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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
v dnešním úvodníku bych Vás chtěla seznámit s návrhem na dostavbu centra
města, který vzešel
z architektonicko urbanistické
soutěže.
Tím jsme završili náročnou etapu příprav
budoucí podoby centra
města. Prvním krokem bylo zadání nového územního plánu
v r. 2011, následovala
Vize rozvoje města v r.
2013, Program rozvoje města v r. 2016,
příprava podmínek, podkladů a zadání
pro vyhlášení soutěže v r. 2020. Během
příprav těchto dokumentů jsme vycházeli
z konzultací s odborníky, z dotazníkových
šetření a z komunikace s komisemi, spolky
a občany. Díky tomu jsme postupně získali představu o tom, co občanům v centru
města chybí, jaká jsou jejich přání a jakým
způsobem by chtěli v centru města trávit
svůj volný čas. Připadá Vám to jako dlouhý
proces? Nám také, ale stavba a rozvoj měst
je skutečně náročný proces. V našem případě se jedná o nevratnou změnu podoby
„srdce“ našeho města, a proto je potřeba
všechny zásahy dobře promyslet a přistupovat k nim s rozvahou a velkou pokorou
k dlouhé historii tohoto místa. Často se objevuje tendence hodnotit architekturu subjektivním pohledem. Mějme prosím na paměti, že každému se z různých důvodů líbí
něco jiného. A každému oku lahodí něco
více a něco méně. Na celém světě neexistuje nic (ani stavba, ani umělecké dílo, ba
ani lidská tvář), co by se bez výhrad líbilo
každému. K posouzení kvality architektury
je zapotřebí v prvé řadě objektivní pohled
odborníků, kteří ji hodnotí z mnoha úhlů
pohledu, jako je funkčnost, vztah k okolí,
soudobost, forma, koncept, přehlednost,
čitelnost, praktičnost, kompozice, atd.
Toho všeho jsme si vědomi, a proto na
úpravě veřejných prostranství s architekty dlouhodobě spolupracujeme. Např. autorem úpravy Malostranského náměstí je
Ing. arch. Ivo Pavlík a Ing. arch. Anita Prokešová. Připravovaná revitalizace Třebízského náměstí je z dílny Ing. arch. Markéty

Zdebské a Mgr. Kateřiny Karasové, připravovaná úprava prostoru U Pumpiček je od
Ing. arch. Pavly Burešové a přípravu nové
sedlecké návsi v Sedlci nad hasičárnou
jsme svěřili Ing. arch. Pavle Sommerschuh.
Pro architektonicko urbanistickou
soutěž na dostavbu centra města jsme po
pečlivém zvážení všech možností vybrali
3 bloky - nad radnicí, severní a jižní část
Smetanovy ulice, tj. území vymezené ulicemi Nerudova-Radyňská-Jiráskova-Vrchlického, resp. zahrady v severní části Smetanovy ulice směrem k Vrchlického ulici.
Prioritou bylo vyřešit prostorové a funkční
vazby a jejich propojení se stávajícím dochovaným historickým centrem, definovat
veřejné prostory a jejich hierarchii. Druhou důležitou prioritou bylo umístění veřejných staveb, které v současnosti ve městě
chybí, např. knihovna, komunitní centrum
či domov s pečovatelskou službou, které
zároveň podtrhnou veřejné využití území.
Celek měla doplnit výstavba pro rezidenty
a výrazná zeleň v severní části Smetanovy
ulice. To vše vítězný návrh, jehož autorem
je Ing. arch. František Štáfek se svým kolektivem, obsahuje.
Proč odborná porota vybrala právě
tento návrh? Porota ocenila zejména vizi
nového centra města v podobě „radniční-
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ho špalíčku“, který jasně definuje centrum
i nové veřejné prostory. Přístavba radnice
bude propojena s městským úřadem novým blokem budov. Po odstranění stávajícího městského úřadu vzniknou v radničním špalíčku nové prostory pro knihovnu,
galerii, ale třeba i muzeum a komunitní
centrum. Po obvodu nového veřejného
prostoru bude soubor budov s drobnými
obchody. Propojením Radyňské ulice se
Smetanovou vznikne nový klidový intimní prostor s vodním prvkem, stromy a lavičkami. Profil samotné Smetanovy ulice
bude rozšířen směrem k centru širokými
chodníky s parkovacími pásy a osazen stromy, které zmírní dopravní zátěž. V jižní
části Smetanovy ulice vznikne nová zástavba domů. Parkování je řešeno nenáročně
jak na terénu, tak i v krytých přízemních
garážích pod domy. V severní části Smetanovy ulice budou některé domy odstraněny, některé začleněny do nové zástavby.
V prostoru stávajících zahrad vznikne
nový městský park s propojením k sokolovně. Využity a vhodně začleněny do zeleně budou i stávající studny. Do této klidové
části je umístěn nový dům s pečovatelskou
službou. V celém území budou zachovány
dálkové průhledy na rotundu.
Pokračování na str. 2

ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ
PRO VŠECHNY OBČANY ZDARMA
Nabízíme občanům možnost antigenního testování
zdarma pro všechny věkové kategorie bez objednání.
 KDY: v sobotu 3.4.2021 a každou následující sobotu
 V KOLIK: vždy od 8:00 do 13:00 hodin
 KDE: ve společnosti PRONAP, Jiráskova 1142, Starý Plzenec
 CO POTŘEBUJI: musíte mít sebou kartičku zdravotní pojišťovny
 KDY BUDE VÝSLEDEK: do 10 minut
 CERTIFIKÁT: bude vám vystaven certifikát o výsledku testu
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Pokračování ze str. 1
A jaké kroky nás teď čekají, aby se návrh na dostavbu centra Starého Plzence
stal skutečností? Autor vítězného návrhu
zpracuje územní studii, která bude zaregistrována v územně plánovací dokumentaci
jako podklad pro rozhodování v územní.
To znamená, že územní studie podrobněji rozpracuje architektonický návrh,
jasně vymezí regulativy pro budoucí zástavbu. Územní studie není projektovou
dokumentací, podle které se bude stavět,
ale nastavuje podmínky pro zpracování
dalších stupňů projektových dokumentací.
Vítězný návrh stabilizuje území a je třeba
na něj hledět jako na koncept, jak zacházet s budoucí zástavbou. Až konkrétní
projekty na jednotlivé objekty pak stanoví
v podrobnostech řešení oken, fasád, střech
apod. Nechte na sebe spíše působit návrh

jako celek v širších souvislostech budoucího nového centra města.
Z čeho to zaplatíme? Návrh umožňuje
etapizaci po jednotlivých blocích. Předpokládáme, že některé části budou realizovány formou soukromých investic, např.
bloky obchodní a bytové, naproti tomu veřejné objekty a parkové úpravy by byly realizovány z veřejných prostředků. Vyvážený
poměr soukromých a veřejných investic byl
také jeden z důvodů, proč odborná porota
vybrala právě tento návrh.
Kdy to bude? Zpracování územní studie
vyžaduje schválení nového územního plánu. Samotné zpracování územní studie pak
zabere cca půl roku. Vlastní realizace bude
rozdělena do více etap. Není to úkol na jedno ani na dvě volební období. Je to postupný proces k lepšímu, modernímu, atraktivnímu a udržitelnému centru města. Jasnou

představu o jeho podobě nám dal vítěz architektonické soutěže. Věřím, že i budoucí
vedení města k tomuto návrhu budou takto
přistupovat. Snadná a jednoduchá řešení
nebývají dlouhodobě udržitelná, nebojme
se i náročných výzev.
Uvnitř tohoto čísla naleznete obrazovou
přílohu budoucího centra města a na str. 3
další informace k soutěži z pohledu zastupitele Ing. arch. Martina Starka.
Milí spoluobčané, asi nemůžeme předpokládat, že by v období Velikonoc byla situace úplně růžová a razantně rozdílná od
nynějšího stavu a pravděpodobně i letošní
velikonoční svátky strávíme v obdobném
režimu jako ty loňské. Buďte na sebe opatrní, mějte víru a naději, že se vše v lepší
obrátí.
Vlasta Doláková
starostka

ZE ŽIVOTA MĚSTA
INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
STARÉHO PLZENCE
20. zasedání – 8. března 2021

Zastupitelstvo města
■ vzalo na vědomí informaci předsedy kontrolního výboru o plnění usnesení z předchozích zasedání;
■ vzalo na vědomí výsledky architektonicko
urbanisticko soutěže „Dostavba historického centra města Starý Plzenec“ dle Protokolu
o průběhu soutěže uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení;
■ rozhodlo v souladu s doporučením poroty o
využití vítězného návrhu autorského kolektivu
Ing. arch. František Štáfek, Ing. arch. Stanislava
Gregorová, Bc. Maxim Petricov pro další zpracování formou územní studie;
uložilo
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1. starostce města seznámit autory návrhů
s výsledky soutěže,
2. FMO zajistit vyplacení cen a odměn autorům návrhů,
3. radě města zajistit zpracování územní studie s využitím vítězného návrhu;
■ vzalo na vědomí rezignaci Miroslava Hejzka
a Mgr. Miroslava Hlaváče na funkce členů kontrolního výboru;
■ zvolilo členkou kontrolního výboru JUDr.
Ivanu Pazdiorovou;
■ zvolilo členkou kontrolního výboru Mgr.
Zdeňku Klímovou;
■ vzalo na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 16/2018 - 2022 konaného dne
03.03.2021;
■ schválilo na základě čl. VI. odst. 1 Memoranda o spolupráci, uzavřeného dne 11. 10.
2017 s Římskokatolickou farností Starý Plzenec
ve znění pozdějšího dodatku č. 1 uzavřeného
dne 29.04.2019, prodloužení účinnosti tohoto
memoranda o další tři roky, dále dle čl. V. odst.
2 Memoranda prodloužení poskytování příspěvku ve výši 250.000 Kč ročně, a to rovněž o
další tři roky;
■ 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;
■ schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí
účelové dotace mezi městem a Plzeňským krajem, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve
výši 231.795 Kč na zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje v roce 2021 v předloženém znění;
■ neschválilo požadovaný prodej pozemků
města parc. č. 196/17 a parc. č. 233/38 v k. ú.
Sedlec u Starého Plzence, z důvodu zachování
prostupnosti území a veřejných ploch v souladu s územním plánem;

■

schválilo koupi spoluvlastnického podílu
ve výši 1/2 k celku pozemku pod komunikací
parc. č. 213/83 v k. ú. Starý Plzenec od XXXXX
za cenu 60 Kč za m2;
v souladu s usnesením ZM č. 12.18/2019
a předložené aktualizace údajů Správou železnic, státní organizací pro zajištění městem
požadovaného majetkoprávního vypořádání
převodu pozemků pod komunikacemi na území obce ze dne 15.01.2021,
■ schválilo bezúplatné nabytí pozemku parc.
č. 241/190 v k. ú. Starý Plzenec a bezúplatné
nabytí pozemku parc. č. 241/70 v k. ú. Starý
Plzenec od ČR - Správy železnic, státní organizace IČO 70994234 s právem hospodařit
s majetkem státu včetně související opravy písařské chyby v citovaném usnesení ZM ze dne
16.12.2019 v odstavci 1) chybně uvedeného pozemku parc. č. 241/170 v k. ú. Starý Plzenec;
■ vzalo na vědomí informaci starostky města
o postupu akce „Přístavba základní školy a novostavba sportovní haly ve Starém Plzenci“;
■ vzalo na vědomí žádost společnosti Lidl
Česká republika v.o.s. o možnost jednání o odkoupení pozemků ve vlastnictví města za účelem výstavby prodejny Lidl,
■ jmenovalo pracovní skupinu pro vedení
dalšího jednání se všemi zájemci o stavbu supermarketu ve městě ve složení Ing. Vlasta Doláková, Marek Vávra, Miroslav Hejzek, Ing. Stanislav Nesnídal, Ing. arch. Martin Stark, Denisa
Brejchová, Ing. Josef Koželuh, Ing. Jan Eret;
■ zvolilo ve smyslu ustanovení § 64 zákona
č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, občanku
města JUDr. Ivanu Pazdiorovou přísedícím
Okresního soudu Plzeň – jih na následující
čtyřleté období;
■ vzalo na vědomí seznam participativních
projektů,
■ uložilo radě města doporučit projekty k realizaci a předložit na nejbližší zasedání zastupitelstva města;
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O TŘI KROKY BLÍŽE
KVALITNÍMU CENTRU
MĚSTA – „SMETANKY“
ANEB ZNÁME VÍTĚZNÝ
NÁVRH
Smetanka zná svou novou podobu – v únoru byl odbornou porotou vybrán vítězný návrh
architektonicko-urbanistického řešení našeho
centra, čímž jsme učinili klíčový krok a naplnili
jeden z dlouhodobých cílů pro kvalitní rozvoj
města. Tímto článkem bych si přál, vážení čtenáři, přiblížit Vám průběh soutěže a představit
novou podobu „Smetanky“.
Nejprve mi pro připomenutí dovolte rychlou rekapitulaci. V loňském roce jsme v rámci
naší pracovní skupiny (Burešová, Doláková,
Očenášková, Stark) připravili pracovní verzi zadání soutěže na dostavbu centra. Na stránkách
města jsou dostupné podrobnější informace
včetně videozáznamu z mé prezentace zadání
zastupitelstvu. Zadání bylo ve spolupráci s organizátorem soutěže (ÚKR města Plzně) a členy poroty následně dopracováno do finální
podoby. V září byla soutěž vyhlášena. Soutěžní
podklady jsou případně k nahlédnutí na webu
města. Epidemiologická situace však dopadla
i na průběh soutěže a z původního listopadového termínu bylo odevzdání posunuto na leden.
Výsledek byl, i přes komplikace, více než
uspokojivý. V lednu bylo obdrženo 11 soutěžních návrhů. V druhé polovině února jsme zasedli k jejich hodnocení, a to ve složení poroty:
Šépka, Klokočka, Kovaříková, Rusina – nezávislí členové, Burešová, Doláková, Stark – závislí členové a Svoboda, Štáhlová – náhradníci.
Po více jak 11 hodinách, několika litrech kafe
a řadě menších odborných hádek jsme společně dospěli ke shodě o prvním, druhém a třetím
místě a dvou zvláštních odměnách. Nutno podotknout, že při udělování prvního místa jsme
byli v naprosté jednomyslné shodě. Níže uvádím oceněné a odměněné autorské týmy:
1. místo – Ing. arch. František Štáfek, Ing.
arch. Stanislava Gregorová, Bc. Maxim Petricov
2. místo – Ing. Richard Kučera, Ing. arch. Micha
Bílek, Ing. arch. Jakub Dvořák
3. místo – Ing. arch. Josef Hlavatý, Ing arch.
Lenka Hlavatá
Odměny - Ing. arch. Véronika Gallego Sotelo,
Ing. arch. Ondřej Fabián
- Ing. arch. Josef Kodet, Ing. arch. Martina Kodetová
Již při prvním pohledu na všech 11 návrhů
rozmístěných po obřadní síni mě velmi potěšila
jejich rozmanitost a vysoká úroveň zpracování.
Každý autorský tým pojal návrh po svém a skutečně jsme obdrželi 11 různých variant řešení.
Přesně toto je cílem soutěže, nechat skupinu
odborníků – soutěžících ověřit varianty řešení
a dospět k tomu nejlepšímu.
Od návrhu jsme v souladu se zadáním očekávali moderní, citlivě pojaté řešení centra,
v souladu s principy udržitelné architektury
a s důrazem na řešení kvalitního veřejného prostoru. A, k mé velké radosti, jsme přesně toto
od vítězného návrhu dostali. Obraz vydá za tisíc

Plakáty se soutěžními návrhy v obřadní síni města Starého Plzence

Foto: archiv autora

slov, a proto Vám vizualizaci nové podoby do
článku přikládám, přesto ji ve stručnosti v následujících řádcích popíši. V barevném provedení jsou obrázky vítězného návrhu otištěny
v prostřední dvojstraně tohoto čísla.
Návrh představuje silnou vizi centra a náměstí, které naše město zoufale potřebuje.
Odvážným způsobem propojuje ulici Radyňskou a Smetanovu novou klidovou pěší ulicí,
která vede napříč radničním blokem. Navrhované náměstí je doplněno o vodní prvek ve
formě vodotrysků v úrovni chodníku. Budovy

Situace (pozn.: stávající zástavba světlá, navrhovaná zástavba tmavá)

Vizualizace
knihovny, galerie, muzea a komunitního centra
citlivě uzavírají zástavbu mezi radnicí a městským úřadem, respektive stávající nevzhlednou
budovu úřadu zcela nahrazují, přičemž návrh
počítá s přesunutím úřadu příhodně vedle budovy radnice.
Chodník ve Smetanově ulice je rozšířen
a poskytuje tak dostatečný a především živý
veřejný prostor určený primárně lidem, nikoliv autům. Parkování v ulicích je omezeno
na nezbytné minimum, většina stání je chytře
schována v budovách formou přízemních, či
polozapuštěných garáží. Stávající zástavba severní strany „Smetanky“ je v návrhu z části určena k demolici, některé k rekonstrukci. V místě zbouraných objektů vznikají intimně pojaté
vstupy, které lákají k průchodu do vnitrobloku.
Celý prostor Smetanovy ulice díky těmto průhledům nabývá odlehčeného dojmu a stává se
tak půvabným místem.
Ve vnitrobloku při severní straně je řešen
velkoryse pojatý příjemný městský park s přírodním jezírkem, který navazuje na hřiště Sokolovny. V parku je umístěn dům pro seniory,
který je na jednu stranu v blízkosti centra, na
druhou stranu v klidové zóně s výhledem do
zeleně.
Vítězi bude zadána navazující zakázka na
přepracování vítězného návrhu do podoby
územní studie, která určí funkce, požadavky
a prostorové regulativy budoucí výstavby. Pro

úplnost považuji za podstatné zmínit, že územní studie nezachází do podrobností řešení fasád,
oken, rozmístění laviček apod. nýbrž stanovuje
výše popsané regulativy území jako limity pro
jednotlivé projekty výstavby. Až ty zacházejí do
větších podrobností. Vložením studie do evidence územně plánovací činnosti se tak stane
zásadním dokumentem na cestě k důstojnému
centru, které si naše město zaslouží a kterému
jsme stále blíže a blíže.
O finanční stránce, dalších plánovaných
krocích a časovém výhledu jste se mohli stručně dočíst v úvodníku paní starostky, podrobněji
si o těchto povíme v dalších navazujících článcích.
Ing. arch. Martin Stark, architekt a zastupitel

SUPERMARKET
ANO NEBO NE?
O výstavbu supermarketu v našem městě projevily zájem společnosti Billa, Norma
a Lidl. Společnost Lidl uvažuje realizovat
prodejnu v prostoru dnešního koupaliště a nabízí vybudování nového koupaliště
v prostoru bývalého sběrného dvora. Navrhli
jsme zastupitelstvu zřízení pracovní skupiny,
která povede jednání se zmíněnými uchazeči (usnesení ZM zde v RL na str.2). O dalším
postupu Vás budeme průběžně informovat.
V minulosti navrhovala společnost A+R výstavbu Penny marketu místo „Žluťáku“. Na
základě výsledku referenda, které je stále
platné a pro město závazné, výstavba supermarketu v tomto prostoru možná není.
Vlasta Doláková, starostka
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SERIÁL
HOSTINCE
ZA PRVNÍ REPUBLIKY
(3. část – hostince pod Radyní)
Za první republiky se – zvláště poté,
co město Starý Plzenec odkoupilo v červnu 1920 od hraběte Adolfa z Waldsteina1)
zchátralou Radyni a místní vlastivědný
Spolek pro záchranu Radyně a Hůrky
(předchůdce
dnešního OSHR)2) ji úpravami učinil přístupnější
pro výletníky a turisty
– začaly rozvíjet i pohostinské služby na Radyni i v okolí. Radyně se totiž rychle stala
– zvláště v létě – ještě daleko oblíbenějším
místem nedělních výletů než dosud. Již
v červenci 1920 totiž členové právě vzniklého spolku za vydatné pomoci místních

lý pozemek byl rozparcelován a zastavěn.
Zhruba 200 metrů pod ním byla výrobna
vyhlášené staroplzenecké limonády Radyňský pramen, která se zde s úspěchem
prodávala.
Restaurace měla skvělou pověst, výbornou kuchyni a byla vítanou zastávkou při
výletech školní mládeže (o čemž svědčí
i dobová reklamní pohlednice). Mimochodem: když na počátku 40. let řádil v Plzenci dětský černý kašel – MUDr. Mathesius
(který měl v Plzenci chatu) doporučoval
rodičům, aby trávili s dětmi čas na Radyni – prý je tam „poslední šumavský ozón“,
který je léčivý. Každou neděli zde hrával
k tanci místní orchestr: ve 30. letech Jůzův
orchestr a později Staroplzeňáci. Bylo to
oblíbené výletní místo i pro rodiny z Plzně
a okolí.
Za 2. světové války bylo prý „Na Výrovně“ možno tajně pojíst i bez lístků (patrně

zvěřinu). K zajímavostem z historie této
restaurace patří i fakt, že se jí v létě 1945
posměšně přezdívalo „Na dupárně“, protože si tam američtí důstojníci vodili hezká
děvčata (hlavně německá) z internačního
tábora v Plzenci. V r. 1953 byla restaurace
zrušena.
Restaurace U Pravdů, později U Radouše, nyní Pod Radyní
(Samota 538, od 90. let uzavřena, přestavěna a otevřena až r. 2017)
Roku 1921 zakoupil Spolek za záchranu
Radyně a Hůrky bývalý nemocniční dřevěný pavilon. Stavba byla rozebrána a z tohoto materiálu byla na Radyni postavena podle projektu výletní restaurace. Restaurace
se sestávala z hostinské místnosti, výčepu,

sklepa a dvou krytých verand. Protože spolek neměl dostatek finančních prostředků,
vypůjčil si od Staroplzeneckého pivovaru.
Dostal sice bezúročnou půjčku 25 tisíc Kč,
zároveň se však musel zavázat, že bude po
dobu 15 let odebírat pouze staroplzenecké
pivo (tehdy značky Zlatozdroj). Z každého
hektolitru šlo 10 Kč pivovaru na umoření
půjčky a 10 Kč spolku.(Po likvidaci Sta-

sokolů, DTJ, hasičů a skautů upravili okolní terén, vyvezli z Radyně velké množství
suti, zpřístupnili vchod do vnitřního paláce. Také byla zabezpečena lešením nestabilní hradní věž. Spolek úzce spolupracoval
s tehdejším Státním památkovým ústavem,
s architektem Václavem Kleinem a místním stavitelem Karlem Štikou. Spolek pro
záchranu Radyně a Hůrky si vytyčil na rok
1921 dva úkoly: a) pokračovat v záchraně a
zpřístupňování hradu Radyně a b) postavit
v areálu hradu pro turisty výletní restauraci.
Nejbližší restaurací v okolí byla totiž do
té doby pouze výletní restaurace „Výrovna“.
Lesní restaurace „Na Výrovně“
(Radyňská č. 187, zrušena v r. 1953)
Tato první restaurace pod Radyní vznikla
již za Rakouska - Uherska. Nyní je z něj
přestavěný rodinný dům a dříve rozsáh-

roplzeneckého pivovaru v r. 1928 převzal
závazky plzeňský pivovar Gambrinus). Nájemce restaurace, vybraný konkurzem, se
také musel zavázat (kromě obvyklé povinnosti nepředražovat sortiment a udržovat
restauraci i její záchody v čistotě), že „Rovněž převezme prodej vstupenek, pohlednic
a brožura obstará otevření i zavření hradu“.
(Vstupenky atd. se prodávaly ve výběrčí
budce, zhotovené téhož roku na Velikonoce tesařem Krňoulem). Večer se dalo v restauraci sedět pouze při svíčkách, protože
elektřina byla zavedena až r. 1957. Nájemci
se střídali, asi nejdéle od roku 1941 zde vydržel Josef Pravda, v r. 1949 si restauraci
pronajala jeho manželka Aloisie. Měli jen
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obyčejný sortiment pro turisty (pivo, kávu,
čaj, vuřty atd.) a také limonádu Radyňský
pramen, z místního artézského vrtu 3).
Majitelem restaurace byl až do ukončení
své činnosti v r. 1952 Spolek pro záchranu
Radyně a Hůrky. Poté ji převzalo Západočeské konzumní družstvo, v r. 1966 přešla
formálně pod RAJ Přeštice. V roce 1954 si
manželé Pravdovi pronajali nedalekou hájovnu k bydlení a Aloisie Pravdová nadále
vedla restauraci až do r. 1973, kdy odešla

do důchodu. Poté ji vedla paní Sloupová,
pak se vedoucí často střídali. Restaurace
měla od počátku problémy s vodou: jeden
z nájemců dal sice v r. 1933 vykopat studnu
na povrchovou vodu, ale to nedostačovalo. V r. 1976 byl již notně zchátralý objekt
stržen a na jeho místě byla vystavěna nová
zděná restaurace U Radouše (zachován zůstal pouze sklep). Po tzv. „sametové revoluci“ došlo k privatizaci, která ale nedopadla
dobře… po mnoha letech, kdy objekt měnil majitele a byl otevřen jen občas (také tu
marně hledali vodu) jej nakonec odkoupilo
město, upravilo a v r. 2017 úspěšně pronajalo. Restaurace Pod Radyní si získala oblibu
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svou výtečnou kuchyní (zvěřina, žebírka,
paštiky atd.) a příjemným prostředím…
Restaurace U Zíků (dříve p. Černého, Radyňská 280)
Vznikla spolu s výstavbou vilové čtvrti
kolem roku 1925 jako moderní výletní restaurace. Již od počátku to byl i penzion,
dokonce i s kulečníkem. Souviselo to úzce
s rozsáhlou výstavbou reprezentačních

vil počátkem 20. let na dnešní Radyňské
třídě. Jejich movitější majitelé se v hostinci rádi pobavili… také se stala oblíbeným

cílem nedělních výletů staroplzeneckých
sokolských rodin.
Anna Velichová
Poznámky:
1
) Waldštejnové o ruinu Radyně ztratili zájem již předtím. Sice jej v září 1885 navštívil v souvislosti s nedaleko se konajícími
vojenskými manévry císař František Josef
I., aby zde z romanticky upravené věže
sledoval vojsko na polích mezi Vlčtejnem,
Chválenicem, Losinou a Štěnovicemi, ale
již o rok později došlo k pohromě. Do
hradu se vloupal pomatený žhář a zapálil
je: všechny romantické úpravy i dřevěné

RADYŇSKÝ PRAMEN –
VYHLÁŠENÁ
STAROPLZENECKÁ
LIMONÁDA
V letech 1914 – 1918 si pan Blecha postavil na Radyňské třídě (tehdy Třídě čs.
legií) č. p. 232 rodinný domek s krámkem.
Zároveň si dal na zahradě vyhloubit artézskou studni do hloubky 70 metrů: chtěl totiž využívat kvalitní pitnou vodu k výrobě
šumivých limonád s různými příchutěmi.

Výrobna ve zděné kůlně domku zásobovala od roku 1920 šumivými limonádami
značky Radyňský pramen všechny staroplzenecké restaurace i obchody s potravinami. Prodávala se i v originálních lahvích

s různými příchutěmi (např. s malinovou
či citronovou, ale nejlepší prý byla čokoládová) také v domku Blechových, kde
byl i krám. Živnost vzkvétala a Radyňský
Pokračování na str. 6

schodiště z první poloviny 20. století lehly
popelem a zřítily se. Od té doby Radyni Waldštejnové již vůbec neužívali. Na
konci 1. světové války dokonce zamýšleli
prodat zříceninu obchodníkovi Blochovi,
patrně jako zdroj stavebního kamene.
2
) Společnost pro
záchranu Radyně a Hůrky byla
spojena s osobností známého
plzeňského historika a archiváře, dr. Fridolína Macháčka
(1884 – 1954),
který byl předsedou od r. 1926
do ukončení činnosti spolku v r. 1951. V roce 1944 byl za
svou odbojovou činnost zatčen, vyslýchán
a odsouzen, načež strávil zbytek války
v koncentračních táborech. Po válce se
k činnosti předsedy vrátil.
3
) Dalším pramenem kvalitní pitné vody byl
v té době ve Starém Plzenci pramen Skočovka, vyvěrající nedaleko viaduktu – ten
byl používán staroplzeneckým pivovarem.
Prameny:
• J. Sutnar, V. Fišer a J. Sutnarová: Sto let
hradu Radyně ve správě města a státu.
Sto let od založení Spolku na záchranu
Radyně a Hůrky. OSHR 2020 (citace pochází ze str. 20)
• čl. Velichová, A.: Spolek pro záchranu Radyně a Hůrky, strojopis 2018 (nepublikováno)
• rozhovory s Jaroslavem Hrubým v r. 2018
• rozhovor s Pavlem Langem 13. 3. 2021
Vyobrazení:
- historické fotografie hostinců – sbírka
Františka Ulče
- současné fotografie hostinců – foto Vladimír Sedlák
-portrét dr. Fridolina Macháčka – www.wikipedie.cz
-průkazka člena Spolku za záchranu Radyně a Hůrky – archiv autorky
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Pokračování ze str. 5
pramen se stal oblíbeným široko daleko.
Majitel dbal i na reklamu svých výrobků,
jak je vidět z dobového tisku, dokonce dal

ky a Blecha je měl roznášet: ve skutečnosti
Brejcha pouze půjčil svoji chatu známému, který tam tyto letáky měl.) Odsoudili
jej na 16 let: byl poslán na nucené práce
do uranových dolů Jáchymov. Manželka,

zhotovit i skleněný reklamní diapozitiv,
který se promítal v kině před filmem. Výrobna prosperovala i za protektorátu.

která zůstala v domě sama, vyřešila nakonec své psychické problémy sebevraždou.
Poté pana Blechu po 8 letech propustili.
V roce 1965 odjel za dcerou do Ameriky,

pobyl tam půl roku, ale vrátil se, protože
onemocněl. Po návratu domů však zemřel
v nemocnici v Motole v r. 1966. Dcera pak
domek v r. 1968 prodala nynějším majitelům. Dům podstatně přestavěli (vůbec se už
nepodobá tomu
pů v o d n í mu ) ,
kůlnu opatřili
břízolitem.
Studna
byla
odstřely ve staroplzeneckém
lomu v 60. letech částečně
zasypána
(je
nyní hluboká pouze 35 metrů) a jsou v ní
asi 2 metry vody.
Anna Velichová
Prameny:
• 5. příloha kroniky Starého Plzence a Sedlce 2009 – Místní restaurace a obchody
kdysi a nedávno
• rozhovor s Jiřinou Kramlovou 13. 3. 2021
• rozhovor s Pavlem Langem 13. 3. 2021
Vyobrazení:
- láhev Radyňský pramen – foto Petr Tolar
-viněty Radyňského pramene (malinovka
a citronáda) – archiv Jiřiny Kramlové
- foto dnešního stavu kůlny (výrobny Radyňského pramene) - Vladimír Sedlák
- reklamy Radyňského pramene – archiv Miroslava Čadka a Františka Ulče
-reklamní diapozitiv Radyňský pramen, část
plnicího zařízení – sbírka Vladimíra Sedláka

Přišel květen roku 1945 a s ním osvobození Plzence americkou armádou. Jediná
dcera manželů Blechových Stanislava se
tehdy zamilovala do jednoho z Američanů.
Provdala se za něj a v r. 1946 s ním odjela do Ameriky. A přišly daleko horší časy.
Pan Blecha byl (spolu s majitelem tiskárny
Brejchou) v roce 1953 obviněn z protistátní
činnosti. (Brejcha prý tiskl protistátní letá-

KULTURA
STARÝ PLZENEC
- STŘÍPKY Z HISTORIE
A SOUČASNOSTI
Kdy a proč vznikl nápad o vydání knihy? Kdy by kniha měla vyjít? Jak bude
vypadat?
Už několik měsíců uvažujeme o vydání
knihy, která by mapovala bohatou historii
Starého Plzence. Spolupracujeme s plzeňským nakladatelstvím Starý most, které
má s vydáváním podobných knih mnoholeté zkušenosti. Chceme využívat hlavně
dochované fotografie, které mají velkou
vypovídací hodnotu. A to jak se sbírek
různých institucí, tak hlavně ze sbírek
staroplzeneckých občanů. Kniha by měla
vyjít na podzim letošního roku. Bude se
zabývat nejen nejstarší historií města, ale

i tou historií ne příliš vzdálenou. Velká část
knihy bude věnována historii jednotlivých
domů. Ale chceme postihnout i události
ve městě či život různých spolků i sportovních klubů
Kdo bude autorem? Mohou občané
Starého Plzence nějak pomoci a vlastně
stát se tak trochu i spoluautorem téhle
knihy?
Ano, přesně tak je kniha koncipovaná.
Nebude mít jednoho autora, ale celý kolektiv. A dá se říci, že spoluautorem bude každý, kdo do knihy přispěje třeba jen jedinou
fotografií. Tímto bychom chtěli poprosit
občany, kteří mají doma staré fotografie,
dokumenty, reklamy, pohlednice… vztahující se k životu města, jestli by byli tak
ochotni a zapůjčili by je nám k naskenování do této knihy. Budeme rádi i za tipy,
které se budou týkat významných rodáků

a občanů, kteří ve Starém Plzenci žili či žijí.
Odměnou všem zúčastněným bude uveřejnění jejich jména v knize a dobrý pocit.
Máte „styčného důstojníka“ pro sbírání podkladů? Jak bude zapůjčení podkladů probíhat?
Máme. Je jím staroplzenecký občan
Petr Vrobel. Můžete se s ním domluvit na
mailu: mandomondo@seznam.cz nebo
v naléhavějších případech na telefonu
603 252 158. U některých podkladů si mohou občané po předešlé domluvě počkat
na okamžité naskenování a materiály si
mohou vzít hned zase domů. Předem děkujeme za každou fotografii či dokument,
který nám bude nabídnut k publikování.
Na otázky odpovídal
Petr Flachs
spolumajitel nakladatelství Starý most
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Kultura ve Starém Plzenci
KALENDÁŘ DUBEN 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
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Oslavyy osvobozeníí

naa Radyni

Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659,
e-mail: benediktova@staryplzenec.cz
www.staryplzenec.cz
CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY Předhradí hradu Radyně, Starý Plzenec
Otevřeno denně: 09:00 h – 18:00 h pouze
v případě uvolnění vládních nařízení za podmínky dodržení hygienických podmínek.
Tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.ic-radyne.cz
HRAD RADYNĚ
Otevřeno: SO, NE a svátky od 10:00 h do
18:00 h pouze v případě uvolnění vládních
nařízení za podmínky dodržení hygienických
podmínek.
Tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.ic-radyne.cz

14:00 h – 18:00 h
Předhradí hradu Radyně
Program:
• 14:00 – 18:00 k poslechu hraje Orchestr Miroslava Novotného
• 17:00

příjezd konvoje historických vojenských vozidel
Konvoj vítězství 1945

Doprovodný program:
• 14:00 – 18:00 zábavný program pro děti v Centru služeb pro turisty

ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA - uzavřena
www.rotunda-hurka.cz
STAROPLZENECKÁ GALERIE
- uzavřena
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.

Občerstvení zajištěno.
Vstup zdarma.
Akce se uskuteční pouze v případě uvolnění vládních nařízení.
V průběhu akce budou pořizovány fotografie, které budou využity k propagačním účelům města Starého Plzence.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 5. dubna 20201uplyne sedmý rok
smutného výročí, kdy nás navždy
opustila naše milovaná manželka,
maminka a babička
paní Olga Chrastilová.
Na její velkou lásku stále vzpomínají
manžel, dcera a syn s rodinami.

Dne 23. dubna 2021 uplyne 5 let,
co nás navždy opustil
pan Jaroslav Pakštefel.
Kdo jste jej znali a měli ho rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuji, manželka, děti s rodinami
a ostatní příbuzní.

Dne 24. března 2021 uplynulo osm
smutných let, co nás navždy opustila
paní Jana Divišová.
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.
Syn s rodinou..

Dne 23. dubna 2021 uplyne 5 let od úmrtí
pana Miroslava Fremra.
Všem, kteří nezapomněli, děkuji.
Manželka a děti s rodinami.
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NAŠE ŠKOLY
ÚNOR V MŠ STARÝ
PLZENEC

Děti se učily pravidlům zdvořilého chování ve
společnosti
Foto: Kateřina Vlachová Khaurová

V druhé polovině února nás překvapilo krásné počasí. Konečně začalo svítit
sluníčko a ve vzduchu začalo být cítit jaro.
Hurá. A tak jsme nelenili a vydali jsme se
na poslední zimní vycházku. Každá třída se
vypravila dle svých možností do okolí MŠ.
Sledovali jsme tající sníh na louce, v lese i na
polích. Tající led na rybnících, na řece, ale
i na louce. Nastudovali jsme si, čím je dobré
krmit kachny a labutě a v masopustním týdnu jsme se je vydali potěšit. Děti byly nadšené a labuťák se nám za odměnu představil
v celé své kráse. Všichni jsme se moc těšili na
karneval, ale protože byl v MŠ menší počet
dětí i paních učitelek, rozhodli jsme se ho odložit, než se zase všichni sejdeme. Páťáčkové
si místo karnevalu uspořádali malou discotéku a učili se správné etiketě. Od března jsou

dveře všech školek zavřené, a tak předškoláci
z páté a čtvrté třídy začali distanční vzdělávání. Už jsme si ho zkusili na podzim a jde nám
to všem moc hezky. Děkujeme všem rodičům
za zpětnou vazbu. Vaše fotky, videa a vtipné
komentáře nás udržují v dobré náladě. Už
se na vás všechny zase moc těšíme. A co nás
čeká, až se dveře naší školky zase otevřou?
Určitě karneval, vítání jara, velikonoční zajíček, badatelská výprava, olympiáda a spoustu
dalších akcí. Největší překvapení však čeká
naše děti na školní zahradě. Je to nové hřiště. A to vám tedy řeknu, to budete koukat.
Za nové hřiště moc a moc děkujeme našemu
zřizovateli, městu Starý Plzenec. Je nádherné.
Děkujeme. Blíží se nám i zápis do MŠ, který
bude probíhat v květnu. Jakou formou a za
jakých podmínek se dozvíte na našich stránkách. Už se na vás moc těšíme. Přejeme krásné a hlavně prosluněné dny vám všem.
Kateřina Vlachová Khaurová, učitelka

ZÁPIS DO MŠ STARÝ PLZENEC
EC
Zápis dětí do Mateřské školy Starý Plzenec pro školní rok 2021/2022
2 proběhne
prob
běh
ěhn
ne
v období od 2. května do 16. května 2021.
Na základě doporučení MŠMT a vzhledem k mimořádným protiepidemickým
emic
em
ický
kým
m
opatřením v ČR bude zápis organizován bez osobní přítomnosti dětí a zá
zákonných
áko
k nn
nnýc
ých
ýc
h
zástupců ve škole.
Podrobné informace k zápisu včetně aktuálních formulářů ke stažení
níí naleznete
nal
alez
ezne
ez
nete
ne
tte
e
během měsíce dubna na webových stránkách školy www.msstaryplzenec.cz.
lzen
lz
enec
ec.c
.c
cz.
Těšíme se na Vás.
Zdeňka Staňková, ředitelka
ite
telk
lk
ka školy
šk
kol
oy

SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE

Občanský spolek Hůrka a Radyně zaměřuje letos svoji pozornost k Radyni. Jako
první náš počin bude vyčištění prostoru
pod severním valem od velkého množství
větví. Pálení jsme zahájili 27. února. A teď
čekáme, kdy budeme moci pokračovat.
Jitka Sutnarová, předsedkyně OSHR
Foto: archiv OSHR
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Milovníci vycházek po naučné stezce směrem k Markovi jistě poznávají toto
místo na fotografii, které je v době dešťů
nejproblematičtější na trase naučné stezky.
Bolest tohoto místa dávno známe. Žádali
jsme již dříve i za vás, kteří tady rádi chodíte, o pomoc městský úřad. Naše tři brigádnické hodiny s krumpáčem v ruce situaci
výrazně nezlepšily. Myslíme, že bude zapotřebí odborného posouzení a mechanizace
k odvodnění terénu. Jak to posoudí městský
úřad po naší opětovné žádosti, uvidíme.
Jitka Sutnarová, předsedkyně OSHR
Foto: Pavel Beneš
Dle vyjádření správce městských lesů Stanislava Hrachovce probíhá v současné době
v dotčené lokalitě těžba kůrovcového dřeva.
Po skončení těžby bude cesta „k Markovi“
uvedena do původního stavu.
red RL

VELIKONOČNÍ STEZKA
– CESTA
ZA NEUVĚŘITELNÝM
POKLADEM
V plzeneckém lese pod Radyní připravila YMCA Plzeň Velikonoční stezku s deseti
zastaveními, kterou si od neděle 28.3. každý
individuálně bude moci projít. Na stezku se
nejlépe dostanete z Modřínové ulice. První
plakát najdete na lesní cestě za první závorou
(počítáno od Radyňské ulice). Tam bude také

mapa celé stezky. Na každém plakátu najdete
obrázek a tři QR kódy. První QR kód zobrazí text k obrázkům. Druhý QR kód odkazuje
na video, to už po vás data vyžadovat bude.
Pokud vám ale bude stačit, že si informace ke
každému zastavení sami přečtete, obejdete se
zcela bez dat. Třetí QR kód odkazuje na web,
kde je celá stezka znovu popsaná, se všemi
obrázky a videi a také s formulářem, kde po
zadání e-mailu dotyčnému dorazí do e-mailové schránky krátký projekt na doma.
Každý účastník tedy bude potřebovat
chytrý telefon, kam si stáhne aplikaci čtečka
QR kódů, sportovní obuv a dobrou náladu.

Po zdárném absolvování stezky si děti ještě
budou moci najít balíček s překvapením.
Na stezku bude možné vyrazit od 28.3. do
Velikonočního pondělí 5.4. včetně.
Více informací získáte na webu ymcaplzen.
cz. Případně rovnou volejte Lence Šimánové
(777 286079) nebo Petře Koňaříkové (777
179312). Také mi můžete napsat mail na
lenicka.z@email.cz.
Hodně zdaru na cestě velikonočním příběhem přeje Lenka Šimánová a celá YMCA
Plzeň.
Lenka Šimánová
členka YMCA Plzeň

SPORT
TENISOVÁ ŠKOLA
SK SPORTTEAM DOLI
STARÝ PLZENEC, Z.S.
Také v letošním roce bychom chtěli uspořádat naši tenisovou školu pro děti od 7 let.
Situace s covidem je letos ještě složitější než
v loňském roce a sportu ani jiným odvětvím
nepřeje. Přesto máme letní část tenisové ško-

ly připravenu a budeme sledovat rozvolňování vládních nařízení. Vloni byly venkovní
nekolektivní sporty povoleny mezi prvními.
V případě zájmu sledujte naše webové stránky. Pokud to bude umožněno, zahájíme jako
obvykle koncem dubna (den ještě upřesníme), v opačném případě bude termín zahájení posunut dle vývoje pandemie.
V každém případě se přihlašujte již teď,
abychom jsme měli přehled o počtu účastní-

ků a mohli jsme vás operativně kontaktovat.
Všichni doufáme, že v brzké době budeme
zase normálně žít a povolení sportu nám zcela jistě zvedne náladu.
Informace a přihlášky do tenisové školy:
M. Doležel, telefon 605 987 754,
604 206 445.
Email: sportteamdoli@seznam.cz,
Web: www.skdolistaryplzenec.banda.cz
Milan Doležel

INZERCE
INZERCE Z KUPONU
■ Hledám ke koupi stavební pozemek nebo
2

zahradu o velikosti cca 500 m určený k výstavbě RD ve St. Plzenci nebo Sedlci. Nabídněte. Tel.: 733 148 136. Právní servis zajištěn.

■ Prodám

pán. sako tmavomod. a šedé,
obě s drobným vzorkem, vel. 52-53. Tel.:
721 707 515.

■ Prodám tmavomod. pán. kalhoty, pas 103
cm, d 108 cm, tesil, bavlna. Cena dohodou.
Tel.: 721 707 515.

pálivé. Tel.: 602 887 110.

■ Prodám světlou jídelní soupravu buk-masiv, 6 čal. židlí + rozkl. stůl. Cena 4.500 Kč.
Tel.: 602 886 554.

■ Kdo doučí matematiku pro příj. zkoušky
na střední školu (učitel, VŠ i SŠ)? Tel. 731 635
739.

■ Sháním pozemek (i malý) pro stavbu RD.

■ Sháním dámské jízdní kolo staršího typu,

Tel.: 608 169 864.

■ Prodám sazenice feferonek - svíčky, extra

■ Pronajmu byt 2 + 1 v panelovém domě ve
Starém Plzenci. Tel.: 777 640 102.

brzdící také sešlápnutím nohy. Tel.: 776 325
756.
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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
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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

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

Radyňské listy - duben 2021

Strana 13

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek
prodává slepičky

typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách,
Green Shell - typ Araukana,
Dark Shell - typ Maranska.
Stáří slepiček: 16-20 týdnů;
cena: 185 - 229 Kč/ks
Prodej se uskuteční
12.04., 16.05. a 13.06. 2021 – 15.35 h
Starý Plzenec – naproti čerp. stanici MOL

ÐPIRWOÀTě°WTÞZIO

pouze

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky
Informace PO – Pá 09:00 – 16:00 h
tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Veletrh práce
a vzdělávání
ONLINE

30.03. - 01.04. 2021.
Celý veletrh je pro návštěvníky ZDARMA,
včetně přednášek a individuálního
poradenství.
www.veletrhPRACE.online
h ps://www.facebook.com/veletrhprace
h ps://www.instagram.com/veletrhprace/

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

NOVĚ

PIZZA
S VAT E B N Í H O S T I N Y | P R

L AV Y N
OMOCE | OS

AROZ

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

www.staroplzenecka-restaurace.com

ENIN |

INGO
C AT E R

V É S LU Ž B Y |

P E N S I O N - U B Y TO VÁ N

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

Í
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WƌŽǀĄĚşŵĞŬůĞŵƉşƎƐŬĠ͕
ƉŽŬƌǉǀĂēƐŬĠĂƚĞƐĂƎƐŬĠƉƌĄĐĞ
<ŽŶƚĂŬƚ͗ZŽŵĂŶZE|
aƛĄŚůĂǀǇϲϲϮ͕ƚĞů͗͘ϲϬϯϱϭϬϰϮϬ

ve Starém
ť
í
s
á
k
c
ti
Rychlým internetem to u nás
Jediná op onkurenčně nejrozhodně nekončí! Nabízíme
Bezk
č
mimo jiné také:
Plzenci.
z a 300 K
í
n
e
j
o
p
i
př
pora pro
chytrou internetovou
r y chlejší
d
o
p
á
v
o
Špičk
televizi (IPTV)
měsíčně.
d enně .
h
4
2
y
ík
zn
zabezpečovací a kamerovéé
naše záka
systémy pro Vaše domy
kušebního
z
E
C
Í
S
Ě
M
levné telefonování (VOIP
P)
a navíc 2
ARMA!
D
Z
a
l
e
c
z
www.mraknet.com provozu
Všechny vaše dotazy zodpovímee na zákaznické
záákaznické lince 602 370
nebo na internetu mraknet@mraknet.com

766

