
Vážení spoluobčané, sousedé,
 začínáme další rok v kalendáři našich ži-
votů. S  jeho startem přichází čas plánování 
společně s  bilan-
cováním toho, co 
se nám v  tom roce 
uplynulém povedlo 
a co bychom rádi vy-
lepšili. Mnozí si také 
dáváme novoroční 
předsevzetí. Pro mě 
osobně nejsou před-
sevzetí něčím, co by 
mělo na  přelomu 
roku zásadně ovlivnit život můj a život mých 
blízkých. Myslím si, že na jakoukoli změnu je 
čas kdykoli a není nutné čekat na Nový rok. 
Já přesto letos mám před sebou výzvu. Mož-
ná bych to i  nazval jakýmsi předsevzetím, 
a tím je plně se věnovat práci pro město. Po-
kud bych měl trochu bilancovat, jde v mém 
případě o  opravdu krátký čas. Vždyť to 
na Štědrý den byly dva měsíce, kdy jsme s ko-
legy v městské radě odstartovali novou etapu 
v pracovním životě. A to se samozřejmě od-
ráží i v životě osobním, což by mohla potvrdit 
moje rodina. Byli a jsou to mojí blízcí, přátelé 
a  sousedé, kteří naplno čelí mým čerstvým 
zážitkům spojeným s postem starosty našeho 
krásného města. A jsou to velmi často starosti 
starosty, ale jsou to i velmi milé povinnosti.
 Je toho opravdu hodně, oč bych se rád 
podělil. Podařilo se nám vysoutěžit a  po-
depsat smlouvu na  svoz tříděného odpa-
du, zahájili jsme projektování nových vo-
dovodů, aby mohl být ukončen stopstav 
novým přípojkám pod tratí. Intenzivně se 
věnujeme zachování jídelny v budově pat-
řící společnosti Pronap v likvidaci, v tomto 
ohledu oceňujeme aktivní přístup samotné 
společnosti Mijap. Intenzivním jednáním 
s  projektanty navazujeme na  předchozí 
práci i  oprašujeme rozpracované a  z  nej-
různějších důvodů historicky pozastavené 
projekty. Jednáme s  dodavateli dopravy 
o  možnostech nových spojů pro lepší do-
sažitelnost nákupů a nově sladíme naše ta-
rify s  plzeňskými tak, aby senioři ve  věku 
65-70 let nemuseli platit ve  vozech MHD 
do Koterova. V Plzni totiž bude právě pro 
tuto kategorii platit cestování MHD zdar-
ma, a  tak totéž zavedeme i  my. Věnujeme 
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SLOVO STAROSTY

se pokračování projektování nových úseků 
cyklostezek, v tomto ohledu nás těší energie 
a  vstřícnost nového starosty Šťáhlav pana 
Ondřeje Magliće. 
 Úplně z jiného soudku povinností, které 
ani nelze takto nazvat, jsou pro mě setká-
ní s  novými občánky našeho města. Je mi 
ctí ofi ciálně je u  nás přivítat a  velmi si ta-
kovou společnost užívám. Potěšila mě také 
návštěva domova s  pečovatelskou službou 
Harmonie v  Mirošově. Setkání s  „našimi“ 
občany, o  které se v  domově starají, způ-
sobilo, že jsem si uvědomil, jak pomíjivé 

starosti často řešíme a  jak moc bychom si 
měli vážit zdraví, života a  především těch, 
kteří mají cenné životní zkušenosti, a přesto 
na ně společnost zapomíná. Jak krása mimi-
nek, tak moudrost a vyprávění seniorů do-
káží člověka přivést k přemýšlení o vlastním 
životě.
 S těmito dojmy bych vám rád popřál pře-
devším pevné zdraví, pohodu v životě, štěs-
tí a  nový rok stabilnější i  radostnější než ty 
předchozí a zároveň plný vzájemných oboha-
cujících setkání. 
 Jan Eret, starosta

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

V lednu 2023 proběhne i v našem městě Tříkrálová sbírka. Výtěžek sbírky v našem městě 
bude rozdělen mezi potřebné, kteří se dostali do fi nanční tísně vinou například navýšení cen 
energií apod. Podrobnosti o způsobech pomoci najdete uvnitř tohoto čísla. Předem děkujeme 
za každou darovanou částku.

 Foto: Marie Laiblová
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ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ MĚSTA

VŠICHNI BY MĚLI MÍT 

STEJNOU ŠANCI 

POHYBOVAT SE 

PO MĚSTĚ

 Roman Suda je nově zvoleným předse-
dou komise pro  občanské a  sociální zále-
žitosti Starého Plzence a Sedlce. Povoláním 
speciální pedagog a ředitel dětského domova. 
Současně místopředseda a  sportovní ředitel 
Českého paralympijského výboru a předseda 
tělovýchovné jednoty pro zdravotně postiže-
né sportovce TJ Halma Plzeň. V Plzenci žije 
spolu s rodinou od roku 2015 a mezi jeho zá-
liby patří především sport, kultura (zejména 
hudba a divadlo) a samozřejmě rodina.
 Pane předsedo, máte bohatou praxi 
v  sociálních službách, připravoval jste ně-
kolik národních i mezinárodních projektů 
k transformaci sociálních služeb v ČR. Jak 
se právě tyto vaše zkušenosti dají přenést 
na  lokální úroveň? Co považujete za hlav-
ní prioritu a  na  co se zaměříte nejdříve? 
Myslím, že mé dlouholeté zkušenosti lze vel-
mi dobře využít právě v místě, kde žiji. Je to 
místo, které je mi aktuálně nejbližší a  mám 
možnost se na  věci podívat i  zevnitř nebo 
pohledem lidí, které osobně znám. První je 
společná vize členů naší nové komise. Všich-
ni do toho jdou s nadšením a už z podstaty 
věci s velkou chutí pomáhat druhým. Každý 
z nás je ale trochu jiný, s jinými zkušenostmi 
a je tedy zásadní, abychom se shodli na tom, 
které jsou právě ty hlavní myšlenky a  směr. 
Setkáváme se pravidelně, myslím, že jsme 
na dobré cestě a na práci se vyloženě těšíme.
 Dá se říct, že Sedlec a Starý Plzenec jsou 
města, která jsou přátelská k osobám s ome-
zením pohyblivosti? Mé vnímání je aktuálně 
takové, že máme ve  Starém Plzenci a  Sedlci 
v  této oblasti rezervy. Jedním z prvních plá-
novaných kroků, od  kterého se chceme od-
píchnout, je oslovit kvalifi kované odborníky 
z  Krajské rady zdravotně postižených, kteří 
nám pomohou bezbariérovost města monito-
rovat. Nejedná se totiž jen o osoby s omeze-
nou pohyblivostí, ale také o osoby se senzoric-
kými vadami (zrakově a  sluchově postižení) 
nebo také o  lidi s horší orientací v prostoru. 
Všichni by měli mít stejnou šanci pohybovat 
se po městě a my se tomuto ideálu, pokud to 
bude možné, chceme co nejvíc přiblížit.
 Jedním ze základních ukazatelů vyspě-
losti společnosti je fakt, jak je schopna po-
starat se o slabší a méně soběstačné. Jinými 
slovy, jakou a jak fungující sociální politiku 
vedou. Jak je na  tom naše město? Myslíte, 
že se zde méně soběstační spoluobčané cítí 
součástí společenství? Je co zlepšovat? Měs-
to Starý Plzenec má aktuálně registrovánu 
jednu sociální službu, a  to terénní pečova-
telskou službu. Podle mého názoru a z reak-

cí kolegů v komisi při jednáních myslím, že 
rezervy máme například v pobytové sociální 
službě pro seniory. Jak už jsem zmínil, chce-
me se dostat dál a zlepšovat se ve vytváření 
lepších podmínek pro méně soběstačné ob-
čany. Komise nyní začíná pracovat na zpra-
cování vize poskytování sociálních služeb 
ve  Starém Plzenci. I  při tomto zpracování 
chceme aktivně komunikovat s občany a zjiš-
ťovat jejich potřeby.

 Již dlouho se ve  Starém Plzenci a  Sedl-
ci ví o  tom, že dům pro seniory nesplňuje 
dostatečně svou roli. Souhlasíte s vedením 
města, že je to důležitý bod ke změně? Jed-
noznačně souhlasím. Tzv. dům pro seniory 
ve  Starém Plzenci není registrovanou po-
bytovou sociální službou dle zákona o  so-
ciálních službách, a  to může přinášet různé 
složitosti lidem, kteří zde bydlí. Pokud není 
služba akreditována, nemusí splňovat stan-
dardy poskytování sociálních služeb, a navíc 
nemůže čerpat dotace na  poskyto-
vání sociálních služeb. A  bez zdrojů 
to zlepšování půjde jen velmi těžko. 
Demografi cky žije ve Starém Plzenci 
více než pětina obyvatel starších 65 
let. Nemusí to znamenat, že potře-
bují automaticky pomocnou ruku. 
Ale v  některých případech je tomu 
naopak a  pomoc vítají. Zprovoznění 
pobytové sociální služby může při-
nést do města nejen výhodu, že obča-
né, kteří o takovou službu mají zájem, 
zůstanou v místě, kde žijí desítky let. 
Zároveň taková sociální služba může 
přinést i  nové pracovní příležitosti 
pro občany. 
 Máte představu, jak s  běžnými občany 
města komunikovat, aby vnímali důleži-
tost pomoci a napojení na sociální témata? 
Osobně mám totiž dojem, že mnozí se neza-
pojí jen proto, že pro ně způsob pomoci není 
dosti srozumitelný. Chcete se zasadit i v ob-

lasti motivace spoluobčanů? Komunikace 
s občany je pro mne jeden z nejdůležitějších 
aspektů úspěšné realizace projektů. Jsem vel-
mi rád, že naše desetičlenná komise je velmi 
pestrá svým složením a  zastupuje prakticky 
všechny vrstvy obyvatel. Přináší to i  různé 
úhly pohledů na věc. Máme v komisi mladé 
maminky s malými dětmi, občany středního 
věku s  většími dětmi i  obyvatelky, které zde 
žijí desítky let a zastupují tu nejzkušenější část 
populace. Sdělování a výměna informací ne-
může být omezena jen na moderní komuni-
kační kanály jako je web, či sociální sítě. Velký 
potenciál vidím v  Radyňských listech a  také 
v možnosti setkání s občany, kteří mají zájem 
o osobní jednání. 
 Kde mohou občané našeho města získat 
přehled o  tom, jak se zapojit nebo naopak, 
kde pomoc získat? Je nějaké místo, kde se 
soustředí přehledně uspořádané a komplex-
ní informace? V tuto chvíli Komise pro občan-
ské a sociální záležitosti připravuje informační 
leták o možnosti poskytování sociálních služeb 
nebo jak je možné požádat o příspěvek na péči. 
Přiznám se, že zatím sám některé informace 
musím hledat. Jsem velmi rád, že rada města 
zřídila Komisi pro propagaci města a komuni-
kaci a věřím, že právě tato komise komunikač-
ní strategii směrem k občanům vytvoří.
 Které místo ve  Starém Plzenci a  Sedlci 
je vám nejbližší? Kde dokážete načerpat 
novou energii? Musím říci, že mám něko-
lik oblíbených míst a  bezpochyby je jedním 
z  nich hrad Radyně. Mám nachozeny snad 
všechny stezky, které vedou k hradu, a  to ze 
všech stran. Nejvíce mám rád večerní výstu-
py s  čelovkou, které pravidelně absolvujeme 
s kamarády prakticky celou zimu. Moc se mi 
líbí cyklostezka směrem do  Koterova, ta se 
moc povedla. Jen je škoda, že navazující cy-
klostezka směr Šťáhlavy není zatím dokon-
čena. Nesmím zapomenout ani na  kulturní 

zařízení ve  Starém Plzenci. Podle mě máme 
velmi kvalitní hostince a restaurace. Hostinec 
byl, je a bude v naší zemi vždy velmi dobrým 
komunikačním prostředím pro občany. 
 za redakční radu Radyňských listů 
 Zdenka Ratajová

Roman Suda Foto: z archivu Romana Sudy

 Foto: z archivu Romana Sudy
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ZE ŽIVOTA MĚSTA
S ŘEDITELEM 

DIECÉZNÍ CHARITY 

JIŘÍM LODREM 

SI POVÍDALA 

KOORDINÁTORKA 

TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 

VE STARÉM PLZENCI 

MARIE LAIBLOVÁ

 Kdy Charita navázala na starý kolednic-
ký zvyk?
 Charitou obnovená kolednická tradice byla 
poprvé organizována v roce 2000 v olomouc-
ké arcidiecézi, mluvíme o ní jako o 0. ročníku 
Tříkrálové sbírky. Od  roku 2001 organizuje 
Tříkrálovou sbírku jako sbírku celonárodní 
Charita Česká republika. V  roce 2021 jsme 
v  důsledku pandemie covid-19 zavedli také 
koledování online na  www.trikralovasbirka.
cz, protože tříkrálové skupinky nemohly vyra-
zit na tradiční koledu. Osvědčilo se i zavedení 
statických kasiček. Tento rok se ale opět těší-
me na osobní setkání s dobrými lidmi.
 Pro koho tři králové koledují?
 Koledují na  podporu charitní pomoci 
potřebným lidem. Charita pomáhá lidem 
od  kolébky po  hrob. Mezi cílové skupiny 
patří matky s dětmi v  tísni, mládež ze soci-
álně problematického prostředí, lidé, kterým 
hrozí sociální vyčlenění a  lidé bez domova, 
chronicky nemocní, uprchlíci a cizinci, kteří 
u nás potřebují pomoci, zadlužení a dlouho-
době nezaměstnaní, fyzicky nebo kombino-
vaně handicapovaní lidé, pečujeme o seniory 
v  domácím prostředí nebo v  našich domo-
vech pokojného stáří. Část prostředků z Tří-
králové sbírky jde na přímou pomoc lidem, 
kteří jsou vytipováni místní kolední organi-
zací, charitou či farností, nebo třeba školou 
v případě dětí ze sociálně slabých rodin.
 Před zahájením sbírky jsou Tříkrálovou 
komisí vždy schvalovány záměry pomo-
ci. V posledních letech jich bývá v plzeňské 
diecézi 50 až 60. Je v  nich přesně uvedeno 
pro jakou službu nebo individuální pomoc 
budou uplatněny fi nanční prostředky, které 
se vracejí do koledního místa. Předsedou ko-
mise je Mons. František Radkovský, emeritní 
biskup plzeňský a nynější prezident Diecézní 
charity Plzeň, já jsem jedním z členů komise. 
 Jak se vykoledované peníze rozdělují?
 65 % vybraných prostředků se vrací míst-
ním charitám a  dalším pomáhajícím nebo 
vzdělávacím organizacím, které je vykoledo-
valy, 15 % je určeno na  podporu sociálních 
služeb a  projektů diecézní charity, která za-
střešuje charitní pomoc v diecézi, ta obvyk-
le zahrnuje více krajů. Diecézní charita Pl-
zeň pomáhá přibližně na  území Plzeňského 

a Karlovarského kraje. 10 % připadá na roz-
vojové projekty v zahraničí, v našem případě 
jde zejména o  podporu vzdělávání chudých 
dětí v  Jižní Americe, 5 % jde na  projekty 
a služby Charity Česká republika a 5 % jsou 
zákonné režie sbírky.
 Mohl byste nám více přiblížit vznik 
Diecézní charity Plzeň?
 Diecézní charita Plzeň vznikla krátce 
po ustanovení samostatné Diecéze plzeňské. 
Ta byla zřízena 1.listopadu v  roce 1993 vy-
jmutím části území zejména z  Arcidiecéze 
pražské a  Diecéze českobudějovické. Zahr-
nuje většinu Plzeňského kraje, Karlovarský 
kraj a  několik obcí Ústeckého a  Středočes-
kého kraje. Diecézní charita Plzeň byla za-
ložena prvním biskupem plzeňským Fran-
tiškem Radkovským 1. listopadu 1993. Tou 
dobou jsem se chtěl po zotavení po vážném 
poranění páteře, kvůli kterému jsem málem 
přestal chodit, vrátit ke  své profesi zootech-
nika. Přicházeli za  mnou ale kněží a  žádali 
mě, abych se ujal řízení diecézní charity. Měl 

jsem seznam důvodů proč to nepřijmout, 
až páter Žák řekl: „A  co vděčnost.“ Takže 
na ten pramen vděčnosti jsem navázal svým 
celoživotním posláním, protože jsem pocho-
pil, že Hospodin mě oslovil právě v tu chvíli 
jménem. Cítil jsem velkou symboliku prázd-
noty. Otci biskupovi jsem řekl, že se bojím 
a  jsem zcela nepřipravený. Ale také že jestli 
tohle Bůh chce a uzdravil mě pro tuto službu, 
pak nabízím svoji prázdnotu. Byl jsem pak 
prvním zaměstnancem. Hned na začátku se 
diecézní charita potýkala s  fi nančním neza-
jištěním a velmi nám tehdy pomohla sbírkou 
Caritas Regensburg. Ta byla přítomna i u za-
kládání některých dalších služeb v  diecézi 
a  s  jejími zástupci udržuji pevné přátelství. 
Naše partnerství je velkým obdarováním 
i  v  oblasti vzdělávání, výměnných stážích 
a skvělé spolupráce – letošní rok jsme spolu 
oslavovali 100 let Charity Regensburg a 100 

let Charity v  ČR. Diecézní charita z  oněch 
100 let slouží příští rok na podzim krásných 
30 let, ale i na našem území sloužila Chari-
ta částečně pod Diecézí České Budějovice 
a Arcidiecézí Praha. Je za co děkovat a všech-
ny informace o  šíři pomoci jsou k  nalezení 
na  stránkách www.dchp.cz. Děkuji, že nám 
pomáháte pomáhat je to moc potřebné. 
 Byl jste se někdy podívat na koledování 
ve Starém Plzenci?
 Starý Plzenec je pro mne velkým obda-
rováním hned z  několika důvodů. Mnoho 
let zde slouží ve  farnosti P.  Franta, kterého 
mám moc rád. Je zde mnoho mých a  na-
šich letitých přátel a  rád se stavím na  ná-
vštěvu. Propojení Plzně a Starého Plzence se 
pro mne skvěle propojilo cyklostezkou přes 
Koterov, kde rád zamávám našemu centru 
pomoci Domu sv. Vincence naproti kaplič-
ce a šup a  jsem na cyklostezce, kterou mám 
moc rád. No a pak Starý Plzenec to je bývalý 
hrad a rotunda – místo našich poutí a puto-
vání. Je zde krásně. V neposlední řadě jsem 

se setkal s farníky a takovými skvělými lidmi 
jako s paní Komínkovou, která byla zde ote-
vřeným srdcem pro potřeby lidí od Charity. 
Ale další jména jsou v mém srdci a tak jsem 
se zde setkal i s  týmem koledníků TS. Starý 
Plzenec patří přirozeně do mého i rodinného 
života mnoha výlety a dobrou hospodou. Ne-
smím zapomenout, že zde DCHP velmi in-
tenzivně pomáhala po masivní povodni roku 
2002 po 3 roky. 
 Jak je na tom diecézní charita dnes?
 Dnes má jen Diecézní charita Plzeň dvě 
stě padesát zaměstnanců a  provozuje přes 
dvacet sociálních služeb a  projektů a  meto-
dicky řídí činnost dalších charit na  území 
diecéze. V celku na této rozloze pracuje sedm 
set padesát pracovníků ve  více než padesáti 
sociálních službách. V  průběhu roku 2021 
pomohla Charita v  diecézi více než třinácti 
a půl tisícům lidí.

 Foto z archivu Marie Laiblové
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VÝTĚŽEK PRO DĚTSKÉ 

HEMATOONKOLOGICKÉ 

PACIENTY PŘEDÁN
 V  prosinci na  adventním trhu ve  Starém 
Plzenci  místní  maminky se svými fotbalo-
vými dorostenci prodávali vlastnoručně vy-
ráběné vánoční dekorace a  přidali se k  nim 
i  prodejci výborných laskomin. Celý výtě-
žek ve  výši 56  000 korun věnovali společně 
dětské hematookologii FN Plzeň. Zeptali 
jsme se vedoucího lékaře tohoto oddělení 
MUDr. Ing. Tomáše Votavy na to, čím vším 
si malí pacienti trpící leukémií prochází.
 Pane doktore jaké jsou prvotní příznaky  
leukémie?
 Ty prvotní jsou poměrně   nespecifi cké. 
Nejčastějšími jsou delší dobu trvající únava, 
teplota, bolesti kostí, mohou být i   krvácivé 
projevy. Prvotní diagnózu odhalí až krevní 
rozbor, na kterém  jsou v případě podezření  
patrné krevní změny. Následně provádíme 
vyšetření kostní dřeně v  celkové anestezii, 
aby to děti nebolelo.
 A co následuje?
 Hned zahajujeme intenzivní léčbu leuké-
mie dle mezinárodního protokolu (léčí se to 
v mnoha zemích stejně). Nejdříve nastupuje 
tabletová forma a následně chemoterapie.
 Má tato léčba nějaké nežádoucí účinky?
 Nejčastějšími nežádoucí účinky jsou   vy-

padávání vlasů, aft y v dutině ústní, problémy 
s infekty. Musíme si uvědomit, že léčba likvi-
duje nádorové buňky, ale zároveň  i imunitu. 
Po  skončení léčby většina těchto příznaků 
zmizí.
 Jak probíhá pobyt   na   hematoonkolo-
gickém oddělení?
 Děti a  hlavně rodiče tato nemoc velmi 
zaskočí. Na  oddělení máme prostředí plné 
dětských prvků, abychom dětem zajistili 
trošku dětské atmosféry. Do  6 let platí po-
byt rodiče pojišťovna automaticky, v případě 
starších pacientů žádáme pojišťovnu o úhra-
du a musím potvrdit, že pojišťovny vždy vy-
jádří souhlas. Přítomnost rodičů  je pro malé 
pacienty zcela zásadní pro jejich psychický 
stav, který je rozhodující pro úspěšnost cel-
kové léčby.
 Jak průměrně dlouho trvá léčba leuké-
mie u dětí?
 Každý pacient je jiný. Od zahájení inten-
zivní části, kdy nastupuje chemoterapie, trvá 
léčba minimálně půl roku, pokud je citlivost 
horší, může trvat i  rok. Pacient neleží v ne-
mocnici celou dobu, vše probíhá  v určitých 
blocích několika měsíců. Pak následuje udr-
žovací fáze.
 Jak staré děti jsou nejčastěji vašimi 
pacien ty? 
 Skladba pacientů je nejčastěji věková sku-
pina dětí 2-5 let, a následně adolescenti 
 Pane doktore, mladí sportovci za  výtě-

žek, na  základě doporučení sestřiček, na-
koupili potravinové   poukázky z  toho dů-
vodu, že nemocné děti mají často velkou 
chuť k jídlu. Čím to je?
 Ano, je to pravda. Součástí léčby je také 
podávání kortikoidů, které umí ničit nádoro-
vé buňky, ale zároveň   naruší metabolismus 
a často  velkým  zájmem dětí je  se pořádně 
najíst. Když je doba snídaně, oběda či večeře, 
některé děti jsou opravdu netrpělivé 

 Za rozhovor děkuje Gabriela Levorová

 Přejeme všem  dětským pacientům  a  je-
jich rodičům sílu a  víru při úspěšné léčbě 
a  rok 2023 beze strachu, co přinese zítřek. 
Zdravotníci na  dětském hematoonkologic-
kém oddělení dělají maximu pro to, aby na-
vrátili do  „normálního“ života každičkého   
dětského pacienta.
 Krásný rok 2023 přejí staroplzenecké 
maminky s fotbalovými dorostenci: Eva Dě-
kanovská s  Honzou a  Kubou, Gabriela Le-
vorová s  Honzou, Lenka Lišková s  Ondrou, 
Jana Lucáková s  Adamem, Veronika Pokor-
ná s  Vojtou a   Kristýna Svobodová s  Mírou 
a Kristiánem.
 Výtěžku pro hematoonkolické děti záro-
veň velmi pomohli: Lenka Děkanovská,  Jan 
Eisenreich ze společnosti Pizza Bagsy,   spo-
lečnost Pekařství Jílek, Papírnictví na Růžku 
a manželé všech zmíněných maminek.

 Foto: archiv HOO FN
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 NOVÉ CESTY K VÁM…

Milí spoluobčané, 
 radní našeho města již odhlasovali slože-
ní svých komisí, jako poradního orgánu pro 
vedení města. Jednou z  nových je Komise 
pro propagaci a  komunikaci, jejíž členové 
dostali za  úkol připravit koncepci pro nový 
a zároveň i moderní způsob propagace města 
uvnitř i navenek a nabídnout občanům Sta-
rého Plzence a Sedlce funkční cesty, jak lépe 
komunikovat s úřadem či našimi stávajícími 
spolky a kluby. Nepostradatelnou  bude spo-
lupráce s kulturní komisí na společné propa-
gaci akcí pořádaných městem.
 Současná, pro mnohé z  nás uspěchaná, 
doba přináší nové způsoby propagace i komu-
nikace, ale zároveň bychom neměli zapomínat 
na staré modely a způsoby, jak informace pře-
nášet. A co pro vás připravujeme nového?
Radyňské listy
 Společně se členy redakční rady bude-
me připravovat návrhy na  novou grafi ckou 
strukturu pro všechna nadcházející čísla. 
Radyňské listy vychází v  nákladu 2 400 ks, 
jsou dodávány zdarma do každé domácnosti 
a budeme velmi rádi, pokud nám napíšete své 
poznatky či připomínky k obsahu.
Webové stránky
 Úprava a  zkvalitnění našich webových 
stránek je prvním krokem ke kvalitnější in-
formovanosti. V  současnosti existují čtyři 

webové stránky, které město spravuje, které 
bychom rádi sjednotili, lépe strukturovali 
a  naplnili kvalitním a  aktuálním obsahem.  
Webové stránky jsou pro potřeby veřejnosti 
a  jejich používání by mělo být jednoduché, 
srozumitelné a zároveň  i komfortní. 
Propagace městských akcí 
 Ve spolupráci s odborníky připravíme jed-
notnou grafi ku a  jednoduchou  šablonu pro 
propagaci akcí a zároveň ji nabídneme i na-
šim spolkům pro případné použití (plakáty 
a další materiály).
Sociální sítě 
 Komise zmapuje přínos jednotlivých so-
ciálních sítí, které město využívá (Facebook 
a  Instagram) a  připraví návrh na  nové mo-
derní informační kanály, např. podcasty se 
známými osobnostmi Starého Plzence.
Logo/znak města
 Mnoho měst v  posledních letech přistu-
puje ke  tvorbě svého loga. Nedotknutelnost 
současného znaku zůstává zachována, ale 
logo je využíváno k  jednodušším procesům 
propagace. O této myšlence vás budeme i na-
dále informovat a  rádi bychom v  budouc-
nosti přijali hlas veřejnostiv případě výběru 
návrhu nového loga města.
Služby pro občany
 V našem městě pracuje řada živnostníků, 
ale často nevíme, kde si můžeme nechat opra-
vit boty, či kdo nám spraví zip. Vytvoříme 
seznam/katalog fi rem, živnostníků a  služeb, 

které jsou ve  městě dostupné, s  umístěním  
na web města. 
Spolky
 Ve  městě aktivně pracuje řada spolků, ale 
v současnosti není jednoduché najít jejich se-
znam, náplň a kontaktní osobu. Podobný kata-
log, jako u služeb, připravíme i v této kategorii.
Komunikace s občany
 Rádi bychom umožnili  otevřenou komu-
nikaci města s občany:
•   Město bude pořádat setkání k  dané pro-

blematice konkrétního  místa – například 
projednání generelu dopravy v problema-
tických částech přímo v terénu.

•   Podcasty – krátká audio/video sdělení 
o dění ve městě.

•   Pravidelná setkávání se členů rady s obča-
ny – možnost zeptat se na cokoli (na úřadě 
i na jiných prostranstvích).

•   Doporučíme Radě města uspořádat škole-
ní digitální gramotnosti převážně starších 
občanů – možno spojit s univerzitou třetí-
ho věku. 

 Doufáme, že vás představené novinky po-
stupem času příjemně překvapí nebo alespoň 
zaujmou. Budeme rádi za vaše názory či pod-
něty a v následujícím čísle Radyňských listů 
zveřejníme kontaktní informace pro nové 
cesty komunikace.
 Gabriela Levorová
 předsedkyně Komise pro propagaci 
 a komunikaci

Z ČINNOSTI RADY 

MĚSTA

 Dříve jste byli zvyklí nalézt na  těchto 
stránkách výtah z usnesení, kterými se Rada 
města zabývala. Protože jde často o slet úřed-
nických činností a povinností, rozhodli jsme 
se vybrat pro vás každý měsíc to, co považu-
jeme za zajímavé a co vás může zaujmout. 
 V prosinci je to například podpora dob-
rovolných hasičů jednotky SDH Starý Pl-
zenec, kteří si požádali o  schválení nákupu 
vybavení. Jde o 6 ks hadice za více než 18 tis. 
Kč a také termokameru na vyhledávání skry-
tých ohnisek v  ceně téměř 48 tis. Kč. Rada 
schválila také žádost jednotky SDH Sedlec 
o  podporu nákupu zásahových obleků pro 
členy výjezdové jednotky. Jde celkem o 3 kusy 
těchto obleků v ceně 57 tis. Kč. Sedlecká jed-
notka použije na nákup obleků své fi nanční 
prostředky a dodatečně obdrží dotaci z pro-
gramu Plzeňského kraje, který každoročně 
vypisuje řadu dotačních titulů na  podporu 
dobrovolných hasičů. Obě jednotky SDH 
využívají pro tyto účely fi nanční prostředky, 
které mají na daný rok stanovené z rozpočtu 
města. Touto cestou bychom rádi všem čle-
nům jednotek SDH Starého Plzence i Sedlce 
rádi poděkovali. Jsou to právě oni, kteří často 
jsou srdcem činnosti práce s dětmi a mláde-
ží, podílí se na mnoha akcích a konečně také 
jsou pravou rukou profesionálních hasičů při 
zásazích. Pomáhají zkrátka tam, kde je třeba. 
A za to si zaslouží náš respekt a poděkování.

 Na  pořadu jednání rady byla také cena 
vodného a  stočného pro rok 2023. S  ohle-
dem na  ekonomickou situaci kolem nás je 
jasné, že se nám nepodařilo cenu vodného 
a  stočného udržet na  současné výši. Máme 
povinnost držet se pravidel fi nančního mo-
delu vyplývajícího z dotační podpory OPŽP 
k  vybudování  z  důvodu realizace projektu 
„Kanalizace Malá Strana, Sedlec a  rozšíření 
ČOV Starý Plzenec“ a „Roz-
šíření vodovodní sítě v Sedl-
ci“. Po  jednání s  Vodárnou 
Plzeň jsme ale dospěli k mi-
nimálnímu navýšení ceny, 
které fi nanční model umož-
ňuje. Jednoduše řečeno, cena 
vodného a  stočného, kterou 
rada odsouhlasila, se zved-
ne zhruba o 14 % ze stávající 
ceny obou položek. 
 Téma společnosti PRO-
NAP stále rezonuje mezi 
námi všemi. Rada se ten-
tokrát zabývala schválením 
postupu činnosti likvidá-
torky společnosti. Ta musí 
veškerou likvidaci movitého 
majetku ve  výši více než 30 
tis. Kč předložit k  souhlasu 
radě, která jedná v  působ-
nosti valné hromady spo-
lečnosti jakožto její vlastník. 
A  především jsme schválili 
zrušení výpovědí nájemcům 
prostor. Jde o  MiJaP jídelnu 

a paní Jarmilu Slavotínkovou. Nájemce bude 
likvidátorka o  tomto našem rozhodnutí in-
formovat. Chápeme, že situace kolem likvi-
dace společnosti PRONAP budí vášně a nese 
rozličné názory. Jsme proto otevřeni vašim 
dotazům. Neváhejte nám třeba napsat.
 Všechna usnesení pak pro svůj přehled 
najdete vždy v zákonné lhůtě na webu města.
 Jan Kotora, místostarosta

 Foto: archiv města Starého Plzence 
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O Z N Á M E N Í

o době a místě konání volby prezidenta České republiky
Starosta města Starý Plzenec podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j e :
1.  Volba prezidenta České republiky se uskuteční  dne 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,

dne 14. ledna 2023 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

2.   Místem konání volby prezidenta České republiky ve volebním okrsku č. 1 - „Městečko“ 
     je volební místnost v budově MěÚ ve Smetanově ulici čp. 932 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici

Akátová
Andrejšky (část)
Baslova
Bezručova (část)
Brožíkova
Do Vrchu
Haškanova
Husova

Jabloňová
Javorová
Jiráskova
Kaštanová
K Lesu
Ke Studánce
Kozinova
Krátká

Lipová
Luční
Mánesova
Masarykovo nám.
Nádražní
Na Klínu
Nerudova 
Palackého

Pod Dálnicí
Průběžná
Rašínova
Smetanova (část)
Sv. Čecha
Štěnovická
Švestková
Topolová

Úzká
Vrchlického
Za Statkem
Zadní
Žižkova

ve volebním okrsku č. 2 - „Vilová Čtvrť - levá část“
je volební místnost v budově Základní školy na Masarykově náměstí čp. 54 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu 
v ulici

B. Němcové
Dobrovského
Dr. Beneše
El. Krásnohorské

Gorkého
Hálkova
Havlenova
Karolíny Světlé

Kollárova
Mikoláše Alše (část)
Na Smetaníku
Náprstkova

Nepomucká
Sládkova
Tomáškova
U Přírodního divadla

U Šimiců
Výrovna
28. října

ve volebním okrsku č. 3 - „Vilová Čtvrť - pravá část“
je volební místnost v budově Základní školy na Masarykově náměstí čp. 54 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu 
v ulici

Andrejšky (část)
Bezručova (část)
Čachna
Čelakovského
Dvořákova
Erbenova

Fričova
Habrmanova
Heydukova
Jedlová
Jetelová
Jungmannova

K Lomu
Ke Hřišti
Kpt. Jaroše
Máchova
Májová
Modřínová

Na Hřišti
Ostrá Hůrka
Pionýrů
Radyňská
Riegrova
Samota

Sladkovského
Smrková
Sportovní
Šípková

ve volebním okrsku č. 4 - „Malá Strana“
je volební místnost v budově SOU obchodu a řemesel v Raisově ulici čp. 96 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu 
v ulici

Havlíčkova
Herejkova
Hollmanova

Hrad. Plzeňského
Komenského
K Vykopávkám

Malostranské nám.
Podhradní
Pod Hůrkou

Raisova
Sudova
Třebízského nám.

U Mlýna
V. Kratochvíla 

a ve volebním okrsku č. 5 - „Sedlec“
je volební místnost v budově Základní školy (vchod do tělocvičny) v Sedlci, Školní ulici čp. 81 pro voliče, kteří jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu v ulici

Cihlářská
Hliněná
K Jezu
K Loděnici
Ke Skalce
Lesní
Mikoláše Alše (část)
Mechová

Mezi Ploty
Na Bělidle
Na Potocích
Na Starém dvoře
Na Štice
Na Vršku
Na Výsluní
Nad Roklí

Nádražní
Ovocná
Pastýřská
Pod Duby
Podskalí
Pod Strání
Pod Tratí
Polní

Příční
Smetanova (část)
Strmá
Střední
Sutická
Školní
Turistická
Tymákovská

U Sedlce
Úslavská
Úvozová
V Kolonii
V Mlází
Spojovací
Za Dvorem
Zahradní

3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo 
cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4.  Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky 
i ve volební místnosti. 

 V případě konání II. kola volby prezidenta ČR obdrží voliči hlasovací lístky ve volební místnosti.

5.  Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá městský úřad na jeho žádost voličský 
průkaz. O vydání voličského průkazu pro volbu prezidenta České republiky může volič požádat osobně u městského úřadu (Smeta-
nova 932, kancelář v 1. patře, dveře č. 6) do okamžiku uzavření stálého seznamu (tj. 11.01.2023 do 16.00 h) nebo poštou v listinné 
podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo datovou schránkou nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. do 06.01.2023).

 Jan Eret, starosta města
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V NAŠEM MĚSTĚ 

PODPORUJEME TŘÍDĚNÍ 

ODPADŮ

 Zástupce každé domácnosti trvale bydlící 
ve Starém Plzenci a v Sedlci obdrží zdarma při 
platbě poplatku za odpady v roce 2023 speci-
ální barevné tašky na  třídění papíru, plastu, 
skla a  kovů. Pro jednu domácnost (č.p.) je 
určena jedna sada opakovatelně použitelných 
a jednoduše uskladnitelných tašek.
 Termín platby poplatků je do konce břez-
na, poplatky jsou vybírány vždy v  pondělí 
a ve  středu. Při platbě poplatku převodem si 
můžete tašky osobně vyzvednout vždy v pon-
dělí a ve středu na odboru životního prostředí.
 Město Starý Plzenec se snaží usnadnit 
svým občanům odstraňování odpadů. Máme 
ve městě sběrný dvůr, navyšujeme počet ná-
dob na tříděný odpad, přidáváme ke kontej-
nerům na  papír, sklo a  plasty i  kontejnery 
na  kovy. Bohužel, někteří občané nerespek-
tují, že kontejnery slouží pouze na vytříděný 

odpad a dávají do kontejnerů na kovy směsný 
komunální odpad. Tím znemožňují třídění 
odpadů, protože obsah znečištěných kontej-
nerů končí na skládce. Z takto zneužívaných 
stanovišť budou kontejnery na kovy staženy 
a přemístěny do jiných částí města.
 Věříme, že v příštím roce dojde ve Starém 
Plzenci ke zvýšení a zkvalitnění separace od-

Tašky na tříděný odpad Foto: Helena Šašková

Toto by měl být kontejner na kovy, naštěstí fo-
tografi e nezachytila neskutečný zápach, který 
se kolem kontejneru zaplněného vším možným 
šířil.  Foto: Helena Šašková

padů a že v popelnicích skončí pouze to, co 
opravdu dál nejde vytřídit a využít.
 Děkujeme, že nám pomáháte třídit odpad 
a tím šetříte naše životní prostředí.
 Helena Šašková, odbor ŽP

INFORMACE 

– ODPADOVÉ 

HOSPODÁŘSTVÍ 

ZMĚNY OD 01.01. 2023

 Od  01.01.2023  platí ve  sběrném dvoře 
nový ceník za ukládání odpadů. Pro obča-
ny města je odkládání všech odpadů zdarma, 
kromě stavební suti a  nově je zpoplatněno 
i  ukládání odpadů s  obsahem azbestu. Tyto 
druhy odpadů nejsou součástí místního po-
platku za obecní systém odpadového hospo-
dářství. Obce nemají povinnost ze zákona 
zajišťovat likvidaci těchto odpadů od občanů, 
ale Město Starý Plzenec chce svým občanům 
maximálně pomoci při odstraňování a likvi-
daci odpadů.  Proto je možné i  tyto odpady 
přivézt do  sběrného dvora. Stavební suť je 
nutno důkladně vytřídit, nesmí obsahovat 
dřevo, plasty, kovy a další příměsi. Znečiště-
ná stavební suť nemůže být ve sběrném dvoře 
přijata, takovou suť si musí občané odvézt 
sami na  skládku a  připravit se na  to, že si 
zaplatí za  její uložení na  skládku podstatně 
více, než když suť vytřídí a  ta se bude moci 
dále zrecyklovat. 
 Ceník pro podnikatele a občany z  jiných 
obcí byl navýšen  úměrně podle zvyšování 
nákladů za odvoz a odstraňování odpadů. 
 Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., 
požaduje, aby se každoročně zvyšoval podíl 
vytříděných a  dále využitých odpadů a  aby 
na  skládkách končilo minimum odpadu. 
Proto je skládkovné každoročně navyšová-
no. Město Starý Plzenec nechce v  této době 
vše obecného zdražování své občany fi nančně 

zatěžovat, proto zůstává v roce 2023 poplatek 
na stejné výši jako v předešlém roce, čili 400,- 
Kč na občana a  celý rok. Město očekává, že 
občané se budou snažit co nejvíce třídit od-
pady, tak aby v popelnicích bylo co nejméně  
směsného a nevyužitelného odpadu. Vývozy 
popelnic budou nadále jednou za čtrnáct dní 
v počtu popelnic na rodinný dům podle po-
čtu trvale přihlášených osob, jak byli občané 
zvyklí.

 Pokud někomu nebude počet nádob do-
stačovat, je možné využít možnosti nadstan-
dardních služeb navýšení počtu nádob. Tyto 
služby jsou zpoplatněny podle schváleného 
ceníku.
 Ceníky jsou zveřejněny na stránkách měs-
ta a jsou k nahlédnutí v kanceláři odboru ži-
votního prostředí.
 Za odbor životního prostředí
 Helena Šašková

NOVÁ ZELENÁ 

ÚSPORÁM LIGHT

 Vážení spoluobčané,
 dne 9.1.2023 bude spuštěn nový dotač-
ní titul, který nabídne okamžitou fi nanční 
podporu pro seniory a domácnosti s nižší-
mi příjmy na rychlé a  jednoduché úpravy 
trvale obývaných objektů. Možné úpravy 
jsou znázorněny na obrázku i s fi nančními 
limity – maximální výše dotace činí 150 
tisíc korun. Na  rozdíl od  „klasické“ Nové 
zelené úsporám žadatelé nepotřebují žád-

né vstupní investice, peníze mohou dostat 
před zahájením prací zálohově a  celková 
výše dotace může dosáhnout až 100 % pří-
mých realizačních výdajů. Úpravy je mož-
né dělat svépomocí, není nutná fi rma.
 Pro více informací www.novazelenauspo-
ram.cz či kontaktujte přímo jednoho z  po-
radců pro Plzeňský kraj např. EKIS Plzeň: 
 Jan Pašek 725821481, 
 Petr Kvasnička 721059178
 
 Adéla Zdvořanová
 členka Komise pro občanské 
 a sociální záležitosti

EKOLOGIE



Strana 8 Radyňské listy – leden 2023

ODPADY ROK 2023 

– PLATBA POPLATKU
 Zastupitelstvo města vydalo dne 13.12.2021 
obecně závaznou 
vyhlášku č. 1/2021 
o  místním poplat-
ku za  obecní sys-
tém odpadového 
hospodářství a  dne  
12.12.2022 obecně 
závaznou vyhlášku 
o  stanovení obec-
ního systému od-
padového hospo-
dářství. Celé znění 
vyhlášek je přístup-
né na  stránkách 
města, či je k  na-
hlédnutí na  měst-
ském úřa dě.
 Sazba poplat-
ku na rok 2023 činí 400 Kč na poplatníka.
 Poplatek je splatný jednorázově nejpoz-
ději k 31. březnu 2023.
Možnosti úhrady poplatku:
•  Převodem na  účet města - pokyny pro 

platbu převodem:
  19 - 725643329/0800, var. symbol - 200, 

spec. symbol pro trvale přihlášené po-
platníky - datum narození ve  tvaru 
ddmmrrrr.

 Spec. symbol pro chataře, chalupáře 
a vlastníky nemovitostí, kde není nikdo hlá-
šen k trvalému pobytu:
•  Pro Starý Plzenec předčíslí 6 + číslo ne-

movitosti ve tvaru (ve tvaru 6xxx – prázd-
ná čísla doplnit nulou),

•  Pro Sedlec  předčíslí 3 + číslo nemovitos-
ti (ve tvaru 3xxx – prázdná čísla doplnit 
nulou).

•   Pro vlastníky bytů v bytovkách, kde není 
nikdo hlášen k trvalému pobytu - č.p. + 
0 + číslo bytu.

 Do  zprávy pro příjemce uveďte pro 
upřesnění jméno a  příjmení, číslo domu, 
případně bytu, popřípadě počet osob, 
za které platíte.
 Po  úhradě převodem bude našim obča-
nům zdarma doručen doklad o  platbě po-
platku i  samolepka na  popelnici do  jejich 
poštovních schránek. Majitelům rekreačních 
objektů bude zaslán doklad o  platbě na  e-
-mailovou adresu, nebo si ho mohou vyzved-
nout osobně, až do Starého Plzence přijedou.
Dále je poplatek možno uhradit:
•  v  hotovosti - odbor životního prostře-

dí MěÚ, Smetanova 932, Starý Plzenec 
v  úředních hodinách (pondělí + středa 
od 7,30 do 12,00 a od 13,00 do 17,00)

•    platební kartou - pokladna MěÚ, Sme-
tanova 932, Starý Plzenec v úředních ho-
dinách (pondělí + středa od 7,30 do 12,00 
a od 13,00 do 17,00)

 Nebudou-li poplatky zaplaceny poplat-
níkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu 
správce poplatku poplatek platebním výmě-
rem a může být navýšen až na trojnásobek.

MÍSTNÍ POPLATEK 

ZE PSŮ ROK 2023
 Poplatek ze psů se platí ze psů starších 
3 měsíců.  Poplatek je splatný jednorázově 
do  31.  března příslušného kalendářního 
roku.
 Poplatek za psa a kalendářní rok činí:
a) za  jednoho psa chovaného v  rodinných 
domcích a bytových domech s nejvýše třemi 
bytovými jednotkami  ........................ 200,- Kč
a za druhého a každého dalšího psa   300,- Kč,
b) za jednoho psa chovaného v ostatních do-
mech  .................................................... 500,- Kč
a za druhého a každého dalšího psa  750,- Kč,
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 
............................................................... 100,- Kč
a za druhého a každého dalšího psa 
.............................................................  150,- Kč.

Poplatek je možno uhradit:
•  Bankovním převodem na  účet města: 

19 - 725643329 /0800, var. symbol - 660, 
spec. symbol číslo popisné

 Do zprávy pro příjemce uveďte pro upřes-
nění jméno a příjmení přihlášeného majitele 
psa
•   V hotovosti či platební kartou - poklad-

na MěÚ, Smetanova 932, Starý Plzenec 
v  úředních hodinách (pondělí + středa 
od 7,30 do 12,00 a od 13,00 do 17,00)

 Za odbor životního prostředí
 Helena Šašková

 Ilustrační foto: Helena Šašková

 Ilustrační foto: Helena Šašková

SERIÁL

PROTEKTORÁTNÍ VOJSKO 

A STARÝ PLZENEC

 Protektorátní vojsko vzniklo v  březnu 
1939. Jednak Němci potřebovali budit zdá-
ní, že Protektorát Čechy a Morava je samo-
statným státem (a  tedy má vlastní vojsko), 
jednak proto, že chtěli předejít odchodu 
propuštěných čs. vojáků k odboji. Zpočátku 
se do  něj dostávali vojáci po  zrušení čs. ar-
mády, později se noví muži hlásili při nábo-
rech (naposledy v r. 1943): hlavně proto, aby 
se vyhnuli totálnímu nasazení v  Říši. Jejich 
výzbroj byla nevalná: dostali hlavně zastaralé 
pušky, těžké zbraně jim nesvěřili. Také výcvik 
byl krátký a  nekvalitní. Němci jim nevěřili, 
a tak byla tzv. „vladařům“ svěřena ostraha že-
leznice a pomoc při přírodních katastrofách, 

hlavně při povodních. Část z  nich sloužila 
jako hradní stráž prezidenta Háchy.
 Není vyloučeno, že pár mužů ze Starého 
Plzence sloužilo u  tohoto vojska. Zdaleka to 
neznamenalo, že by to byli nějací kolaboranti 
či odrodilci, nesloužili přece u  wehrmachtu. 
Prostě se tak stalo… Bylo by dobré o nich zjistit 
co možná nejvíce, abychom si doplnili obrázek 
o  protektorátu. Nemáme však o  nich žádné in-
formace a rádi bychom se v březnovém čísle  RL  
věnovali této problematice: takže se zadívejte 
na dobové fotografi e a pokud doma najdete něja-
ké materiály (dokumenty, fotografi e atd.), ozvěte 
se redakci RL. Anna Velichová
Zdroje:
• www.wikipedia.cz
• mailová korespondence s Patrikem Kellerem
Foto: protektorátní voják
Foto: archiv rodiny Ovských z Plzně

 Ilustrační foto: 
 Helena Šašková
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ZIMA, SNÍH A SNĚHULÁCI

 Zase je tu zima. Je příjemné, když zimu 
doprovází rituály k  zimě patřící – padající 
sníh, sáňkování, koulování, radostné výskání 
dětí na zasněžené stráni, stavění sněhuláka… 
Je také krásné dívat se na padající sníh skr-
ze rozsvícenou pouliční lampu – trochu to 
připomíná zádumčivé obrázky Jakuba Schi-
kanedera nebo lidové obrázky Josefa Lady. 
Vrací mne to do dětských let. 
 Ladovská zima ale nerozradostní všechny.
 „Měl bys jít odhrabat sníh z chodníku, než 
se našlape. Pak to půjde těžko. Je ho tam dost, 
už padá půl hodiny.“ slyším pravidelně z úst 
té, kterou jsem si dobrovolně vybral na celý 
život v dobrém a teď i trochu ve zlém právě 
v okamžiku, kdy jsem si sedl a chtěl dělat něco 
zásadního pro spásu celého lidstva. S nechutí 
si oblékám kraťasy (přijdou mi dost vhodné 

pro volný pohyb na  sněhu), navlékám tep-
lou bundu a  čepici. Rukavice nemohu najít, 
a tak beru do holých rukou studenou násadu 
hrabla a  koštěte a  jdu příkladem pro celou 
ulici po  ránu odhazovat sníh. Ruce i  nohy 
(v gumových pantofl ích) mně zebou. Jediná 
kladná motivace této sezónní sportovní dis-
ciplíny je snad vědomí, že mrazem se veškerý 
materiál smrskává a  já tak doufám alespoň 
v osobní vizuální zhubnutí. Kolem chodí lidé 
do práce a děti do škol. Otáčejí se po mně. Asi 
jsem už zhubl tak, že je to vidět. Funguje to. 
Hotovo. Koukám pyšně na  smetený prostor 
mezi domem a silnicí. Trochu vnímám svoje 
zmrzlé hubené nohy vyčuhující z kraťas, ale 
dá se to zvládnout. Krása prý vždycky bolí.
 Kolem vjezdu vyrostly dvě kupky sněhu. 
Koukají na mne. Nepřekáží. Jen tak tam jsou. 
Roztají asi až na jaře. Do té doby budou růst, 
pokud bude padat další sníh a  já (a  moje 

žena) budu mít pocit, že shrabaný a upravený 
chodník je mojí vizitkou. Možná bych ještě 
mohl dovést svoje dílo do  dokonalosti tím, 
že z kupky sněhu vytvořím sněhuláky. Budou 
hlídat náš dům a  zároveň esteticky působit 
coby kulturní dědictví lidové tvorby našich 
babiček a  dědečků (dědečků možná víc jak 
tak pozoruji u nás doma). Navíc je to zábava, 
které nás zase sblíží s našimi dětmi a smyslu-
plně vyplní společně strávený čas. Už se těším 
na dětské rozsvícené oči až dáme sněhulákovi 
místo nosu mrkev a pak nás babička oba od-
mění něčím teplým do studeného bříška. I to 
patří k zimě.
 Projdu se pak po  našem městě a  zkouk-
nu ostatní sněhuláky. Bylo by fajn se s nimi 
seznámit a popovídat si s nimi. Baví mně se 
seznamovat a  navíc tu přeci s  námi zas tak 
dlouho nebudou. Tak abych to stihl.
 Petr Vrobel

FEJETON

KULTURA

Město Starý Plzenec, 
K-Centrum a městská knihovna

Vás srdečně zvou na výstavu obrazů

Vernisáž 1. 2. 2023 od 17:00 hodin
Staroplzenecká galerie, Smetanova 932, Starý Plzenec

Hudební vystoupení:
 Lenky Pořízkové Lidové písně

Otevřeno:
Po  08:00 - 12:00  13:00 - 17:00
St  08:00 - 12:00  13:00 - 18:00
Út a Čt 08:00 - 12:00  13:00 - 14:30
Pá  08:00 - 12:00

Výstava potrvá do 5. 4. 2023.

JITKA KABÁTOVÁ
 Zveme vás na  výstavu obrazů paní Jitky 
Kabátové. Ona sama bydlí v Plzni, ale k na-
šemu městu má silný vztah. Narodili se zde 
její rodiče, ale poznali se až v pozdějším věku 
v Plzni. Otec byl kromě jiného hudebník, hrál 
na  klarinet, harmoniku a  dudy. Narodili se 
zde i Jitčini dva bratří a žili ve Starém Plzenci 
do  svých 14 let a 9 let. Ona sama se už na-
rodila v  Plzni. Jitčin dědeček 
Alois Basl byl předseda druž-
stevních vilek v  tř. Českých 
legií ve  St. Plzenci a  postaral 
se o státní záruky pro všechny 
družstevníky a  vlastní druž-
stevní vodárnu. Jako mladý 
také hrával na  ukulele a  měl 
i jako jeden z prvních automo-
bil, který mu prý všichni závi-
děli. Bohužel zemřel ve  věku 
44 let na následky úrazu. Pra-
dědeček Matěj Mazini zemřel 
v 87 letech žalem, protože mu 
zemřely dvě děti, obě ženy 
a  zemřel i  vnuk (bratr Jitči-
ny matky) v  11 letech. Matka 
Jitky Kabátové zůstala jako 
poslední úplně sama, a  tak 
s Jitčinou babičkou vše proda-
ly a  odstěhovaly se do  Plzně. 
Přišly tak vlastně o  všechno. 
„Já žiji stále v Plzni a od svých 
sedmi let maluji a  věnuji se 
stále výtvarné činnosti, včet-
ně malování obrazů. Bohu-
žel mi osud nedovolil sehnat 
kolej, abych mohla studovat 

uměleckou školu v Praze. Proto jsem se pus-
tila ve  12 letech do  malování s  ak. malířem 
L. Topinkou, tehdejším známým malířem 
v Plzni, a pak pokračovala od 18 let šest let 
s ak. sochařem L. Fládrem ve výuce kerami-
ky. Navštěvovala jsem kurzy s  V. Havlicem, 
M. Tázlerem, P.  Mutinským, kde jsme se 
učili kreslit, používat olejové barvy, akvarel, 
pastely, dělat linoryt. Napřed byly společné 
výstavy, pak jsem po dvou letech začala vy-

stavovat samostatně v Dobřanech, Třemošné 
nebo třeba v Českém rozhlase Plzeň. Už přes 
dvacet let dělám lektorku dětem ve středisku 
volného času (výtvarnou výchovu se zamě-
řením na keramiku a linoryt) a stále mne to 
baví. Obrazy jsou většinou malované olejem 
a akrylovými barvami.“ říká o sobě sama Ji-
tka Kabátová. 

 Za redakční radu Petr Vrobel
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KNIHY 

O STARÉM PLZENCI

 V úterý 29. 11. 2022 přivezli majitelé pl-
zeňského vydavatelství Starý most pomyslný 
druhý díl publikace Starý Plzenec, tentokrát 
s  podtitulem „události, příběhy, osobnosti“. 
Ten první s  podtitulem „střípky z  historie 
a současnosti“ vyšel už minulý rok také jako 
dárek pod vánoční stromeček. Cítím při po-
hledu na obě publikace uspokojení, protože 
Starý Plzenec (potažmo Sedlec) si podobnou 
publikaci už dávno zasloužil.
 Rád bych na tomto místě poděkoval všem 
těm, kteří se na tomto více než tříletém pro-
jektu podíleli. Jejich jména jsou uvedena 
v jednotlivých publikacích. Kromě nich bych 
ale rád vyzdvihl tyto níže uvedené.
 Plzeňské nakladatelství Starý most si za-
slouží velký dík nejen za vydání, ale i za  to, 
že oba majitelé podlehli mému naléhání 
a vydali publikace dvě. Původně se totiž plá-
novalo vydání jen jedné knihy, kam se mělo 
vejít všechno. Pamatuji si velice živě situace, 
kdy jsme se bavili o  tom, co do  knihy ne-
dat a  já pořád říkal, že to je důležité a že to 
tam být musí. Nakonec to Petrové Mazný 
a Flachs vzdali, přikývli na rozdělení materiá-
lu do dvou knih, a tak máte o městě na více 

než 270 stranách mnohem více informací, 
než se původně předpokládalo. Materiálu 
je ale v  šuplíku ještě minimálně na  jednu 
podobně obsáhlou publikaci a možná, že 
se za  nějakou dobu povede přidat další díl. 
Do  té doby budeme trpělivě sbírat další in-
formace.
 Velký díl také patří minulému vedení 
města, které pochopilo potřebu takovéto 
publikace a nákupem velkého počtu výtisků 
a  fi nančním přispěním umožnilo realizaci 
celého projektu.
 Obrovské poděkování patří paní Anně 
Velichové. Její zaujetí, trpělivost a až buldo-
čí sveřepost, se kterou pro nás vyhledávala 
v soukromých sbírkách a archívech informa-
ce uvedené v  obou publikacích, nemá snad 
obdoby. Díky její práci se dovídáme o mno-
hých událostech z  historie 
našeho města, o  kterých si 
troufám napsat, jsme neměli 
ani potuchy.
 Důstojnost publikacím 
dodávají vědecky pojaté člán-
ky Zlaty Gersdorfové, Marti-
na Čechury a Martina Langa. 
Jejich erudovanost přináší 
pevný základ historie naše-
ho města. Nedílnou součástí 
jsou i  nádherné fotografi e 

Jaroslava Vogeltanze, které lákají k  návštěvě 
popisovaných míst.
 Je potřeba poděkovat i  sponzorům, kte-
ří pomohli nejen informacemi, ale hlavně 
fi nančně – Bohemia Sekt, Mraknet, Sládek 
profi climb, OSHR.
 Nakonec bych rád slíbil, že se sběrem  in-
formací o  Starém Plzenci a  Sedlci budeme 
pokračovat, a tak vyzývám občany, kteří mají 
ve  svých archívech doma něco zajímavého, 
aby se ozvali. Jejich materiály si naskenuji 
a hned jim je nepoškozené vrátím.
 Za celý tým vám přeji mnoho příjemných 
chvil nad stránkami obou publikací a doufám, 
že jsme vám přinesli nejen pobavení, ale i tro-
chu toho poznání o místě, ve kterém žijete.
 Petr Vrobel
 předseda redakční rady RL

LITERÁRNÍ 

DVOJROZHOVOR MATKY 

S DCEROU
(Anna Velichová a Irena Henzl Velichová) 

motto (středověké přísloví): 
Librí mútí magistrí sunt (Knihy jsou němí 

učitelé)

 V prosinci 2022 došlo k naprosto kuriózní 
situaci: dvěma členkám jedné (!) staroplze-
necké rodiny vyšla nezávisle na sobě dvě lite-
rární díla. Dcera vydala svou druhou básnic-
kou sbírku Jádro škrábej a matka se podstatně 
– jako hlavní autor – podílela na vydání dru-

hé knihy o  Starém Plzenci. 
A  protože kdo nejlépe zná 
toho druhého než ony dvě 
sebe navzájem, vznikl z toho 
tento literární dvojrozhovor 
jako odpověď na  několik 
otázek (které by jim čtenář 
mohl položit).
 Jaká byla historie vzniku Vašeho literární-
ho díla? 
 IHV: Materiál na  sbírku jsem skládala 
vlastně od  vydání svého básnického debutu 
Dopisy k němu (2008), takže cesta to byla po-
někud delší, ale jsem za ní ráda. Sbírka Jádro 
škrábej tak měla čas uzrát do  kompaktního 

celku a spolu s péčí redaktora Roberta Jandy 
a  výtvarnice Barbory Lišky Karpíškové tak 

vznikla reprezentativní publikace, na kterou 
mohu být náležitě pyšná. Vydání sbírky fi -
nančně podpořil Plzeňský kraj.
 AV: Po  léta jsem publikovala v  Radyň-
ských listech historické články na nejrůznější 
témata. V minulém roce část z nich byla vy-
užita v první knize o Starém Plzenci, kterou 
vydalo plzeňské nakladatelství Starý most 
pod názvem Starý Plzenec – Střípky z histo-
rie a  současnosti. Jenže jsem šéfredaktorovi 
dodala tolik materiálu, že se vedení nakla-
datelství rozhodlo pro vydání dalšího dílu. 
V  novém, koncem listopadu vydaném dílu 
Starý Plzenec – Události, příběhy, osobnosti 
jsem využila jednak již publikované věci, jed-
nak i něco zcela nového. Nesmíme samozřej-
mě pominout další spoluautory, hlavně Jaro-
slava Hrubého, Miloslava Esterleho  manžele 
Sutnarovy i  další včetně téměř desítky těch, 
kteří přispěli svými fotografi emi i jiným his-
torickým materiálem.
 Jak byste charakterizovala svou knihu?
 IHV: Poezie je pro mě vždy osobní intimní 
záležitostí a ráda nechávám na čtenáři, aby si 
v básních našel svůj vlastní příběh a způsob 
imaginace. Vypůjčím si tedy komentář své-
ho redaktora z doslovu ke sbírce: „Tematicky 
je sbírka rozdělená do čtyř oddílů, v nichž se 
 Pokračování na str. 11

Irena Henzl Velichová 
 Foto:Barbora Liška Karpíšková

Anna Velichová   Foto: Martin Henzl

 Foto: redakce nakladatelství Starý most
 Obr. Petr Vrobel
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SLAVIC TRIO 
 Komorní soubor Slavic trio založili v roce 
2018 tř i úspě šní mladí č eští hudebníci. Všich-
ni jsou zároveň  stipendisté 
Akademie komorní hudby, se 
kterou, pod vedením umě lec-
kého vedoucího Tomáše Jam-
níka, vystoupili např íklad 
ve  Dvoř ákově  síni pražského 
Rudolfi na nebo v  rámci kon-
certní sezony ně mecké nadace 
Villa Musica v  Porýní-Falci. 
První samostatný koncert 
absolvovalo Slavic trio v  č er-
venci 2018 pod vedením dvou 
č lenů  Berlínské fi lharmonie, 
fl étnisty Egora Egorkina a  fa-
gotisty Václava Vonáška.
 Účinkují: Barbora Trnčíko-
vá– hoboj, Anna Sysová – kla-
rinet, Petr Sedlák – fagot
 Barbora Trnčíková se vě-
novala od dětství hře na zob-
covou fl étnu a klavír, na gym-
náziu začala hrát na  hoboj 
a  v  současné době je poslu-
chačkou HAMU. Absolvovala 
studijní stáž na prestižní Con-
servatoire National Superieur 
de Musique ve  francouzském 
Lyonu a  mezi její soutěžní 
úspěchy patří zejména 1. cena 
v  mezinárodní soutěži v  ital-
ském Chieri, 1. cena a  titul 
absolutního vítěze v oboru hra 
na  dřevěné dechové nástroje 
na  mezinárodní soutěži Pro 
Bohemia Ostrava a  1. cena 
a  absolutní vítězství na  Sou-
těžní přehlídce konzervatoří 
v Teplicích. Byla vybrána jako 

jediná česká reprezentantka k účasti v mezi-
národní soutěži AEOLUS v Düsseldorfu kde 
se probojovala mezi 8 nejlepších hobojistů.
 Anna Sysová se začala hře na klarinet vě-

novat ve dvanácti letech a nyní je posluchač-
kou JAMU a  studuje na  Guildhall Schoolof 
Music v  Londýně. Je laureátkou několika 
soutěží v  ČR i  v  zahraničí. Je stipendistkou 

Akademie komorní hudby, 
německé nadace Villa Musica 
a  členkou dvou komorních 
souborů založených v  Pra-
ze — Kalabis Quintet a Slavic 
trio. Byla orchestrální aka-
demičkou Filharmonie Brno 
a  během posledních dvou 
let byla vybrána do  význam-
ných evropských mládežnic-
kých orchestrů — G. Mahler 
Jugend orchester a  Th e Euro-
pean Union Youth Orchestra.
 Petr Sedlák se od  6 let 
věnoval nejprve hře na  zob-
covou fl étnu, později i na  fa-
got. Vystudoval Konzervatoř 
Brno a pokračoval na HAMU. 
V  současné době je studen-
tem prestižní Royal College of 
Music v  Londýně, laureátem 
Mezinárodní soutěže decho-
vých nástrojů a  soutěže Pro 
Bohemia Ostrava. Byl členem 
orchestrální akademie Filhar-
monie Brno, je stipendistou 
Akademie komorní hudby, 
absolvoval turné s  Orches-
trem mladých Evropské Unie 
EUYO a  pod vedením Vasi-
lije Petrenka vystoupil mimo 
jiné na  festivalu BBC Proms 
v Londýně. Kromě hry na fa-
got se věnuje rovněž dirigová-
ní.

 Podle zdrojů z internetu 
 sepsal Petr Vrobel

Pokračování ze str. 10
v různých rovinách prolínají vztahové linie, re-
miniscence na dětství i pozdní návrat do míst 
rodných kořenů.“
 AV: Není to zcela moje kniha, protože bez 
ostatních spoluautorů i nezištně zapůjčeného 
obrazového materiálu včetně spolupráce se 
SOA Blovice i konzultací s odborníky by vů-
bec nevznikla. Můj podíl na ní je však oproti 
prvnímu dílu podstatně větší. Druhá kniha 
je jakýmsi ponorem do  jednotlivých histo-
rických etap dějin Starého Plzenci prostřed-
nictvím příběhů lidí (někdy i  celých rodin) 
včetně pohledu na osudy významných osob-
ností obce. Nechybí ani pohled na nejrůzněj-
ší spolky a organizace.
 Chystáte něco dalšího do budoucna?
 IHV: Doufám, že příprava další sbírky mi 
už nezabere tolik let, ale na druhou stranu se 
říká, že na dobré věci se vyplatí počkat… Kro-
mě psaní poezie připravuji v plzeňském diva-
dle Dialog premiéru historické jednoaktovky 
Morell, z pera plzeňského dramatika a prozai-
ka Jana Sojky, která se uskuteční 3. 3. 2023.
 AV: Teď bych vlastně mohla – jak říkávali 
staří Germáni – „auf Bärenhaut liegen“ tj. le-

žet na medvědí kůži čili lenošit… Ale ne, já si 
nedám pokoj: budu pokračovat v sérii článků 
do  Radyňských listů. Láká mne téma módy 
za první republiky a protektorátu… a pomalu 

začnu přípravu k seriálu o první světové válce 
a jejím dopadu na Starý Plzenec. Doufám, že 
mi místní budou jako doposud nápomocni 
otevřením svých domácích archivů. Pořád 
mne to velmi baví…
  Proč by si čtenáři měli vaši knihu přečíst?
 IHV: Přeji si, aby si čtenáři k poezii našli 
v  dnešní těžké době cestu a  čtenářský záži-
tek jim zprostředkoval všechny emoce, které 
jsem do sbírky vložila a prožili spolu se mnou 
cestu k vlastnímu jádru, středu svého srdce.
 AV: Otevřením nové knihy o  Starém Pl-
zenci se Vám vlastně otevřou celé nové obzo-
ry: pohled na prvorepublikový svět podnika-
telů a živnostníků, na svět protektorátu s jeho 
hrůzami i komickými situacemi, nahlédnete 
do  nervy drásajícího konce války a  i  dal-
ších událostí i  do  života různých organiza-
cí a spolků. Jako byste procházeli tajemným 
domem, kde každá místnost je jiná a  záro-
veň vše tvoří celek. Pečlivě vypravená kniha 
na kvalitním papíře s velkým množstvím ob-
razového materiálu působí reprezentativně 
a bude i vhodným dárkem nejen pro rodáky, 
ale i pro milovníky historie Starého Plzence.
 Anna Velichová a Irena Henzl Velichová Foto: Anna Velichová
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22. ledna 2023 od 15 hodin v 
Téma maskování: 

Maškarní rejMaškarní rej

Kultura ve Starém Plzenci 
KALENDÁŘ LEDEN 2023

K-Centrum a Staroplzenecká galerie
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel.: 377 183 662,
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
www.staryplzenec.cz

Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, 
e-mail: knihovna@staryplzenec.cz
www.staryplzenec.cz

CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY 
- Předhradí hradu Radyně, Starý Plzenec
Aktuální otevírací dobu na leden 2023 
sledujte na webu www.ic-radyne.cz.
Tel.: 725 500 060
e-mail: info@ic-radyne.cz
www.ic-radyne.cz

HRAD RADYNĚ - uzavřen
Komentované skupinové prohlídky v  pří-
padě příznivého počasí je možné objednat 
na tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.
cz
www.hrad-radyne.cz

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

STARÝ PLZENEC V POHLEDNICI
Výstava historických pohlednic
Staroplzenecká galerie
Výstava potrvá do 25. ledna 2023.

17. ledna 2023
SLAVIC TRIO
Petr Sedlák (fagot)
Barbora Trnčíková (hoboj)
Anna Sysová (klarinet)
2. koncert 38. sezóny KPH ve St. Plzenci
Místo: obřadní síň radnice
Čas: od 18:00 h
Prodej vstupenek na místě před koncertem.

INZERUJTE
v měsíčním zpravodaji

Radyňské listy
více na www.staryplzenec.cz



Radyňské listy – leden 2023 Strana 13

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dne 3. ledna 2023 se dožívá naše 
maminka, babička a prababička

paní Miloslava Křepelová 91 let.
Přejeme jí hodně zdraví, stálou pohodu 

a nadále duševní svěžest.
To přejí dcery Dana a Naďa, 
6 vnoučat a 10 pravnoučat.

Dne 24. ledna 2023 uplyne 5 let, 

co nás navždy opustil

pan Vladimír Šilhánek.

Za vzpomínku děkuje manželka Jana 

a dcery Jana a Martina s rodinami.

NAŠE ŠKOLY

PROSINEC V ZŠ SEDLEC

 Prosinec 2022 byl v ZŠ Sedlec nabitý akce-
mi. Ještě koncem listopadu jsme se zúčastnili 
zábavného a sportovního dopoledne v Area-
-D na  Borech. Žáci byli rozděleni do  dvou 
skupin. Jedna sportovala pod vedením trenérů 
v hale na třech stanovištích (překážková dráha, 
skupinové socializační hry, míčové hry) a dru-
há mezitím zkoušela svoje možnosti a  budo-
vala svaly v hale s trampolínami, skluzavkami 
a lanovým bludištěm.
 Začátkem prosince k  nám tradičně zavítá 
nebeská a  pekelná návštěva. Mikuláš se dvě-
ma anděly a dvěma čerty přišel do školy zjistit, 
jak se děti celý rok chovaly. Některé byly mírně 
vystrašené, některé dělaly jakoby nic a některé 
byly vyloženě troufalé. Ač měl Mikuláš mno-
ho zaručených informací o jejich chování, ně-
kterým dětem dělala seberefl exe velkou potíž. 
Nakonec však všichni - po zazpívání písničky, 

přednesu básničky nebo po zahrání na nástroj 
- dostali od andělů tradiční adventní kalendář, 
někteří také začmouzené pohlazení. Děkujeme 
Mikuláši, andělům a  čertům, že nás ani letos 
na své cestě nevynechali! 
 Také jsme v  prosinci měli kulturní záži-
tek v  podobě poslechu vánočních fi lmových 
a pohádkových melodií. Zúčastnili jsme se ge-
nerální zkoušky koncertu pod vedením šéf-
dirigenta Plzeňské fi lharmonie Chuheie Iwa-
sakiho. Téměř hodinu a půl jsme poslouchali 
známé melodie z pohádek, např. Tři oříšky pro 
Popelku, Pyšná princezna, Obušku z pytle ven, 
Arabela, Sám doma, S čerty nejsou žerty...
 V  rámci celoroční hry Recyklohraní jsme 
se vydali na  návštěvu do  sběrného dvora. 
Jedním z úkolů této hry je znát místo, kde je 
umístěn sběrný dvůr v našem městě. Věnoval 
se nám pan Hák, který nás o  třídění odpadu 
poučil a  dokonce nás všechny zvážil na  ná-
kladní váze. S dětmi jsme také splnili další úkol 

tím, že jsme odevzdali odpad, který 
nepatří do  popelnice, odnesli jsme 
vypotřebované tonery do kopírky.
 Závěr prosince jsme věnovali 
vánočnímu vyrábění. Žáci tvořili 
drobné dárečky: přáníčka, zápichy, 
ozdoby atd. Zejména jsme se věno-
vali pečení perníčků. Díky mnoha 
rodičům, kterým tímto velice děku-
jeme za to, že svým dětem a celé naší 
škole věnovali spoustu materiálu, ať 
už jablíček, těsta, skořápek, náplní 
do  tavných pistolí a  mnoho dal-
ších věcí, jsme mohli tvořit vskutku 
velkolepě. Pečení perníčků si užily 

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS 

V MŠ SEDLEC

 Koncem kalendářního roku nastalo pro 
většinu lidí a hlavně dětí nejkrásnější období 
v roce. U nás ve školce jsme si užili divadlo 
Letadlo s  pohádkou Vánočka, dále k  nám 
přišel Mikuláš s čertem a andělem. Děti řek-

ly básničku, zazpívaly písničku a nějaký ten 
hříšník slíbil, že se polepší. Děkujeme moc 
za tuto vzácnou návštěvu a dáreček. 
 Poté jsme nakreslili dopis Ježíškovi a hle-
dali ve sněhu stopy, kudy asi Ježíšek s dopi-
sem odešel. 
 Co by to bylo za Vánoce bez cukroví, jsme 
si povídali při rozsvícení 2. adventní svíčky, 
a  proto si děti přinesly do  školky perníčky 

a za doprovodu koled jsme perníčky společně 
ozdobili.
 Pak už jsme se těšili na vánoční besídku, 
kde jsme si společně s rodiči zazpívali několik 
koled. Byl to opět krásný, příjemný, předvá-
noční čas. 
 Za  kolektiv MŠ Sedlec přejeme hlavně 
hodně zdraví v novém roce 2023.
 Barbora Michalová, učitelka

ZŠ STARÝ PLZENEC

ZDOBENÍ STROMEČKŮ
 Na  přání pracovníků MěÚ vyrobily 
děti ze školní družiny ozdobičky na stro-
mečky, které jsou umístěny u  vchodu 
na radnici a u vchodu do MěÚ ve Sme-
tanově ulici, a  následně tyto stromečky 
samy ozdobily.
 Text a foto: Marie Doleželová 
 vychovatelka ŠD

všechny děti, dokonce si na nich i pochutnaly. 
V prosinci nás ještě čekala nadílka ve třídách 
a cesta na vánoční trhy do Plzně.
 Všem žákům, rodičům a známým přejeme 
v tomto roce mnoho zdraví, spokojenosti a ra-
dosti!
 Emanuela Vávrová, učitelka

Vánoční tvoření v ZŠ Sedlec  Foto: archiv školy
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SKAUT
DRUŽINOVÁ OKÉNKA

 Postupně chladnoucí předvánoční čas se 
každá družinka rozhodla pojmout po svém. 
O  posledním listopadovém víkendu se tak 
naši skauti rozeběhli mnoha směry, ať už 
se jednalo o  výpravu Medvědů společně se 
skupinkou Poutníků ze spřáteleného oddílu 
do  jihomoravských Novosedel či o  Gepar-
dí průzkum nejnovějších expozic v  plzeň-
ské Techmánii. Ti menší se rozhodli setrvat 
na místě a uspořádali si večerní fi lmovou pře-
spávačku v naší klubovně, a zatímco klučičí 
Rysové se těšili z fi lmu Detektiv Pikachu, je-
muž předcházelo vlastní stopování pokémo-
nů v okolí rotundy, nejnovější dívčí družinka 
Levhartic si zakouzlila s  úvodním Harrym 
Potterem. Pouze holkám Liškám nevyšla ná-
vštěva plaveckého bazénu, nicméně si tuto 
akci plánují brzy vynahradit.
 Ušák – Lukáš Trykar

VÁNOČNÍ TĚŠENÍ
 Po předchozích dvou nepříznivých letech 
se mohla letos konečně opět uskutečnit tra-

diční vánoční výprava uzavírající první část 
skautského roku. Tentokrát bohužel zasáhla 
především nachlazení a časté boje s teplotou, 
ovšem několik odvážlivců přece jen odjelo 
a na tři dny osídlilo kostelní faru v Holostře-
vech. Páteční večer tam strávili sledováním 
pohádky Byl jednou jeden král a  výrobou 
profesionálních 
sýrových baget 
na sobotní výlet. 
Na  ten se ná-
sledně vypravili 
hned po  ránu 
a  cestou se dě-
tem podařilo 
v  lese obstarat 
vyvrácený stro-
mek a  doputo-
vat s  ním zpět 
na faru, kde si ho 
zasadily do  kvě-
tináče, ozdobily 
a  rozdaly si pod 
ním dovezené 
dárečky. V  ne-
děli se na  závěr 

každý podělil o nejrůznější a mnohdy již za-
pomenuté vánoční zvyky jako například ova-
zování noh stolu před štědrovečerní večeří či 
sbírání patek od vánoček a poté se již všichni 
rozletěli domů těšit se na ty skutečné Vánoce.

 Ušák – Lukáš Trykar

Účastníci vánoční výpravy u fary v Holostřevech
 Foto: Éla – Eliška Lucáková

ZŠ STARÝ PLZENEC

HASIČEM NA ZKOUŠKU
 Ve středu 16. listopadu byli žáci 2. B pozváni na stanici dob-
rovolných hasičů ve Starém Plzenci. Na stanici na ně čekal nabitý 
program a bohaté občerstvení. Děti si na začátku programu pro-
hlédly garáže a hasičskou techniku. Byla jim představena veškerá 
výbava aut a mohly si vyzkoušet, jaké je to sedět na sedadle hasič-
ského vozu.
 Poté se přesunuly do zasedací místnosti požární zbrojnice, kde 
na ně čekala ukázka hasičské výstroje. Po poutavém představení 
zásahových obleků si všichni žáci obleky vyzkoušeli. Všichni se 
shodli, že práce hasičů v těžkých oblecích musí být velice nároč-
ná.
 Jako poděkování panu Říhovi za působivý výklad a trpělivost 
nakreslily děti obrázky. Všem se exkurze požární stanice líbila 
a těšíme se na další podobné akce.
 Závěrem bych ráda poděkovala starostovi SDH Petru Steine-
rovi za pozvání na stanici a za občerstvení pro děti.
 Jana Kozáková, učitelka

ZŠ STARÝ PLZENEC

EXKURZE DO PRAHY
 Ve  čtvrtek 24. listopadu jsme navštívili hlavní město Prahu, kde 
jsme měli domluvenu exkurzi v  Poslanecké sněmovně Parlamentu 
České republiky a návštěvu v Národním muzeu.
 Do  Prahy jsme dorazili vlakem na  Smíchovské nádraží, odkud 
jsme se přesunuli do sídla Poslanecké sněmovny na Malé Straně. Tam 
nám byl promítnut fi lm o historii i  současnosti obou komor parla-
mentu. Po jeho zhlédnutí a po pečlivé bezpečnostní kontrole započala 
samotná prohlídka. Prošli jsme kolem poslaneckých kanceláří, viděli 
bílé barokní schodiště, navštívili hlavní jednací sál a  nakonec jsme 
byli v tiskovém centru, kde se konají tiskové konference.
 Po skončení prohlídky jsme metrem přejeli na Václavské náměstí 
a vystoupali po schodech do Národního muzea. V nedávno opravené 
budově jsme si prohlédli různé zajímavé expozice.  Prahu jsme si užili 
a vrátili se domů plni nových zážitků.
 Za 9. ročník Jan Klinger

Žáci 9. ročníku v Poslanecké sněmovně PČR  Foto: archiv školy

Návštěva u hasičů  Foto: Jana Kozáková
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SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE

ZPRÁVY Z LESNÍHO 

KLUBU DIVUKRAJ

 Během prvních měsíců fungování našeho 
lesního klubu Divukraj bylo krásné poča-
sí a  pobývat s  dětmi v  přírodě byla radost. 
Teď dostáváme často otázku: „Ale co v zimě, 
to také býváte většinu dne venku?“ Je pravda, 
že zima je náročnější, ale spíš pro dospělé, 
než pro děti. Když jsou děti opravdu dobře 
oblečené, je jim v přírodě dobře za každého 
počasí. Lesní krajina se s  příchodem zimy 
změnila, ze stromů opadalo listí, zetlela vět-
šina hub, které děti na  podzim obdivovaly. 
Z lesa zmizela i většina drobných tvorů, které 
jsme tak rádi pozorovali. Krajina je chud-
ší, ale pořád je v ní toho tolik ke zkoumání! 

Teď si například děti oblíbily pařezy - některé 
jsou celé porostlé mechem, jiné mají uvnitř 
dutinu plnou vody, z  jiných roste maličký 
jehličnan a v některých jsou vidět přezimu-
jící škvoři. Experimentujeme také s  prvním 
ledem a sněhem, učíme se o skupenství vody. 
Na zahrádce vídáme veverku, jak sbírá oříš-
ky, ohříváme se u  ohně a  opékáme na  něm 
poslední jablka, co tu rostou. A když se vrá-
tíme z lesa, jdeme se ohřát ke kamnům a za-
hrajeme si v  teple deskovku nebo přečteme 
knížku. Každý den také s dětmi tvoříme nebo 
zpíváme.
 A kdo jsou vlastně ti „průvodci“, kteří v les-
ním klubu o děti pečují? Průvodce může (ale 
nemusí) být zároveň vystudovaný pedagog. 
Důležitý je jeho pedagogický styl. Průvodce 
provádí děti na cestě za poznáním a objevo-

váním světa, nedává jim úkoly, ale místo toho 
je inspiruje a podporuje ve vlastním objevo-
vání. V našem týmu průvodců je vždycky as-
poň jeden pedagog (momentálně máme dvě 
průvodkyně pedagožky a  jednu průvodkyni 
s jiným vzděláním). Důležitější než vzdělání 
pro nás ale jsou osobnostní kvality našich 
průvodců. Průvodce v  našem lesním klubu 
by měl být zodpovědný, empatický, velmi tr-
pělivý a laskavý. Musí dobře ovládat komuni-
kaci i své vlastní emoce. Měl by být schopen 
si poradit i  v  neobvyklých situacích a  umět 
pracovat s rizikem. A hlavně musí mít oprav-
du rád děti, umět je nadchnout a inspirovat.

 Kateřina Pokorná
 spoluzakladatelka lesního klubu Divukraj
 www.divukraj.webnode.cz

KOSTEL 

NAROZENÍ PANNY 

MARIE VE STARÉM 

PLZENCI ZNOVU 

OTEVŘEN

 Po dlouhých třech letech oprav se v neděli 
dne 18. 12. 2022 znovu otevřel kostel Naro-
zení Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé 
Straně. Během této dlouhé doby proběhla 
v celém kostele kompletní výměna podlaho-
vé dlažby, která je vyrobena ze speciálního 
mramoru a můžete si na ní dokonce prohléd-
nout i zkamenělé trilobity.

 Aby k  tomu mohlo vůbec dojít, nejprve 
musely být v  prostorách kostela provedeny 
archeologické výzkumy, které měly odha-
lit umístění jeho původních základů a  další 
historické skutečnosti o  tomto výjimečném 
chrámu. Velmi náročná byla příprava a zajiš-
tění celé akce a složité bylo i získávání fi nanč-
ních prostředků. Ty byly poskytovány jednak 
z dotačních titulů, fi nančně se ale musela po-
dílet i farnost, a to za podpory města Starého 
Plzence a Biskupství plzeňského. Za všechnu 
práci patří velký dík především staroplzenec-
kému faráři Petru Frantovi, který na  celou 
akci dohlížel, dále pak plzeňskému biskupství 
za podporu a umožnění celé akce, a v nepo-
slední řadě pak všem místním lidem, kteří 
byli po  celou dobu 
oprav k dispozici při 
stěhování mobiliáře 
kostela, úklidu apod. 
Speciální poděková-
ní patří místní rodi-
ně Troppových a  je-
jich truhlářské dílně 
za jejich neutuchající 
ochotu a  trpělivost 
při všech opravách 
lavic kostela, skříní, 
židlí, dveří, prahů, 
schodů, sloupů… 
 Nakonec vše dob-
ře dopadlo a v znovu 
otevřeném kostele 
jsme mohli společně 
slavit Vánoce. Kos-
tel byl pro svoje ná-
vštěvníky slavnost-
ně otevřen v  rámci 
uvedení Rybovy mše 

vánoční a  byl to opravdu silný a  nádherný 
zážitek. Během tří let byly nedělní mše slou-
ženy v kostele sv. Jana Křtitele na plzeneckém 
náměstí, ale bylo již načase probudit prostor 
farního kostela a  opět mu vdechnout život. 
Věříme, že se podaří tento chrám s dlouhou 
historií, vzácnými freskami a nově opravený-
mi varhanami zapojit mezi výjimečná místa 
Starého Plzence a  umožnit poutníkům jeho 
návštěvu i s výkladem. Kostel prozatím mů-
žete navštívit každou neděli v půl desáté, kdy 
je zde sloužena mše, popřípadě také v rámci 
benefi čních koncertů pro plzenecké varhany, 
nebo během Noci kostelů, apod. Těšíme se 
na Vás!
 Za farnost Starý Plzenec Josef Švéda

STALO SE

Výměna dlažby v kostele Narození Panny Ma-
rie ve Starém Plzenci Foto: Josef Švéda

V rámci uvedení Rybovy mše vánoční byl po dlouhých 3 letech v nedě-
li 18.12.2022 pro svoje návštěvníky slavnostně otevřen kostel Narození 
Panny Marie. Foto: Josef Švéda
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SPORT

BRANKY, BODY, VTEŘINY

 Jak hodnotíš sezónu 2022? 
 Jednoznačně skvělou. Když jsme si s  tre-
nérem sedli a hodnotili rok 2022, bylo toho 
tolik, že jsme nedokázali říct, které body 
byly pro nás stěžejní. Podařilo se vybudovat 
skvělou partu nejen z  kluků tady z  Plzence, 
ale i z kluků z širokého okolí, kteří nově při-
šli a  cítí se tu jako doma. Společně se nám 
povedlo získat 1. místo v kategorii mladších 
žáků OFS Plzeň město. Na  poslední zápas, 
kdy jsme získali titul, rádi vzpomínáme. 
Ostatně těch skvělých zápasů a  vzpomínek 
máme spoustu, zdejších, ale i  těch mezi-
národních. Slyšet českou státní hymnu při 
nástupu je doopravdy silný zážitek. V  kon-
kurenci rakouských, německých či italských 
týmů, jsme rozhodně ostudu neudělali. Ne-
děláme ji ani nyní v kategorii starších žáků. 
 Co bychom si přáli v roce 2023? 
 Abychom šli podobnou cestou, jako dopo-
sud.
  Lukáš Šulc
 kapitán SK Starý Plzenec starší žáci

Fotbalisté SK Starý Plzenec — starší přípravka se zúčastnili turnaje pořádaného Sokolem Letkov. 
V  hale v  Rokycanech prožili krásný sportovní den, který jim připomenou zlaté medaile, které 
obdrželi všichni hráči. Pořadatelé ocenili i obětavou práci trenérů.  
 Karel Fiala, starosta Sokola Letkov

Germany Cup 2022 — 7. místo  Foto: Jaroslav Voráček

Germany Cup 2022 — 7. místo  Foto: Jaroslav Voráček

1. místo mladší žáci  Foto: Lenka Lišková

Mistři 2022
Ondřej Liška

Foto: Martin Šulc

 Foto: Karel Fiala
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Vážení spoluobčané,
 opět se na Vás obracím s prosbou o pod-
poru Tříkrálové sbírky.
 Výtěžek sbírky v našem městě bude rozdě-
len mezi potřebné, kteří se dostali do fi nanč-
ní tísně vinou například navýšení cen energií 
apod.
 Přispět do Tříkrálové sbírky je možné ně-
kolika způsoby:
1/  1.-15. ledna 2022 kolednickým skupin-

kám do pokladniček.
 V neděli 1. ledna bude v kostele Narození 
Pannu Marie posvěcena voda, křída a kadi-
dlo, bude také požehnáno koledníkům, kteří 
budou takto vysláni k Vám. 
2/   1.-31. ledna můžete posílat bezhotovost-

ní platby z vašeho bankovního účtu.
 Pošlete prosím svůj dar na  účet číslo 
66008822/0800, VS naší staroplzenecké sbír-
ky je 777930040. Pokud VS nezadáte, půjde 
částka na  společný VS 777, a  dar se rozdělí 
mezi všechny charity.
 Další možností převodu je QR kód. Pro 
naši staroplzeneckou sbírku je zde:

4/   Celoročně je k dispozici online kasička, 
jejíž výtěžek se sečte 30.4.2023 a po tom-
to datumu se další příchozí dary započtou 
do sbírky 2024.

 Tato online kasička je zřízena pouze pro 
charity, naše PSČ tam není k dispozici. Bude 
Vám nabídnuta nejbližší charita v okolí.
5/  Darovací DMS na číslo 87 777.
 Stačí na číslo 87 777 poslat SMS ve tvaru: 
DMS KOLEDA 30, DMS KOLEDA 60, DMS 
KOLEDA 90 nebo DMS KOLEDA 190.
 Finanční prostředky poslané formou dár-
covské DMS budou rozděleny rovnoměrně 
pro charitní projekty Charitou ČR.
 Přeji nám všem otevřená srdce pro po-
třeby těch, kteří nemají často nic než důvěru 
v milosrdenství lidí, kteří mají více, než po-
třebují.

 Srdečné Bůh zaplať
 Marie Laiblová, koordinátorka TS

První koledníci — rok 2001
 Foto: Marie Laiblová

Jiří Lodr poděkoval koledníkům na faře ve Starém Plzenci. Foto: archiv farnosti

V kostele Narození Panny Marie
 Foto: Lenka Šimánová

V kostele Narození Panny Marie
 Foto: Josef Švéda

Tři králové v MŠ Sedlec Foto: archiv MŠ Sedlec

RŮZNÉ
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Dodáváme a montujeme 
fotovoltaické systémy

Konzultace u Vás
Projektová dokumentace
Kompletní vyřízení dotace za Vás
Podání žádosti o připojení  
k distribuční síti
Provedení úpravy elektroměrového 
rozvaděče pro PPP k DS
Kompletní napojení  
el. instalace na „Full Back UP“

Možnost dodání stavebnice  
„UDĚLEJ SI SÁM“
Poradenství a autorizované  
dozory instalací

Nákup komponentů  
na e-shopu

Posouzení rizik  
úderu blesku

Fotovoltaika od 50 000,- Kč

Jiráskova 1142, 332 02 Starý Plzenec www.ozeservis.cz.

Na základě poptávky přes E-mail: infofve@ozeservis.cz se Vám automaticky zpětně vygeneruje 
dotazník, kde po jeho vyplnění a odeslání zpět Vás budeme dále kontaktovat. 

Tanec pro ty, kteří si chtějí užít bezva taneční zábavu bez 
složitých choreografi í. Čekají tě jednoduché kroky 

na různé hudební styly. Vhodné také pro osoby s malou 
i velkou nadváhou nebo se zdravotním či jiným omezením 

a aktivní seniorky.

PŘIJMEME 
BRIGÁDNÍKA
na úklid hradu Radyně
Info: tel.: 725 046 572

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

INZERCE

INZERCE Z KUPONU

■ Prodám med. Tel.: 605 592 001.

■ Nabízím doučování matematiky ve  Sta-
rém Plzenci nebo online. Tel.: 721 620 022.

■ Provádím veškeré zednické a  malířské 
práce a další práce dle domluvy.
Více na tel: 721 757 399.
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VYCHÁZÍ 

DALŠÍ ZAJÍMAVÁ KNIHA 

O STARÉM PLZENCI

Publikace „Starý Plzenec, události, příběhy 

osobnosti“ je volným pokračováním knihy „Sta-

rý Plzenec, střípky z historie a současnosti“, kte-

rá vyšla vloni. Tentokrát se dílo zabývá životem 

ve  městě za  Rakouska-Uherska a  hlavně první 

republiky. Přináší také popis dramatických udá-

lostí v dobách nacistické okupace a osvobození 

města americkou armádou. Zmíněné je i období 

socialismu a  devadesátých let. Velmi bohatá je 

kapitola, popisující osudy plzeneckých osob-

ností v  oblasti vědy, kultury i  sportu. Kniha je 

bohatě vypravena dobovými fotografi emi a do-

kumenty.

Knihu je možné zakoupit za 399 Kč v K-Centru nebo v městské knihovně, Smetanova 

932 ve Starém Plzenci.

DORUČOVÁNÍ RADYŇSKÝCH LISTŮ OBČANŮM

Vážení občané, 

Radyňské listy jsou doručovány prostřednictvím České pošty do všech domácností a škol 

ve Starém Plzenci a Sedlci. Někdy se stane, ať už roznáškovou kolizí České pošty či z jiné-

ho 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 mě-

síci, 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

Praktický lékař MUDr. Radim Hocký, Smetanova 204  ...................................................... 377 966 220
Praktický lékař MUDr. Pavel Plecháč, Smetanova 204 ...................................................... 377 966 618
Dětská lékařka MUDr. Hana Václavová, Smetanova 204  ................................................  377 965 047
Zubní lékařka MUDr. Zdeňka Dvořáková, Smetanova 204  ...................  377 966 728; 720 945 170
Zubní lékař MUDr. Josef Roučka, Jiráskova 226  ..............................................................  734 545 113
Interní ordinace MUDr. Gabriela Rybářová, Smetanova 292 (každou středu) .............  725 906 926
Gynekologie a porodnictví MUDr. Martina Slaníková, Smetanova 292  ........................  377 966 391
Lékárna Pilulka, Masarykovo nám. 37 .................................................................................  778 427 165
Lékařská pohotovost pro dospělé, Denisovo nábřeží 1000/4, Plzeň  ...........................  378 218 300
Zubní pohotovost, Denisovo nábřeží 1000/4, Plzeň   ........................................................ 378 218 171
Lékařská pohotovost pro děti a dorost, Nemocnice u sv. Jiří, Staniční 74, Plzeň – Doubravka
....................................................................................................................................................... 377 266 647
Veterinární ordinace, Havlíčkova 378, St. Plzenec  ...........................................................  732 573 317
Česká pošta St. Plzenec, Baslova 1081  .............................................................................  954 233 202
Sběrný dvůr St. Plzenec, Nepomucká ul.  ...........................................................................  602 430 972 
Hasiči Starý Plzenec, Luboš Lenc  .......................................................................................  725 042 547
Hasiči Sedlec, Stanislav Pokštefl   .........................................................................................  601 389 525
Vodárna Plzeň, poruchy  .........................................................................................................  377 413 444
Havárie plynu  .........................................................................................................................................  1239
Havárie elektřiny .......................................................................................................................  800 850 860
Hasiči  .......................................................................................................................................................... 150
Záchranná služba  ..................................................................................................................................... 155
Policie ČR .....................................................................................................................................................158

 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 

Přijmeme 
brigádníky

studenty starší 18 let 
do pokladny hradu Radyně

na turist. sezónu 2023

Požadujeme komunikativní
znalost AJ, NJ, znalost práce s PC

Informace: 
K-Centrum, městská knihovna
tel.: 377 183 662, 721 981 526

e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz

PŘIJMEME 
kuchaře/kuchařku 
na dobu určitou

Základní škola a mateřská škola Sta-
rý Plzenec, Sedlec 81, příspěvko-
vá organizace přijme kvalifi kovanou 
kuchařku/kuchaře na  dobu určitou 
od 16.1.2023 po dobu 2 až 6  týdnů 
(zástup za  nemoc). Pracovní poměr 
na  dohodu o  provedení práce. Od-
měna dle platných tabulek, 4. platová 
třída. 
Podrobnější informace na tel. čísle: 

731 567 116 
nebo na emailu: 

zs.sedlec@gmail.com
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Uzávěrka čísla 2/2023

je 20. 1. 2023 ve 12:00 hodin.

Vychází: 3. 1. 2023

ZDARMA v nákladu 2400 kusů

Radyňské
listy

HLEDÁTE KVALITNÍ POTRAVINY?

KVALITNÍ POTRAVINY PRO KVALITNÍ ŽIVOT

KKomppllettníí sorttiimentt něěmeckkýýýchh 
ppoottrraavviinn vvččeettnněě zzeelleenniinnyy aa ddrrooggeerriiee..

OTEVŘENO: Po – Pá  8 – 18
So 8 – 12

wwwwww..hhmmpplluuss..cczz

HMHMHM PPPLULULUSSS sss. rrr. ooo., StStStarararýýý PlPlPlzezezeneneneccc, MMMácácáchohohovavava 4444441111111
DěDěkkujjeme za řpřííz ňeň n šašiim státálýlým ázákkazníkíkůůůmům!!

DOO NNAAŠŠÍÍ ZVVEEMMEEEE VVVÁÁÁSSS DDOO 
OOBSSSLLUUUHHYYSSSAAAMMOOOOOBBSS

S POTRAVINAMI Z NĚMECKA

Rychlým internetem to u nás R hlý i á
rozhodně nekončí! Nabízíme
mimo jiné také:

chytrou internetovou
televizi (IPTV)

zabezpečovací a kamerové
systémy pro Vaše domy

levné telefonování (VOIP)

B U D E M E  S  VÁ M I  O D  S A M É H O  Z A Č ÁT K U

COMMUNICATION FIRST

www.mraknet.com
Všechny vaše dotazy zodpovíme na zákaznické lince 602 370 766

nebo na internetu mraknet@mraknet.com
me na záákaznické lince 602 370 766

Jediná optická síť ve Starém 

Plzenci. Bezkonkurenčně nej-

rychlejší připojení za 300 Kč 

měsíčněměsí . Špičková podpora

k níky
pro naše zákazníky 24 h denně24 h .

a navíc 2 MĚSÍCE zkušebního 

provozu zcela ZDARMA!


