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Sloupek starosty 430. výročí povýšení města Rokycany  

Koupaliště se připravuje na novou sezónu 

     O povýšení města Rokycany na město královské jednali zástupci města již  
v srpnu 1565 při jednáních ve Vídni a poté v Praze na české komoře. Císař Max-
milián II. přijal městskou delegaci v březnu 1567 v Praze, rokycanští  žádali  
o pomoc i svého souseda, majitele mirošovského panství Floriána Gryspeka  
z Gryspachu. Žádné z těchto a ani mnoho dalších jednání však neskončilo úspě-
chem. 
    Až v roce 1580 byla tato jednání obnovena a městu v té době pomáhal tehdejší 
prezident české komory Ladislav Lobkovic, který vlastnil blízký Zbiroh.  
V únoru a březnu 1584 navštívil pražské úřady primas Jan Novoměstský v do-
provodu Jana Pražáka a mistra Bartoloměje Havlíka. V dubnu byla tato jednání 
završena a město Rokycany vstoupilo mezi města královská. Pergamenová listi-
na byla sepsána v královské kanceláři 21. dubna a 19. května ji do Rokycan přive-
zl primas Jan Novoměstský. Tato listina pravděpodobně shořela za třicetileté války při švédském vpá-
du do Rokycan. Zachoval se však doslovný opis této listiny v městské pamětní knize. Mistr Bartoloměj 
Havlík složil při příležitosti povýšení Rokycan na královské město oslavnou báseň s názvem In liberta-
tem Patriae Rochisanae (Svobodné vlasti rokycanské). 
     Při příležitosti tohoto významného výročí si vás starosta města Rokycany Ing. Vladimír Šmolík do-
voluje pozvat na slavnostní koncert, který se bude konat v kostele Panny Marie Sněžné v Rokycanech 
ve středu 23. dubna 2014 od 18 hodin. V úvodu Vás krátce seznámí s historií povýšení města RNDr. 
Mgr. Miroslava Šandová, ředitelka muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. Dále se představí 
pražští katedrální sólisté Marie Matějková – soprán, Pavla Bušová – alt, Ondřej Šmíd – tenor, Jakub 
Hrubý – bas, Ada Slivanská a Rikako Yamaguchi (Japonsko) – housle, Jiří Hošek – violoncello, Miro-
slav Laštovka – trubka a Přemysl Kšica – varhaník katedrály sv. Víta v Praze. Budete si moci poslech-
nout skladby Johanna Sebastiana Bacha, Antonína Dvořáka a dalších. 
 

             Vladimíra Kohoutová 

Kopie oslavné básně z pamětní knihy. 

     Vzhledem k dobrému počasí byla již zahájena příprava koupaliště na novou sezónu. Dokončena bu-
de ještě oprava části dna koupaliště, dostavba druhé kabiny u vchodu a velká rekonstrukce brouzdališ-
tě. Tam děti najdou nové atrakce ve formě dětské skluzavky a vodního hříbku. V nové kabině si mohou 
návštěvníci vypůjčit na sezónu až 49 kabinek od těch nejmenších (1,57 m2) až po ty největší (7,41 m2). 
Dále bude v této kabině umístěno prodejní místo pro občerstvení. Na prodejní místo bude vyhlášen zá-
měr pronájmu. Kabinky si lze zamluvit a zaplatit na pokladně plaveckého bazénu. Pro stávající kabin-
ky stále platí, že půjčovatel si svojí kabinku musí zaplatit do konce měsíce dubna, jinak bude poskytnu-
ta dalším zájemcům. Klíče od kabinek budou vydávány u provozního koupaliště po otevření. Zájemce 
musí předložit podepsanou smlouvu o zápůjčce a doklad o zaplacení. Ti půjčovatelé, kteří nevrátili klí-
če od kabin po loňské sezoně do 31. října 2013 se musí zapsat do pořadníku na přidělení kabinky nové. 
     Dále se mohou návštěvníci těšit na opravené sociální zařízení. Velkou rekonstrukcí prošlo také mís-
to pro napouštění vody z Klabavy. Přesto, že byly na opravy koupaliště vydány velké investice, ceny zů-
stávají na úrovni loňského roku. 
 

                        Ing. Jaroslav Moravec 

Vážení spoluobčané,  
     voda je základ života a její pr-
votřídní kvalita obzvlášť.  
Z úpravny vody ve Strašicích, 
která zásobuje 80 % všech na-
pojených obyvatel na skupino-
vý vodovod, odchází životodár-
ná tekutina do našich domovů. 
Již studie z roku 2003 poukazo-
vala na skutečnost, že úpravna 
svými možnostmi na úpravu 
surové vody nedostačuje. Vyu-
žití podzemních vod je možné, 
ale cena této vody se bude v bu-
doucnu rychle zvyšovat. Je pro-
to nanejvýš nutné se na tuto 
skutečnost připravit a zrekon-
struovat zařízení na přečištění 
stoupajícího množství povr-
chové vody, jejíž cena bude vy-
cházet stále podstatně levněji 
než voda podzemní. Při úpra-
vách vody se jedná zejména  
o zachycení a eliminaci manga-
nu a hliníku z vody.  
     Toto je jeden z důvodů velké 
investiční akce pod názvem 
„Úpravna vody Strašice“, která 
se blíží ke 30 miliónům korun.  
I když je voda ze stále více sklo-
ňovaných Brd kvalitní, bez její 
úpravy se v žádném případě ne-
obejdeme. I o tom diskutovalo 
minulý měsíc zastupitelstvo 
města na svém mimořádném 
jednání. Rekonstrukce úpravny 
musí mít smysl technický i eko-
nomický, aby byla zajištěna do-
dávka kvalitní pitné vody dle 
aktuálně platné legislativy.  
 
  Ing. Vladimír Šmolík 
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Starosta města Rokycany 
Ing. Vladimír Šmolík 
tel.: 371 706 101 
e-mail: vladimir.smolik@rokycany.cz 
 

Místostarostka města Rokycany 
Marie Hlávková 
tel.: 371 706 121 
E-mail: marie.hlavkova@rokycany.cz 
 

Tajemník městského úřadu 
Slavomír Špicl 
tel.: 371 706 200 
e-mail: slavomir.spicl@rokycany.cz 
 

Odbor správní 
Ing. Ladislava Plimlová, vedoucí  
tel.: 371 706 110 
e-mail: ladislava.plimlova@rokycany.cz 
 

Odbor finanční 
Ing. Alena Nováková, vedoucí  
tel.: 371 706 130 
e-mail: alena.novakova@rokycany.cz 
 

Odbor rozvoje města 
Ing. Jiří Hlad, vedoucí  
tel.: 371 706 150 
e-mail: jiri.hlad@rokycany.cz 
 

Odbor životního prostředí 
Ing. Ladislav Janík, vedoucí  
tel.: 371 706 240 
e-mail: ladislav.janik@rokycany.cz 
 

Odbor dopravy 
Jaromír Kalčík, vedoucí  
tel.: 371 706 320 
e-mail: jaromir.kalcik@rokycany.cz 
 

Odbor stavební 
Ing. Oldřich Dienstbier, vedoucí  
tel.: 371 706 140 
e-mail: oldrich.dienstbier@rokycany.cz 
 

Odbor obecní živnostenský úřad 
Ing. Zdeněk Plzák, vedoucí  
tel.: 371 706 230 
e-mail: zdenek.plzak@rokycany.cz 
 

Odbor sociální a zdravotní 
PhDr. Blanka Kohoutová, vedoucí  
tel.: 371 706 260 
e-mail:blanka.kohoutova@rokycany.cz 
 

Odbor školství a kultury 
Ing. Tomáš Hůlka, vedoucí  
tel.: 371 706 220 
e-mail: tomas.hulka@rokycany.cz 
 

Informační centrum 
tel.: 371 706 175 
e-mail:icentrum@rokycany.cz 
 

Městská policie 
Petr Wohlmuth, velitel  
tel.: 371 706 161 
e-mail: petr.wohlmuth@rokycany.cz  
 

Sportovní zařízení města Rokycany 
Ing. Jaroslav Moravec, vedoucí  
Plavecký areál: tel.: 371 745 111 
Zimní stadion: tel.: 371 723 243 
e-mail: jaroslav.moravec@rokycany.cz 
 

Pečovatelská služba 
Ing. Bc. Eva Dudlová, vedoucí  
tel.: 371 722 467 
e-mail: eva.dudlova@rokycany.cz 

Kontaktní údaje Kde získat informace o pěstounské péči 

Kontejnery pro jarní úklid 

     Domus – Centrum pro rodi-
nu je nestátní nezisková orga-
nizace, která vznikla v ro-
ce2009. Její služby jsou určeny 
rodinám s dětmi, které potře-
bují podporu a pomoc. Vedle 
sociálně aktivizačních služeb 
poskytuje podporu a pomoc 
také pěstounským rodinám  
a zájemcům o pěstounství. 
     Pokud vás zajímá, co obnáší 
pěstounská péče, máte odrostlé 
děti a rádi byste svůj čas a po-
zornost věnovali jiným nebo 
máte prostě pocit, že každé dítě 
potřebuje rodinu, neváhejte se 
na pracovníky Domusu obrátit. 
Od ledna 2014 nabízí možnost 
popovídat si o otázkách spoje-
ných s pěstounstvím, ale i rodi-
čovstvím vůbec, a to každé úte-

rý od 10:00 do 13:00 hodin  
v kanceláři v OD Žďár na Ma-
sarykově náměstí v Rokyca-
nech nebo kdykoli po telefonic-
ké domluvě na telefonním čísle 
734 310 259. 
     Od roku 2013 se Domus stal 
pověřenou osobou, se kterou 
lze uzavřít Dohodu o výkonu 
pěstounské péče. Pěstounům  
a jejich dětem Domus v rámci 
dohody nabízí možnost zajiště-
ní krátkodobé či dlouhodobé 
péče o svěřené děti, doprováze-
ní přímo v rodině, odbornou 
pomoc či podporu při kontaktu 
dětí s původní rodinou. Dále 
zajišťuje možnosti zvyšovat  
si znalosti a dovednosti formou 
víkendových či týdenních po-
bytů i krátkodobých seminářů. 

Ve spolupráci s odborem soci-
álním a zdravotním Městského 
úřadu v Rokycanech jsou pro 
pěstouny i zájemce pořádány 
vzdělávací aktivity v zasedací 
síni Triana. V letošním roce  
se uskutečnily již dva semináře, 
v lednu na téma „Jak dovést 
úspěšně dítě do dospělosti“  
a v březnu na téma „Zdravý ži-
votní styl“. 
     Informace o podmínkách 
pěstounské péče lze získat také 
na sociálním a zdravotním od-
boru Městského úřadu v Roky-
canech osobně či na tel. číslech 
371 706 265 a 267. 
 
        PhDr. Blanka Kohoutová 

     Kontejnery pro jarní úklid jsou určeny pro bezplatné odložení objemného komunálního odpadu, 
vzniklého na území města Rokycany. Za objemný komunální odpad se dle obecně závazné vyhlášky 
města Rokycany č. 10/2004 považuje odpad vzniklý činností fyzických osob (s výjimkou fyzických 
osob oprávněných k podnikání), který svými rozměry přesahuje rozměry vhazovacích otvorů popelo-
vých nádob – tedy např. nábytek, podlahové krytiny. Uvedená vyhláška současně vyjmenovává složky 
komunálního odpadu, které se za objemný odpad nepovažují. 
Velkokapacitní kontejnery pro jarní úklid budou přistaveny vždy v sobotu od 9:00 do 14:00 hodin na 
následujících stanovištích: 

     V případě, že nebude na některém stanovišti kontejner momentálně k dispozici, vyčkejte prosím při-
stavení jiného prázdného kontejneru nebo využijte kontejner na jiném stanovišti. Na všech uvedených 
stanovištích, mimo stanovišť v ul. Josefa Knihy, v ul. Boženy Němcové a na ul. Příbramská budou na-
víc přistaveny kontejnery určené pouze na biologicky rozložitelný odpad ze zahrad (větve, listí, tráva, 
rostlinné zbytky …). 
     Do velkokapacitních kontejnerů na objemný komunální odpad nelze odkládat: odpady z podnikatel-
ské činnosti a odpady vzniklé mimo katastrální území Rokycany a Borek u Rokycan, chladničky, mra-
záky a další elektroodpad (např. televizory, monitory, počítače, apod.), nebezpečné složky komunální-
ho odpadu (např. baterie, zbytky barev, ředidel, nepoužitelná léčiva, suché elektrické galvanické člán-
ky, apod.), pneumatiky, stavební odpad a výkopovou zeminu, papír, sklo, plasty. 
     Kromě odpadů z podnikatelské činnosti, stavební suti a výkopové zeminy můžete výše uvedené opa-
dy, ale i kovové odpady (sporáky, pračky), objemný odpad a textil odkládat v průběhu celého roku  
na sběrné dvory.  
     Sběrné dvory naleznete v Jiráskově ul. a v Němčičkách. Provozní doba jednotlivých sběrných dvorů: 
 

Sběrný dvůr v Jiráskově ulici    Sběrný dvůr v Němčičkách 
Pondělí – pátek  9:00 – 16:30 hodin   pondělí a středa     8:00 – 11:00 hodin 
Sobota  9:00 – 11:30 hodin   úterý, čtvrtek, pátek 14:00 – 17:00 hodin 
        Sobota      9:00 – 12:00 hodin 
V neděli a ve státní svátky je zavřeno na obou sběrných dvorech. 
 
              Bc. Josef Hůza 

29. března Práchovna, ul. Plzeňská (u veteriny), Fügnerovo náměstí, zahradní kolonie pod Čilinou 

5. dubna Borek u hřiště, ul. K Potoku (Páclovna), ul. Litohlavská (Černý kříž), ul. Přemyslova  
(K Trhovce)  

12. dubna zahradní kolonie Němčičky, ul. Voldušská (parkoviště u NsP), křižovatka Barákova  
a Václava Nového, Borek (u bývalé STS) 

19. dubna zahradní kolonie pod Žďárem, ul. Pražská (u čerpací stanice), ul. Příbramská (bývalé 
potraviny Pauch), ul. Boženy Němcové (u obchodu Albert) 

26. dubna ul. Raisova (u pekárny Frídel), křižovatka ul. Lužická a Libušina, ul. Polní, ul. Josefa 
Knihy (u veřejných WC) 

mailto:slavomir.spicl@rokycany.cz
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mailto:ladislava.plimlova@rokycany.cz
mailto:jana.kralova@rokycany.cz
http://172.16.205.1/vismo/o_osoba.asp?d=1&u=14069&id_org=14069&id_o=1877&p1=0&p2=&p3=
mailto:jaroslav.anton@rokycany.cz
mailto:ladislav.janik@rokycany.cz
mailto:jaromir.kalcik@rokycany.cz
mailto:oldrich.dienstbier@rokycany.cz
mailto:zdenek.plzak@rokycany.cz
mailto:blanka.kohoutova@rokycany.cz
http://172.16.205.1/vismo/o_osoba.asp?d=1&u=14069&id_org=14069&id_o=124&p1=0&p2=&p3=
mailto:iva.bradova@rokycany.cz
http://172.16.205.1/vismo/o_osoba.asp?d=1&u=14069&id_org=14069&id_o=146&p1=0&p2=&p3=
mailto:petr.wohlmuth@rokycany.cz
mailto:jaroslav.moravec@rokycany.cz
mailto:kvetoslava.chvojanova@rokycany.cz
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Ztráty a nálezy 

Poplatek za odpady Klub Akcent otevírá dveře také 
dětem od šesti let 

Ochránci přírody budou uklízet 
Klabavskou nádrž 

     Občané, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na ohlašovně 
města Rokycany, musí tak jako každý jiný poplatník, který je při-
hlášen ve městě Rokycany, platit za odpady (zákon 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení 
Obecně závazné vyhlášky pro rok 2013 č. 4/2012 o místním po-
platku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů).  
     Poplatek je splatný vždy k 30. červnu běžného roku. Na letoš-
ní rok byl stanoven ve výši 550 Kč na osobu a je nutné ho uhra-
dit nejpozději do 30. června 2014. Po splatnosti je neuhrazený 
místní poplatek navýšen platebním výměrem o jednonásobek. 
     Poplatek je možno platit přímo v pokladně městského úřadu, 
bankovním převodem nebo složenkou. Bližší informace zjistíte na 
finančním odboru u Bc. Brožové, 2. patro budovy radnice, tel.  
371 706 109 nebo e-mail: ibrozova@rokycany.cz. 
 
                     Bc. Irena Brožová 

     Pokud něco najdete, neměli byste si to ponechat, ale nalezenou 
věc musíte odevzdat. Hodně lidí neví, kam vlastně nalezenou věc 
mají dát. Je to jednoduché – na obecní úřad v obci či městě, kde  
věc našli. Ve městě Rokycany je to podatelna MěÚ Rokycany, která 
kromě jiných věcí zabezpečuje i tuto agendu. 
     V roce 2013 přijaly pracovnice podatelny 31 nálezů. Ve ztrátách 
se objevují různé věci – klíče, kola, mobilní telefony, ošacení, pení-
ze, ale i doklady nebo peněženky. Tam, kde z nalezené věci lze po-
znat majitele, věc vrátíme. V ostatních případech zůstávaly nálezy 
v úschově 6 měsíců. To platilo do 31. prosince 2013. S platností 
nového občanského zákoníku je vše jinak, doba se prodloužila na 3 
roky od vyhlášení nálezu. Nálezy nám předávají jak obyvatelé měs-
ta, tak Městská policie a PČR. Z 31 nálezů přinesených na podatel-
nu v r. 2013 se jich 5 vrátilo majiteli, ostatní propadly ve prospěch 
města. Pokud chcete vědět, jaké věci v současné době eviduje MěÚ 
Rokycany ve ztrátách a nálezech, podívejte se na 
www.rokycany.cz.  
 
                             Alena Štrbová 

     Český svaz ochránců přírody v Rokycanech, Povodí Vltavy, s.p.  
a řada dobrovolníků bude v sobotu 26. dubna uklízet Klabavskou 
nádrž. Stane se tak v rámci mezinárodní kampaně „Ukliďme svět“, 
jejímž cílem není jen úklid přírody, ale i výchova veřejnosti k okol-
nímu prostředí. Obliba této kampaně rok od roku vzrůstá a je chvá-
lyhodné, že podobných uklízecích akcí přibývá. Neorganizují  
je však jen ochránci přírody, ale řada jiných subjektů, což je jistě 
dobře.  
     Klabavská nádrž nedaleko Rokycan je známou zastávkou celé 
řady opeřenců při jarních a podzimních tazích. Máte-li štěstí, se-
tkáte se zde s kormorány, volavkami, orlovci či jinými zajímavými 
druhy, orla mořského nevyjímaje. Vodní plocha je však také rájem 
rybářů. Jdete-li okolo, jistě na některého vyznavače Petrova cechu 
narazíte, jak tiše sleduje, zda mu nějaká ryba zabere. Klabavská ná-
drž je však silně znečištěna různými odpadky z plastů či dalšími na-
plaveninami. Proto vznikl zajímavý nápad zorganizovat úklid okolí 
Klabavské nádrže, do kterého se může zapojit každý. Vzhledem  
k tomu, že se na znečištění tohoto kousku Modré planety podílejí 
především lidé z blízkosti vodního toku, který vede do Klabavské 
nádrže, vyzýváme všechny lidi dobré vůle, aby nám přišli s úklidem 
pomoci.  
     Sraz zájemců je v 9:00 hodin před sídlem rokycanských ochrán-
ců přírody ve Švermově ulici 748 v Rokycanech. Odtud se společně 
autobusem dopraví ke Klabavské nádrži. Zde bude probíhat zhru-
ba čtyřhodinový úklid, který završí společný táborák a zhodnocení 
akce. S návratem je počítáno kolem patnácté hodiny odpolední,  
ale není vyloučeno, že skončíme dříve. Doporučujeme se tedy 
vhodně obléci, vybavit se pevnější obuví a především nezapome-
nout na rukavice. Organizátoři zajistí pytle na odpad, jeho odvoz  
k likvidaci, občerstvení a drobné upomínkové předměty.  
     Je nutné připomenout, že uklízecí akci organizujeme každý rok  
a vždy se setkává s velkým ohlasem. Stovky naplněných pytlů s růz-
nými odpadky, desítky kol, lodí či jiných věcí – to bývá obrázek, 
který lze vidět. Díky obětavosti a náklonnosti všech, kteří přijdou 
pomoci, se alespoň na nějaký čas Klabavská nádrž stane krásnou. 
Přijďte nám tedy i vy pomoci uklidit nepořádek po jiných. Pokud 
však nemáte čas přiložit aktivně ruku k dílu a přesto chcete pomo-
ci, máme pro vás řešení. Odešlete dárcovskou sms zprávu ve tvaru 
DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY na telefonní číslo 87777, ce-
na DMS je 30 Kč a příjemci vaší pomoci obdrží 27 Kč. Nebo může-
te zaslat finanční dar na číslo účtu 33553322/0800, variabilní sym-
bol 29/01. 
 
                   Pavel Moulis 

     Dosud byly dveře Klubu Akcent, provozované Diakonií ČCE 
středisko Západní Čechy, otevřené dětem a mladým lidem od 11 do 
20 let. Nyní přichází Diakonie s novinkou. Od března je možné na-
vštívit Klubík, který je určen pro děti od 6 do 10 let, a to od pondělí 
do čtvrtka mezi 13:00 a 14:30 hodinou. Pro děti jsou připraveny 
hry a soutěže, nejmenší se mohou naučit zacházet s počítačem  
a internetem, jsou zde široké možnosti výtvarného i hudebního vy-
žití, ale také doučování.  
     V klubu Akcent pro děti a mládež od 11 do 20 let je v rámci reali-
zace projektu „Ve světě se neztratím“ připraveno neformální vzdě-
lávání se zaměřením na oblasti komunikace s vrstevníky, rodiči  
i autoritami, dodržování společenských i zákonných norem, na zvy-
šování finanční a internetové gramotnosti. Návštěvníky čekají roz-
ličné tematické měsíce, v jejichž rámci budou realizovány např. 
preventivně-vzdělávací besedy, promítání, workshopy, zážitkové 
aktivity či výtvarné a sportovní dílny. Otevírací doba je od pondělí 
do čtvrtka od 15:00 do 18:00 hodin.  
     Financování obou Klubů je zajištěno převážně z dotací minister-
stva práce a sociálních věcí. Město Rokycany Diakonii ČCE na její 
služby provozované v Rokycanech přispělo v roce 2014 částkou 
120 000 Kč. Oba kluby mohou děti z Rokycan a okolí využívat 
zdarma. 
     Na nové kamarády se pracovníci Diakonie těší v prostorách Klu-
bu Akcent v Jiráskově ulici 481 v Rokycanech (vstup je zahradou 
od vlakového nádraží). Více informací o dění v Klubíku naleznete 
na naší facebookové stránce – Klub Akcent, Rokycany. V případě 
dotazů je také možné se obracet na vedoucí Klubu Akcent Petru Pe-
kařovou na tel. čísle 775 720 489 nebo na e-mailu:  
akcent.zapad@diakonie.cz. 
 
       PhDr. Blanka Kohoutová 

Koncert z Kruhu přátel hudby 

     Dne 24. dubna 2014 se od 18:00 hodin koná v Muzeu Dr. B. 
Horáka další z koncertů Kruhu přátel hudby. Můžete si přijít 
poslechnout pěvecký sbor Cantate pod vedením sbormistra 
PaedDr. Jiřího Frolíka. Po koncertě bude promítnut dokument  
z odhalení pamětní desky Antonínu Kraftovi na jeho rodném domě 
v Rokycanech v roce 2006. 
 
              Vladimíra Kohoutová 

mailto:ibrozova@rokycany.cz
mailto:akcent.zapad@diakonie.cz
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Muzeum na demarkační linii je připravené na letní sezónu 
     Muzeum na demarkační linii 
v Rokycanech vstoupí dnem  
1. dubna 2014 již do své 17. tu-
ristické sezóny. V zimních mě-
sících aktivisté muzea opět pil-
ně pracovali, aby pro návštěv-
níky připravili zcela nové expo-
zice.  
     Díky péči města Rokycany 
již budou moci návštěvníci par-
kovat na asfaltové ploše zcela 

nového parkoviště, které kromě stání pro autobusy a osobní auta 
má vybudované také 2 parkovací místa pro ZTP. Z parkoviště k re-
cepci muzea pak návštěvníka povede nová interaktivní naučná 
stezka, která bude seznamovat s jednotlivými druhy předválečného 
a poválečného opevnění. Do objektů, které jsou její součástí, bude 
moci návštěvník volně vstupovat. Po celé naučné stezce budou pro 
dětské návštěvníky připravena interaktivní zastavení, kde mohou 
děti prověřit svoje znalosti. Ke zlepšení zázemí návštěvníků zcela 
určitě přispěje i nově opravený vstup do vnitřních expozic muzea.  
     V současné době je také dokončována zcela unikátní expozice čs. 
opevnění, která návštěvníky provede mj. vybudovanými podzemní-
mi chodbami opevnění „Železné opony“. 
     I v letošním roce bude muzeum seznamovat školní mládež  
s příběhem našeho státu formou interaktivních prohlídek mul-
timediálních expozic projektu „Nikdo nemá právo zapome-
nout!“, a to prostřednictvím unikátní multimediální expozice, 
diorám a trojrozměrných exponátů, které umožní žákům prožít 
příběh našeho státu od roku 1918 do roku 1945. Výstavní sály 
vnitřních expozic obsahují LCD obrazovky, na kterých jsou promí-
tány dokumentární záběry této pohnuté doby. 
     Jedinečnost těchto expozic je zejména v jejich chronologickému 
řazení a zvolené formě zpracování, kdy návštěvník není zatěžován 
čtením dlouhých textů, ale prostřednictvím dokumentárních zábě-
rů, dobových trojrozměrných exponátů, dobových fotografií  
a v neposlední řadě i např. repliky lehkého objektu vz. 37 postave-
né v měřítku 1:1 přímo ve vnitřní expozici prožívá události pro náš 
stát tak významné. Dioramou obranného postavení v roce 1938  

v západních Čechách zase pro-
jíždí funkční model vojenského 
transportního vlaku i s nákla-
dem vojenské prvorepublikové 
techniky. 
     Projekt nabízí deset různě za-
měřených programů určených 
pro školní mládež od 1. třídy  
až po studenty středních škol, 
které umožňují provázání výu-
ky s mimoškolními aktivitami 
nebo školním výletem. A aby žáci „pouze“ neprocházeli expozice, 
jsou při komentáři průvodce upozorňováni na důležité skutečnosti, 
které pak samostatně vyhledávají a doplňují do pracovních listů. 
Pro prvňáčky jde spíše o hru a malování, středoškoláci už ale muse-
jí při jejich vyplňování prokázat historické znalosti.  
     Součástí projektu je v letošním roce i zcela unikátní přesná 
replika prvních dvou vagónů projektu „Legiovlaku“, tedy po-
jízdné repliky legionářského vlaku z období „ešalonové války“ 
na Transsibiřské magistrále. Oba vagóny (poštovní i ubytovací) 
jsou vybaveny dobovým zařízením a společně s texty a fotogra-
fiemi tak tvoří zcela ojedinělé výstavní prostory, do kterých mů-
že návštěvník volně vstupovat.  
     Výstava je součástí projektu Československé obce legionářské 
Legie 100, který bude v souvislosti s oslavami 100. výročí založení 
Československa připomínat zásadní historické zásluhy českoslo-
venských legionářů, jejichž dobrovolnické jednotky v Rusku  
a ve Francii vznikly právě v srpnu roku 1914. V létě 2014 si tedy bu-
deme tímto projektem připomínat 100. výročí založení čs. legií. Ví-
ce na: www.bahna.eu/muzeum/proskoly. 
     Muzeum je otevřené od 1. dubna 2014 každý den od 9:00 hod.  
do 18:00 hod. Slavnostní zahájení nové turistické sezóny s boha-
tým doprovodným programem se uskuteční dne 10. května 
2014. Podrobný program akce bude zveřejněn během měsíce dub-
na.  
 
                  Ing. Radka Vávrová 

Ukázka opevnění     . Foto: archiv muzea Vagóny „Legiovlaku“.                Foto: archiv muzea 

Protipovodňová opatření – město organizuje brigádu na plnění pytlů 
     Město Rokycany žádá své občany o pomoc při pl-
nění pytlů s pískem. Uvedené pytle budou uskladně-
ny a použity v případě budoucích povodní, jako do-
časná protipovodňová opatření, neboť jen při po-
sledních povodních v roce 2013 bylo vydáno na pro-
tipovodňová opatření občanům přes 1000 pytlů  
s pískem. 
     Brigáda bude organizována dne 16. dubna 2014 

od 15:00 hodin v areálu bývalých kasáren v prostoru 

garáží viz uvedená mapka. 

         Slavomír Špicl 

Mapka s vyznačenou příjezdovou cestou.                            Foto: zdroj www.mapy.cz 

Prostor pro plnění povodňových pytlů.                        Foto: M. Duda 

http://www.bahna.eu/muzeum/proskoly
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Dubnové putování ke studánkám 

Lípy u křížové cesty 

Čtení pomáhá Cyklista znamená cyklostezka! 
     Žáci ze 3. B Základní 
školy Rokycany, ul. Míru 
64 přispěli do projektu 
„Čtení pomáhá“ částkou  
1 400 Kč. Z toho 100 Kč 
na asistenčního pejska a  
1 300 Kč na Knížku pro 
prvňáčka.  
     Přidáte se také? Více in-
formací na stránkách 
www.ctenipomaha.cz/cs/
Charity.  

 
          Jana Frühaufová 

Žáci ze 3. B s paní učitelkou.                                   Foto: J. Frühaufová 

     V tomto a dvou následujících 
číslech Rokycanských novin se 
při cestování okresem Rokycany 
za památnými stromy přenese-
me na Radnicko. Postupně 
představíme památné stromy  
v Radnicích, v Újezdu u Svatého 
Kříže, a nakonec u Kaceřovské-
ho mlýna na břehu řeky Beroun-
ky. 
     Začneme v samotných Radni-
cích, u Městského rybníka, na 
začátku nedávno částečně re-
staurované křížové cesty. Tady, 
u sousoší Piety, stojí dvě památ-
né lípy srdčité. Jejich název je 
odvozen od místa, kde rostou – 
Lípy u křížové cesty. Jsou to vý-
razné solitéry na historicky vý-
znamném místě, které svou es-
tetickou hodnotou a zdravotním 
stavem dosahují požadavků pro 

památné stromy. 
     Lípy byly za památné vyhlášeny teprve v roce 2010, a to Měst-
ským úřadem v Radnicích. Výška 
památných stromů je podle po-
sledních údajů 17 a 22 m. Obvo-
dy kmenů lip jsou 261 a 428 cm. 
     Stromy jsou v dobrém zdravot-
ním stavu. Bylo navrženo jejich 
odborné ošetření spočívající  
v provedení bezpečnostního řezu  
a u jedné z lip také v provedení 
redukčního řezu a instalace vazby  
v koruně. 
     Kolem památných lip v Radni-
cích bylo vymezeno kruhové 
ochranné pásmo o poloměru 
13,5 m. V ochranném pásmu ne-
ní dovolena žádná pro památné 
stromy rušivá činnost, tj. terénní 
úpravy, výstavba, skladování ma-
teriálu a používání chemických 
prostředků, které by mohly stro-
my poškodit. 
     V celé České republice není mnoho památných jilmů. Jeden  
z nich však roste v Újezdu u Svatého Kříže. A o něm bude příští pří-
spěvek. 
 
                   Michal Duda 

     Říká se, že opakování je matka 
moudrosti, a tak ani mě není trap-
né znovu a znovu psát o tom sa-
mém, neboť tristní realita mě  
k tomu opravňuje. Pro cyklisty 
začíná sezóna a s ní i množství 
přestupků, kterých se zdánlivě 
nepotrestatelní cyklisté dopouští. 
Nebudu psát o jízdě po chodníku, 
jízdě bez osvětlení za snížené vidi-
telnosti, jízdě pod vlivem alkoho-
lu a velice oblíbené sebevražedné 
jízdě v protisměru. To jsou obec-
ně známé věci, u nichž problém 
není v neznalosti, ale pouze v ne-
respektování pravidel některými 
cyklisty. Za to cyklostezky, které 
se v Rokycanech a okolí stále více 
budují, jsou setrvale nepochope-
ným fenoménem. 
     Základním pravidlem je bezesporu povinnost cyklisty užít cyk-
lostezky tam, kde je cyklostezka ve směru jeho jízdy. Jinak řečeno 
cyklista, tam kde je cyklostezka, MUSÍ jet po cyklostezce v přísluš-
ném směru jízdy a NESMÍ jet ve vozovce. Zářným příkladem je 
část ulice Pražská mezi okružními křižovatkami. Řidič i cyklista  
si svorně stěžují, že se spolu na úzkou vozovku nevejdou. Cyklista 
zde však nemá ve vozovce co dělat, neboť je souběžně s vozovkou 
cyklostezka v obou směrech. Podobným způsobem je provoz řešen 
v ulici Plzeňská i v ulici Boženy Němcové. V ulici Boženy Němcové 
je na cyklostezce navíc povolen smíšený provoz cyklistů a chodců. 
Chodci by zde neměli bránit cyklistům v plynulém průjezdu a cyk-
listé by neměli svojí jízdou ohrožovat chodce. Po dvou dříve zmíně-
ných cyklostezkách by se chodci naopak pohybovat vůbec neměli 
(chodník je souběžně s cyklostezkou), nebo by alespoň měli dodr-
žovat přednost cyklistů.  
     Dalším stále nepochopeným a s cyklostezkami souvisejícím do-
pravním opatřením je křížení komunikace cyklostezkou souběžně 
s přechodem pro chodce. Cyklista zde, na rozdíl od chodce na pře-
chodu, NEMÁ před přijíždějícím motorovým vozidlem zcela žád-
nou přednost a měl by se chovat, jako by v místě žádný přejezd ne-
byl. To, že řidiči často zastaví a umožní cyklistům přejet vozovku, 
je způsobeno částečně ohleduplností, částečně neznalostí a roz-
hodně to nemusí fungovat vždy. Ke zranění chodce motorovým vo-
zidlem na přechodu pro chodce již v Rokycanech několikrát došlo, 
v případě zranění cyklisty na přejezdu vozovky cyklostezkou by to 
však bylo zejména z jeho vlastní viny. 
     A na závěr, s přáním bezpečné jízdy, připomínám, že strážníci  
i policisté mohou i cyklistům za všechny výše uvedené prohřešky 
uložit blokovou pokutu do výše 2 000 Kč.  
 
            Petr Wohlmuth 

Cyklostezka v Pražské ulici.                    Foto: M. Spal 

     Příznivci již tradiční akce „Putování za studánkami“ se mohou 
těšit na poslední dubnový víkend. V sobotu 26. dubna 2014 město 
Rokycany a Lesy města Rokycan pořádají další putování do žďár-
ského polesí. Milovníci přírody a turistiky se stejně jako v loňském 
roce mohou vydat po dvou okruzích, z nichž jeden je vybrán pro 
zdatnější turisty a druhý naopak ve volném vycházkovém tempu. 
Obě skupiny doprovodí průvodce a setkají se v lomečku pod Žďá-
rem, kde bude připraveno malé občerstvení u ohýnku.  
     Všichni jsou zváni. 
 
                    Bc. Eva Praumová 

Lípa u křížové cesty.                         Foto: M. Duda 

Křížová cesta.                  Foto: M. Duda 
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Program kulturních a sportovních akcí 

13. 2. – 6. 4. 
Muzeum Dr. B. Horáka 
15. 2. – 15. 4.  
Galerie V Brance 91 
6. 3. – 27. 4. 
Muzeum Dr. B. Horáka 
19. 2. – 30. 6. 
ZUŠ 
1. 4. – 31. 5. 
Vojenské muzeum 
6. 4. od 15:00 hod. 
Sokolovna 
10. 4. – 11. 5. 
Muzeum Dr. B. Horáka 
10. 4. od 18:30 hod. 
Evangelický kostel 
10. 4. od 19:00 hod. 
Sokolovna 
12. 4. od 10:00 hod. 
Galerie V Brance 91 
15. 4. 
Restaurace na Střelnici 
17. 4. od 17:00 hod. 
Muzeum Dr. B. Horáka 
19. 4. 
Muzeum Dr. B. Horáka 
23. 4. od 18:00 hod. 
Kostel P. M. Sněžné 
23. 4.  
Evangelický kostel 
23. 4. od 19:00 hod. 
Sokolovna 
24. 4. od 18:00 hod. 
Muzeum Dr. B. Horáka 

Druhohorní a třetihorní nálezy ze sbírek muzea 
Výstava 
Krajina Bohuslava Wünsche 
Výstava 
Historické cukrárny 
Výstava 
Hrady, draci, bubáci aneb Lexikon 
Výstava prací žáků ze třídy Vlasty Jiravové 
Byli odhodláni bránit svoji vlast 
Výstava v Muzeu na demarkační linii Rokycany 
Chodovarka 
Nedělní odpoledne s dechovkou 
Irina Slámová – obrazy 
Výstava  
Rockové a jiné balady – S. N. M. 
Koncert 
TECHTLE MECHTLE 
Travesti revue  
Rodinné konstelace – cesta ke štěstí 
Celodenní seminář J. Kovandy o sebepoznání a svobodě 
Přednáška Prof. PhDr. J. Čechury 
Přednáška k výročí povýšení Rokycan na královské město 
Opuštěná mláďata – Ing. Zuzana Pokorná 
Přednáška 
Velikonoce v muzeu 
Tradiční velikonoční akce 
Koncert k 430. výročí povýšení města na královské 
Koncert vážné hudby 
Tre fontane 
Koncert vážné hudby 
Furtluftdurch tour 
Zábavná show Z. Izera a Š. Vaňkové 
Cantate v muzeu 
Koncert z období renesance až dvacátého století 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA UVÁDÍ Akce v Rokycanech 

Akce v okolí 

25. 3. – 18. 4. Muzeum Zbiroh 
5. 4. 13:00 – 17:00 hod. 
Restaurace U Salcmanů 
12. 4. od 9:00 hod. DK Hrádek 
12. 4. od 21:00 hod. sokolovna Radnice 
12. 4. Zbiroh Masarykovo náměstí 
19. 4. od 8:30 hod. DK Hrádek 
19. 4. Radnice, nám. K. Šternberka 
19. 4. zámek Zbiroh 
20. 4. od 13:00 hod. DK Hrádek 
24. 4. kino Zbiroh 
25. 4. Muzeum J. V. Sládka Zbiroh 
26. 4. od 20:00 hod. DK Hrádek 
29. 4. Muzeum J. V. Sládka Zbiroh Velikonoce v muzeu 

Výstava výšivek B. Nepeřené 
Velikonoční jarmark v Ejpovicích 
Tradiční velikonoční sortiment 
Mezinárodní výstava psů všech plemen 
Koncert skupiny Sifon 
Jarní farmářské trhy 
Turnaj ve stolním tenise pro děti 
Velikonoční trhy 
Velikonoční jarmark 
Hody, hody, doprovody 
Koncert ZUŠ Zbiroh 
Obrazy a plastiky Jaroslava Vozky 
Country bál 
Setkání badatelů Strousbergovy železnice  

Každý měsíc mají čtenáři možnost vybírat si z nových knih. Tento měsíc jsou to 
např. tyto tituly: 
 

pro dospělé čtenáře: 
M.Kronbergerová: Eva Urbanová: jak to všechno bylo 
Jan Bauer:  Skrytá tvář českých dějin – mýty a realita 
Petr Kovařík:  Klíč k českým hřbitovům – hroby významných jedinců 
Roman Cílek:  Služebníci zla – zákulisí nacistických tajných služeb 
J.T.Holub:  Jak se léčit homeopatií ve středním a vyšším věku 
Miroslav Kotrba: Velká diabetická kuchařka – diarecepty 
Frances Mayes:  Vaříme s toskánským sluncem – italská kuchyně 
Caroline Jones:  Princezna Kate a její styl – královský vzor 
Václav Gruber:  Miluj mě, nebo střelím – milostný příběh 
Stanislav Češka: Případ nitranské mince: zločiny na Velké Moravě 
Otakar Chaloupka: Šivovo třetí oko – detektivní příběh 
Philip Kerr:  Praha osudová – příběh z nacistické Prahy 
Robin Cook:  Nano – lékařský román 
Simon Mawer:  Pád – přátelství dvou horolezců 
Viola Slavíková: Královna na útěku: zlá krev mezi Přemyslovnami 
 

pro děti:        
Bořivoj Záruba: Otisky pravěku aneb Rukověť mladého badatele 
Gerry Bailey:  Poznáváme peníze – finanční gramotnost 
Pavel Pecina:  Nauč mě poznávat zvířátka – zoologie 
Steve Parker:  Super rychlé stroje: co mají pod kapotou 
   Párty kuchařka pro děti – menu pro dětskou oslavu 
Jiří Chalupa:  Princové jsou na draka – pohádkový příběh 
Martin Čáp:   Záboj a Mlhoš ve službách Jana Husa – dějiny 
Etta Degering:  Věrní přátelé – biblické příběhy 
Lauren St.John: Kůň za dolar – dívčí příběh 
Janet Tashjian:  Žil jsem jako kaskadér – dobrodružný příběh 
 

novinky v hudebním oddělení: 
Robert Fulghum: Ach jo 
Paulo Coelho:  Poutník: Mágův deník 
Johathan Lynn:  Jistě, pane ministře 
Franz Kafka:  Dopisy Mileně 
KTO:   Je nám pade! 
Mateřská.com:  Laktační psychóza 
Lenka Černá:  Hubněte s hlavou 
Hana Robinson: Brouk v hlavě 
Banana:  Trip 
Pavel Novák:  Pavel Novák  
 

Každou knihu i zvukový nosič, pokud jsou již půjčené, si může čtenář rezervovat. 
 

             Ludmila Vyčichlová 

     Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokyca-
nech Vás srdečně zve na oslavu svátků jara. 
Na Bílou sobotu, která letos připadá na 19. 
duben 2014, bude po devatenácté expoziční 
budova Muzea Dr. Bohuslava Horáka dějiš-
těm kulturní akce „Velikonoce v muzeu.“  
     Program bude zaměřený na prezentaci 
tradičních řemesel a zhotovování výrobků 
spojených s velikonočními svátky, jako je 
zdobení kraslic a perníků, pletení košíků  
a pomlázek, paličkování, drátkování a výro-
ba keramiky. Návštěvníci budou mít mož-

nost si některé techniky vyzkoušet a zakoupit si rukodělné výrobky. 
Během velikonočního programu budou moci příchozí shlédnout  
a poslechnout si vystoupení lidové muziky Sluníčko, plzeňského 
sboru duchovní hudby Vox Imperfecta a skupiny Holba, která 
představí písně středověku a renesance. 
     Součástí kulturní akce bude výstava výtvarných prací, vzniklých 
v rámci soutěže pro mateřské a základní školy a první ročník střed-
ních škol s názvem „Zajíček na koledě“.  
     Doufáme, že „Velikonoce v muzeu“, které se těší značné přízni 
veřejnosti, pomohou oživovat a uchovávat lidové tradice spojené  
s Velikonocemi. Pokud Vás náš program zaujal, přijďte se i Vy po-
dívat na Bílou sobotu 19. dubna 2014 do muzea.  
 

                    Mgr. Václava Kalousová 

Turistické a cyklistické akce 

12. 4. Radyně – Jarní setkání turistů Plzeňského kraje (KČT Rokycany) 
26. 4. od 9:00 hod. Úklid Klabavské nádrže – jarní pomoc přírodě (ČSOP Rokycany) 
26. 4. Český pohár v silniční cyklistice (AC Sparta Praha) 
26. 4. Plánská 50 (KČT Rokycany) 

Velikonoce v muzeu. Foto: muzeum 

     V sobotu 8. března se hrstka běžců z Rokycan zúčastnila silnič-
ního běhu na 10 km v partnerském městě Greiz. Závod se konal za 
krásného slunného počasí za účasti 205 závodníků všech věkových 
kategorií. Rokycanští běžci závod zvládli s tímto výsledkem: 
 

Miloslav Brabec 44:21 min, celk. 77. místo, 3. místo v kat. 55 let  
René Bouda 48:11 min, celk.110. místo, 14. místo v kat. 50 let 
Vlastimil Nový 48:41 min, celk. 115. místo, 8. místo v kat. 55 let 
Jan Těšitel 1:00:22 hod, celk. 157. místo, 14. místo v kat. 55 let.  
 

     Rokycanští běžci se na místě opět po roce potkali s místními běž-
ci a při družném hovoru došlo i na výměnu bohatých zkušeností. 
     V příštím roce se tohoto závodu opět zúčastníme a věřím, že ve 
větším počtu, tak jako tomu bylo v loňském roce. Letos se nevy-
hnulo zranění některým klíčovým běžcům z Rokycan, a proto zde 
běželi jen 4 závodníci. 
 
                    René Bouda 

Rokycanští běžci v Greizu 



Duben 2014 7 

Nejnovější informace naleznete také na webových stránkách www.rokycany.cz  

A léta běží, občané ... 

NĚMČINA 
 Výuka, doučování, příprava na zkoušky a maturitu, konverzace, individuální 
přístup 
 

 Překlady, tlumočení ČJ – NJ i NJ – ČJ 
 

 Praxe: dlouhodobý pobyt v SRN, základní i všeobecné státní zkoušky, zkouška 
VHS 
 

Přijedu i k Vám domů nebo do firmy. 
Kontakt: tel.: 723 110 755 nebo e-mail: dianachov@seznam.cz 

V dubnu se uskuteční již 6. ročník 
Rokycanského krosu      V minulém článku jsem se jen krátce zmínil  

o hlavních příčinách většiny základních změn  
v mém raném věku. Možná, že to bylo mnoha 
čtenářům nesrozumitelné, proto se k tomu ješ-
tě raději trochu vrátím. Celé moje dětství žila 
naše rodina pohromadě. Tatínek byl samostat-
ný krejčí a maminka pracovala jako kuchařka  
v restauraci na Staroměstském náměstí. Dílnu 
měl otec v kuchyni našeho jednopokojového 
bytu, nejprve ve starém historickém domě na 
Kozím náměstí a od mých šesti let v novostavbě 
blíže k Vltavě. Když bratr ještě před okupací vy-
šel z měšťanské školy, začal se doma učit krej-
čím. Takto to dopadlo i se mnou, ale až za války 

v roce 1942. Hlavně proto, že více možností nebylo, ale také z raso-
vých důvodů, protože maminka byla židovka a týkala se jí různá 
omezení pro míšence. Ale už za pár dní se začaly dít nenadálé věci. 
Asi dva týdny po skončení školy mě tatínek odvezl vlakem i s bra-
trancem na krátké týdenní prázdniny do blízkosti Karlštejna, kde 
byl nasazen na práci můj strýček jako kuchař větší skupiny židů, 
pracujících na stavbě silnice z podhradí do Mořiny. Brzy po poled-
ni přijel náhle na kole z Prahy můj bratr se zprávou, že u nás doma 
se objevili gestapáci a hledali maminku. Zanechali jí sice doma, ale 
ráno se měla dostavit k výslechu do Pečkárny, což bylo tehdy sídlo 
pražského gestapa. Otec se ihned vrátil domů, ale já na Karlštejně 
zůstal celý týden. Při návratu do Prahy už jsem ale maminku nena-
šel. Ta se z Pečkárny, kam jí tatínek doprovodil, ani odjinud nikdy 
nevrátila. Já se doma teoreticky začal učit řemeslu, ale ve skuteč-
nosti jsem vedl domácnost, vařil, uklízel, nakupoval a občas si také 
zkusil šít. Prvně jsme také slavili Vánoce ve třech a na maminku 
pouze vzpomínali. Hned v lednu jsme ale dostali oznámení o jejím 
úmrtí, a to 9. prosince v Osvětimi. Takže při naší vánoční vzpomín-
ce maminka již vlastně nežila. Ještě na podzim 1943 přišla další rá-
na. Bratr dostal z pracáku obsílku o totálním nasazení v Jinonické 
Waltrovce a byl se tam přihlásit. Já zůstal doma s tatínkem. Zazvo-
nil zvonek do bytu, tak jsem šel otevřít. Na chodbě stáli dva muži  
v kožených kabátech a se sklopenými klobouky a já musel zavolat 
tatínka. Byli to opět gestapáci. Vzali ho do pokoje, kde ho vyslýcha-
li, a i mně se přišli do kuchyně něco zeptat. Během výslechu si neo-
pomněli naplnit aktovky zajímavostmi ze skříní, hlavně cigareta-
mi, protože otec nekouřil, ale cigarety také fasoval. Pak ho hned 
odvedli. Ještě stačil otevřít dveře ke mně do kuchyně a říci, aby-
chom se slušně chovali a udržovali domácnost. Zbyl jsem tedy na-
konec s bratrem sám, a tak to bylo až do konce války. Otec se sice  
v červnu 1945 po válce vrátil, ale chod naší domácnosti se nijak ne-
změnil. Když jsem potom po příchodu bratra z vojny nastoupil na 
vojnu já, nebylo to pro mne žádné utrpení, ale naopak počátek pra-
videlného života bez obav o stravování, bydlení a ošacení. Protože 
jsem byl od mládí tělocvikář a sportovec, nedělal mi potíže ani tvr-
dý výcvik. A protože jsem celý druhý rok vojenské služby strávil  
v Rokycanech, kde už jsem měl mnoho známých a přátel, na rozdíl 
od Prahy, kde se jich většina už po válce rozprchla bůhví kam a sa-
mozřejmě ani matčina láska mě tam nečekala, zůstal jsem v Roky-
canech natrvalo a postupně jsem začal souznívat s městem Roky-
cany a jeho obyvateli. 
 
                Jiří Fryč 

Jiří Fryč v r. 1941 u Karlova 
mostu.           Foto: archiv J. Fryče 

     Druhou dubnovou sobotu se sjedou vyznavači běhu do Rokycan 
na již 6. ročník „Rokycanského krosu“. Ten se stále více a více těší 
oblibě všech běžců Plzeňského kraje i vzdálenějších míst, o čemž 
svědčí i loňská účast téměř stovky závodníků. Mezi účastníky pře-
dešlých ročníků bylo i několik olympioniků (Libor Capalini – bron-
zový z Athén, Ivana Sekyrová a Přemek Švarc – Londýn), mistr re-
publiky v maratonu Mulageta Serbessa i další reprezentanti. 
     Traťový rekord ale drží trojnásobný vítěz a letošní stříbrný me-
dailista z mistrovství republiky Ondřej Klesnil z Kladna, který při-
jede bojovat o další vítězství a snad i další překonání traťového re-
kordu. 
     Závod je ale určen pro širokou veřejnost, pro všechny, kteří se 
rádi proběhnou, setkají se s přáteli a poměří se s nimi. Vytvoří si 
svůj vlastní rekord a ten následující rok pokoří! 
     Startovní výstřel zazní tedy v sobotu 12. dubna přesně v 10 ho-
din v areálu FC Rokycany a po něm se všichni běžci vydají na dva 
okruhy do Husových sadů, aby zdolali celou trať v délce 5,8 km.  
V cíli budou odměněni vždy tři nejlepší z celkem devíti věkových 
kategorií ( 4 ženských a 5 mužských) finančně i věcně.  
     S prázdnou ovšem neodejde nikdo! Kromě nezapomenutelných 
zážitků z průběhu závodu obdrží v cíli každý závodník občerstvení  
a na velkou většinu se určitě usměje štěstí i v bohaté tombole. 
    Pokud budete chtít vědět více, najdete vše na 
www.rokycanskykros.webnode.cz nebo info na 604 245 559. 
     Určitě se přijďte proběhnout, nebudete litovat!!! 
 
         pořadatelé AC FALCON Rokycany 

http://www.rokycanskykros.webnode.cz/
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Prodej   slepiček 
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům,  
že opět prodává slepičky snáškových plemen Lohmann hnědý, Tetra hnědá  
a Dominant – žíhaný, černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří: 15–20 týdnů. Cena 
149 – 185,- Kč/ks dle stáří. Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pou-
ze našeho chovu! 
 

Prodej se uskuteční:  
V neděli 13. dubna 2014 v 17:00 hod.  

na parkovišti u zimního stadionu v Rokycanech. 
 

Při prodeji slepiček vykupujeme králičí kožky za cenu 20 – 30 Kč/ks. 
 

Případné bližší informace poskytneme od pondělí do pátku v čase od 9:00  
do 16:00hod., na tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840 


