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53. Promenádní
koncert

rok 2021, číslo 8										

cena 10 Kč

Skupina Sparkles (junioři profi) ze SilverTeamCheerleaders (DDM Stříbro) - článek na str. 18

Konečně v pohybu!
V pondělí 12. 7. 2021 odstartovala dvě
soustředění pro cílené skupiny zájmových
útvarů z DDM Stříbro. První skupina složená ze členů Diamonds a Princesses byla
celý týden pod vedením Jitky Zaoralové
a Tomáše Malého. Celý týden byl zaměřený na stmelování kolektivu a přípravu
show dance na téma Pomáda. Mimo ná-

cviku se členové samozřejmě věnovali přípravě stuntů a akrobacie. Druhá skupina,
která začala soustředění v ten samý den,
byla složená ze členek Flitters a Twinkles,
a byla pod vedením Karolíny Čampulové a Marie Burianové ml. Skupina se celý
týden zaměřovala na přípravu zvedací
techniky, akrobacie a připravila a nacviči-

la choreografii pom dance, jelikož se mu
tyto skupiny budou od září více věnovat a
zapojovat tento styl do svých choreografií.
Obě skupiny poté na páteční odpoledne
pozvaly rodiny, přátele a vystoupily na
stadionu s tím, co se naučily.
pokračování na str. 18
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
Z 27. jednání zastupitelstva ze dne 23. června 2021
Jednání bylo přítomno celkem 12 zastupitelů.
Starosta na úvod všechny přítomné přivítal a po protokolární části proběhla kontrola plnění úkolů. Prodloužen byl pouze
termín v úkolu týkajícím se vypovězení
smlouvy s STPark, a to do 30. 9. 2021.
Následně zastupitelé
vzali na vědomí:
Informaci o stavu prodeje pozemku a způsobu platby za pozemek a budovu bývalého skladu plynu.
Závěrečný účet DSO Stříbrský region
za rok 2020.
Návrh Územní studie obytné zóny „Nad
Višňovkou Stříbro“.
schválili:
Záměr prodeje energetického zařízení
(kabelové trafostanice za mlékárnou).
Úpravu směnné smlouvy na směnu pozemků za účelem vypořádání majetkoprávních vztahů pro výstavbu rodinných
domů v Lokalitě Za Stadionem (změna
z důvodu dědictví).
Záměr směny pozemků s firmou M. P. A.
s. r. o. z důvodu plánovaného vybudování
parkovacího objektu v Brožíkově ulici.

Kontejnery na hliník
Už víc než dva měsíce můžete na šesti
místech ve Stříbře narazit na šedé kontejnery. Jak už jsme v minulých číslech
Stříbrského zpravodaje avizovali, město Stříbro společně s firmami Canpack
a Ekodepon rozjely kampaň na recyklaci
hliníkových plechovek od nápojů. Šedé
kontejnery můžete využít přímo před branou Canpacku, v ul. Mánesova u bývalé
kotelny, v ulici Nad Kučerkou, naproti
gymnáziu, poblíž restaurace U Kubinců
a v Máchově ulici.
David Blažek
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Rozpočtové opatření č. 16 o navýšení výdajů do Sociálního fondu.
Poskytnutí účelové dotace ve výši
211 552 Kč a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na úhradu doplatku ztráty
na MHD.
Poskytnutí finanční dotace ve výši
400 000 Kč pro TJ Baník Stříbro na úpravu skladových prostor se změnou jejich
využití na zázemí pro rozhodčí a posilovnu pro vrhače. TJ Baník Stříbro zároveň
na tuto akci obdrží dotaci ve stejné výši
od Plzeňského kraje.
Úpravu závazného ukazatele MŠ Stříbro
na rok 2021 v kapitole mzdové náklady
z důvodu navýšení úvazku údržbáře.
Změna nemá vliv na navýšení finančního
příspěvku od zřizovatele.
Účetní závěru města Stříbra sestavenou
k 31. 12. 2020.
Závěrečný účet města za rok 2020 a vyslovili souhlas s celoročním hospodařením
bez výhrad.
Na návrh předsedy finančního výboru mimořádnou finanční odměnu pro starostu
města a uvolněného místostarostu města,
a to ve výši dvou měsíčních mezd.

Obecně závaznou vyhlášku č. 03/21 o stanovení výjimečných případů, při nichž
je doba nočního klidu vymezena dobou
kratší.
neschválili:
Záměr prodeje pozemku zahrady ve Lhotě
u Stříbra a pozemku přiléhajícího k rekreačnímu objektu v Máchově údolí.
V debatě s občany zazněly dotazy
na plánovaný provoz vodních prvků
na Masarykově náměstí v letních měsících. Starosta města odpověděl, že vzhledem k velkým únikům vody připadá
v úvahu jejich spuštění jen v období extrémních veder. Dotazy směřovaly také na
budovu v areálu bývalých kasáren, která
má být součástí směny s firmou M. P. A.
s. r. o. V tomto případě starosta Martin
Záhoř konstatoval, že je to otázka spíše
na zástupce firmy a doufá, že své záměry
přiblíží na některém z příštích jednání zastupitelstva.
Marcela Nováková a David Blažek
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Vážení čtenáři, jak jsem sliboval v minulém článku, tentokrát se podíváme na
§7 zákona 251/2016 Sb, který se zabývá
přestupky proti občanskému soužití.
§7
Přestupky proti občanskému soužití
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku
tím, že
a) jinému ublíží na cti tím, že ho zesměšní nebo ho jiným způsobem hrubě urazí,
b) jinému ublíží na zdraví, nebo
c) úmyslně naruší občanské soužití tak,
že
1. jinému vyhrožuje újmou na zdraví,
2. jiného nepravdivě obviní z přestupku,
3. se vůči jinému dopustí schválnosti,
nebo
4. se vůči jinému dopustí jiného hrubého jednání.

jiné smýšlení, členství nebo činnost
v politických stranách nebo politických
hnutích, odborových organizacích nebo
jiných sdruženích, pro jeho sociální původ, majetek, rod, zdravotní stav anebo
pro jeho rodinný stav.
Odstavec 3 se pak zabývá ochranou
menšin, ani tady není potřeba se více rozepisovat.
Následující odstavce §7 se pak již zabývají přímo tresty, které za tyto přestupky
hrozí, výší pokut, a u některých odstavců je dokonce možné použít omezující
opatření, přesněji se jedná o přestupky
odstavce 1 a u fyzických osob i odstavce
3. Mezi omezující opatření patří kupří-

Jak je vidět, zde není potřeba dlouhého
vysvětlování, jediné, co bych podotkl, je,
že u zesměšnění nebo výhružek je lepší
mít svědky. Hledat viníka k přestupku,
který se stal mezi čtyřma očima není zrovna ideální.
Nyní se podíváme na přestupky proti
občanskému soužití, které může spáchat
právnická osoba.
2) Právnická osoba se dopustí přestupku
tím, že
a) jinému ublíží na cti tím, že ho zesměšní nebo ho jiným způsobem hrubě urazí,
b) naruší občanské soužití tak, že
1. jiného nepravdivě obviní z přestupku,
2. se vůči jinému dopustí schválnosti,
nebo
3. se vůči jinému dopustí jiného hrubého jednání.
Zde vidíme, že tyto dva odstavce jsou
v podstatě identické s výjimkou ublížení
na zdraví nebo výhružkou ublížení na
zdraví, kterého se právnická osoba dopustit nedokáže.
3) Fyzická, právnická nebo podnikající
fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že
a) omezuje nebo znemožňuje příslušníku národnostní menšiny výkon práv příslušníků národnostních menšin, nebo
b) způsobí jinému újmu pro jeho příslušnost k národnostní menšině nebo
pro jeho etnický původ, pro jeho rasu,
barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci,
jazyk, víru nebo náboženství, věk, zdravotní postižení, pro jeho politické nebo

kladu zákazy vstupu na některá veřejně
přístupná místa, nebo zákaz styku s určitou osobou, nebo se také může jednat
o povinnost podrobit se vhodnému programu pro zvládání agrese nebo násilného chování. Poslední informace k §7,
o kterou se ještě podělím, je fakt, že pokud k přestupku dle odstavce 1 písm. b)
nebo c) dojde mezi osobami blízkými, je
k zahájení řízení potřeba souhlas poškozené osoby.
Přeji vám krásný zbytek měsíce a v budoucnu na shledanou.
Michal Záprt,
strážník Městské policie

Ministerstvo životního prostředí,
město Stříbro, Městské kulturní středisko Stříbro
a společnost Medialogue
vás zvou na venkovní expozici

VODA
WATER

&

CIVILIZACE
CIVILIZATION

24. 7. – 17. 8. 2021 Masarykovo náměstí, Stříbro

Tematické přednášky
pro veřejnost
24. 7. 2021 od 17 00
Podkrovní sál Městského muzea
Vodní stres v Česku
a jak ho chceme řešit
Prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Hodnota vody
RNDr. Petr Kubala, CSc.,

předseda Svazu vodního hospodářství ČR
a generální ředitel Povodí Vltavy, státní podnik

Výstava bude volně přístupná 24 hodin denně.
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Rozhovor s Karlem Ticháčkem ml., závodníkem v CrossFitu a nutričním
terapeutem

„Můžete mít 100 kilo a být nabušený, ale k vítězství to stačit nebude. CrossFit je o všestrannosti.“
Karle, prozraďte nám, co je to CrossFit?
CrossFit je poměrně mladý sport, který
je kombinací mezi vzpíráním, gymnastikou a částečně i atletikou. Dalo by se říct,
že je to takový desetiboj na druhou. Doménou tohohle sportu je, že když přijedu
na závody, tak často ani nevím, jaké disciplíny mě budou čekat. Někdy převládá
silová složka, jindy zase ta vytrvalostní.
Závodí se venku nebo uvnitř?
Záleží to na ročním období. Ale často
pořádají závody majitelé tělocvičen, takže přes zimu většinou uvnitř, ale v létě se
využívají i venkovní prostory. Dokonce
v Českých Budějovicích pořádají závody
v obchodním centru, a bývají to jedny
z nejhezčích závodů.
Jak si mám konkrétní závody představit? Kolik disciplín musíte absolvovat
a za jak dlouho?
Jsou jednodenní i dvoudenní závody.
Ty menší jsou většinou jednodenní. Máme
celkem čtyři disciplíny. Organizátor si to
může udělat podle sebe, ale zpravidla bývá
ta první vytrvalostní složka. Může to být
běh, veslování na trenažeru, plavání a tak
podobně. Dostaneme třeba 12 minut a za
tu dobu musíme uběhnout určitý počet
kilometrů. Když to zvládnete, tak ještě
dostanete například švihadlo a nějaký čas
skáčete. Nebývá to jen o jedné disciplíně.
Druhá část bývá silová, což představuje
většinou nějaké vzpírání. Tenhle sport je
navíc specifický tím, že nejsou žádné váhové kategorie. Jsou jen ty věkové. Třetí
disciplínou jsou při závodech určité dovednosti. To si můžete představit jako
práci na hrazdě, shyby, chůzi po rukou či
různé nadhozy na čas. Poslední disciplínou bývá výkon. Tam už se vlastně testuje,
co v tom závodníkovi ještě zbylo. Může to
být sprint a airbike, rychlostní dovednost
na čince a tak.
V té třetí disciplíně, tedy v těch dovednostech, jaká je vaše nejoblíbenější?
Díky mé tělesné kompozici, když nejsem extrémně vysoký ani extrémně těžký,
tak mám poměrně dobrou hrazdu. Obecně mi jde, řekněme, gymnastická složka.
Jestli to dobře chápu, tak v CrossFitu jde
především o tu komplexnost sportovce?
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Přesně tak. Můžete posilovat svou silnou stránku do nekonečna, ale pokud
budete chtít dělat tenhle sport, tak vás to
dožene v těch ostatních disciplínách.
Záleží tedy i na určitém nepohodlí? Vyhecovat se a donutit se dělat věci, které
vám až tolik nejdou a nesoustředit se jen
na ty, které vás baví?
Tak to často je. Mě obecně baví ta soutěživost. Byl jsem odmala veden ke sportu.
Nejdřív to byl fotbal, ale později mě začalo víc bavit fitko. Tenhle sport mě oslovil
hlavně pro tu pestrost.
Máte za sebou momentálně poměrně
výrazný úspěch, neboť jste se probojoval
na vrcholnou akci ve Velké Británii. Přibližte mi, o co jde.

Ano, kvalifikoval jsem se na závod The
European Championship, což si můžeme
představit jako mistrovství Evropy. Spolu
se mnou se tam dostali z Čech ještě 3 muži
a jedna žena. Konat se má začátkem září
v anglickém Essexu. Je to dost prestižní
záležitost a doufám, že nám situace dovolí
se jí zúčastnit.
Když porovnáte konkurenci, tak jak byste se chtěl umístit? Jaké šance máte?
Mým cílem je umístit se do patnáctého
místa. Nemyslím si, že bych tam jel vyhrát,
ale také to neberu, že se chci „jen“ zúčastnit.
Jak dlouho se konkrétně tomuhle sportu
věnujete?
Myslím, že od roku 2018, tedy zhruba
3 roky.
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Vy se nevěnujete pouze CrossFitu, ale
také výživě, stravě a osvětě. Řekněte mi
o tom něco.
Ta životní stránka a výživa je nedílnou součástí každého sportu, ale zdraví
celkově. Já jsem vystudoval nutričního
terapeuta na vyšší odborné škole a dospěl
jsem k tomu, že strava je v tomhle ohledu
prostě zásadní. Rád se v téhle oblasti dále
vzdělávám a chci se také o své zkušenosti
skrze nějakou platformu podělit. S jedním
kamarádem jsme o tom často diskutovali
a jednou nás napadlo, že bychom mohli
založit vlastní podcast. Tak tedy vznikla

stránka www.zahranicifitness.cz. Jednoduše jsme si objednali mikrofony a nahráli
první podcast. Témata jsou strava, cvičení,
spánková hygiena, a vůbec věci, které nás
mají udržet fit.

né době celkem přes 460 000 přehrání
a na Instagramu máme víc než 6 tisíc sledujících. Ohledné té stravy radíte většinou sportovcům, nebo lidem s určitými
problémy nebo nadváhou?

Jaké máte na váš podcast reakce? Kolik
lidí vás sleduje?

Jelikož jsem hodně zainteresovaný
ve sportu, tak většina lidí, kterým radím,
jsou sportovci. Pokud však můžu pomoci
někomu se zdravotním problémem, tak
mám z té spolupráce určitě větší radost.

Náš prvotní cíl byl, abychom ovlivnili
alespoň jednoho člověka. Ale po zhruba
roce a půl, kdy za sebou máme spoustu
příspěvků, ale také nejrůznějších kempů,
které pořádáme, tak ta zpětná vazba je
hodně pozitivní a masivnější, než jsme
doufali. Naše epizody mají v součas-

Děkuji vám za rozhovor
David Blažek

Křest knížky pana Františka Samce

Výzva spoluobčanům

Nadace Jakoubka ze Stříbra se rozhodla uspořádat křest knížky pana Františka Samce Stříbrských sto let 1918-2018 ve fotografii, a povídání s autorem. Křest a povídání s autorem proběhne, pokud to pandemická situace dovolí, v pátek 20. srpna 2021
v 17.00 hodin v podkrovním sále Městského muzea ve Stříbře.

Městské muzeum ve Stříbře vyzývá všechny spoluobčany,
kteří v rámci volnočasových aktivit provozují umělecké činnosti
a vytvářejí tak díla v různých oborech, aby se zúčastnili výstavy
amatérských umělců s názvem Babí léto 2021. Vaše účast podpoří udržet tuto tradici v průběhu dalších let.
Díla na vystavení dopravte prosím do budovy městského muzea v termínu do 12. září 2021.
Zaměstnanci muzea
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STŘÍPKY HISTORIE
Obchody, provozovny,
živnosti (část 16)
Ve směru našeho putování uzavírá
po pravé straně Benešovu ulici čp. 204.
V prostorách, kde v předválečných dobách sídlila banka Deutsche Agrar und
Industriebank, po válce zase obchod
skrývající se za názvem JAS (galanterní
zboží), zřídilo v 80. letech svoji filiálku
LSD Jednota prezentující se mnohoznačným názvem „ Smíšené zboží“ (viz obr. č.
1). Ostatně, jak uvidíme dále, nejednalo
se v našem městě o jediný obchod řadící
se do této kategorie. Ve adresáři z roku
1929 najdeme sice výslovně tuto sortu
v nepříliš rozsáhlé kolonce „Gemischtwarenhandlungen“, zato však odstavec
„Kaufmanngescäfte“ (což bylo v podstatě
totéž) je se svými sedmnácti položkami
nejobsáhlejší.

Tak příkladně sortiment pana Antona
Andiela v čp. 7 (obr. 2) je prezentován
reklamou z roku 1912 jako: koloniál-

ní zboží, delikatesy, vína, káva pražená
ve vlastní pražírně, čaj, rum, koňaky
a likéry, minerální vody… a nejspíš

obr. 4
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i mnohé další. Jak vyplývá z obrázků č. 3
(foto 25. 5. 1924) a č. 4 (1931), pan Andiel
byl při zachování původního sortimentu
vystřídán jistým Antonem Wagnerem.
Bližším prozkoumáním snímku pak v těsném sousedství objevíme i nabídku „Chocolade und Zuckerwaren“ a v témže čp. 8,
vpravo od vchodového portálu, „Bezirks-konsum“- tedy prodejnu místního Krajského konzumního a úsporného družstva
Vorwärts (viz příští pokračování).
Snímkem č. 5 nahlížíme přibližně na
tatáž místa, avšak v roce 1989. I zde máme
zastoupenu kategorii potravin, a to prodejnou Polotovary, což byla v tehdejší
době, dalo by se říci, pokroková služba
zákazníkům.

obr. 3

Poválečná léta nám pak přiblíží snímek
č. 6. Zde na průčelí čp. 8 a čp. 9 prosvítá část firemního loga, jehož plné znění
bylo ZKD - čili Západočeské konzumní
družstvo. V našem městě pravděpodobně
vzniklo po válce znárodněním výše jmenovaného družstva Vorwärts. Zmíněné
ZKD si záhy vydobylo značné popularity,
načež pak bylo v r. 1956 přetransformováno v LSD Jednota.
Přízemní prostory čp. 8 a části čp. 9 se
koncem 50. let dočkaly adaptace, která
byla posléze 5. března1960 korunována
otevřením bufetu oficiálně titulovaného
„Mléčné lahůdky“ (viz obr. 7). Z pohledu
široké veřejnosti, zejména pak školní mládeže, si mezi zákusky, nanuky a běžnou
zmrzlinou získal v krátké době zvláštní
obliby napěněný mléčný nápoj prezentovaný jako „KOKTEJL“ - na místní poměry cosi nevídaného a mimořádně lahodného. Obrázek č. 8 nám dokonce nabízí
nahlédnutí přímo do prodejních prostor.
Tachovská Jiskra z 28. prosince 1968 pak
oslavně oznamuje: „Mléčná jídelna Státního obchodu na stříbrském náměstí byla
nově upravena tak, aby to odpovídalo požadavkům současnosti“.

obr. 5

obr. 6
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I obrázky 9 a 10 jsou zaměřeny na severní frontu náměstí, především ale v úseku čp. 8 - 10, přičemž doplňují náš výčet
potravinářských obchodů o čp. 10, jehož
průčelí postupně lákalo zákazníky na
Smíšené zboží, Ovoce - zeleninu a posléze
i Potraviny.
Moje osobní vzpomínka se váže k témuž obchůdku (v čp. 9) - tehdy vnímanému především jako „mlékárna“, kam jsem
v rámci cesty do školy denně zacházel,
abych za 90 haléřů (30 haléřů jeden kus)
zakoupil tři rohlíky, coby hlavní chod mojí
školní svačiny. (Voda z vodovodu byla
na účet školy k pití zdarma.)

obr. 7

František Samec, srpen 2021

obr. 8

obr. 9
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obr. 10
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SPOLKOVÝ ŽIVOT
Stará stříbrská důlní díla
Kasimir a Aloisia
Datum prvního otevření dolů Kasimir
a Aloisia již nelze určit, nebo jen velice
nepřesně. V roce 1880 se důl Frischglück,
kterému důlní pole patřilo, pokusil o nové
zmáhání a zjistil existenci tří žil. O tom,
kdy a proč byl průzkum zastaven, můžeme
jen spekulovat, ale důvody byly pravděpodobně stejné jako při druhém pokusu
v roce 1894. V tom roce byl průzkum
obnoven a znovu byla potvrzena existence tří žil, z nichž však byla prozkoumána
pouze jedna, pravděpodobně s obsahem
olověné rudy. V tom roce zde proběhly
také menší těžební práce a obsah kovu
v rubanině byl stanoven na 9 %. Zbývající
dvě zřejmě obsahovaly další nekovy. Přinejmenším to vyplývá z ústní výpovědi již
zesnulého předáka Waldmanna. V hloubce 48 m narazili na staré důlní stavby, které chtěli odstranit. Za tímto účelem měla
být zmáhána zasypaná štola Kasimir. Proti
tomu se však postavila obec Sittna, která
tehdy požadovala takové jistoty a náhradu za odtokovou oblast bažinaté vody, že
se svaz Frischglücker rozhodl těžby vzdát.
Nicméně ze zprávy těžební správy je zřejmé, že vedení velmi litovalo toho, že se
muselo takového nadějného těžebního
projektu vzdát.
Kolem roku 1905 učinila akciová společnost další pokus o provedení hlubšího

1975 pohled na likvidovanou těžní věž
jámy č. III.

vrtu v jižní části Kasimiru. Byl zde v té
době postaven ruční vrátek a povrchová
bouda. Podrobné údaje nejsou k dispozici, ale na skládce dolu bylo před jejím
zarovnáním nalezeno zinkové blejno. Vypadá to, že zde udělal Dr. Schmidt chybu
ve svých předpokladech v tom, že si spletl
Kasimira s Aloisií. V každém případě byla
šachta Kasimir a šachta vyhloubená posledním průzkumem také pojmenována
Kasimir Aloisia, o které nejsou k dispozici
prakticky žádné informace, a kde je dnes
vidět jen jedna otevřená šachta s poklesovou propadlinou na silné žíle, je pravděpodobně buď ve směru žíly Reichensegen
nebo Antoni. Aloisia měla také vlastní
štolu, která je však v současnosti zcela
v troskách
Důl Antoni
Důl Antoni byl nově otevřen v roce 1793
na staré poklesové propadlině. Mapa
z roku 1810 již zachycuje stavby, které jsou
zakresleny na pozdějších mapách. Důl
Antoni II byl otevřen šachtou hlubokou
28 m, která je nyní pod vodou až k travnaté sloji. Zde byla proražena horní šachta,
která se táhne až 40 m na jih. Druhá šachta v hloubce 45 m je odkryta úklonnou
jámou, který je přístupná v délce 60 m.
V každém případě se zdá, že se hlavní část
prací později přesunula na Antoni II. Na

současné mapě jsou důlní díla zobrazena
následovně: Povrchová šachta Antoni I
měla hloubku 40 ½ freiberských láter
(87 ½ m). V 55 m byla vyražena první
patrová chodba, v 66 m druhá a v 87 m
třetí. Druhá šachta důlního závodu, 115
m severně od ní, je ve starých mapách
označována jako vodní šachta. Přetíná
první patrovou chodbu ve 48 ½ m, střední patrovou chodbu ve 55 m a více už vyhloubena nebyla. Odtamtud vedla horní
patrovou chodbou 37 m na jih k průlomu vysokému 7,8 m, odkud se odpojuje
další mezichodba. 39 m na jih se táhne
úbočím k druhé patrové chodbě, ze které vedlo napojení na horní šachtu důlního díla Antoni. Z takzvané vodní šachty
sledovala patrová chodba žílu Antoni
na sever 100 m a na jih 33 m. Na jih kousek za šachtou sledovala boční úsek, žílu
Georgi. Z horní povrchové šachty vedla
první patrová chodba 103 m na jih, a z ní
byla ve vzdálenosti 23 m od šachty vyražena příčná chodba do nadloží; ta po 27 m
narazila na nepojmenovanou souběžnou
žílu. Ta mířila 33 m na jih a 48 m na sever. Tato paralelní žíla je již jasně vidět ve
starých poklesových propadlinách a měla
by se pravděpodobně napojovat na hlavní
žílu Antoni. Druhá patrová chodba vede
pouze na sever, po 45 m se setkává s výše
uvedeným úbočím a pokračuje dále 16 m.

1974 pohled na jámu č. III
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Třetí patrová chodba vede dále asi 80 m
na jih. Všechny patrové chodby jsou vedeny na žíle probíhající souběžně s Georgi, která nese název Protasi. Antoni II byl
také přístupný přes dvě povrchové šachty.
Severní byla 29 m hluboká a jižní lze ještě
dnes poznat podle zbytků skládky. Severní šachta Antoni II, která dnes vede pod
vodou až k travnatému břehu, je umístěna
v budově bývalého dolu (současným majitelem je pan Naschauer), vedla od jejího
podloží z 1. patrové chodby na jih. Tam
vede 18,6 m hluboké úbočí na druhou
patrovou chodbu. Odtud 31 m na sever
se dostanete na o 9,7 m hlubší mezichodbu, která se táhne do vzdálenosti 98 m
na sever. Na druhé straně se po 91 m dostanete k jižní šachtě, poblíž které vede
17 m hluboké úbočí na třetí patrovou
chodbu, která tehdy podle mapy vedla
asi 15 m na sever i na jih. Druhá patrová
chodba měla jižně od spodní šachty délku
ještě 62 m. Třetí patrová chodba porubu
Antoni II měla stejnou nadmořskou výšku jako Antoni I. Střední patrová chodba
na sever tedy odpovídala druhé patrové
chodbě na Antoni I a druhé patrové chodbě Antoni II na horní šachtě. Severní část
Antoni II vykazuje stejný směr jako žíla
Protasi a měla by být rovněž považována
za její pokračování. Krátké odklonění jejího směru u horní šachty se nazývá žíla
Mutter Anna. Druhé odbočení na spodní
šachtě se nazývá žíla Fasundi. O dalších
osudech dolu Antoni toho víme jen minimálně. Není nám známo, kdy byl vyřazen
z provozu. Dvě poklesové propadliny však
svědčí o tom, že chodba byla později prokopána dále na sever, protože se nacházejí
ve vzdálenosti 170, resp. 300 m severně
od spodní šachty Antoni a ta, co leží více
na sever, byla již v roce 1779 registrována jako kutací poklesová propadlina. Lze
předpokládat, že ani to nejhlubší v té době
postavené patro neproniklo do hloubky
dědičné štoly Prokopi.
Byly snahy dostat se z Frischglücku
na porub Antoni II pomocí křížové chodby, ale podařilo se to pouze k šachtě Dreieinigkeit. Další ražba přes tuto rozsedlinu by určitě přinesla odpověď na otázku,
kam dále pokračují Reichensegen a Antoni. O rudonosnosti zde toho víme velice
málo. Víme v podstatě jen jednu věc, a to
že v dole Antoni byla nalezena obzvláště
kvalitní zelená olověná ruda s krystaly
o velikosti více než jeden centimetr. Tato
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informace je uvedena v jedné staré zprávě.
Kromě toho je na jedné staré mapě nakreslen směr hlavní žíly Antoni za šachtou Leopoldi, který tomu odpovídá. Zdá
se, že chodby Antoni bylo dosaženo z této
šachty, o níž již nejsou žádné zprávy. Mezi
dolem Antoni a Leopoldi leží spojení žil se
žílou Sigimundi.
Důl Anton de Padua
Na té samé mapě z roku 1779 je Anton de
Padua zobrazen pouze ve tvaru dvou malých hald. Ty jsou v mapě zaneseny poblíž
dolního ústí štoly, které existuje dodnes,
z čehož lze usoudit, že tento důl existoval již před třicetiletou válkou. Znovu byl
otevřen v roce 1785. Uvedení do provozu
a demontáž musely být podle stávajících
výkresů a poklesových propadlin poměrně významnou událostí. Štoly a tahy poklesových propadlin mají celkovou délku
650 m. Ještě v roce 1905 existoval a na
této bývalé umělé šachtě stál ruční vrátek.
O tom, a jak je vidět dodnes, že se ruda
musela táhnout téměř až na povrch, svědčí staré poklesové propadliny, které se
táhnou 6 m pod povrchem, kde je stará
důlní stavba pokryta břidlicí. Mapová dokumentace o těžbě v dalších letech zcela
chybí. Hlubinné dolování zde probíhalo,
protože od Häringmühle, které patřilo
k Antonu de Padua, až k hlavní šachtě, tj.
do vzdálenosti 600 m, vedlo vlečkové vrtné soutyčí. Bylo poháněno vodní energií
o výkonu 35 hp. O několika posledních
letech provozu lze získat informace v několika málo dokumentech o hornických
průzkumech, které jsou ve vlastnictví
města Stříbra. Vzhledem k tomu, že vychází ze stejných principů jako dokumenty o hornických průzkumech, které
se týkají Oberlangenzugu, je pravděpodobné, že mezi majiteli obou podílů existovalo poměrně úzké spojení. V každém
případě měl svaz v roce 1847 dluh ve výši
4 599 zlatých, který byl splacen do roku
1853. Zdá se však, že svaz nebyl spokojen,
a proto se rozhodl mlýn prodat a výnosy si rozdělit. V roce 1852 zde bylo
zaměstnáno pouze 8 pracovníků, kteří
museli zajišťovat jak provoz hornického
zařízení, dopravníkového mycího zařízení
a stoupovny, tak veškeré služby. Podle stávajících dokumentů, za předpokladu, že
q = 50 kg, byly náklady na spotřebu výbušnin téměř třikrát vyšší než v Oberlangenzugu. Nicméně je třeba připustit mož-

nost, která je poměrně pravděpodobná, že
v tomto případě byly již výpočty prováděny v metrických centech. Nicméně,
i za tohoto předpokladu zůstává poměr
cena versus výkon stále neobvykle vysoký. To byly nepochybně hlavní příčiny
nespokojenosti svazu. V prohlášení z roku
1861 byl důl uzavřen kvůli „příliš velkému
množství vnikající vody“, v jiném dopise
hornickému úřadu z roku 1862 za to byly
odpovědné „již známé křehké rudné materiály“.
Důl Neu Prokopi
Když byl v roce 1781 znovu otevřen důlní
závod Neu Prokopi. V té době existovala
již ze starých dob 300 m dlouhá poklesová propadlina a také 520 m dlouhá štola.
To, jak daleko se žíla táhne směrem na
jih, již nelze spolehlivě určit. Poklesové
propadliny, které jsou dodnes viditelné,
zasahují přibližně 70 m pod bývalý důlní závod Forsthaus, který je ve vlastnictví města Stříbra. Povrchová šachta se
nacházela ve vzdálenosti 145 m od ústí
štoly, vodní šachta dalších 640 m. Šachta byla údajně hluboká 180 m, z čehož
60 m připadalo na vzdálenost ke štole.
Důl měl k dispozici jen skromný systém
mytí, poháněný vodní energii o výkonu
10 hp v Kleinbachelu (Aulowa). V důsledku tohoto zcela nedostatečného zdroje
energie byl Neuprokopi, jako jeden z prvních dolů v oblasti Stříbra, vybaven pohonem na parní energii, ale již v dobách
Pošepného byl údajně znovu zastaven.
Byl nahrazen umělým kolem s vlečkovým
vrtným soutyčím. Společnost ukončila provoz v roce 1886, údajně kvůli zlomení řady zubů v hřebenovém kole, což
vedlo k zastavení provozu dolu v důsledku zatopení, protože nebylo možné včas
provést výměnu. Vedení svazu měl v té
době údajně na starost obchodník Seifert
ze Stříbra. Vše nasvědčuje tomu, že důl nebyl uzavřen ani tak kvůli řetězovému kolu,
jako spíše kvůli nechuti svazu pokračovat
v provozu dolu. K tomuto závěru mě vedly
následující důvody. Jednak v té době opět
došlo ke snížení cen olova na minimum,
na úroveň, která pro slabší doly znamenala
existenční ohrožení. A zadruhé, na haldě
Neuprokopi, kterou dnes z větší části překryla silnice vedoucí k obecnímu mlýnu,
bylo velké množství zinkového blejna,
a to zejména v horních částech haldy. Jelikož v té době nikdo v oblasti nevěděl, co si
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s touto rudou počít, a bylo nutno předpokládat, že došlo k vytlačení olova z blejna
(což bylo v revíru Gyrna prakticky jisté),
měl by svaz, pokud je charakter vniknutí
blejna stejný jako ve Frischglücku, k dispozici pouze skromné vybavení pro důlní
těžbu a pro odvodnění, pokud je vůbec lze
pro olovo použít. To jsou pravděpodobně
dva hlavní důvody ukončení těžby. Tento
předpoklad mi přijde o to víc pravděpodobnější, protože podle verbálních zpráv
měla být žíla velmi kvalitní a podnikatel
Seifert by určitě neudržoval v provozu
ztrátový podnik.
Doly Neuallerheiligen a Francisci
Jako většina dolů, byl i Neuallerheiligen
budován již v dávných dobách. Stejně jako
je tomu u ostatních výše uvedených žil, je i
u této žíly na mapě z roku 1779 vyobrazena dlouhá poklesová propadlina nad zemí
(600 m), je to ta samá, která je ještě dnes
viditelná pouhým okem. Ve vzdálenosti
400 m od štoly Allerheiligen se zdvojuje,
což jasně svědčí o existenci dvou zbořenišť. Důl existoval od roku 1700. V roce
1810 dosáhl Allerheiligenstollen délky
400 m. Výchoz štoly Francisci, který, jak
se zdá, sleduje severní žílu, byl dlouhý
92 m. Není známo, zda obě štoly byly někdy navzájem propojeny. 160 m západně
od Allerheiligenstollen (Neuallerheiligen
je východní žíla) byla stará povrchová
šachta sahající až ke dnu štoly, 29 m dále
přední nebo hluboká umělá šachta. Z toho
také bylo možno odvodit základní informace o hloubce. Zadní umělá šachta ležela
90 m na západ. První patrová chodba leží
36 m, druhá patrová chodba 62 a třetí patrová chodba 89 m pod horizontem štoly.
Pošepný udává nejhlubší úroveň výkopu
na 195 m. Vzhledem k nadmořské výšce
by to bylo více než nejhlubší otvírky centrálního revíru, jakých kdy bylo dosaženo. Zadní umělá šachta dosahovala jen
do druhé patrové chodby. Voda byla odčerpávána přes přední umělou šachtu
pomocí umělého vrtného soutyčí v délce
136 m. Výkon zde využívané vodní energie činil údajně 20 hp. Parní stroj se zde
nikdy nepoužíval. Dnes je celý důl neprůchodný. O kvalitě zdejší rudy toho víme
minimum. Stále významná hlubinná těžba však naznačuje dobré rudní podmínky.
I zde se však ukazuje, o čemž svědčí méně
hluboké hornické průzkumy západním
směrem a také zpráva svazu Allerheili-

gen pro těžbu olova a zinku, že galenit byl
z blejna vytlačen směrem na západ.
Důl Johannes in der Wüste
V roce 1779 byl tehdejší Johannes
in der Höhe odkryt na 105 m. Již v roce
1810 je však uváděn pod nynějším jménem. Je přístupný přes dvě štoly. Dolní
štola, těsně nad Stříbrem, je dlouhá 190 m.
Horní, která je o 9 m vyšší a 35 m dále vzadu, je 120 m dlouhá. V zadní části chodby
se žíla velmi silně tříští. Přibližně uprostřed je příčná chodba, která - jak ukazují
výše uvedené poklesové propadliny, byla
vybudována až k trávníku. Jinak je rudonosnost většinou zatlačena. Je velmi málo
odtěžena.
Důl Adalberti
O tomto dolu se vědělo už v polovině
minulého století, ale teprve v Pošepného
době se začalo s využíváním prostřednictvím štoly, která začínala v údolí řeky
Mže. Spojené Josefi bylo prozkoumáno až
při jejím prodloužení. Na začátku se majitelé často střídali. A to až do roku 1900,
kdy Šebek založil Asociaci těžby olova
a zinku Vrbice a v roce 1902 přešel celý
majetek do rukou vídeňské rodiny Haas.
Až do války zde byly prováděny pouze
nutné práce předepsané těžebními úřady.
Teprve v roce 1915 zasáhla vojenská těžba, která prorazila štolu o dalších 70 m na
více než 300 m a narazila na řadu slušných
ložisek. Všechno, co bylo objeveno, však
bylo okamžitě vytěženo. V roce 1918 převzala provoz na základě šestiletého nájmu
společnost Erzbergbau A.-G. Budapešť,
která měla v té době vojenské těžby pod
kontrolou, ale již v následujícím roce založila společnost Metall- und Erz G.m.b.H.
Stříbro jako podnájemce. Ta převzala podnik z rukou vojenského úřadu ve velmi
špatném stavu. Nebyly prováděny žádné
průzkumy ani zde nebylo zařízení k těžbě.
Zpracování zde bylo zpočátku na velmi
špatné úrovni a probíhalo ručně. Společnost Metall- und Erz G.m.b.H vyhloubila
hlavní šachtu Adalberti, která v roce 1920
v hloubce 60 m narazila na štoly. V roce
1922 bylo vybudováno druhé patro podzemního výkopu v hloubce 169 m. Navíc
byla do poloviny roku 1919 proražena štola Adalberti na 440 m. Společnost pořídila strojní zařízení a zpracovatelský závod
byl krůček za krůčkem modernizován.
Odvodnění zajišťovalo parní čerpadlo

na dně štoly o výkonu 200 l/m. Později
bylo instalováno elektricky ovládané odstředivé čerpadlo. Samotná energie byla
generována povrchovým generátorem.
V dubnu 1924 (ne jak tvrdí Dr. Schmidt
v říjnu 1922) předala společnost Metall
und Erz nemovitost zpět pronajímateli,
jelikož vypršela nájemní smlouva. Důvodem byly nadměrné požadavky rodiny
Haase. Mezitím převzala několik dalších
společností a od Societe anonym de plomb
et deinc de Boheme, která byla v likvidaci,
převzala společnost Mieser Zentralrevier
pod názvem: „Spojené olověné a stříbrné
těžební závody Svina u Stříbra (viz Langenzug - Frischglück). V důsledku vysokých cen olova v té době vynakládal Haas
příliš velké investice zaměřené především
na povrchové zařízení, zatímco budování
dolu, z něhož se v posledním provozním
období těžilo nejvíce kovů a rud, stále
více zaostávalo. Nejprve byla postavena
nedostatečná úpravna rudy s hodinovým
výkonem 5 tun, kde navíc zcela chybělo
topeniště. Krátce nato byla úpravna stržena a znovu postaven nový závod se stroji
od Krupp - Essen s hodinovým výkonem
10 tun. Za zmínku stojí Dorrův zahušťovač o průměru 10 m na čištění vratné
vody a zařízení pro noční provoz bez žen.
(V důsledku levné noční ceny elektřiny).
Dodávky elektřiny zajišťovalo elektrické
sdružení severošumavského okresu Tachov ve Stříbře. Těžba však pod Haasovým vedením stagnovala, což lze snadno
vysvětlit s ohledem na klesající ceny olova
a vysokou dluhovou službu. V roce 1928
Haas uprchl s milionovým dluhem. Důl
převzal druhý hypotekární věřitel, Spořitelna ve Stříbře, poté, co se vyrovnal s prvním věřitelem. Ostatní věřitelé své pohledávky uplatňovali marně. Strojní zařízení
dolu bylo v současné době prodáno společnosti Zinnwerke Frühbuss z Krušných
hor a byla zahájena jeho demontáž.

Karel Neuberger
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Horníci v Plané
V sobotu 10. července jsme byli pozváni svými kamarády z Hornického spolku
v Plané na malou oslavu či připomínku
30 let od ukončení těžby uranu na dolu
Dyleň. Na plánském náměstí se k hornické parádě sešlo několik hornických spolků se svými prapory z Příbrami, Chodova, Zbůchu, Tlučné, Rudolfova a Stříbra
a několik spřátelených hornických spolků

z Německa. Za doprovodu dechové kapely z Tachova dorazil hornický průvod
pomalým krokem, v nádherném počasí,
na plac před Šlikovou štolou. Uvítací projevy p. Teplíka a p. Poncara setkání zahájily, nesmíme zapomenout ani na českou
a německou hornickou hymnu a stužkování hornických praporů. Stříbrský spolek
daroval svým kamarádům v Plané hornic-

kou stříbrskou sekeru. Poté již jako obvykle následovala volná zábava, prohlídka
štoly či hornického muzea. Tak zase za rok
na shledanou. Příští hornická akce se koná
v Bohutíně na dole Řimbaba.
Zdař Bůh
Karel Neuberger

31. ročník silničního běhu historickým Stříbrem MEMORIÁL PETRA BURSÍKA
Závod na 7 km vedený po asfaltu, dlažbě a zpevněných cestách, který je součástí
poháru Běžec Tachovska a Běžeckého poháru mládeže Plzeňského kraje, tradičně
pořádalo město Stříbro a oddíl atletiky Tj
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Baník Stříbro.
Dne 20. 6. 2021 se v časných ranních
hodinách značila trať, rozmisťovaly zábrany dle propozic a chystaly uzavírky komunikací. Občany města Stříbra již většinou

nepřekvapí jistá omezení pohybu motorových vozidel v čase závodu.
Dobrovolníci tradičně hlídali společně
s Policií ČR a Městskou policií kritické
úseky a stanoviště.
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Bez nezištné pomoci dobrovolníků, jak
z řad atletů, tak i přímo města Stříbra, a
jejich přípravy běhu, by se již tradiční
běh neobešel. Poděkování patří především Jaroslavu Kotkovi, Karlu Ganajovi,
Evě Záhořové, Anetě a Dominice Harvilovým, Iloně Novotné, Evě a Josefu Krytinářovým, Blahoslavu Kupcovi, Martinu
Feistingerovi, Petru Miltovi, Jitce Malé a
Tereze Slabé za jejich pravidelnou dobrovolnickou službu při Běhu historickým
Stříbrem.
Na dětský závod, který měl 14 kategorií a startoval již ráno, přišlo 119 dětí.
Muži měli tradičně 4 kategorie a ženy 2.
Do hlavního závodu, který začínal v 11:30
hodin, se přihlásilo 47 závodníků, z toho
11 žen.
Z mužů jako první závod dokončil
Adam Matulka, Tj Baník Stříbro, s časem
v cíli 0:26:53. Z žen jako první závod dokončila Jana Zímová, Maraton klub Kladno, s časem v cíli 0:29:18.
Běžci byli rádi za dešťovou přeháňku
z předešlého večera, protože díky ní nebyly vysoké teploty tak náročné jako v
předchozím roce. Na mostě to pálilo hodně, proto byla vítána nabídka nápojů od
dobrovolníků. Stoupání nahoru do města
bylo kvůli horku nepříjemné. Běžci běželi,

běželi dokonce i pejsci. Zvládl to i nejstarší
účastník, pan Vladimír Tolar, SV Stříbro .
Závod byl v letošním roce obohacen
o kulturní oživení. Na náměstí po celou
dobu závodu hrál k poslechu i tanci CITY
BAND.
„Letošní Běh historickým Stříbrem byl pro
mě, jako závodníka, opět trošku jiný než
ty předchozí. V loňském roce jsme si vyzkoušeli novou trasu s náročným, dvojnásobným výběhem městským parkem. Letos
byl bohužel městský park kvůli rekonstrukci uzavřen, tak jsme běželi přes starý most
a Plzeňskou ulicí na náměstí. Ani tato trasa
nebyla, aspoň podle dosažených časů, o nic
lehčí. Převýšení od Červené lávky na náměstí stejně musím překonat, a to dokonce
dvakrát. Zážitek z běhu ještě umocnilo obrovské vedro, které letos, ostatně jak jsme už
z BHS zvyklí, opět udeřilo. Já osobně mám
vysoké teploty rád, tak jsem si to, v uvozovkách, docela užíval. Soupeřem na trati
mi byl kamarád Honza Pospíšil z Pytlova,
se kterým jsme se celý závod přetahovali
ve vedení. Honza však, díky tomu že je dobrý cyklista, měl mírnou převahu v kopcích,
a v posledním stoupání do cíle na náměstí jí
využil a dokázal mi o pár metrů „cuknout“
a náskok si udržet až do cíle. Závod jsem si
i v tomto vedru, nebo možná spíš díky tomu

vedru, moc užil a s kamarády běžci jsme
mohli celé odpoledne probírat své zážitky
při oslavě narozenin členů našeho Sdružení
vytrvalců Stříbro v blízké restauraci Q.“
O své zážitky z běhu se s námi podělil pan
Jiří Trávníček, člen Sdružení Vytrvalců
Stříbro.
Ing. Vratislav Maňák a Jana Miltová

Činnost Svazu tělesně postižených Stříbro se nezastavila
Milí přátelé,
rádi bychom se pochlubili jednou z větších akcí, kterou jsme uspořádali v době,
kdy došlo k většímu rozvolnění proticovidových restrikcí, a současně Vás pozvali
na ty další, které máme v plánu realizovat
v nejbližším období.
Koncem června jsme - nejen pro své členy - připravili celodenní zájezd na jednu
z nejvýznamnějších kulturních památek,
zámek Konopiště, a do barokního zámku
Jemniště. Přestože trochu pršelo, náladu
nám to rozhodně nezkazilo a získali jsme
nejen nové poznatky z oblasti historie,
ale také jsme se při společném setkání
po dlouhé odmlce výborně pobavili. Abychom se na závěr výletu odměnili za to
„dešťové nadělení“, ještě před odjezdem
domů jsme zavítali do proslulé cukrárny
u jemnického zámku, která nabízí široký
výběr sladkých specialit, ze kterých až oči
přecházely, a u dobré kávy se zákuskem
jsme v klidu probrali nové zážitky.

V tomto měsíci nás čeká oblíbený rekondiční pobyt v Sezimově Ústí, jehož se zúčastní nejen členové naší organizace, ale
i senioři ze Stříbra a okolí. Jistě Vás potě-

šíme zprávou, že koncem tohoto měsíce
znovu otevřeme Literární kavárnu. Pozvání k prvnímu setkání přijala moje dobrá
známá, spisovatelka a kreslířka Táňa Ko-
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řenková, která nás seznámí jak se začátky své tvorby a prozradí, jak se k psaní
a kreslení vůbec dostala, ale také nám svoje knihy představí. Těšit se můžeme i na
Zpívání pro radost s Luckou Řezníčkovou.
V co největším počtu jste pak srdečně zváni 9. září ve 13 h do kulturního domu, kde
se po delší pauze uskuteční členská schůze naší organizace. Abychom uspokojili
nejen duši, ale také ztuhlé tělo, zahájíme
již 14. září v 17 h v klubovně kulturního
domu cvičení pro seniory, jehož se může
zúčastnit celkem 15 osob, proto se nezapomeňte včas zaregistrovat. V září také
chystáme školení o práci s notebooky,
tablety a telefony nové generace. Nezapomeňte se i na něj přihlásit včas, protože
i zde je počet míst omezen. Všechny uvedené akce jsou pro seniory zdarma a byly
připraveny ve spolupráci s komunitním
centrem Klementinka, s neziskovým centrem Moudrá Sovička, s klubem SenSen
a za podpory města Stříbra.

Pokud nám bude i v dalším období covidová situace příznivě nakloněna, rádi
bychom ještě uspořádali výlet na zámek
Valeč a do jeho okolí.
O přesných termínech všech chystaných
akcí Vás budeme včas informovat.

Přejeme Vám pevné zdraví a krásné prožití prázdnin a dovolených, a těšíme se
na všechna setkání s Vámi.
Za výbor STP Stříbro Jiřina Hrubá
(ve spolupráci s Dagmar Lamplovou)

Kučeřík jde do čela mistrovství republiky
V juniorském MMČR v motokrosu
se změnil lídr průběžného pořadí třídy
do 85 ccm. Prestižní červený podklad na
tabulce se startovním číslem 537 bude mít
nově motocykl KTM stříbrského mladíka Dominika Kučeříka (Orion Racing
Team). Ten drží červenou tabulku poprvé
v kariéře. Převzal si ji 11. 7. po vydařeném
závodě v jihočeském Jiníně u Strakonic.
Kučeříkova kubatura letos experimentálně doplňuje šest akcí seniorského
šampionátu. Spolu se sedmi juniorskými
podniky tak „pětaosmdesátky“ absolvu-
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jí nevídaných 13 mistrovských závodů.
Navíc se kvůli pandemickému lockdownu jarní termíny přesunuly na léto, čímž
Kučeříkově kategorii vznikl pořádně nahuštěný program. Jinín byl pro tyto mladíky třetím závodem během 8 dnů!
Dominik v této minisérii ani jednou
nechyběl na stupních vítězů. V Pacově
4. 7. byl druhý, v Klukách 6. 7. dojel třetí a bronzově dopadl také v Jiníně. Takto
štědrý bodový přísun nikdo jiný už neměl,
což vyneslo našeho pilota do čela průběžné klasifikace mistrovství republiky. K vy-

toužené medaili to bude ale ještě náročná
cesta, protože do konce seriálu tř. 85 ccm
chybí osm závodů.
Průběžné pořadí MMČR juniorů v motokrosu k 11. 7. 2021:
50 ccm:
1. Nohavica - 150 b, 2. Scharinger - 118 b,
3. Janči - 114 b, ... 8. Hroch - 65 b
85 ccm:
1. Kučeřík - 203 b, 2. Marek - 195 b,
3. Závrský - 183 b
Text: Míra Šimek
Foto: Jana Terešáková, archiv DK537
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Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Stříbro
ve spolupráci s Městem Stříbrem a Městským muzeem ve Stříbře Vás zvou na

28. BODOVACÍ VÝSTAVU
OKRESNÍ VÝSTAVU,

KRÁLÍKŮ, HOLUBŮ A DRŮBEŽE,
doplněnou expozicí okrasného ptactva

V SOBOTU 11. ZÁŘÍ 2021, STŘÍBRO

v chovatelském areálu, Mánesova 166
Otevřeno:

od 8 hodin, zahájení v 9 hodin, vyhodnocení v 16 hodin,
ukončení výstavy v 17 hodin
K poslechu i tanci - vystoupení V. Žákovce a A. Volínové od 10 - 13 hodin.

SOUTĚŽ O ČESTNÉ CENY A POHÁRY:
pohár starosty Města Stříbra pana M. Záhoře,
pohár místostarosty Města Stříbra pana Bc. K. Lukeše,
pohár poslance PČR ing. V. Votavy, pohár Mgr. M. Nenutila,
pohár starosty města Vohenstrauss a KTZV Vohenstrauss,
memoriál př. K. Klímy a př. V. Žůrka, memoriál př. V.Bartoše

EHD – Dny evropského dědictví 2021
Akce je spolufinancována městem Stříbrem.

Změna programu nebo konání akce vyhrazeno - sledujeme aktuální protiepidemická nařízení.

STŘÍBRSKÝ VETERÁN CLUB v AČR
pořádá

II. Ročník BABETTACUP

STŘÍBRSKÝ VETERÁN CLUB v AČR
pořádá

IX. JÍZDU O PIONÝRSKÝ ŠÁTEK

4. září 2021 – areál SDH Stříbro (plovárna)

4. září 2021 – areál SDH Stříbro (plovárna)
Program:
8:00 – 10:00 – registrace 10:00 – 10:30 – rozprava

Program:
8:00 – 10:00 – registrace 10:00 – 10:30 – rozprava
10:30 – start na trasu: Stříbro –Svojšín – Holině – Lom - Benešovice – Kladruby - Milevo – Telice – Zhoř – Kostelec – Ostrov u Stříbra –
Lochousice – Heřmanova Huť – Hněvnice – Lhota u Stříbra – Sytno - Stříbro - cíl

10:30 – start na trasu: Stříbro –Svojšín – Holině – Lom - Benešovice – Kladruby - Milevo – Telice – Zhoř – Kostelec – Ostrov u

Stříbra – Lochousice – Heřmanova Huť – Hněvnice – Lhota u Stříbra – Sytno - Stříbro - cíl

14:00 – 14:40 – návrat do prostoru startu

15:00 – 15:30 – vyhlášení výsledků

Startovné: 400Kč (druhý oběd 150Kč)

14:00 – 14:40 – návrat do prostoru start

15:00 – 15:30 – vyhlášení výsledků

Startovné: 400Kč (druhý oběd 150Kč)
Jízda je pořádána při IX. Jízdě o pionýrský šátek, elektronická přihláška na Babettacup je tedy stejná.
Další informace a přihláška na www.stribrskyveteranclub.cz, nebo na telefonu 739 037 328.
Akce je spolufinancována Městem Stříbro
Akci podporují:

Město Stříbro, SDH Stříbro,
MKS Stříbro, Stříbrná míle

Sponzoři : EKODEPON s.r.o., JIPI Stříbro, Den Braven,
Belas JS s.r.o., TAZATA spol. s r.o., Color servis Borek,

Jízda je vypsána pro malé motocykly do 50 ccm vyrobené v bývalém Československu bez omezení roku výroby,
např JAWA Pionýr, Jawetta, Stadion.
Další informace a přihláška na www.stribrskyveteranclub.cz, nebo na telefonu 739 037 328.
Akce je spolufinancována Městem Stříbro
Akci podporují: Město Stříbro, SDH Stříbro,
MKS Stříbro, Stříbrná míle

Sponzoři : EKODEPON s.r.o., JIPI Stříbro, Den Braven,
Belas JS s.r.o., TAZATA spol. s r.o., Color servis Borek
AUTO-MOTO Krejčí, ZIOS PROFI spol. s r.o.

AUTO-MOTO Krejčí, ZIOS PROFI spol. s r.o.
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VZ POM Í N K A
Před 80 lety,
12. srpna 1941, se narodil
můj manžel, pan

Hanuš Matějček,

STŘÍBRSKÝ
VETERÁN CLUB v AČR

který už ale sedm let není

si vás dovoluje pozvat dne

však zůstávají.

mezi námi. Vzpomínky

5. 9. 2021

do areálu SDH Stříbro na

Děkuji všem,

AUTU - MOTO
+ VŠEOBECNOU BURZU

kdo ho znali,
za tichou vzpomínku.
Manželka Jaroslava

Prodejce čekáme od 7,00 hodin.
Návštěvníci a kupující mohou přijít od 8,00 do 12,00 hodin
Občerstvení zajištěno.

Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLIČEK
Covidové ohlédnutí MŠ Palackého
Školní rok 2020/21 byl pro děti, rodiče
i učitele náročný - uzavírání škol, distanční výuka, testování, přísná hygienická
opatření. Naše Mateřská škola Palackého
byla otevřena pro děti rodičů pracujících
ve složkách záchranného integrovaného
systému.
Jak jsme byli rádi, že máme velkou za-

hradu plnou krásných vzrostlých stromů.
Poskytují stín v horkých dnech nejen dětem, ale i budově a zachycují prach z hlavní silnice. Roste zde mnoho druhů keřů,
v trávě voní plno květin... A tak jsme
v této době zahradu plně využívali. Pozorovali jsme včely a čmeláky, obdivovali
motýly a brouky, počítali ploštice. Na lípě

si postavily hnízdo hrdličky a vyvedly
mladé. Často nás na smrku navštívila veverka, sbírali jsme šišky a stavěli "veledíla". Při úklidu zahrady jsme se naučili třídit odpad. Zkrátka-nemuseli jsme chodit
do přírody, přírodu máme u nás ve školce.
A máme ji rádi!

bude mít v příštím školním roce přibližně
o sedmdesát žáků víc, než měla. Moc nás
těší, že řada z nich k nám přijde z obou
stříbrských základních škol. S nárůstem
žáků se samozřejmě rozrůstá i pedagogický sbor, přibude nám řada nových kolegů.
Škola proto musí během prázdnin připravit a vybavit dvě další počítačové učebny, další šatny, místa v kabinetech, doplnit
vybavení domova mládeže...
Jsme opravdu hodně rádi, že výstavba
víceúčelové sportovní haly je již na dohled. Probíhají práce na projektové dokumentaci a na ni naváže výběrové řízení
na zhotovitele stavby. Když všechno půjde
tak, jak má, mohla by být za rok stavba zahájena.

Těšíme se nejen na sportovní halu, ale
také na odborné učebny, které tam budou.
Do té doby jsme moc rádi, že máme možnost využívat budovu v Pastýřské ulici,
abychom se se všemi předměty, které potřebujeme odučit, do učeben vešli.
To je jen část toho, co nás opravdu
čeká. Tak si držme palce, ať se vše kolem
nás zase vrátí do normálních kolejí, a my,
učitelé, ať se se žáky potkáváme ve třídách
skutečných a ne jen těch virtuálních.
Všem čtenářům Zpravodaje přejeme
co nejpříjemnější prožití prázdninového
a dovolenkového času. Načerpejte sílu
a dobrou náladu. Ať nám obojí hodně
dlouho vydrží.

Děti a zaměstnanci MŠ Palackého

Letní pozdrav ze SOŠ Stříbro
Tak je za námi další školní rok. A ne
ledajaký. Zvláštní, divný, koronavirový...
doplňte si podle svého uvážení. A pro nás
hlavně „distanční“. Ale zvládli jsme to
a právem na sebe můžeme být hrdí. Učitelé i žáci.
Snad bude ten nastávající jiný, tedy
vlastně normální, obyčejný… Ale vlastně
nebude, protože přinese spoustu nového.
Do 1. ročníků nastupují noví žáci
a letos je jich opravdu požehnaně. V oborech Veřejnosprávní činnost a Informační technologie jsme naplnili „po strop“.
Několik málo volných míst je ještě v Agropodnikání a v Přírodovědném lyceu.
Navíc nám obor informační technologie
postupuje do čtvrtého ročníku. Škola tak
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Poslední měsíc školního roku u prvňáčků na Gagarince
Měsíc červen je nejočekávanější měsíc
všech žáků. Prázdniny se kvapem blíží,
sluníčko svítí a máme dobrou náladu.
My v první třídě jsme zvládli čtení všech
písmen i obtížných slov, čteme první knihy a dětské časopisy. Čtenářské dovednosti jsme prokázali při pasování na čtenáře
v Městské knihovně ve Stříbře. Letos nás
při vstupu přivítal maňásek Muf, který nás
seznámil s pravidly chování v knihovně,
a poté jsme si prohlédli celou knihovnu.
A pak nastal ten nejdůležitější okamžik,
kdy každý prvňáček přečetl krátkou hádanku, poklekl před královnu, která ho
pasovala na čtenáře. Jako odměnu si
každý odnesl knihu a poukázku na roční
předplatné do knihovny. Do školy jsme
odcházeli spokojeni a všem se nám pasování líbilo.

V prvouce jsme se naučili orientovat
v čase. Umíme roční období, měsíce, dny
v týdnu a na hodinách poznáme celou. Povídali jsme si o rodině, poznávali domácí
a lesní zvířata, pátrali jsme v encyklopediích.

Na konci června jsme převzali vysvědčení a vyrazili na první velké prázdniny.
třída 1. A, B, C ZŠ Gagarinova

A co ještě umíme? V matematice už
počítáme do 20. Většinou počítáme bez
prstů a bez počítadla.

Šimková bronzová na MČR v lukostřelbě
Tréninková skupina Lukostřelců Českého lesa, kterou při DDM Stříbro vede
Mgr. Roman Mužík, měla své zástupce
na letním MČR v terčové lukostřelbě holých luků. Šampionát se odehrál ve dnech
26. - 27. 6. 2021 v Praze na Strahově.
Ve věkové kategorii kadetek nastoupila
Kristýna Mužíková. Zdravotní potíže ji ale
trochu zabrzdily, a tak se musela spokojit
s pátým místem.

Na Anežku Šimkovou čekala mistrovská
premiéra mezi staršími žákyněmi. Po základní sestavě jí patřilo čtvrté místo, které
následně v eliminaci potvrdila postupem
do semifinále. V něm ji ovšem čekal těžký
souboj s talentovanou Veronikou Doleželovou. Olomoucká střelkyně tu stříbrskou porazila, aby později vyhrála i finálový rozstřel nad tachovskou Kristýnou
Drapákovou. Odstěhovat alespoň bronz

do Humpolce se pokusila v malém finále
Eva Kalinová. Naše Anežka jí ale vůbec
nic nedovolila, takže cenný kov za třetí
místo putoval na západ Čech!
Po letním odpočinku čeká na stříbrské
střelce podzimní část sezóny, která bude
tradičně patřit terénní lukostřelbě. Také
tato disciplína vyvrcholí svým mistrovstvím republiky.
Miroslav Šimek
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pokračování ze str. 1
Kromě dvou zmíněných choreografií
se předvedla i čtveřice našich úspěšných
sportovkyň, které byly na soustředění
taktéž přihlášené, ale cvičily svou sestavu sportovního cheerleadingu. Anna Vydrová, Kristýna Duspivová, Laura Jobová
a Sofie Jas působí jak v našem týmu SilverTeam Cheerleaders, tak v plzeňském týmu
BlueWings, a bylo opravdu na co se dívat.
Děkujeme všem členům za účast na soustředění a těšíme se na novou sezonu.
Jitka Zaoralová a Karolína Čampulová,
DDM Stříbro

Stříbro si vybojovalo bronz na finále Taneční skupiny roku!
V březnu 2020 to byl rok, co jsme se
rozhodli, že se skupinou Sparkles (junioři
profi) ze SilverTeamCheerleaders (DDM
Stříbro) pojedeme na nejprestižnější taneční soutěž v ČR. Na soutěž jsme rok
chystali choreografii, ale pak přišel covid.
Od začátku pandemie skupina Sparkles
nevynechala ani jeden on line trénink.
Každý týden jsme se na 2 hodiny s děvčaty
spojily a tancovaly přes on line platformu.
Učily jsme tanečnice části sestav, někdy
jsme posilovaly, jindy jsme trénovaly drily
na akrobacie. Díky tomu, jak se děvčata
na tréninky soustředila v době, kdy se
mohlo tančit pouze doma, byla perfektně
připravená začít po rozvolnění tvořit choreografii. Ihned po rozvolnění jsme se naplno pustily do trénování venku.
Chvíli po ukončení lockdownu vydala společnost Taneční supina roku informaci, že spolu s Českou televizí vyhlašuje
prestižní taneční soutěž, kde finále bude
probíhat před kamerami České televize. Ani vteřinu jsme neváhaly a skupinu
Sparkles jsme okamžitě přihlásily. Celkem
se účastnilo 17 tanečnic. Po velké úvaze
jsme se rozhodly, že se přihlásíme do kategorie CreativeVideo, jelikož my prostě
milujeme extrémy a nové věci. Kategorie
nabízela i tu možnost, že předem natočené
video může být odvysíláno v hale v Praze
na plátně, pokud postoupíme do finále,
a nemusíme jet fyzicky do Prahy, protože
sejít se jako celá skupina uprostřed prázdnin je nadlidský úkol.
Využily jsme možnosti Creative a daly
jsme do toho vše, co nám pravidla určila,
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originální styl, místo, oblečení... Na natáčení jsme si vybraly prostředí Kladrubského kláštera, za což moc děkujeme. Místo
klasické cheer hudby jsme zvolily hip hop,
místo gymnastických dresů jsme vybraly
bílá oversize trička a džíny a vysoké culíky
jsme vyměnily za dva drdůlky.
Semifinále proběhlo celé on line formou, kdy my, trenérky, rodiče, tanečnice i
naši fanoušci sledovali u PC i živé hodnocení od poroty, za které moc děkujeme, je-

likož nás opravdu potěšilo. Dále se čekalo
na postup. U této soutěže se při semifinále
nečeká na stupně vítězů, ale zda dostanete dostatek křížků, abyste mohli do finále.
Podařilo se!
Ve finále jsme měly tak luxusní taneční školy a týmy jako soupeře, že už jen
to, být s nimi v kategorii, byla ta největší
čest. Nakonec si DDM Stříbro, SilverTeam
Cheerleaders vybojoval bronz v kategorii
CreativeVideo- Junior ProfiShow.

Na konci srpna bude celý záznam ze soutěže možné zhlédnout na ČT SPORT.
Soutěž nás neskutečně nastartovala a už
koncem července jsme začaly na soustředění naplno trénovat na regionální kolo
v Plzni, které se uskuteční 2. 10. 2021.
Děkujeme za maximální podporu rodičů
a za velké sportovní nasazení všech členů
SilverTeam Cheerleaders.

jící jazzoví instrumentalisté. Ondřej byl
paní Bauerovou na koncert pozván jako
host, aby přednesl dvě písně ze svého repertoáru. Měl z vystoupení trochu obavy.
Doprovodnou skupinu Vlaďky Bauerové
neznal a také s nimi doposud nespolupracoval. Ale již na zvukové zkoušce bylo
jasné, že Ondřej i muzikanti si dokonale
rozumí a vyhovují, že jsou všichni vstřícní a vnímaví. Mezi zvukovou zkouškou
a začátkem koncertu Ondřej přinesl svému umění další malou oběť - ač bylo
krásně slunečno a teplo, před vystoupením si nesměl pochutnat na zmrzlinovém
poháru. Své vystoupení s doprovodem
tří jazzových muzikantů (klávesy, kytara,
basa) si užil jako profesionál, získal novou
cennou zkušenost a procítěným zpěvem
krásně přispěl k báječné atmosféře letního
koncertu.

mi při milém vítání občánků rodiče, miminka i všechny přítomné. Možná, že až
miminka trošku povyrostou, potkáme se
s novými talenty v ZUŠce.

Jitka Zaoralová, DDM Stříbro

Konec školního roku v ZUŠ Stříbro
Druhá polovina června bývá pro žáky
základních uměleckých škol již trochu
volnější. Většinou mají za sebou postupové zkoušky a už očekávají vysvědčení
a prázdninový odpočinek. Mimořádně
talentovaní žáci na tom jsou ale trochu jinak. To platí i pro Ondřeje Tolara. Během
posledních 2 týdnů školního roku byl pozván k vystoupení na krásných akcích.
V pondělí 14. června 2021 zpíval
na velkém galakoncertě „Jsme muzikál“
na letní scéně Divadla J. K. Tyla U Zvonu v Plzni. Mezi dospělými muzikálovými
hvězdami dvanáctiletý kluk skvěle obstál.
Obecenstvo po dlouhém kulturním půstu
hltalo emocemi nabitý Ondřejův zpěv
a odměnilo jej nadšeným potleskem.
Poslední červnová sobota (26. 6. 2021)
se pro Ondřeje nesla ve znamení výletu na
zámek Kozel nedaleko Plzně. V zámecké
kapli totiž pořádala po roční odmlce koncert skvělá zpěvačka Vlaďka Bauerová,
kterou doprovázeli její přátelé - vynika-

Děkujeme za dobrou práci a vzornou
reprezentaci ZUŠ a přejeme Ondrovi
a všem žákům ZUŠ Stříbro, jejich rodičům i učitelům krásné prázdniny. Načerpejte nové síly, ať můžeme zase hrát pro
radost celému městu Stříbru, i jinde.
Mgr. Hana Bezděková

V samém závěru školního roku zazpíval Ondřej v sále stříbrské radnice těm
úplně nejmenším a nejmladším. V pondělí 28. června 2021 potěšil svými písně-

Padesátý druhý promenádní koncert
V neděli 11. července pořádala Základní umělecká škola Stříbro již 52. promenádní koncert. Záštitu převzal starosta
města, Martin Záhoř. Počasí venkovnímu hraní nepřálo, proto
pořadatelé přemístili koncert do muzea. Vystoupila Amatovka
ze Stříbra s kapelníkem Josefem Konstantinovičem a přes třicet
věrných posluchačů odcházelo velmi příjemně naladěno. Děkujeme řediteli stříbrského muzea RNDr. Zbyňku Navrátilovi
za poskytnutí sálu a zázemí.
53. promenádní koncert se bude konat v neděli 8. srpna
v 15 hodin pod záštitou místostarosty, Karla Lukeše a vystoupí
Úhlavanka z Klatov.

ZÁPISY do ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
(Stříbro a pobočka v Kladrubech)
HUDEBNÍ a LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
- Kostelní 106, Stříbro
VÝTVARNÝ OBOR - 1. 9. Masarykovo nám. 17, Stříbro
(v přízemí vpravo)
2. 9. a 3. 9. Kostelní 106, Stříbro
HUDEBNÍ OBOR a VÝTVARNÝ OBOR
- v budově ZŠ Kladruby, Školní 203, Kladruby
Den
středa
čtvrtek
pátek

Datum
1. září 2021
2. září 2021
3. září 2021

Čas
9.00 - 12.00
12.00 - 16.00
12.00 - 16.00
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA STŘÍBRO
Vážení rodiče,
i ve vašem dítěti je umělecký talent. Umožněte mu ho objevit a rozvíjet.
Proč přihlásit vaše dítě do stříbrské ZUŠky?
Naučí se hrát na nástroj, naučí se zpívat.
Nemusí jen hudbu poslouchat, ale může ji interpretovat.
Naučí se kreslit, malovat, ale i modelovat.
Naučí se hrát divadlo, recitovat a vytvářet divadelní představení.
Bude umět něco navíc, co předvede svým rodičům, kamarádům, ale i ostatním lidem.
Něco, co mu bude přinášet radost.

ZUŠ Stříbro poskytuje základy vzdělání v hudebním, výtvarném
a literárně dramatickém oboru.

Ve škole se vyučuje v přípravném a základním studiu. Přípravné studium je pro žáky od 5 let.
I. stupeň základního studia je pro žáky od 7 let. II. stupeň základního studia je pro žáky od 14 let.

HUDEBNÍ OBOR

V hudebním oboru se vyučuje hře na klavír, elektronické klávesové nástroje, housle, zobcovou
a příčnou flétnu, klarinet a saxofon, trubku, trombon, baskřídlovku, tubu, kytaru, baskytaru, bicí
nástroje, sólovému a sborovému zpěvu.

VÝTVARNÝ OBOR

Výtvarný obor učí žáky poznávat všemožné výtvarné techniky, klasické, moderní i experimentální.
Jde především o plošnou a prostorovou tvorbu, akční umění a výtvarnou kulturu současnou
i minulou.
Žáci se učí se vidět krásu kolem sebe, učí se tvořivému přístupu a výtvarnému myšlení. Rozvíjejí
svoji osobitost, fantazii, poznávají vztahy mezi jednotlivými obory umění. Není to tedy pouze
učení, ale je to smysluplná náplň volného času pomáhající rozvoji osobnosti.
Vzhledem ke skupinové výuce se mladí lidé navzájem poznávají, obohacují se a uzavírají hodnotná
přátelství a to nejen ze školy, ale také ze soutěží, výstav a společných výletů i mezinárodních
projektů.
Na školu jsou přijímáni žáci věku 5 – 18 let. Výuka je jedenkrát v týdnu ve spojené tříhodinovce.
Zařazení žáka do konkrétní skupiny a vhodný den je stanoveno dohodou při zápisu pro každý
školní rok.

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

V literárně dramatickém oboru si vaše děti hravým způsobem rozvíjejí tvořivé schopnosti. Kromě
přínosu k jejich osobnostnímu i sociálnímu rozvoji získají také základní divadelní dovednosti
a vyzkoušejí si tvorbu divadelního představení.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihlášku najdete na www.zusstribro.cz v dokumentech.
Informace na č. 776 323 971, 374 622 400, email zus.stribro@seznam.cz.
Přijetí vybraných žáků je závislé na kapacitě jednotlivých předmětů a oborů.

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE UŽ O PRÁZDNINÁCH

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
STŘÍBRO
pod záštitou
místostarosty města Stříbra Karla LUKEŠE
pořádá

v neděli 8. srpna 2021
v 15.00
před muzeem

53. PROMENÁDNÍ
KONCERT
vystoupí

ÚHLAVANKA

s kapelníkem Janem Červeným
v případě nepříznivého počasí bude koncert v muzeu
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Vážení absolventi, studenti a přátelé Gymnázia a Obchodní akademie ve Stříbře,

srdečně Vás zveme na oslavy 150. výročí gymnaziálního vzdělávání, 75. výročí českého
gymnázia ve Stříbře a 25. výročí života gymnázia a obchodní akademie v nové budově a nyní i
„v novém kabátě“.

Oslavy budou probíhat v pátek 1. října 2021 od 14:00 do 20:00 hodin v budově školy.
Můžete se těšit na:

o Setkání se spolužáky a vyučujícími
o Komentované prohlídky školy

o Výstava fotografií ze života školy, kroniky, ročenky

o Krátká vystoupení současných studentů i absolventů
o Koncert skupiny CITY BAND Plzeň
o A různé jiné…

Těšíme se na Vaši návštěvu.
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AKCE A KULTURA VE STŘÍBŘE
Billy Goats zahrají po roce ve Stříbře
Ve čtvrtek 19. 8. 2020 vystoupí na muzejním náměstí skupina amatérských muzikantů pocházejících z Českého Krumlova a blízkého okolí. Písně v jejich podání
vás jistě rozproudí a roztančí. Nenechte si
ujít pohodový letní večer společně s kapelou Billy Goats, Spolkem STROM a s Dobrotami Turek. Akce se koná díky podpoře Města Stříbra a Městského kulturního
střediska.

Maloměstské slavnosti
U Poledníku
20.8.

Pátek
od 17:00

►ZNOUZECNOST
►PayaNoia
►SKAVARE - křest CD
►NÍZKÁ ÚROVEŇ

Sobota

21.8.

od 15:00

►TBN
►GERONIMO
►St. JOHNY
►RAGULIN
►DIGGER - křest CD
►SPHERES

Akce je pořádána s podporou Města Stříbra. Občerstvení zajištěno.
22
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Věhlasný experiment jihočeských nadšenců, kteří se rozhodli dokázat, že čeští šumaři nevyhynuli.

Černobílá Afrika
Výstava fotografií Davida Blažka
Městská knihovna ve Stříbře
od 1. července do 31. srpna

Stříbro, muzejní náměstí

19.8.2021 od 18 hod.
naplní vaše chuťové pohárky

24

podporuje tuto akci

Stříbrský zpravodaj 8/2021
placená inzerce

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek
prodává slepičky z našeho chovu typu

typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell-typu Araukana
a Dark Shell-typu Maranska
Stáří 16- 20 týdnů
Cena 185 - 229,- Kč/ ks
Prodej: 15. srpna 2021
Stříbro - naproti čerp st. MOL - 15.25 hod.

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace:
Po - Pá 9 - 16 hod.
tel.: 601 576 270
728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz

placená inzerce
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CANPACK STŘÍBRO ROZŠIŘUJE VÝROBU
Závod na výrobu plechovek CANPACK Czech s.r.o. ve Stříbře
rozšiřuje svou stávající linku a navyšuje tak
výrobní i personální kapacitu.
Aktuálně hledáme pracovníky na pozice Obsluha stroje, Kontrolor kvality,
Řidič VZV a mnoho dalších. Kompletní nabídku volných pozic naleznete na

cz.canpack.com.
Pojďte s námi dělat práci, která má smysl, spoustu smyslů!
Kontaktovat nás můžete přímo na telefonním čísle

725 720 758.
Nebo se k nám přijďte podívat!

Dny otevřených dveří
jsou každou středu od 13h do 15h v našem závodě
na adrese FORSTOVA 1596, STŘÍBRO.

Dozvíte se veškeré informace a budete mít možnost si prohlídnout výrobu za plného chodu.

Těšíme se na vás!
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Moderní byt 3+1 s lodžií, Bor

Byt 1+1, Stříbro, Plzeňská ul.

2.650.000,- Kč (Rezervováno)

1.450.000,- Kč (Rezervováno)

Byt 2+kk, Plzeň, Hodonínská ul.

Byt 2+1, Stříbro, Gagarinova

3.050.000,- Kč (Rezervováno)

1.400.000,- Kč (Rezervováno)

Vážení čtenáři,
realitní obchod nezpomaluje ani v létě. Opět jsme ani nestihli inzerovat byt a už je rezervovaný, v těchto
dnech možná už předaný novému majiteli, přestože informaci o tom, že je na prodej, jsme dostali
1.července. Pokud chcete prodat svoji nemovitost bez inzerce, je k tomu ta nejpříhodnější doba!
Využijte naše kontakty (mail: hana.kubincova@email.cz, tel.: 724249276) nebo facebook Hana Kubincová realitní makléřka a webovou stránku www.realitykubincova.cz, kde je nabídka aktualizovaná.
V současné době máme poptávky zejména na:
- byty 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve Stříbře, Kladrubech, Boru, Plané, Černošíně
- rodinné domy - ve městech, menších obcích, na vesnicích i samotách
- chaty - nejlépe se zavedenou elektřinou a s možností vytápění
- chalupy - ideálně s možností trvalého bydlení
- stavební pozemky
Bude nám ctí, stanete-li se našimi klienty i vy!

Více informací na 724 249 276 a www.realitykubincova.cz nebo na
pobočce Dostojevského 189, Stříbro
placená inzerce
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VYJ9D|żCĮŽ

Mzda po 3. roce

Nástupní mzda

Mzda po 1. roce

Mzda po 2. roce

ƏƏƋƋƋ;

ƏƑƋƋƋ;

ƏƓƋƋƋ;
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HARVILLA – REALITY s.r.o.

Váš dlouholetý partner na trhu s nemovitostmi
SÍDLO:
POBOČKY:

Plzeň, Slovanská alej 24
Stříbro, Benešova 442
Tachov, nám. Republiky 70
Sušice, Pod Svatoborem 54

Panelový byt 3+1+L Stříbro, Májová

- tel. 377 445 369, 602 432 757
- tel. 374 621 182, 606 628 181
- tel. 606 628 181
- tel. 602 931 158

Rekreační chalupa Pavlovice - Jos. Huť

Byt 3+1+L s garáží Lestkov

Stavební pozemek Stříbro

Rekr. chata Trnová, okr. PS

Cena: 1.650.000,- Kč

Cena: 8.990.000,- Kč

2+1 Stříbro, Kostelní ulice

1+1 Stříbro, Palackého ul.

RD Horní Kozolupy

RD Stříbro, Komenského ul.

Cena: 1.590.000,- Kč Cena: 2.590.000,- Kč

Kom. objekt s byty Ostrov

Cena: 2.390.000,- Kč Cena: 1.390.000,- Kč Cena: 1.980.000,- Kč Cena: 5.900.000,- Kč

Našim klientům nabízíme mimo jiné tyto služby:

- zprostředkování prodeje, koupě a pronájmu nemovitostí
- vypracování kupních, rezervačních, nájemních, zástavních, pachtovních smluv, atd.
- vypracování znaleckých posudků a ocenění pro účely dědictví, apod.
- vypracování průkazu energetické náročnosti budovy (tzv. "energetický štítek")
- přehlášení vody, elektřiny a plynu
- zprostředkování hypotečních úvěrů nebo úvěrů ze stavebního spoření na koupi nemovitostí

Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.harvilla.cz

placená inzerce
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Filmové postřehy Laca Kajaby
Milé divačky a diváci,
„Jaro je tady!” - jak by řekl Bubu, kamarád
Médi Bédi z legendárního filmu (1964),
takže ano, zima (letošní) je kalendářně
dávno pryč, dokonce už je pomalu i závěr
léta, ale jelikož se kvůli koro-koro (loňské)
jarní premiéry odložily na konec (loňského, potažmo letošního) léta, o to víc budeme rádi, když vaše kroky budou směrovat i do našeho kina, doufejme, že lehce
trvalejšího promítání ... a ne s přerušením
téměř ročním :-(
Co je v programu ?
Mezi jiným můžete vidět film Zátopek.
Ten je věnován nejen sportovnímu, ale
i životnímu příběhu jednoho z největších
světových atletů všech dob, čtyřnásobného olympijského vítěze, Emila Zátopka
(†78). Věděli jste o zajímavostech, které se
s tímto životopisným dramatem, co měl
mít premiéru původně v létě 2020 (a má jí
letos 26. 8.), pojí?
- Už v r. 2015 dostal běžecký trenér Jan
Pernica od režiséra Davida Ondříčka (režisér např. i vynikajícího filmu Dukla 61)
zadání: „Tohle je herec Václav Neužil, potřebuju, abys ho naučil běhat jako Emil
Zátopek.“ Jak trenér, tak režisér jsou slávisté, asi proto dostal ten úkol :-)
- S Davidem se ovšem hned na začátku
shodli, že tam musejí hrát skuteční běžci
a že se musí natáčet v reálných tempech,
v jakých běhal Emil, nebo aspoň ve velmi
přibližných.
- Herec Václav Neužil ml. při přípravě na
roli zhubl sedm kilo, podstatně upravil
svůj jídelníček a třikrát týdně běhal. Omezil pivo, které má tak rád ...
- Původní záměr natáčet olympiádu 1952
přímo v Helsinkách, nevyšel, protože tamější stadion už neodpovídá původnímu
vzhledu, zejména jeho běžecká dráha.
- Hlavní Zátopkovy závody z OH v Londýně a Helsinkách se natáčely v Brně
za Lužánkami. Jediným rozdílem byla
změna povrchu dráhy. V Londýně byla
škvára, kdežto v Helsinkách už byla oranžová antuka. Povrch se tak mezi jednotlivými částmi měnil.
- Scéna, ve které novomanželé procházejí
pod slavobránou z oštěpů, je inspirována
skutečností.
- Svatba Emila a Dany Zátopkových se natáčela v Praze na Strossmayerově náměstí,
před kostelem sv. Antonína. Ve skutečnosti však proběhla v Uherském Hradišti.
- Kvůli roli si musel nechat Václav Neužil
ml. vystříhat pleš. Přišel o svoji čupřinu.
Emil měl vyšší čelo, no ...
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- Roli Dany Zátopkové ztvárnila Martha
Issová, která je partnerkou režiséra Davida Ondříčka.
- Jinak byl Neužil z role nadšený. „Vždycky jsem pana Zátopka obdivoval, mám
radost, že si mě režisér David Ondříček
vybral“. Václav se s Marthou zná velice
dobře, hrají spolu ve vždy beznadějně vyprodaném Dejvickém divadle (hledište je
tam menší než hlediště našeho kina, pozn.
LK)
- Film se mimo jiné natáčel i na fotbalovém stadionu v Březnici, který vypadá
jako stadiony ve 40. letech.
- Herci běhali v několika historických
modelech běžeckých bot, které našla produkce někde v archivu a zbytek speciálně
vyrobil švec, aby vypadaly jako tehdejší
tretry. Pak se běhalo ještě v obyčejných
plátěnkách bez značky, které působily jednoduchým dojmem.
- Záběr, kdy Zátopek překonává rekord
v běhu na 10 km v Ostravě, se natáčel
(stejně jako OH v Londýně a Helsinkách)
v Brně za Lužánkami, ale na ragbyovém
hřišti.
Zátopek byl na vrcholu asi v roce 1954,
kdy zaběhl desítku za 28:54,2. Dneska,
po 67 letech, je tenhle výkon pro současnou (zhýčkanou?) generaci nedostižný,
navzdory kvalitnějším drahám, lepším
tretrám, sporttesterům, iontovým nápojům, kvalitnější regeneraci, metodickým
znalostem a dalším nezbytnostem…
Ale film to bude na tuty zajímavý!
Určitě jste slyšeli něco ve smyslu „Pije
jako Dán“, resp. „Chlastá jako Dán“ (i když
někdy v našich končinách bychom také
mohli úspěšně říct „Čech, a chlastá jako
Dán …“, pozn. LK). Mads Mikkelsen je
Dán a zahrál si hlavní roli ve filmu Chlast.
Hlavní aktéři snímku Chlast, čtyři povadlí středoškolští učitelé, jdou na alkohol
jinak: vědecky. Zkusí totiž experimentálně prověřit teorii, že k lepším výkonům
potřebuje každý člověk trvale v krvi půl
promile. Zdánlivě neškodná klukovská
hra zahánějící krizi středního věku plnou
profesní i rodinné nudy je zprvu k smíchu,
postupně se však vymkne, tím spíše, že
k lahvi mají blízko i jejich svěřenci, středoškolští studenti.
Podprahově, bez velkohubých výprodejů,
Chlast vystihuje sebeklam intelektuálů,
že mají vše pod kontrolou, nostalgickou
touhu po bláznivém dobrodružství a společném tajemství jako zamlada, ale také
obraz země, v níž se tradičně koná středo-

školský závod v běhu kolem jezera s basami piva.
Podtržítkem toho, že se dánská alkoholová otázka netýká jen dospělých, je vygradování do závěru, v němž se učitelé přidávají k roji opilých studentů oslavujících
úspěšné maturity, a kde Mads Mikkelsen
vystřihne očekávané taneční číslo, které
by zbořilo Star Dance.
Ovšem závěrečný jásot vyčaruje spíše než
radost soucitný úsměv.
Ukazuje prostě bez přikrášlení moderní bohatou (západní) společnost, která
nemá zásadní materiální problémy, ale
bez „chlastu“ se v ní skoro nedá přežít.
(východní společnost toho materiálna má
podstatně méně, ale o to víc se tam chlastá, jaksi z principu, pozn. LK …)
Víte o tomto filmu, že
- Získal několik zásadních ocenění? Námátkou Oscara za rok 2021 jako nejlepší
cizojazyčný film a cenu BAFTA jako nejlepší neanglicky mluvený film. Celkem to
bylo v různých cenách 41 vítězství a 56
nominací …?
- Postava Madse Mikkelsena měla mít
místo dvou synů původně syna a dceru,
kterou měla hrát právě dcera režiséra Thomase Vinterberga Ida Maria Vinterbergová. Ida však zahynula při autonehodě
v Belgii čtyři dny před plánovaným natáčením scén, a film je věnován právě jí?
- Podle režiséra Vinterberga je film "průzkumem a zkoumáním nejen užívání alkoholu, ale i nekontrolovatelnosti"?
- Ve filmu se objeví kodaňská restaurace Lumskebugten a hospody Alléenberg
a Sankt Peder. Natáčelo se také v kodaňském přístavu Nordre Toldbod a v Gymnasiu Aurehoj ve městě Gentofte?
- Bílá loď se žlutým komínem v poslední
scéně se jmenuje Dannebrog a patří dánské královské rodině?
- Dánsko má jednu z nejvyšších měr pití
alkoholu mezi dospívajícími na světě;
zpráva Světové zdravotnické organizace
zveřejněná na začátku roku 2020 zjistila,
že dánští patnáctiletí konzumují alkohol
téměř dvakrát častěji (zejména na školních výletech v Prágru :-), pozn. LK),
než je evropský průměr. Nedávné snahy
o zvýšení minimální věkové hranice pro
nákup alkoholu z 16 na 18 let se setkaly
s odporem, částečně proto, že starší dospělí s láskou vzpomínají na své vlastní
opojení z mládí?
Lidé pijí, protože chtějí být štastní a štastný chce být přece každý. A vo, vo
tom to je ...
Tak na shledanou příště!

Laco Kajaba
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SOUHRN AKCÍ NA SRPEN 2021
7. 8.

21.30 - LETNÍ KINO - film CHLAST				

RAJSKÝ DVŮR MUZEA

8. 8.

15.00 - 53. PROMENÁDNÍ KONCENT - hraje ÚHLAVANKA

MUZEJNÍ NÁMĚSTÍ

19. 8.

18.00 - BILLY GOATS - koncert					

MUZEJNÍ NÁMĚSTÍ

20. 8.

17.00 - KŘEST KNIHY F. SAMCE – STŘÍBRSKÝCH 100 let		

PODKROVNÍ SÁL MUZEA

20. 8.

17.00 - MALOMĚSTSKÉ SLAVNOSTI				

U POLEDNÍKU

21. 8.

15.00 - MALOMĚSTSKÉ SLAVNOSTI				

U POLEDNÍKU

28. 8.

21.00 - LETNÍ KINO - film BÁBOVKY				

RAJSKÝ DVŮR MUZEA

Probíhá:		Výstava VZORNÁ HOSPODYŇKA				MĚSTSKÉ MUZEUM
		
aneb z domácnosti našich babiček
Probíhá do 17. 8. Výstava VODA A CIVILIZACEA				

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

Probíhá do 31. 8. Výstava fotografií Davida Blažka ČERNOBÍLÁ AFRIKA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

MĚSTSKÉ TRHY: 5., 12., 19., 26. 8.					

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

PŘIPRAVUJEME:
7. 9.

ZAHÁJENÍ TANEČNÍCH KURZŮ					

KULTURNÍ DŮM

11 .9.

OPOŽDĚNÉ SLAVNOSTI (Marta Jandová)				

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

16. 9.

POSEZENÍ S IVEM ŠMOLDASEM					

KINO SLAVIA

20. 9.

ČARODĚJKY V KUCHYNI					

KINO SLAVIA

24. 9.

VERNISÁŽ VÝSTAVY BABÍ LÉTO					
(17.00 – VYSTOUPÍ ZUŠ STŘÍBRO)
			

VÝSTAVNÍ GALERIE
MĚSTSKÉHO MUZEA

Uzávěrka dalšího čísla je 15. 8. 2021
Příspěvky zasílejte na zpravodaj.stribro@seznam.cz
Omlouváme se těm, jejichž příspěvky se už do zpravodaje nevešly, není možné všechny zařadit.
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