohl koukat,
jak je Bětuška nešťastná. Srdce mu to trhalo
na kusy. A tak se jednoho večera svěřil příteli vodníkovi. Ten čaroděje znal z mládí jako
hodného kouzelníka. A tak šel Bětušky tatínek za čarodějem vyprosit pro Bětušku a Janka milost. Čaroděj o odpuštění nechtěl ani
slyšet a rozhodl se, že prokleje celý mokřad
i s rybníčkem. Když ale zjistil, jak krásné místo to je, a že tu má i kamaráda vodníka, rozhodl se, že tu zůstane a kouzlo zrušil.

Janek s Bětuškou mu odpustili a společně
s vodníkem tu žili dále jako dobří přátelé. Čaroděj iž nebyl sám, opustily ho zlé myšlenky
a stal se z něj pro potěšení všech znovu laskavý kouzelník.
Možná, že jste ta místa, se studánkou u viaduktu za Blažejem, znali a skoro zapomněli.
Ale až se sem vrátíte, znovu objevíte ty krásné
výhledy od Blažeje směrem k řece, na Malou
Stranu a Hůrku, nebudete litovat.
Pokud vezmete s sebou děti či vnoučata,
členové OSHR pro ně během 150 dobrovolnických hodin připravili pohádkové posezení
u studánky.
Pro vás, kteří tato místa neznáte, malá nápověda - ulička mezi prodejnou aut a autoservisem při výjezdu na Plzeň vás po značené
NS bílý čtverec se šikmým zeleným pruhem
přivede k viaduktu a dál k Blažeji a na náměstí. Pohádkové posezení je vlevo před viaduktem. Všechny vás zveme.

Jitka Sutnarová a Adéla Vorlíčková

STAROČESKÉ MÁJE
V SEDLCI

věku. Zdá se, že máme o budoucnost postaráno.
Průvodu se zúčastnili, stejně jako v minulých letech, krásně vyzdobené koně ze Lhůty.
K výborné náladě samozřejmě přispěli chodskou hudbou muzikanti z Mrákova, kteří
provázejí celý průvod. Místní občané Sedlce
tanečníky i muzikanty s radostí pohostili,
s účastníky průvodu si zatančili a zazpívali.
Po poledni se průvod v dobré pohodě a náladě vrátil do hasičky.
Při odpoledním programu začalo vydatně

Celý týden jsme s napětím sledovali předpovědi počasí, které ani letos neslibovaly nic
příjemného.
Již v ranních hodinách se sešli účastníci
v tradičních plzeňských krojích v hojném počtu, a to nejen ženy, které jsou vždy ve většině, ale i muži, snad největší radost nám dělají
děti – také v kroji, dokonce i ty v kojeneckém

Foto: Jan Meduna

pršet, a tak soubor Úslaváček žáků ZUŠ ze
Starého Plzence, který každoročně zahajuje
odpolední program, musel kvůli dešti nejméně hodinu čekat. Ani toto zdržení nezkazilo dětem i jejich hostům náladu. Vystupující sklidili, jako obvykle, velký potlesk. Děti
krásně tančily, zpívaly a hrály na hudební
nástroje.
Odpoledne pokračovali ve svém vystoupení hudebníci z Mrákova, hosté si přitom
od srdce zatančili a zazpívali. Příznivci bigbeatu si přišli na své při produkci hudební
skupiny Wagabund. Během večera se přihnala průtrž mračen se silnou bouřkou. Nicméně
odvážní tanečníci s deštníky v rukou i nadále
tančili pod podiem, neboť výborná hudba je
k tomu přímo vybízela. Sklidili náš velký obdiv. Věříme, že se i přes toto velmi nepříznivé
počasí všem večer líbil.
Občerstvení bylo opět bohaté – chodské
koláče, bramborová buchta, výtečné uzené
a klobásky z udírny, alkoholické i nealkoholické nápoje.
Spolek-Sedlec v akci! děkuje všem členům
i nečlenům, kteří se podíleli na přípravě a celém průběhu vydařené akce upřímně děkuje.

Spolek-Sedlec v akci!

Jana Medunová

Kolem Starého Plzence i novou Skalní stezku.
Nejdelší trasy směřovaly přes Radyni, do Losiné, Nebílovského a Štěnovického Borku,
dále přes Čižice, Štěnovice, Plzeň-Černice
zpět do Starého Plzence. Jako v předchozích
letech se centrem pochodu stala restaurace Český dvůr, kde byl start i cíl. Pořadatelé
zvolili tři kontrolní stanoviště – na hradu Radyně, v hostinském pivovaru U Bizona v Čižicích a v Lidovém domě ve Štěnovicích. Letošnímu ročníku přálo počasí, bylo slunečno

s vysokými teplotami. Jen odpoledne drobně
zapršelo. Pochod a cykloakci navštívilo 184
turistů.
Nejvzdálenějším účastníkem byl turista
ze slovenské Dubnice nad Váhom. Od pořadatelů obdržel hodnotný dárek. Ze Starého
Plzence a Sedlce přišlo na akci 28 lidí. Účastníci na startu obdrželi tatranku, popis zvolené trasy, popřípadě brožurky a mapky. V cíli
za odměnu pamětní list, samolepku akce.

Pokračování na str. 15

Letošní Staročeské máje v Sedlci se i přes nepřízeň počasí vydařily.

STALO SE
KOLEM
STARÉHO PLZENCE 2018
V neděli 17. června 2018 se uskutečnil již
8. ročník turistického pochodu a cykloakce – Kolem Starého Plzence, který pořádal
Klub českých turistů, odbor Bolevec Plzeň.
Pro účastníky byly připraveny trasy od 5 kilometrů až po 26 kilometrů. Trasy obsahovaly
celkem tři naučné stezky: Stará Plzeň a kupci,
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Sběratelé příležitostních razítek měli rovněž
své žně. Na letošní ročník připravili pořadatelé novinku, stále mezi sběrateli oblíbenou,
turistickou vizitku pochodu. Snahou pořadatelů je seznámit účastníky s krásami okolí
Starého Plzence a podporovat aktivní pobyt
v přírodě, který turistika přináší.
Příprava této akce a její průběh byl závislý
i na podpoře staroplzeneckých podnikatelů.

Je povinností pořadatelů jim v tomto článku
poděkovat. V první řadě děkujeme vedení a personálu restaurace Český dvůr, dále
papírnictví Na Růžku, květinářství Danielu
Melicharovi, pivnímu baru BOJO, minipivovaru Radouš, restauraci Pod Radyní. Velkou
pomoc s propagací odvedlo i turistické informační centrum ve Starém Plzenci. Mimo Plzenec je třeba vyzdvihnout hostinský pivovar
U Bizona v Čižicích, restauraci U Sousedů

ve Štěnovickém Borku a restauraci Lidový
dům ve Štěnovicích.
Skončil další ročník akce propagující město Starý Plzenec, turistiku a Klub českých turistů. Pořadatelé děkují všem zúčastněným,
a kdo nepřišel, má možnost nápravy při 9.
ročníku v červnu 2019.

Za pořadatelský KČT,

odbor Bolevec Plzeň

Václav Svoboda a Karel Mastný

ZPRÁVY Z CENTRA
SLUŽEB PRO TURISTY
POD HRADEM RADYNÍ

nabídka dopoledních programů pod Radyní
pro základní a mateřské školy, během kterých
se žáci, předškoláci a dokonce i ti nejmenší
zábavnou a poučnou formou dozvěděli mnohé o historii a pověstech o hradu. Programu
využilo 26 základních a mateřských škol z Plzeňského kraje, více než 800 dětí si tak například vyzkoušelo, jak se dobývá středověký
hrad. Jménem Centra služeb pro turisty bych
všem zúčastněným chtěla poděkovat za projevený zájem a popřát krásné prázdniny.
Závěrem bych Vás ráda pozvala již tradiční Keltský den pod Radyní, který se uskuteční 21. července 2018 a upozornila na opět
funkční pohádkovou expozici se zvukovými
a světelnými efekty v přízemí hradu Radyně.

Pro zájemce je tu stále možnost využití mimořádných komentovaných prohlídek hradu
Radyně.
Centrum služeb pro turisty na Radyni
je pro veřejnost otevřeno denně od dubna
do října od 9:00 do 18:00 hodin. Podrobnosti o jednotlivých akcích můžete sledovat
na webu: www.staryplzenec.cz,
www.ic-radyne.cz,
na facebooku: https://www.facebook.com/
mestostaryplzenc/
nebo nás kontaktujte: info@ic-radyne.cz, tel.
+420725500060.

Bc. Monika Onderková

ní. Zajímavá byla ukázka rozdělávání ohně
křesáním.
Zpestřením stezky byla „Lesní galerie“,
kde si mohly děti ze ZŠ Starý Plzenec, najít
a odnést svůj obrázek, který kreslily v rámci
projektu „Stará Plzeň očima dětí“. Projekt pro
děti připravila Mgr. Denisa Brejchová.
Předání pamětních listů a dalších odměn
proběhlo uvnitř rotundy, která byla za tímto
účelem otevřena. Sobotní odpoledne se vydařilo i díky příznivému počasí. Spokojeni
odcházeli jak rodiče, tak děti.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli

na úspěšném průběhu akce: Českému svazu
žen, Občanskému spolku Hůrka a Radyně,
Mgr. Denise Brejchové, dobrovolným hasičům ze Sedlce, Mysliveckému spolku Starý
Plzenec, Evě Vlachové, Mgr. Mileně Benediktové, Jiřímu Kopřivovi, oddělení údržby města a členkám ŠKK Mgr. et Bc. Haně Stýblové
a Mgr. Janě Toušové.

shodně najeli za oba dny 22 trestných bodů.
Titul Mistr Evropy si nakonec odvezl Bert
Moltinger do Rakouska, který byl v součtu
časů o 5,5 sekundy rychlejší než Josef Kubík.
Všechna druhá i třetí místa v těchto hlavních
kategoriích zůstala v České republice. Tato
skutečnost vypovídá o tom, že čeští modeláři
bezesporu patří k absolutní evropské špičce.
Hlavní organizátor RC TRUCK TRIAL EUROPA a pořadatel 10. Mistrovství Evropy
v České republice RC OFFROAD KLUB PLZEŇ, z. s. děkují vedení města Starý Plzenec
za poskytnutí krásné lokality v prostoru Centra služeb pro turisty a za ochotu a vstřícnost
k realizaci této v České republice výjimečné
události. Zvláště děkují starostce města Starý
Plzenec paní Bc. Vlastě Dolákové za poskytnutí osobní záštity, za její osobní účast na této
akci a za nebývalou ochotu při realizaci. Dále
děkují místostarostovi města Starý Plzenec
panu Bc. Václavu Vajshajtlovi za jeho pomoc
a bezmeznou trpělivost při přípravě a realizaci 10. Mistrovství Evropy RC Truck Trial.
Ohlasy tuzemských i zahraničních návštěvníků ve smyslu nejkrásnější Mistrovství

Evropy v historii dávají tušit, že se na stejném
místě pravděpodobně sejdeme někdy v roce
2021. Do té doby se všichni těšíme s vámi
všemi na shledanou.

Jan Mašek

předseda klubu RC OFFROAD PLZEŇ

Přehoupli jsme se do druhé poloviny
roku. Skončil rok školní, dětem bylo rozdáno vysvědčení a začaly prázdniny, ke kterým
neodmyslitelně patří také výlety. O tom, že
je hrad Radyně vyhledávanou turistickou
lokalitou není pochyb, což potvrzuje také
statistika návštěvnosti. Od 31. března 2018
navštívilo hrad více než 10 000 návštěvníků
a dalších 250 využilo možnosti komentované
prohlídky hradu. Velký zájem vzbudila také

ZÁBAVNÁ STEZKA
KOLEM ROTUNDY
V rámci festivalu „Léto pod rotundou“
se v sobotu 16. 6. 2018 uskutečnil 3. ročník
soutěží pro děti a jejich rodiče pod názvem
Zábavná stezka kolem rotundy. 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 určová-

MISTROVSTVÍ EVROPY
RC TRUCK TRIAL
NA RADYNI
Ve dnech 9. a 10. 6. 2018 se v podhradí
hradu Radyně konalo 10. Mistrovství Evropy RC Truck Trial (rádiem řízené modely).
Ve čtyřech soutěžních sekcích se postupně
vystřídalo 88 startujících ze čtyř zemí Evropy:
Česká republika, Německo, Rakousko a Švýcarsko. Klání o titul Mistr Evropy probíhalo
ve čtyřech hlavních kategoriích: S2 - dvounápravové modely, S3 - třínápravové modely,
S 4 - čtyřnápravové modely a P - prototypy.
Dvojnásobným Mistrem Evropy se stal Rostislav Matyasko z Mariánských Lázní, který
vyhrál kategorie S2 a S4. V kategorii S3 se
stal Mistrem Evropy Jiří Wáwra z Prahy. Kategorie Prototypy byla letos velmi dramatická, protože o titulu rozhodoval dosažený čas
při rovnosti celkového počtu trestných bodů
na prvních dvou místech. Bert Moltinger
z rakouského Salzburgu a Josef Kubík z Prahy





Mgr. Marcela Bardounová
předsedkyně Školské a kulturní komise
města Starý Plzenec

MACK 8x8, řidič Reiner Rock z Německa
na startovní rampě sekce č. 3

Foto: Milan Liška
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SPORT
MUŽI SK STARÝ PLZENEC
VYHRÁLI I. B TŘÍDU

SK SPORTteam DOLI Starý Plzenec, z.s. pořádá
dne 28. července 2018

Fotbalové mužstvo mužů SK Starý Plzenec postoupilo po 12 letech do I.A třídy. Naposledy se hrála I.A třída ve Starém Plzenci
v sezóně 2005/2006. Většinu letošní sezóny
bylo naše mužstvo na čele tabulky, ale závěr
jara byl velice dramatický a rozhodovalo se až
v posledním kole. Vítězství 5 : 1 nad Losinou
tak potvrdilo, že Starý Plzenec obsadil první místo s 58 body, jeden bod před Žákavou.
Nejlepším střelcem naší skupiny I.B třídy byl
útočník Petr Menšík /26 gólů/ a i naše obrana byla nejlepší v této soutěži /ve 26 kolech
jsme dostali jen 38 gólů/. I naši útočníci se
činili, bilance 81 vstřelených branek je druhá nejlepší ve skupině. Doufáme, že výsledky
ve vyšší soutěži nebudou o moc horší té z I.B
třídy.
Za SK Starý Plzenec Petr Liška

Memoriál Tomáše Doležela,
XVIII. ročník turnaje
v

o putovní pohár města Starého Plzence.
Kde: STARÝ PLZENEC, Herejkova 1031 (Malá Strana – u řeky)
Prezentace: do 7.45 hod.
Začátek: v 8.00 hod.
V případě špatných klimatických podmínek se turnaj přeloží nebo
dohraje 29.7.2018.
Sporty: stolní tenis, tenis, volejbal, nohejbal – vše ve dvojicích,
fotbal a házená – střelba na branku, košíková – hod na koš.
Vše se hraje dle platných pravidel jednotlivých sportů ( pouze
zkrácené hry).
Informace: Milan Doležel – Starý Plzenec, Herejkova 1031,
telefon: 605987754, 606791384
E-mail: sportteamdoli@seznam.cz
web: www.skdolistaryplzenec.banda.cz
Přihlášky: nejpozději do 27.7.2018 s vkladem 400,- Kč za dvojici
(tamtéž). Vklad musí být uhrazen současně s přihláškou.
Soutěž je plánována maximálně pro 20 dvojic, v případě většího
zájmu rozhoduje o účasti v soutěži dřívější datum přihlášky.
Ceny: putovní pohár, malé poháry, věcné ceny
Akce se uskuteční za přispění
firem:
Bohemia sekt, s.r.o.
HEPA spol. s.r.o.
Pobočka ČP Přeštice
Autodoprava Kasík

TENISTI Z SK
SPORTTEAM DOLI
PO TŘECH LETECH
OPĚT VÍTĚZNĚ
Soutěž tenisových družstev Davis Cup Plzeň – jih ovládl po třech letech opět tým z SK
SPORTteam DOLI Starý Plzenec. Je to již
osmý titul v této soutěži, když jsme v posledních ročnících získali dvě druhá a jedno třetí
místo. Do okresní soutěže se letos přihlásilo
pouze deset družstev, která byla rozdělena
do dvou lig po pěti účastnících. Také náš klub
přistoupil k reorganizaci a oproti předchozím
ročníkům, kdy jsme měli v první lize dva zástupce, jsme tentokrát přihlásili pouze jedno
družstvo. Naopak, další dvě naše družstva se
zúčastnila obdobné soutěže organizované plzeňským okresním svazem.
Naše družstvo zvítězilo nad všemi soupeři
shodným výsledkem 3 : 2. Postupně přehrálo Chlumčany, Přeštice, Letkov a Novou Ves.
Kapitánem týmu byl Libor Červený, dále se
zápasů zúčastnili Martin Hrabák, Vláďa Váchal, Míra Pechr, Marcel Havlíček a Standa
Havlíček. Všichni byli platnými členy družstva. V nejdůležitějších zápasech s Letkovem
a Přešticemi jsme se ovšem mohli spolehnout
zejména na Martina Hrabáka, který získal
vždy dva body ve dvouhře a na pár Marcel Havlíček – Libor Červený, jenž zvítězil
ve čtyřhře.
Na druhém místě se v letošním roce umístily Přeštice a třetí příčku obsadil obhájce titulu z posledního ročníku tým Letkova. Náš
tým tak získal právo účasti v krajském kole
této soutěže. Výsledky našich družstev v DC
Plzeň – město, který bude ukončen v průběhu června, přineseme v příštím čísle.

Milan Doležel

MÍČOVÉM SEDMIBOJI dvojic

INZERCE
NA B Í D KA

P R ACOV N Í

P Ř Í L E Ž I TO STI

FIRMA VZ - OBRÁBĚNÍ
Staroplzenecká 179, 326 00 Letkov

Firma, která se zabývá strojním obráběním na CNC strojích. Specializovaná na obrábění technických
plastů jako je polyamid, polyethylen, teflon, polypropylen dle dodané výkresové dokumentace.

HLEDÁ SPOLUPRACOVNÍKY NA POZICE:
- seřizovač CNC stroje
- obsluha CNC stroje - práce je vhodná i pro ženy
- lze zaměstnat i důchodce dle výkyvu výrobních požadavků
NABÍZÍME:

- dobré finanční ohodnocení
- jednosměnný provoz 6.00 – 14.30
(7.00 - 15.30 nebo dle domluvy pro matky
s dětmi)

POŽADUJEME:
- pracovitost
- serióznost

- příspěvek na penzijní připojištění
- příspěvek na stravování v podobě stravenek
- 5 týdnů dovolené

- spolehlivost
- zodpovědnost

Na osobní setkání s Vámi se těší Václav Zborník a Miloš Štrunc,
popř. je možná telefonická konzultace na tel. č. 604 899 567.
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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

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST
SÝKORA KOVO s.r.o. Starý Plzenec
přijme ihned:

INZERCE Z KUPONU
■ Starší manželé koupí byt v klidné lokali-

tě 1+2, příp.1+3. s balkonem, lodžií. Solidní
jednání. Tel.: 776 370 739.
■ Nabízím práci na doma. Tel.: 608 806 296.
■ Prodám funkční zachovalý medomet na 3 rámky, ruční pohon. Zn. levně. St. Plzenec. Tel.: 732 688 575.
■ Sháním řidiče, který by mne každé ráno
dopravil do Dobřan na 6 hodin (4 – 5 dnů
v týdnu). Tel.: 737 911 863.
■ Prodám trámy, fošny, prkna a palivové
dřevo. Tel.: 604 570 939.
■ Prodám byt 2+1 v osobním vlastnictví
ve St. Plzenci v ul. U Sedlce. Tel.: 723 477 286.
■ Nabízím ustájení pro 1 koně ve St. Plzenci (možnost celodenní pastvy). Tel.:
608 806 296.
■ Prodám proutěné košíky a přidávačky různé velikosti. Tel.: 604 687 838.
■ Koupím stavební parcelu, Sedlec, St. Plzenec. Tel.: 721 752 410.
■ Prodám zánovní mobilní klimatizaci zn.
Coolexpert, model APT 1A. cena 2500 Kč.
Tel.: 775 306 824.
■ Prodám zbytky ze stavby: 9 ks trám
(10×10cm/v 3,5m) 2.200 Kč, 2 ks zednické kozy (v 100-180cm) 2.000 Kč. Tel.:
737 023 594.
■ Kdo postrádá bavlněné sáčko světle
šedé barvy, zn. Orsay, které se našlo v břenu v prodejně textilu ve Smetanově ul. (pí
Houdková)?

■ Zpracuji a odkoupím kůrovcové dřevo.
Tel.: 604 570 939.

PRACOVNÍKA DO EXPEDIČNÍHO SKLADU PRO PŘÍPRAVU
A BALENÍ VÝROBKŮ PŘED EXPEDICÍ – BRIGÁDA
Vhodné i pro pracovníky penzijního věku
- Pracovní doba dle dohody 6-8 hod
NABÍZÍME:
- zajímavé finanční ohodnocení,
- čisté pracovní prostředí,

ZÁMEČNÍK – SVÁŘEČ

- Pracovní dny: středa, čtvrtek, pátek
- příspěvek na stravování 50%

- praxe v oboru,

- znalost výkresů

NABÍZÍME:
- nadprůměrné finanční ohodnocení
- příspěvek na stravování 50 %
- příspěvek na životní pojištění
- mimořádné odměny

- čisté pracovní prostředí
- příspěvek na vánoce
- odměny za splnění plánu
- jednosměnný provoz

Informace na tel: 777 759 763, 777 88 11 22 

Email: martina.sykorova@centrum.cz

PŘIJMEME BRIGÁDNÍKY
DO VÝROBY
na pozici obsluha strojů na pracovišti Starý Plzenec, Bezručova 389
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
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
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Od pondělí 2.7. do pátku
13.7.2018 včetně
bude lékárna ve Starém
Plzenci uzavřena
z důvodu dovolené.
Děkujeme za pochopení.

PRODEJ SLEPIČEK
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LÉTO JE TADY! JE ČAS
SI POŘÍDIT SPOLEHLIVÝ

INTERNET!!

Pouze za

Drůbež Červený Hrádek
opět prodává slepičky
typu

Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách
a slepičky
Green Shell-typu Araukana
Stáří slepiček: 14-19 týdnů;
cena: 159-195 Kč/ks.
Prodej se uskuteční:
1. srpna 2018 v 15:35 hodin
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
www.drubezcervenyhradek.cz

Kontaktujte spolek PlzenecNET
na čísle hot-line 775 785 005,
nebo na e-mailu info@plzenec.net

INZERUJTE
v měsíčním zpravodaji
Radyňské listy

www.plzenec.net

více na www.staryplzenec.cz
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Internet omezený pouze cenou
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Radyňská 280, 332 02 Starý Plzenec
mobil: 608 872 422, info@staroplzenecka-restaurace.com
www.facebook.com/StaroplzeneckaRestaurace

www.staroplzenecka-restaurace.com
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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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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 8/2018
je 20. 7. 2018 ve 12:00 hodin.
Vychází: 2. 7. 2018
ZDARMA v nákladu 2100 kusů

Provádíme klempířské,
pokrývačské a tesařské práce
Kontakt: Roman ČERNÝ
Šťáhlavy 662, tel.: 603 510 420
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