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Divoch uvede
DIVADELNÍ
premiéruPREMIÉRA
nové hry
POSTÝLKY
25. června
2022,
kino
Slavia.
cena 10 Kč
( za politováníhodné nedorozumění,
ke kterému dochází jednou za deset let
a překlep v minulém čísle Zpravodaj-e
se tuze omlouváme)

Poletíme?
Marcell

Olga Lounová
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Ohlédnutí
Otázky Tondy Procházky

Benefiční koncert na obnovu stříbrského zvonu -Daniel Hůlka, Jiří Škorpík, Pavel Plánka
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
Z jednání 34. zastupitelstva města 13. dubna 2022
schválení smlouvy podléhá Zastupitelstvu
města Stříbra.

Na úvod jednání starosta společně
s místostarostou Lukešem ocenil významné občany města Stříbra plaketami města
Stříbra III., II. a I. stupně:
Hana Štollová in memoriam - plaketa III.
stupně
PhDr, Jitka Soukupová - plaketa II. stupně
Mgr. Václav Peteřík - plaketa II. stupně
Karel Neuberger, MBA - plaketa II. stupně
JSDH Stříbro pod vedením Romana Jarabici - plaketa I. stupně
Ing. Vladislav Moravec - plaketa I. stupně

za cenu 1 700 000 Kč – prodej proběhl
formou dražby přímo na jednání zastupitelstva, do dražby se přihlásil pouze
1 zájemce.
Záměr prodeje kabelové trafostanice „TC
0181 Stříbro“ (za Mlékárnou) na parcele
st. p. č. 2842 v k. ú. Stříbro, včetně pozemku st. p. č. 2842 o výměře 84 m2 a technologie trafostanice za nejvyšší nabídkovou
cenu bez ohledu na odhadní cenu s tím, že
si město vyhradilo právo nevybrat žádného ze zájemců.

Z předložených majetkoprávních úkonů:
Záměr prodeje pozemku v k. ú. Stříbro
pod stavbou rekreační chaty v soukromém vlastnictví.

Následovala kontrola plnění úkolů,
s materiálem seznámil předseda Kontrolního výboru Blahoslav Kupec.

Úpravu přílohy č. 2 včetně soupisu majetku zřizovací listiny Městského muzea
ve Stříbře, příspěvkové organizace a úpravu příloh č. 1 a 2 včetně soupisu majetku
zřizovací listiny Domu dětí a mládeže
Stříbro, příspěvkové organizace.

Přítomno bylo 10 zastupitelů. Starosta
Martin Záhoř přivítal přítomné a proběhla protokolární část.

Zastupitelé vzali na vědomí:
Vyhodnocení výsledků projednání návrhu Změny č. 4 Územního plánu Stříbro –
společné jednání.
Informace, zaslané právním zástupcem
města Stříbra společnosti CTPark Stříbro, spol. s r. o., ohledně podmínek nové
smlouvy mezi městem Stříbrem a společností CTPark Stříbro, spol. s r. o.
Zastupitelé schválili:
Z předložených majetkoprávních úkonů:
Prodej bytové jednotky 2+1, Stříbro – Západní Předměstí č. p. 862/1 v 1. poschodí
o celkové podlahové ploše 52,84 m2

Změnu ukazatelů výdajů pro rok 2022
ve schváleném rozpočtu města Stříbra
na rok 2022, platná od 14. 4. 2022, z důvodu reorganizace v rámci úřadu.

Poskytnutí finančního daru TJ Baník Stříbro ve výši 70 000 Kč na plynový ohřívač vody 390 l, a 30 000 Kč na zakoupení
automatického externího defibrilátoru
AED LIFEPAK 1000 s využitím poukazu
na 50% slevu od JSDH Stříbro.
Dopracování návrhu odůvodnění návrhu Změny č. 4 Územního plánu Stříbro
a pokračování v dohadovacím řízení s orgánem ochrany ZPF.
Návrh podmínek a připomínek, zaslaný
právním zástupcem města Stříbra, jako
podklad pro jednání ohledně nové smlouvy se spol. CTPark Stříbro, spol. s r. o., kdy

Zastupitelé neschválili:

V závěrečné diskusi poděkoval předseda TJ Baník Stříbro zastupitelům
za schválení poskytnutí finančního daru
pro TJ Baník Stříbro a JSDH za poukaz
na slevu na zakoupení automatického externího defibrilátoru AED LIFEPAK 1000.
Z řad zastupitelů padl dotaz na vývoj
dopravního řešení křižovatky ul. Nádražní
– Plzeňská, kde dochází k nebezpečným
situacím při přecházení chodců.
Starosta informoval, že tento problém
se prozatím vyřeší provizorně tak, aby
byla alespoň částečně zvýšena bezpečnost
chodců a místostarosta doplnil, že se jedná sice o dočasné řešení, které bude ale
dlouhodobé, protože trvalé řešení této křižovatky nelze bez obrovských finančních
nákladů a spoluúčasti všech zúčastněných
realizovat.
Na závěr starosta ještě jednou poděkoval všem oceněným občanům za jejich
práci a jednání ZM ukončil.
Marcela Nováková a David Blažek

Pozvánka na XXXII. ročníku silničního běhu historickým
Stříbrem - memoriál Petra Bursíka.
Vážení příznivci běžeckých disciplín
a sportu vůbec.
Město Stříbro, jako historické město
s bohatou sportovní minulostí, zajišťuje pořádání XXXII. ročníku silničního
běhu historickým Stříbrem - memoriál
Petra Bursíka.

Srdečně Vás zvu, ať jako aktivní sportovce a jejich příznivce, či jen jako
diváky jejichž přítomnost závodníky
vždy velmi potěší, dne 12. června 2022
od 8.45 hodin na Masarykovo náměstí v historickém centru města Stříbra
a v jeho blízkém okolí.

Předem Vám všem děkuji za podporu
této akce.
Martin Záhoř
starosta města Stříbra
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Program regenerace naší památkové zóny
Vážení spoluobčané,
s témarem Regenerace stříbrské městské
památkové zóny se setkáváme naposledy. Doufám, že Vám tato zkrácená verze
přinesla zajímavý pohled na naše město

z hlediska stavebního na krásné centrum
našeho historického města, ve středověku třetího největšího města Plzeňského
kraje. Města, kudy v době panování císaře
a krále Karla IV. a jeho syna krále Václava

IV. vedla tehdejší „dálnice“ z Prahy, přes
Plzeň a Stříbro do Norimberka. Dnes je
dálnice vzdálena cca 7 km.

AKTUALIZACE AKCÍ ZAŘAZENÝCH DO PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY STŘÍBRO (fotodokumentace)

Projekt: Rekonstrukce domu č.p. 23, Masarykovo nám., Stříbro
Investor: město Stříbro
Náklady: 6 mil. Kč (odhad)

Projekt: Rekonstrukce domu č.p. 118, Husova ul., Stříbro
Investor: Petr Osvald
Náklady: 2,5 mil. Kč (odhad)

Projekt: Rekonstrukce domu č.p. 485, ZŠ Mánesova ul., Stříbro
Investor: město Stříbro
Náklady: 24 mil. Kč (odhad)

Projekt: Restaurování Božího hrobu, ul. Smuteční vrch, Stříbro
Investor: město Stříbro
Náklady: 500 tis. Kč (odhad)

Podmínky pro realizaci cílů regenerace MPZ Stříbro
Povinnost péče o nemovité stavby a jejich součásti, či doplňky, bez ohledu na
skutečnost či jsou vyhlášenou nemovitou
kulturní památkou, nebo se nacházejí
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na území městských památkových zón,
je naším právním řádem uložena jejich vlastníkům, a to zejména zákonem
č. 183/2006 Sb. Stavební zákon a zákonem

č. 20/1987 Sb. O památkové péči. Z uvedeného je zřejmé, že obnova a záchrana památek nemůže být realizována bez podílu
a vůle jejich vlastníků, uživatelů a dále
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provozovatelů či správců technické infrastruktury na území městských památkových zón. Finanční zajištění vlastníka
je tudíž nezbytným prvotním předpokladem. Při objemu a znepokojivém stavu či
dokonce blížícímu se havarijnímu stavu

některých památek nelze jejich regeneraci
zajistit bez spolufinancování z veřejných
rozpočtů a dotačních titulů Plzeňského
kraje, ministerstev, evropských fondů či
donátorů. Jedině tak lze zachovat proces
dlouhodobého a stálého udržování pamá-

tek v souvislosti s technickými podmínkami a změněnými potřebami hospodářského a společenského života.

Regulační plán městské památkové zóny Stříbro
Závazný územně plánovací dokument
města Stříbra - regulační plán je zpracován pro území Městské památkové zóny
Stříbro, vymezené přílohou Vyhlášky Ministerstva kultury České republiky ze dne
10. 2. 1992 o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové
zóny. Zpracování územně plánovací doku-

mentace pro uvedené území bylo zahájeno
v roce 1997 jako reakce na potřebu nástroje a závazného podkladu pro řízení
rozvoje a regenerace MPZ Stříbro vzhledem ke složitosti a specifičnosti problémů
v centrální historické zóně města, mnoha
dílčím územně technickým podkladům
a permanentnímu tlaku na exploataci úze-

mí MPZ Stříbro. Projednání jednotlivých
stupňů regulačního plánu bylo realizováno
dle platných zákonných norem v daném
období. Schválen byl usnesením Zastupitelstva města Stříbra č. 33/2002 ze dne
2. 5. 2002, vydána obecně závazná vyhláška města Stříbra č. 2/2002.

Architektonická studie fasád města Stříbra - I. etapa
(Masarykovo nám., ul. Benešova a Husova)
Navrhuje v časové perspektivě budoucí,
ideální hmotové a barevné řešení jednotlivých objektů domů v centrální části
města. Studie je vodítkem pro investory
a zabývá se objekty s určitým odstupem,
spíše v kontextu města jako celku s tím,
že v případě rekonstrukce či výstavby jednotlivých domů, bude na každý objekt vypracován samostatný podrobnější projekt.
Součástí studie je i stavebně historický

průzkum pro jednotlivé objekty.
Akce zahrnuté do aktualizovaného
Programu regenerace MPZ Stříbro jsou
vesměs rekonstrukčními pracemi prováděnými na objektech prohlášených kulturní památkou.
Poměrně významným dokumentem,
který napomáhá obnově a ochraně MPZ
Stříbro, je obecně závazná vyhláška města
Stříbra č. 9/2003 O regulaci některých činností v městské památkové zóně, jejímž

základním úkolem je zachování historického, kulturního a estetického odkazu.
K tomuto cíli má směřovat rekonstrukce,
obnova a další činnosti v historické části
města. Při oživení této části Stříbra je nutné chránit životní prostředí, zajistit čistotu
a vzhled města s důrazem na tradiční historický obraz a atmosféru, s požadavkem
respektování stanovených pravidel.
Schválení akcí do aktualizace Programu regenerace MPZ Stříbro dává městu i ostatním vlastníkům možnost žádat
Ministerstvo kultury ČR o přidělení státního finančního příspěvku z Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR
na částečné krytí rekonstrukčních prací
probíhajících na objektech prohlášených
kulturními památkami.
Tento program byl schválen usnesením
Zastupitelstva města Stříbra ze dne 15. 12.
2021.
Karel Neuberger, MBA
radní města a předseda Výboru VV a ÚP
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STŘÍPKY HISTORIE
Spolky
- zájmové organizace
(část 5)
Dobrovolní hasiči města Stříbra
Následující serie snímků není sice až
na dvě výjimky datována, což snad ale
nijak neubírá na autentičnosti zachycených okamžiků přibližujících život našeho hasičského sboru.
Fotografie č. 1 a č. 2 dokládají skutečnost, že v poválečných létech nebyla
emancipace prázdným slovem. Zda se
tento fakt odrazil na vytříbeném chování pánské části místního hasičského
sboru…, toť otázka hodná dalšího výzkumu.
Obrázek č. 3 zato dokládá odhodlání
družstva mužů porovnat v soutěži svoje
síly s kolegy z jiných oddílů.
Oblíbeným způsobem prezentace
všech spolků a uskupení bývají humorně pojatá tabla. Ani naši hasiči nejsou
výjimkou (viz obr. č. 4). Proto vzniklo
rukou dosud nezjištěného výtvarníka
tablo signované rokem „52“. Máme tak
před sebou až dojemný doklad atmosféry, která tou dobou v daném společenství panovala. Bohužel detailnější
průzkum onoho dokumentu osloví spíše starší pamětníky. Mohl by se stát ale
i vděčným námětem přátelských posezení spojených se vzpomínáním, kdo byl
ten či onen dřívější spoluobčan.
Obrázky č. 5 a č. 6 jsou svědectvím
již zmíněného ducha družnosti, a navíc
zpestřeného volnou zábavou.
Foto č. 7 jenom znovu připomíná
obětavost a pracovitost členů stříbrského společenství hasičů. Do zde vyobrazené podoby totiž hasičskou zbrojnici
v padesátých letech vybudovali brigádnicky (vysvětlení pro mladší generaci BEZPLATNĚ) právě jeho příslušníci.
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Ani poslední položka naší dnešní fotogalerie není nijak popsána. Dokonce
je možné, že zachycená akce byla dílem
tehdejších Technických služeb. Je však
celkem samozřejmé, že péče o městskou
kašnu se zúčastňoval i místní hasičský
sbor - odtud tedy i zařazení snímku
k dané tématice.

obr. 4

František Samec, červen 2022

obr. 5

obr. 8
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SPOLKOVÝ ŽIVOT
Počátky hornictví v českých zemích
Nejvýznamnější událostí v dějinách
lidstva bylo objevení kovu železa, kterého
je na našem území dostatek. K jeho dobývání postačil špičák a lopata. V 5. - 4.
století před naším letopočtem přišli na
naše území Keltové, kteří byli nejen dobrými vojáky, ale i řemeslníky. Dobývali
hlavně železnou rudu, zlato a tuhu. Železo
zpracovávali na výrobu zbraní, nářadí
a nástrojů, tuhu k výrobě keramických
předmětů. Kolem počátku našeho letopočtu přichází z východu Slované, kteří
byli podstatně vyspělejšími. Jejich znalost
dobývání železa a jeho zpracování byla
na vysoké úrovni. Samozřejmě po Keltech
obnovují stará rýžoviště zlata, dobývají
cínovou rudu a hnědelovou rudu, kterou
taví v jednoduchých pecích.
V 10. století železo vyrábí hutník (železník), rudu dobývá rudník (horník),
železo na výrobky zpracovávali kováři,
po nich přišli specialisté na výrobu zbraní
(zbrojíři). Stříbro se do našich zemí v této
době jen dováželo, hutnictví ještě nebylo
na takové úrovni, aby dovedlo odělit stříbro od ostatních kovů. Touha po získání
kovů byla vysoká a neustále stoupala. Musela se hledat nová a nová ložiska, většinou povrchová či částečně podpovrchová.
Počátkem 13. století se tento způsob dolování mění na hlubinný. Nastává
doba privilegovaného postavení horníků
a hutníků. Samostatná těžba je omezena
na povrchové dobývání, samostatní havíři byli nuceni se sdružovat do těžařstev,
aby ekonomicky utáhli báňské podnikání.
O financování se většinou snažili ti finančně silnější, a to městský patriciát anebo
šlechta. Horní regál vydaný králem Václavem II. roku 1300 potvrdil právo panovníka na všechny doly. Volný prodej kovů byl
zastaven. Všechny většinou zajímala těžba
zlata a stříbra, o železnou rudu již takový
zájem nebyl. Značný rozsah důlních prací
zatlačil svobodného havíře do stavu lenhavéře, či-li námezdního horníka, jehož
pracovní doba, původně šestihodinová,
se zvyšuje postupně na osmihodinovou
a dvanáctihodinovou šichtu. Mzda horníka byla tak nízká, že nebyl schopen zajistit
obživu své rodiny. Zavedením strojního
zařízení na dolech se zvyšuje specializace
důlních prací a osazenstva.

Začátkem 16. století se neskutečným
způsobem rozvíjí hornická oblast Jáchymovska. Byly odkryty netušené stříbrné
žíly, rozvoj nabírá na velkém tempu. Samozřejmostí se tím stal svár mezi šlechtou
a panovníkem. Bohužel horníci na tomto
konfliktu nevydělali nic, zůstala jim práce,
velká dřina a bída. Přirozeným výsledkem
vrcholného vývoje feudalismu byly velké
hornické bouře. Námezdní horník měl
k ruce pomocníka, učně, který horninu
drtil. Další důležitou specializací byl kovář, který stroje vyráběl, udržoval v chodu
a opravoval hornické náčiní (želízko, mlátek, pemrlice). K osvětlení používali horníci kahan nebo louče. V kahanu bylo kolečko
loje o váze 20 g. Za šichtu horník spotřeboval čtyři kolečka loje. Lůj si musel kupovat ze svých prostředků, jako začátkem
17. století střelný prach. Mezi další skupiny odborníků patřili tesaři, kteří se starali
o výstroj a výdřevu šachet, dělali fárty,
kladli šrůt, rychtovali fudrnosti apod.
Ostatní pracující v hornictví se nazývali
pacholky. Běhačům se říkalo fudrýři, vrátkařům hašplíři, k nárazišti šachty dopravovali rudu podrašachetníci, vodní stroje
obsluhovali kunstmajstři a pumpaři. Vedoucím dolu byl perkmistr, někde šichtmistr. Tento perkmistr sestavoval těžební
plány, vyplácel mzdy, měl horně soudní
pravomoc. Podle důležitosti následoval
horní písař, který zajišťoval nákup dříví,
kontroloval docházku a pracovní výkon
horníků, prováděl prohlídku dolu. Štajgr
prováděl denní pořádek, obsazoval pracoviště horníky. Hutman počítal horníky
při fárání, dbal o pořádek v šachtě, kontroloval horníky, zda neodnášejí z dolu
rudu. Šmelcíři se starali o těžbu, krájeli
kůži na měchy, dohlíželi na plnění měchů.
Vyššími horními úředníky byli urburéři, hofmistři, bánští hejtmané. Úřednický
aparát se stával velkým a byrokratickým
a často finančně zatěžoval horní revíry.
V 17. století si nemůžeme nevšimnout
velkého rozkvětu báňských měst. Tam,
kde se usadil horník a narazil na bohatou
žílu rudy, tak ihned přišel živnostník, řemeslník, krčmář, mnich i potulný dobrodruh. 17. století znamená zároveň velký
úpadek hornického stavu. Zem pod našima nohama ve svých hlubinách skryla

jiné a vzácnější poklady, přesahující svou
hodnotou pochybnou cenu stříbra, poklady, které hodlala odevzdat až příštím generacím lidského pokolení.
Na sklonku 12. a zejména ve 13. století
dochází v českých zemích k rozsáhlé sociální přeměně. V souvislosti s kolonizací
dosud neosídlených území a se zintenzivněním směny statků a zboží připadla
hornictví jedna z hlavních úloh - zajistit zásobu drahých kovů na ražbu mincí
a urychlit tak přechod od tzv. naturálního hospodářství k peněžnímu. Zprvu se
hornictví rozšířilo v tradičních oblastech,
především rýžováním v povodí zlatonosných potoků v jižních a středních Čechách, v Krkonoších a Jeseníkách. Záhy
však dochází i ke skutečné hlubinné těžbě
zlata, a stříbra. Od 13. století zvláště v Jílovém, v Kníně, v Krásné Hoře a ve Zlatých
Horách. Po rychlém vyčerpání většiny
zlatorudných ložisek se náhradním zdrojem staly stříbrné rudy, v předchozí etapě
těžené nejspíše jen výjimečně. Nesmíme
opomíjet, jak se v literatuře děje i našemu
královskému městu, protože těžba stříbrných a olověných rud zde byla zahájena minimálně na začátku 12. století, což
je podstatně dříve než v Jihlavě či Kutné
Hoře.
Od přelomu 12. a 13. století se stříbro
stalo po celý středověk symbolem bohatství českého státu. Historický význam
nabyla především ložiska Českomoravské vysočiny, v okolí Jihlavy dobývaná
zhruba od r. 1234 a nedlouho poté kolem
Německého Brodu (dnes Havlíčkova Brodu). Krátký, ale epochální rozkvět Jihlavy
vyjádřený i prvním evropským báňským
řádem z roku 1249, zastínilo objevení
ohromných ložisek stříbra v Kutné Hoře.
V údobí let 1290-1350 bylo jen z kutnohorského ložiska získáno 1,2 miliónu kg
stříbra. Kromě menších ložisek ve středních a jižních Čechách byly tehdy zahájeny
důlní práce v Krkonoších a v Jeseníkách.
Báňská činnost zintenzivněla i na ložiskách s užitkovými kovy. Především to byly
cínové rudy, od 13. století těžené u Krupky
a od 14. století v okolí Horního Slavkova,
Krásna a Čisté, tří královských horních
měst v jednom regionu do 12 km od sebe
vzdálených. Zvýšil se i zájem o železnou

9

Stříbrský zpravodaj 6/2022
rudu, jejíž hlavní surovinovou základnou
se od 14. století staly Brdy, z dalších oblastí
zejména Jeseníky. Z technického hlediska
lze 13. a 14. století charakterizovat hornictví v českých zemích jako údobí přechodu k hlubinnému dolování. Ložiska byla
z povrchu otevírána šachtami vedenými
zpravidla po jejich úklonu. Rudní žíly byly
v hloubce sledovány směrnými chodbicemi a do hloubky slepými šachticemi. Kromě nich byly zrudněné partie ve vhodných
místech zpřístupňovány i štolami, které
sloužily jako odvodňovací díla. Ve Stříbře se takto dají charakterizovat tři pásma.
Královská dědičná štola Prokop, Dlouhá
žíla (Unterlangenzug) a Michael. Proto
se ve směru ložiska zakládala řada šachet
vedle sebe, které byly spojovány prorážkami. Překopy ražené v jalové hornině byly
zavedeny nejspíše až během 14. století.
K ražení důlních děl se užívalo hlavně želízek a mlátků, posléze s pomocí tzv. sázení ohně, při kterém se hornina zahříváním
snáze rozpukala. Jedinou dobývací metodou bylo rubání na zával při dobývání
mocnějších ložisek s ponecháním celíků.
Doprava rudy se realizovala dřevěnými
necičkami. Záhy se však v českých revírech začala užívat kolečka. Ve 14. století

se stavěly už i první důlní stroje jednoduchých konstrukcí, hlavně v Kutné Hoře,
kde se horníci rychle dostávali do velkých
hloubek, až k 500 metrům. Kromě ručních vrátků (rumpálů) na zdvihání rudy
a vody v měších (volských kůžích), byla
kolem r. 1300 zaváděna i vodní kola, užívaná ve větších šachtách k pohonu vrátků
či stoup. Důlní technika byla ve 13. až 15.
století ještě v samých začátcích. Nicméně
bez ohledu na tato fakta byla během 13.
a 14 století zpřístupněna pro těžbu většina rudních ložisek v českých zemích.
Rudné hornictví vždy vyžadovalo více finančních prostředků, než mu bylo dáno.
To se týká dobývání nejen stříbrných
rud, ale všech barevných kovů, a proto
v tak velké míře nepřitahovalo pozornost
a zájem soukromých těžařů. V době, kdy
byla ložiska schopna poskytovat potřebné množství rud, přestávalo být schopno
vyrábět za světové ceny. Nejmarkantněji
se to projevilo začátkem 19. století, kdy
se Rakousko-uherská monarchie dostala
do velkých finančních potíží, které byly
ukončeny krachem státních financí. Samozřejmě dopad těchto událostí se projevil i v hornictví, a to hlubokou krizí.
Odlišný vývoj prodělávalo železorud-

né hornictví. Železnou rudu bylo možné
v našich krajích získávat poměrně snadno
s malými náklady a v dostatečném množství. Až v průběhu 19. století dochází
k problémům souvisejícím s vydobytím nejvýznamnějších ložisek, a proto
se část rud musela dovážet ze zahraničí.
Na začátku 18. století můžeme začít mluvit
o dobývání uhelných ložisek. Konec i této
éry se neodvratně blíží. Poslední dva hlubinné doly jsou na Karvinsku a poslední povrchové doly jsou na Sokolovsku
a Mostecku.
Od 15. století se podstatně změnil stav
báňsko-právních předpisů vztahujících se
převážně vždy ke konkrétnímu ložisku.
Stav řešení problému jednotlivých revírů se na počátku 19. století zásadně mění
jako obecné řešení s platností pro celé
státní území. V letech 1805 a 1819 vydány patenty o dolových měrách a obecný
rakouský Horní zákon ze dne 23. 5. 1854.
20. ani 21. století do tohoto článku již nezahrnuji. To je ve zkratce něco o hornictví
jako takovém.
Zdař Bůh
Karel Neuberger

133. ročník Skoku přes kůži
V pátek 29. dubna se v královském horním městě Příbrami uskutečnil tradiční
v pořadí již 133. Skok přes kůži. Příbram
je neodmyslitelně spjata s hornictvím,
a ačkoliv jsou místní doly již pěknou řádku let uzavřeny (tak jako ve Stříbře), stále si tam připomínají hornické tradice.

V areálu Hornického muzea - Ševčinského dolu byly oficiálně zahájeny slavnosti, které připomínají věhlasnou hornickou tradici Skok přes kůži. Ta přitom
sahá až do poloviny 19. století. Jde o akt,
kdy jsou studenti hornictví či hutnictví,
takzvaní fuchsové a fuchsie, přijímáni

K.Neuberger a kamarádi z Polska
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do cechu hornického, respektive hutnického. V Příbrami to jsou maturanti Střední průmyslové školy v Příbrami. Po delší
době se opět konečně konala hornická
akce celostátního významu. Město Stříbro
zde reprezentovali K. Neuberger a J. Milt.
Karel Neuberger

Pohled do plného sálu příbramského KD
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Rej dobráckých čarodějnic
Pálení čarodějnic, neboli filipojakubská
noc, je český lidový svátek spojený s pálením ohňů a vírou v čarodějnice.
30. 4. v rámci neformálních besed se
uskutečnila za přítomnosti veřejnosti akce
Bezpečnostních dobrovolníků „REJ DOBRÁCKÝCH ČARODĚJNIC“.
Uprchlická krize je další událostí
na kterou musí dobrovolníci reagovat.
V začátku byla potřeba materiální a koordinační podpory. Teď nastává čas se
pokusit o integraci uprchlíků do společnosti. Zvýšení pocitu bezpečí je hlavním
cílem projektu Bezpečnostní dobrovolník.
Našimi aktivitami se jej snažíme naplnit.
Česko se mění, je třeba reagovat na situaci
i na našich akcích.
Neměli jsme žádnou zkušenost v práci
s komunitou s odlišným mateřským jazykem. Ruce, nohy a usměv jsme mimo připraveného programu nabídli svým hostům s očekáváním jejich zapojení.
Jestli jsme měli obavy, pak jsme se mýlili, souznění nastalo již při společné přípravě vatry s čarodějnicí. Všem dětem bez
ohledu na víru, rasu či přesvědčení poté
zářily oči štěstím, když jim naše dobrovolnice malovaly na obličeje růžné výjevy
ze zvířecí či pohádkové říše. Většinu rukou následně zdobily české a ukrajinské
vlajky. Při skákání gumy jsme se tak nasmáli, že jsme míčové hry a šipky přenechali pouze dětem. Pro malé účastníky
byla připravena detektivní hra, při které
měli za úkol najít a zaznamenat na hrací
kartu všechny obrázky, které byly ukryté

v okolí. Při této hře si všechny děti rozšiřovaly slovní zásobu o jarní tématiku. Pro
ty starší byla přichystaná čarodějnická
křížovka - při jejím vyplňování bylo opět
mnoho smíchu. Do kolonky s netopýrem
BATMAN prostě nepasuje :-).
Konečně přišel čas na očekávaný „Čarodějný přelet“. Závodnice vytvořily národnostně smíšené družstvo, zamaskovaly
se na čarodějnice a měly za úkol proletět
s koštětem vyznačenou trasu a přitom
plnit úkoly na stanovištích. Závodilo se
na čas. Do posledního přeletu se stále nevědělo, kdo bude vítěz.
Odpoledne se chýlilo ke konci, přišel
čas na naši čarodějnici. Ta blafla, chytla
ba i shořela a my doufáme, že s ní odešlo
vše zlé. Ženy se zhostily přípravy klobásek na gril a buřtíků na opékání. Zavládla
uvolněná atmosféra, plná pohody, klidu
a míru. Na závěr celé akce jsme společně
zasadili několik ovocných stromů jako
symbol našeho rostoucího přátelství. Můžeme jen doufat, že časem rozkvete a my
budeme moci jednou sbírat chutné plody.
Akce se zúčastnilo 6 bezpečnostních
dobrovolníků a 21 hostů, z toho 10 dětí.

Dnes chci vyjádřit vděčnost úžasným,
milým, citlivým lidem, kteří se snaží všem
pomoci, podpořit nás v těžké situaci - obyvatelé České republiky, velká poklona Vám.
Potkala jsem v nich tolik dobra, vřelosti
a lásky, že to prostě nejde vyjádřit slovy.
Pozvali nás na svůj tradiční svátek
- „Pálení čarodějnic“, prožili jsme spolu nádherný den. Mohla jsem se oprostit
od všech myšlenek, zrelaxovat, pobavit se
s nimi. DĚKUJI.
Bylo vše: jídlo, hry, zapálení ohně, pálení
čarodějnic, opékání klobás, také teď mám
řidičský průkaz na koště, ale nejvíc mě
dojalo, že jsme spolu zasadili stromy jako
symbol o Ukrajincích a Češích, jak společně
klíčí a vzlétají.“
Takto v překladu vyzněla slova, která
napsala Alexandrova Anna Oleksandrivna na svůj FB profil.
Děkuji za stálou podporu vedení města
Stříbra, jmenovitě panu starostovi Martinu Záhořovi a panu místostarostovi Karlu
Lukešovi.
Dobro - volně
Jana Miltová koordinátor BD

Cituji: „Naše životy se změnili a my
už nebudeme stejní. Každý z nás si volí
svou životní cestu. Také jsem si vybrala
a ze všech možností jsem teď tam, kde jsem.
Je to moc těžké období pro nás všechny
- a pro každého zvlášť. Považuji za luxus
mít to, co teď mám, jsem za vše velmi vděčná a budu se snažit pomáhat ostatním
v nouzi, kdykoliv budu moci.
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Úspěchy Palestry JK Stříbro
Zápasnický oddíl Palestra JK Stříbro je
nový. Vznikl v roce 2020 a od té doby se
už může pochlubit prvními a nemalými
úspěchy. Patří mezi ně soutěže, memoriály a mistrovství, ze kterých mladí zápasníci vozí medailová ocenění. Například
v dubnu proběhlo mistrovství ČR ve Vítkovicích. Účast byla opravdu hojná. Sjelo
se sem 23 oddílů z celé ČR se 146 závodníky. Palestra JK měla zastoupení v obou
kategoriích – v žákovské a v juniorské.
Za zmínku stojí především výkon Jakuba
Nikitinského, který startoval v juniorské
kategorii. Jakub se postupně probojoval
až do finále, kde se o titul mistra České
republiky utkal s brněnským zápasníkem.
Ten v posledních vteřinách zvrátil výsledek a Jakub prohrál na body. Titul tak putoval do Brna.

notný zápas), ale také pro úspěchy našich
zápasníků. V každé váhové kategorii obsadili naši mladí borci místo na stupních
vítězů.
A chlubíme se dál: Palestra JK se pyšní
také titulem Sportovec Tachovska - ocenění získali dva naši borci, Marek Matúš
a Jakub Nikitiský.

Všechna utkání často svádí vzhlížet
ke hvězdám a stříbrští zápasníci se jich dokáží dotknout. Za Palestra JK gratulujeme
Markovi a Jakubovi a přejeme všem našim
zápasníkům, aby jim hvězdy byly stále nablízku a neopouštělo je nadšení, bojovnost
a chuť do zápasu.
Za Palestra JK Stříbro trenéři

O několik týdnů později bojovala
Palestra JK znovu na Velké ceně města
Borohrádek. Tento turnaj byl zároveň
i oslavou 60 let od založení zápasnického oddílu TJ Sokol Borohrádek. Pro náš
oddíl to byla oslava také. Nejen proto, že
účast byla opravdu velká (18 oddílů z Čech
a Moravy už zajistí kvalitní a plnohod-

Stříbro úspěšně restartovalo mistrovství Evropy motokrosových klasiků
Do Stříbra se sjeli veteráni klasici takřka z celé Evropy, aby v sobotu
7. 5. změřili síly v prvním podniku
ECMO Classic European Championship. Závodníci v pěti věkových kategoriích předvedli své jezdecké umění
na motocyklech z 60. a 70. let 20. století.
Soupeřilo se poprvé od roku 2019, neboť
minulé dva ročníky znemožnila covidová pandemie.
Zkušený tým pořadatelů z AMK Stříbro jako obvykle nic nepodcenil a sklidil
chválu za přípravu a organizaci. Podnik
nesl čestný název Memoriál Josefa Hřebečka, abychom uctili památku velké
postavy československého motokrosu.
Slavný stříbrský rodák byl úspěšným
jezdcem a trenérem.
O nevídaná čtyři česká vítězství z pěti
možných se v závodech postarali P. Kotrla (30+), R. Majer (50+), M. Nejedlý
(60+) a M. Hanáček (72+). A dařilo se
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i místním jezdcům, když K. Kozák bral
stříbro v 72+ a J. Fürbacher byl sedmý
v 66+. Zhruba tisícovku diváků potě-

šila také přestávková show kaskadéra
R. Mošny.
Text: Miroslav Šimek
Foto: Jiří „Conny“ Kondelík
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Západočeský přebor míří do Stříbra
Terén sv. Petra ve Stříbře přivítá v neděli 12. června 2022 motokrosový Kovošrot
Nepomuk Západočeský přebor. Diváci
se mohou těšit na atraktivní podívanou
a kvalitní konkurenci včetně řady místních jezdců. Představí se závodníci rychlých kubatur MX1 a MX2, dále mladíci
na malých strojích objemu 65 a 85 ccm,
nebudou chybět ani zkušení veteráni
a prostor dostanou i hobby třídy.

Celodenní program zahrnuje od 8 hod.
volné tréninky, po 10. hod. se rozběhnou
kvalifikace a od 12.30 hod. se začne závodit. Vstupné 150 Kč zahrnuje tištěný
program a parkování, mládež do 15 let jde
zdarma. Pořadatelé z AMK Stříbro srdečně zvou k návštěvě!
Text: Miroslav Šimek
Foto: Pavel Šroubek

Ostrostřelecký sbor podává raport o své činnosti
Dne 9. dubna tohoto roku zavítal náš
sbor na pozvání přátel ze 7. dragounského
pluku do města Linz na tradiční Früjahrsparade. Zde jsme měli možnost setkat se
s dalšími sbory z různých koutů bývalého
Rakouska-Uherska. Akce se zúčastnilo
na 250 účastníků.

Celý pochod začal ve 13 hodin na náměstí Martina Luthera, odkud jsme se
přesunuli centrem města až na Hlavní
náměstí přibližně ve 14 hodin. Vyvrcholením celé této akce byla bohoslužba konaná za Karla I., posledního císaře Rakouska-Uherska, jehož stoleté výročí úmrtí si
tento rok připomínáme. Tímto bychom
chtěli poděkovat panu Johannu Marianu
Eckhardtovi za pozvání.
První květnovou neděli zahajoval náš
sbor výstřelem tradiční Kermi běh. Firma
Kermi je významným podporovatelem
našeho sboru, a tak bylo samozřejmostí přijmout nabídku na zahájení tohoto
běhu.
Ve dnech 5. a 6. května se, jak je již tradicí, konaly Dny školní zahrady, kde byl

náš sbor přítomen. Náplní činnosti bylo
stanoviště se vzduchovkovou střelnicí.
Závěrem bychom chtěli vyjádřit velké díky za dlouhodobou, nejen finanční,
podporu firmě Kermi Stříbro a vedení
města Stříbra.
Za Privilegovaný měšťanský
střelecký sbor Stříbro
Vojtěch Leitgeb

Víteček pomáhá i hendikepovaným ukrajinským uprchlíkům
Možná to mnozí z vás už zaznamenali
ve vysílání České televize, Primy CCN či
regionálních médií - Středisko sociálních
služeb Víteček v Černošíně pomáhá hendikepovaným dětem ukrajinských uprchlíků.
Již dvakrát jsme vyslyšeli naléhavé volání ukrajinských úřadů o pomoc hendikepovaným dětem, které se v obléhaných
ukrajinských městech nemohou účastnit
nočních úprků do podzemních krytů.
Vypravili jsme pro ně a jejich rodiče dva
konvoje sestavené ze tří vícemístných
dodávek upravených pro přepravu imobilních klientů a dvou sanitních vozů
a poprvé již 9. 3. přivezli 15 a napodruhé
26. 3. dalších 21 ukrajinských uprchlíků
do našeho Střediska sociálních služeb Ví-

teček v Černošíně. Zde jim v souladu s lex
Ukrajina a za pomoci členů Royal Rangers
a dobrovolníků poskytujeme základní sociální služby, s pomocí okolních obcí našli
rychlé bytování a z vlastních skromných
prostředků nyní poskytujeme nezbytnou
dopravu na úřady a k lékařům i základní
potraviny, neboť z 5 000 Kč státní humanitární dávky nemohou být celý měsíc
živi. Bohužel ukrajinští rodiče pro zdravotní stav svých dětí budou těžko hledat
zaměstnání.

Případnému hostiteli pomůžeme s vyřízením příspěvku na ubytování a garantujeme záruky za ubytovanou rodinu. Pokud
můžete, pomozte nám pomáhat.
Za středisko sociálních služeb Víteček
Ing. Jiří Kalista

V současné době hledáme ještě jedno
ubytování pro vysokoškolsky vzdělanou
ukrajinskou rodinu s třemi malými dětmi,
ideálně v okolí Černošína nebo v místech,
odkud by děti mohly docházet či dojíždět
do školy a jeden z rodičů do zaměstnání.
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OLYMPIJSKÝ BĚH - PROPOZICE
Pořadatel
Ředitel závodu		
Hlavní rozhodčí		
Organizační pracovník
Datum			
Místo			
Přihlášky		
Start			
			
Startují			
			
			
			
			
			
Šatny			
Startovné		
		
			
		
			
Cestovné		

: oddíl atletiky Baník Stříbro
: MORAVEC Vladislav
: SCHIMMEROVÁ Hana
: KOTEK Jaroslav
: středa 22. června 2022
: Stadion TJ Baník Stříbro
: pouze na internetu
: v 16.45 hodin,
hlavní závod v 18.00 hod.
: všichni zájemci, kteří nemají zdravotní ome zení. Za zdravotní stav 		
odpovídá každý závodník nad 18 let
osobně, u dětí vedoucí výpravy
nebo je způsobilost potvrzena
na soupisce školy nebo oddílu.
: v tribuně na stadionu
: najdete na www.olympiskybeh.cz
elektronicky dle pokynů Českého
olymp. výboru.
Kdo chce tričko, lze současně
zaplatit tričko
: hradí vysílající složka

Kategorie		
Ceny
			
			
			
Zvláštní ustanovení
			

: viz časový rozpis
: každý účastník obdrží pamětní
list, závodníci na prvních třech
místech věcnou cenu, případně
další, co poskytne ČOV
: závodí se dle pravidel atletiky
a na vlastní nebezpečí

Kategorie:
16.45
17.00
17.10
17.30
17.40
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

žactvo		
mladší žáci
mladší žákyně
starší žáci
starší žákyně
ženy I		
ženy II		
muži		
veteráni I
veteráni II

2011 a mladší
2009 - 2010
2009 - 2010
2007 - 2008
2007 - 2008
1983 - 2006
1982 a starší
1983 - 2006
1973 - 1982
1972 a starší

600 m
600 m
600 m
1 000 m
1 000 m
5 500 m
5 500 m
5 500 m
5 500 m
5 500 m
Vladislav Moravec
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Olympijský běžecký závod
Olympijský běžecký závod pořádá také
Stříbro. Podpoří olympijskou nadaci.
Největší běžecká akce T-Mobile Olympijský běh míří opět také do Stříbra. Stane
se tak jedním z 90 míst po celé ČR, kde
se 22. června potkají na startu místní příznivci aktivního pohybu. Akce se koná na
oslavu olympijských myšlenek a letos je
hlavním tématem hodnota “výjimečnost”.
Zúčastnit se může úplně každý. Startovné
lze koupit pouze online na www.olympijskybeh.cz.
Oslava olympijských myšlenek během
je akce pro širokou veřejnost, která se chce

hýbat a společně podpořit hodnoty olympismu. Letošní téma “výjimečnost” je silným cílem pro každého, který nesportuje
pro medaile, ale pro svůj vlastní dobrý pocit. Po celé zemi se uskuteční desítky olympijských běhů se společným startem v 18
hodin. Mezi nimi nebude chybět ani závod
ve Stříbře, který nabídne trasu na 5,5 km.
Připraven bude i závod pro děti do 15 let
o délce 600 metrů.
V rámci účasti na T-Mobile Olympijského běhu podporují běžci také Českou olympijskou nadaci, která umožňuje
sportovat dětem, jež si sportování nemo-

hou dovolit. Na podporu nadace jde část
z každého startovného. V roce 2021 vybrali běžci společně pro Českou olympijskou nadaci téměř 530 tisíc Kč.
Registrace do všech závodů probíhají
pouze online na www.olympijskybeh.cz
až do 12. června.

Anděl Strážný chrání životy! Aneb jak je důležitá každá minuta…
Čtyřiaosmdesátiletá Miluše je čiperná
dáma, ale ve svém věku již potřebuje pomoc. Přeje si žít doma, v bytě v Kamenickém Šenově, kde je zvyklá už čtyřicet
let. Stěhování ke svým dětem do dalekého
města odmítla, ve vysokém věku takové
změny nejsou jednoduché. Díky celorepublikové službě nepřetržité tísňové péče
od Anděla Strážného, z. ú. tu možnost
má, využívá ji už druhým rokem. Zažádala si o Tipec, monitorovací přístroj s SOS
tlačítkem. „Když jsem si přečetla článek
o tomto zařízení v novinách Kamenického
Šenova, tak jsem měla jasno. Do té doby
jsem netušila, že něco takového existuje.
Vždyť mi to může zachránit život,“ říká
seniorka.

A tak se i stalo.
Před třemi týdny se jí doma udělalo zle
a upadla na zem. Nemohla ani vstát. Naštěstí měla na ruce Tipec, a ihned zmáčkla

tlačítko SOS. Dispečerky Anděla Strážného neváhaly a okamžitě jí volaly záchranku. S ní přijela i výjezdová služba, u které
má paní uloženy klíče, kdyby se jí něco
přihodilo. V nemocnici v České Lípě se
dali okamžitě do práce, operovali jí prasklý vřed. Lékaři jí po probuzení z narkózy
sdělili, že šlo doslova o minuty. Paní Miluška si díky své předvídavosti a nepřetržité tísňové péči Anděla Strážného prodloužila život. Nyní rehabilituje a těší se zpět
domů na svou kočičku Míšu, o kterou se
prozatím stará sousedka.

Jak funguje monitorovací zařízení Tipec
Tipec je přístroj pro seniory či handicapované, kteří žijí sami nebo v domově s pečovatelskou službou bez trvalé péče. Pro
lidi, u kterých je velké riziko pádů, jejich
zdravotní stav se zhoršuje či ztrácí orientaci.
Klient ho nosí na ruce, je velmi jednoduchý na obsluhu. SOS tlačítko je napojeno
na dispečink tísňové péče Anděla Strážného, společná komunikace probíhá přes
hlasitý reproduktor. Tipec automaticky
detekuje pád. „Kdybych upadla, hned mi
budou volat děvčata z dispečinku, jestli

jsem v pořádku. A kdyby se mi udělalo
nevolno, tak můžu zmáčknout SOS tlačítko a ozvou se. Už jsem ho párkrát omylem
zmáčkla a hned se mi z krabičky někdo
ozval,“ doplňuje s úsměvem paní Miluška.
Zařízení Tipec automaticky detekuje
i nepohyb. Paní Miluše si ho večer dává
na krk. „Když si sednu k televizi, nebo
se dlouho začtu do novin, tak už mi volají, proč se nehýbu. Takže když to mám
na krku, tak s tím občas zamávám a dávám tím znamení, aby mi nemusela děvčata zbytečně volat. Takhle mě hlídají,“
upřesňuje seniorka.
Paní Miluše využívá i Povídavou linku.
„Funguje to tak, že mi děvčata vždycky
ve středu zavolají a jen tak si povídáme
o tom, co mě zrovna napadne,“ dodává
s tím, že si má aspoň s kým popovídat.
Také by se Vám nebo Vašim blízkým hodila tísňová péče?
Anděl Strážný zařízení půjčuje zdarma
a první měsíc služby je také zdarma. Následně měsíční provoz služby stojí od 350
do 450 Kč. Pro více informací můžete volat na bezplatnou telefonní linku, která
běží NONSTOP: +420 800 603 030.
Nebo napište na e-mailovou adresu
poptavka@andelstrazny.eu.
Mnoho dalších informací také naleznete
na našich webových stránkách:
www.andelstrazny.eu.
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLIČEK
Mia Festival Plzeň a šest zlatých medailí!
Dne 15. 4. se uskutečnila velmi očekáváná celotýmová soutěž v Plzni. Semifinále soutěže Mia Festival proběhlo v hale Lokomotiva, kde se z DDM Stříbro zúčastnilo
celkem 53 soutěžících. SilverTeam Cheerleaders tedy vystoupil celkem se šesti choreografiemi rozdělenými dle výkonnosti
a věku skupin.
Skupina Eclipse pod vedením Jitky
Zaoralové a Adély Peevové soutěžila s choreografií ,,Tak co, Poppy?" v kategorii original dynamic (cheer) 9-13 let. I přesto, že
jejich soupeři byli průměrem o dva roky
starší, se se svou sestavou dostala na příčku prvního místa! Svou zlatou medaili si
obhájila taktéž na semifinále Mia festivalu
v Chebu, kam si jela pro postupový klíč
na finále do Prahy, a to se povedlo.
Společně se skupinou Eclipse si jela
do Chebu pro postupový klíč také skupina Mystery, a samozřejmě si z Chebu odvezla nejen postup na finále, ale i medaili.
Skupina Mystery soutěží se svou sestavou
Rockstars, kterou připravila Karolína
Čampulová. Holky z Mystery bojovaly
v Plzni ve skupině Hobby Cheer 9-13 let,
a právem si ze soutěže ve své kategorii odvážely zlaté medaile.
Chvíli po skupině Mystery nastoupily
na plochu naše tanečnice z výběrové skupin Elite. Soutěžících v této skupině máme
6 a soutěží se sestavou GagaForever. Sestava je složená z prvků disco dance a díky
skvělé přípravě děvčat, které se opravdu
pilně chystaly na svou soutěžní sezonu,
se na semifinále staly ,,Absolutními vítězi soutěžního bloku”. Tenhle okamžik jen
tak nikdo nezapomene. Byly to velice silné
emoce pro celý tým. Doufáme, že stejně
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tak zazáří holky na finále v Praze!
Jako poslední soutěžní skupina se ukázala na parketě choreografie Formule1,
kterou si v této soutěžní sezoně užívají naše Sparkles. Profi sestava naplněná
nejen tancem, ale i výhozy, pyramidou
a akrobacií si pod vedením Adély Peevové
a Jitky Zaoralové zasloužila nádherné bodové ohodnocení a zlatou medaili ve své
kategorii 12-15 let Profi groups- original
dynamic (cheer). Holky se nemohou dočkat finále v Praze a doufají, že si přivezou
zaslouženou medaili.
To už máme čtyři zlaté medaile. Komu
ale patří další dvě, když více skupin nesoutěžilo?
Náš tým se může pochlubit všestranně
nadanými tanečnicemi, a proto si naše tanečnice Kristýna Duspivová připravila výrazový tanec na píseň This Is me. Sestava
byla plná emocí, výrazů a porota to ocenila natolik, že si Kristýnka odvezla zlatou
medaili ve své kategorii Výrazový tanec
12-15 let - solo.
Poslední zlato zacinkalo na krku dvojici Elišce Vydrové a Terezce Turkové, které
si připravily Cheer duo- hobby kategorie.
Velkou výhodou obou děvčat je, že již

ve svém věku dokáží tvořit nové kroky,
rozmisťování v sestavě, mají velice dobrou
pohybovou a prostorovou paměť. Tohle ocenila i porota a s velkým bodovým
náskokem se naše duo umístilo na prvním
místě.
Tohle byla ta největší odměna nejen pro
tanečníky, ale i pro nás, trenéry, a všechny
rodiče. Rodičům děkujeme za podporu,
fandění a těšíme se na den prožitý v Praze
na Mia Finále.
Jsme na naše děti moc hrdé a děkujeme
jim, že v době covidové to nevzdávaly, že
s námi trénovaly online a my na ně nyní
můžeme být maximálně pyšní.
Jitka Zaoralová
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Za čistší a zdravější planetu
… bychom neměli bojovat jen 22. dubna.
Naše planeta je domov, na kterém je závislý každý z nás. Dala nám pitnou vodu
a úrodnou půdu a my jsme tu mohli začít
žít. Jenže právě my, lidé, jsme jí znečistili
řeky a oceány, zasypali ji odpadky a její
půdu pomalu přeměňujeme v neúrodnou
poušť. Den Země je připomenutím našich
činů a měl by vést k zamyšlení, co bychom
mohli začít dělat lépe.
Na stříbrské ZŠ Gagarinova proto proběhl projektový den, během kterého si
všichni žáci 2. stupně prošli několik stanovišť, u kterých se zamýšleli nad svým
chováním vůči přírodě. Poznávali invazivní druhy rostlin a živočichů, rozeznávali
recyklační symboly na produktech a podle
toho je třídili do připravených barevných
boxů. (To jsme jim teda ještě ztížili - museli třídit jen po hmatu.) Také žasli nad
délkou rozkladu odpadků a rozhodně
nečekali, že pohozená dětská plena se
v přírodě bude rozkládat více než 250 let
a tužková baterie až 500 let. Nakonec
zhlédli prezentaci o Plastovém souostro-

ví, které pluje oceány, zabíjí živočichy
a rozkládá se postupně na mikroplasty
hrdě „obohacující“ potravní řetězec všech
živočichů.
Projekt se líbil. Jednotlivé třídy procházely stanovišti a chválily. To nás moc
těší! Ale ještě raději bychom byli, kdyby
si každý z tohoto dne odnesl ponaučení

a zamyslel se nad tím, jak se k přírodě chová a zda by to nemohlo být o trošičku lepší.
Protože změna je jen a jen v nás. Pojďme
začít dělat svět trochu lepší a pomozme
přírodě tím, že jí už přestaneme ubližovat.
Naše planeta nám za to přece stojí!
Blanka Vačviricová a 8.A

No Backpack Day i na Gagarince
Slyšeli jste někdy o dni, kterým se dá
upozornit na ne zrovna růžové podmínky některých školáků? Pro naše české
žáky je úplnou samozřejmostí chňapnout
ráno tašku nebo batoh, v nich mít vybavený penál, všemožné školní pomůcky
a pořádnou svačinu. Pak často nasednout do auta nebo autobusu a být ve škole
do pár minut. V zemích třetího světa to však
takhle vždycky nevypadá. Děti tu dochází
do škol kilometry vzdálených a předností tu není mít školní tašku „ve stylu“, ale
školní tašku vlastnit.

Den, kterým myslíme na takové děti,
je No Backpack Day. Proběhl už mnoha
školami, a to bychom nebyli my, abychom
se také nezapojili! Úkol byl jasný - přinést
pomůcky v čemkoli jiném než je běžný školní batoh nebo taška. Na tohle nás
užije! Fantazii jsme předvedli opravdu
bujnou. 5. května jsme se tedy sešli před
školou s učebnicemi v nákupních koších,
kýblech, v pouzdru na kytaru nebo v kočárku pro panenky. Vtipné to bylo, jenže
už brzo nám začalo docházet, jak nepohodlné je cokoliv jiného, než ten náš batů-

žek. Zkuste vynést všechny ty knížky a sešity do 4. patra třeba v dětské autosedačce
nebo dokonce v mikrovlnné troubě (pane
učiteli, byl jste fakt nejoriginálnější)!
Vzali jsme to s humorem, ale k zamyšlení nás No Backpack Day dovedl. Jsme
rádi, že české školy jsou takové, jaké jsou
a s jinými dětmi bychom neměnili ani
za tu kytaru, která je teď bez pouzdra. Protože Lucka si z něj udělala batoh!
Za 2. stupeň ZŠ Gagarinova
Blanka Vačviricová
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Naše škola navštívila přírodní rezervaci SOOS
V rámci mezinárodního projektu Evropská příručka pro aktivní ochranu životního prostředí v programu Erasmus+
jsme se vypravili do Národní přírodní rezervace SOOS.
Naše první kroky vedly do muzea,
ve kterém jsme si prohlédli expozici Příroda Chebska a Ptačí svět. Velkou podívanou pro nás byly modely dinosaurů
v životní velikosti a díky velkoplošným re-

produkcím obrazů Zdeňka Buriana jsme
se prošli od prvohor do třetihor v expozici
Dějiny Země.
Po prohlídce muzea na nás čekala paní
průvodkyně, která nás zavedla do stanice
handicapovaných živočichů. Jsou zde živočichové, kteří utrpěli zranění, a ve volné
přírodě by sami nemohli žít. Chovají zde
ovce a kozy, které jsme si mohli pohladit.
Po dřevěném chodníku jsme se pro-

cházeli po dně vyschlého jezera. Na některých místech jsme si mohli prohlédnout
bahenní sopky = mofety. Ochutnali jsme
minerální prameny, vyfotili jsme si vzácné
slanomilné rostliny. Z informačních tabulí
jsme se dozvěděli o ptactvu, které zde žije.
V rezervaci SOOS jsme strávili nejen poučné, ale i zábavné dopoledne.

v Olympiádě z českého jazyka.

Soutěžilo se i v matematice a anglickém jazyce, kde si postup do krajského
kola vybojoval Lukáš Kodl.

Koordinátorka Erasmus+
Jana Šmídová

Na SOŠ jsme úspěšní!
Po loňském roce, kdy bylo ve škole
mnohé jinak a téměř žádné soutěže se nekonaly, už je vše zase v pořádku. A daří se
nám v mnoha oborech.
V okresním kole Dějepisné olympiády získala 1. místo Kateřina Hayerová,
2. místo Ondřej Čech. V krajském kole,
kam Kateřina postoupila, obsadila krásné
16. místo. Byla nejmladší účastnicí soutěže a za odměnu se může zúčastnit týdenního letního campu. Neztratila se ani

Školu reprezentovali v krajském kole
Ekonomické olympiády Ondřej Čech
a Filip Černý. Obsadili 19. a 20. místo, což
je přesně v polovině „závodního pole“.
Bez naší účasti nezůstalo ani krajské
kolo Mistrovství ČR žáků ve zpracování
textů. Matěj Chavík obsadil v disciplíně,
kterou byl opis českého textu z obrazovky, 5. místo, na 4. místo si polepšil opisem
v angličtině.

Jsme na žáky právem hrdí. Obstáli velmi dobře v tvrdé konkurenci a úspěšně
naši školu reprezentují.
Velký dík patří i učitelům, kteří žáky na
soutěže připravili.
		

Mgr. Petra Vrtělková

Duben - v ZUŠ ještě budem
Během dubna bylo v ZUŠ Stříbro opět
živo. Hned v pondělí 4. 4. ozdobila vystoupení flétnového dua a kytaristky Jany
Kvasničkové vítání občánků na stříbrské
radnici, v úterý 5. 4. si žáci hudebního
oboru ze třídy učitele Miloše Matějky zahráli na vernisáži v knihovně.
Ve středu 6. 4. byla v Městském muzeu ve Stříbře zahájena rozsáhlá a velmi
krásná výstava prací žáků výtvarného
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oboru ZUŠ Stříbro Vlastníma rukama.
Na vernisáži opět vystoupili žáci hudebního oboru ZUŠ Stříbro. Kvalitu práce
výtvarného oboru potvrdily i výsledky
50. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné
soutěže Lidice 2022 na téma „MUZEUM“.
Do soutěže přišlo celkem 14 527 prací
od dětí ze 77 zemí světa. Žáci ZUŠ Stříbro získali 6 čestných uznání. Gratulujeme
Sofii Kvetkové, Emě Peckertové, Sáře Ští-

chové, Romanu Zoubkovi, Jiřímu Mackovi, Týně Zíkové i jejich učitelce Veronice
Šatrové.
Poslední dubnový víkend se v Dobřanech konalo krajské kolo přehlídky dětských divadel Tartas, kterého se zúčastnil
soubor literárně dramatického oboru ZUŠ
Stříbro Tajtrdlíci.
Ve stejném termínu odjel Ondřej Tolar do Turnova na ústřední kolo soutěže
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žáků základních uměleckých škol České
republiky vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V sobotu
30. 4. poměřil své umění s dalšími 17 vítězi krajských kol V. kategorie oboru Sólový zpěv a odborná porota ocenila jeho
výkon krásnou 1. cenou. Máme z jeho
úspěchu velkou radost a moc gratulujeme.
Kromě toho Ondřej stihnul ještě v sobotu
9. 4. další celodenní seminář v programu
MenArt u paní Radky Fišarové a v pátek
22. 4. zazpívat třicetiminutový program
v Malesickém dvoře.
3. 5. odpoledne byl v sále ZUŠ krásný
Jarní koncert žáků hudebního oboru.
3. 5. v 18 hodin vystoupila také zpěvačka Jana Hoffmannová a Ondřej Tolar
za klavírní spolupráce Hany Bezděkové na
koncertě nazvaném Jarní muzikálové pohlazení v Kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Stříbře. Posluchačům se místy tajil
dech z vynikajících výkonů účinkujících.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie nádherně zrekonstruovalo město Stříbro.
Ve spolupráci se společností Canpack
pořádalo město Stříbro charitativní běh.
Cílem akce, která se uskutečnila 8. 5.

na Masarykově náměstí ve Stříbře, bylo
podpořit handicapované děti a sportovce
a pomoci jim zapojit se do běžného života.
Po zahájení vystoupil Saxofonový soubor
ZUŠ Stříbro pod vedením Miloše Matějky,
Stříbráček pod vedením Hany Bezděkové
a skvěle zazpíval Ondřej Tolar.
Srdečně vás zveme na letní koncer-

ty, které pro vás připravujeme. Nenechte si ujít Závěrečný koncert ZUŠ Stříbro
ve středu 22. 6. v 18 hod. v aule gymnázia, protože, jak jste si právě přečetli, naše
škola je stále plná umění a šikovných dětí.
Mgr. Hana Bezděková
a Bc. František Kratochvíl

XXVII. Přehlídka mládežnických orchestrů
V neděli 15. května ve 14 hodin v Kině
Slavia pořádala Základní umělecká škola
Stříbro za podpory města Stříbra, Městského kulturního střediska ve Stříbře a
z. s. Zlatíčka ze Stříbra XXVII. přehlídku
mládežnických orchestrů.
Záštitu převzal starosta města Stříbra
a náměstek hejtmana Plzeňského kraje,
Martin Záhoř.
V první části se představila Zlatíčka
ze Stříbra - dechový soubor ZUŠ Stříbro
s dirigentem Danielem Baxou.

V bohatém repertoáru (např. Rock
around the Clock, ABBA Gold, Boulevard
of Broken Dreams, Jesus Christ Superstar
nebo Škoda lásky) podali stříbrští muzikanti opravdu skvělý výkon.
Ve druhé části vystoupil BIG BAND
Konzervatoře Plzeň s dirigentem prof. Petrem Mrázem.
BIG BAND Konzervatoře Plzeň patří
mezi nejlepší big bandy České a Slovenské republiky a ve Stříbře podal prvotřídní
profesionální výkon.

Přítomní posluchači byli nadšeni snad
každou skladbou obou těles. Celé odpoledne zněla krásná hudba provázená skvělou náladou a radostí všech přítomných.
Moc všem děkuji.
Bc. František Kratochvíl
hlavní organizátor
a ředitel ZUŠ Stříbro
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Základní umělecká škola
Stříbro
pořádá
ve středu 22. června 2022
v aule Gymnázia ve Stříbře

ZÁVĚREČNÝ
KONCERT
Začátek v 18 hodin

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
STŘÍBRO
pod záštitou
starosty města Stříbra a
náměstka hejtmana Plzeňského kraje
Martina ZÁHOŘE
pořádá

v neděli 26. června 2022
v 15.00
před muzeem

57. PROMENÁDNÍ
KONCERT
vystoupí

ZLATÍČKA ZE STŘÍBRA
s dirigentem Danielem Baxou

v případě nepříznivého počasí bude koncert v muzeu

Керівництво дит.
садку Стрібро
оголошує терміни
запису до дитячого садка на
навчальний рік 2022/2023
Запис для українських дітей відбудеться в днях 20. 6. 2022 - 22. 6.
на керівництві дитсадка по вулиці Soběslavova 1003.(Собеславова)

2022

Щоденно від 9:00 години - до 15 :30 години
Батьки можуть зкопірувати необхідні бланки на сайті дитсадка:
materskaskola.stribro.cz
або особисто 6. 6. -7. 6. 2022 на керівництві дитячого садка.
Критерії вступу до дитсадка знайдете в заяві є і в українській мові
Батьки мусять мати паспорт,візу, контракт про проживання (договор),
свідоцтво про щеплення.
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AKCE A KULTURA VE STŘÍBŘE
V kině se debatovalo o Číně
nenechal chladným žádného z diváků.
V následné besedě s autorem vysvětlil
Etzler, jak těžké bylo film natočit a uvést
do kin. Odpovídal na dotazy z publika
ohledně životní úrovně běžných obyvatel
Číny, represí či postoje čínského vedení k aktuálním mezinárodním otázkám.
Po skončení programu si mohli lidé kou-

MKS Stříbro
Město Stříbro
Dům dětí a mládeže Stříbro

čtvrtek 2. 6. 2022
1400 hod.
Stříbro - Masarykovo náměstí

POSEZENÍ
GONK O
I
L
HE

U

zábavné odpoledne nejen pro děti
s uměleckými, kreativními a pohybovými aktivitami

pit nedávno vydanou knihu Tomáše Etzlera s názvem Novinářem v Číně: Co jsem
to proboha udělal?, kterou autor zájemcům ochotně podepsal.
David Blažek

Vedení Města Stříbra
zve na

S

Sál kina Slavia ve Stříbře přivítal v úterý 17. května známého českého novináře
Tomáše Etzlera. Na programu bylo promítání jeho dokumentárního filmu Nebe.
Příběh čínského sirotčince kontrastoval
ve snímku s jeho postřehy coby dlouholetého zahraničního zpravodaje České televize právě z Číny. Velice emotivní film

1400 - 1630 Kreativní a pohybové aktivity pro děti

1445 Culinka - písničky a tanečky pro děti
1550 Na kole dětem 2022
- dojezd etapy
1630 vystoupení stříbrských kapel

občerstvení zajištěno

21. června 2022

od 16:00 hod.
altán u Domu s pečovatelskou
službou ve Stříbře.
Občerstvení zajištěno
21
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Slavnost

285. výročí
milostného obrazu
Panny Marie Bolestné,
které kanuly krvavé slzy v roce 1737

Workshop enkaustiky pro
začátečníky
Přijďte si vyzkoušet malbu horkým voskem

Městská knihovna Stříbro
18.6.2022
9:30-11:30 hod
Cena: 300 Kč

Své místo si můžete rezervovat
na tel. 604 198 955 nebo
jasmina.kahovcova@gmail.com
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Knihovnice doporučují
Třešně v rumu - Michaela Janečková
Dovolená s cholerickým dědou (!) komunistou (!!) na Kubě (!!!). Štvou vás příbuzní u nedělního oběda?
Nemůžete pochopit, koho to zas volili, proč si vzájemně přeposílají konspirační maily, nadávají na novináře a skuhrají, že za jejich mládí bylo líp? Vydechněte a počítejte do deseti. Ne vždy je hloubení příkopů
mezi generacemi ten nejlepší nápad.
Třicetiletá Michaela, profesí redaktorka veřejnoprávní televize, proto potlačila svůj pud sebezáchovy,
a rozhodla se se svým (o čtyři dekády starším dědou) bezmála měsíc cestovat po Kubě. Když oběma balila
kufry, ještě netušila, že za pár dní: stráví večer na policejní stanici na okraji Havany, pak se děda ztratí
v pralese, že rum je oficiální snídaní šampionů a patery trenky na měsíc v pohodě stačí.
Máte před sebou svérázné zápisky z cest, jež ve výsledku nejsou cestopisem, ale spíš deníkem bizarních
situací v kubánských kulisách. Pokud čtenáře kdy zajímalo, co se stane, když sejme rudé třešničky z loga
KSČM a naloží je do řízného kubánského rumu, v této knize najde odpověď.

Bez krize nejsou básně - David Blažek
Bez krize nejsou básně je příběhem muže na prahu dospělosti. Chlapce, který neví, čím chce v budoucnu
být, ale přesně ví, čím být nechce. S myšlenkou na své literární, umělecké a duchovní vzory se vymezuje
vůči průměru a hledá inspiraci v krajnostech. Chce tvořit a hledat si svou vlastní cestu. Svět krásné naivity
a snů se však začíná měnit, když do něj vstoupí láska.

Příběhy dávného času: Staré pověsti české dnes - Petr Charvát
Nejstarší historie našeho národa optikou moderních vědeckých poznatků
Nová kniha historika a archeologa Petra Charváta poodhaluje historické pozadí proslulých vyprávění
o nejstarších českých dějinách. Čtivým a poutavým způsobem zasazuje děje českého dávnověku do širších souvislostí, využívá přitom poznatky archeologie, religionistiky a dalších oborů. Pátrání po Krokovi,
Libuši, Přemyslovi a dalších legendárních postavách přináší mnohá nečekaná překvapení. Čtenář knihy
může sledovat stopy vedoucí do Skandinávie, spolu s Langobardy putovat do Itálie, na Střední Východ či
do období řecké a římské antiky. Motivy objevující se ve starých pověstech, jako dívčí válka či silný Bivoj, mají své předobrazy v mnoha kulturách a prostředích. Pozornosti se dostává též tomu, kdo soubor
starých pověstí poprvé zachytil v ucelené podobě, svatovítskému děkanovi a prvnímu českému kronikáři
Kosmovi.

Rytmus roku s Hankou Zemanovou - Hana Zemanová
Výpravná kniha, rozdělená podle jednotlivých měsíců v roce, zachycuje, jak prožívá koloběh roku
Hanka Zemanová se svou rodinou. Vznikala navíc ve spolupráci se třemi zkušenými lékařkami zaměřenými na středoevropské léčivé jídlo i byliny, tradiční čínskou medicínu, ajurvédu a antroposofii. Celou knihou prolíná slovo RYTMUS. Dozvíte se, proč nás léčí, jak nám dodává energii a vnitřní
klid a proč je život mimo přirozený rytmus zdrojem nepohody a neuspořádanosti.
Kniha je určena pro všechny, kteří se touží s rytmy přírody více intuitivně propojit a kteří chtějí pro
podporu své rovnováhy používat ty nejdostupnější dary z nejbližší přírody. Je jak pro lidi z venkova,
tak pro ty, kdo žijí ve městě - zkrátka pro všechny, kdo mají o víkendech raději výlety do přírody než
do obchodních center. A kteří mají chuť každý měsíc udělat něco přirozeného pro udržení svého
zdraví a pohody.
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Pozvánka na autorské čtení

Městská knihovna ve Stříbře, dětské oddělení, vás zve 22. 6. od 16 hod. na autorské čtení slečny Markéty Čepičanové.

Holostok zve na koncert Prago Union i odpoledne se slam poetry
Multižánrový festival Holostok o víkendu 17. až 19. června zve na notnou
dávku kvalitní hudby, divadelních představení i odpoledne protkané slam poetry.
Sobotní večer se ponese v rytmu jazykových hříček a hip hopu, které do Holostřev
přiveze Prago Union.
Páteční večer Holostoku rozproudí
indie, česká poezie i mix country, noise
a shoegazu. V areálu barokní fary se začne od 19.30. Těšit se můžete hned na tři
kapely, od 20. hodiny zahraje Vlnobytí,
následovat bude kapela Hm… a první festivalový večer uzavře uskupení Blue Chesterfield.
Sobota se ponese ve znamení hned několika různých forem umění. Dopoledne
návštěvníky hudebně probere plzeňské
trio Ida the Young, následovat budou Tarapaca, Lomikar, Madhouse Express. Po
21. hodině se pak ke slovu dostane mistr slovních hříček Kato. Po kapele Prago
Union, která se představí v sestavě s DJ
Ramelem, večer na pódiu zakončí Marcel
Gidote's Holy Crab.

Sobotu navíc zpříjemní dvojitá dávka
divadelních zážitků. První přítomným
naservíruje soubor Ježkovy voči ze ZUŠ
Planá, který přiveze představení Hrdinství. Další pak spolek Konivadlo ze Starého Plzence, který přijede se hrou Záhadné
zmizení. Druhý festivalový den se můžete
těšit také na slam poetry a výstavu obrazů

Igora Hlavinky.
V neděli na návštěvníky čeká bohoslužba „plus“ v místním kostele svatého Mikuláše. Více informací najdete na holostok.cz
nebo na Facebooku.
Dominika Píhová
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První ročník Canpack charitativního běhu na podporu sportovců s handicapem odstartoval ve Stříbře
na náměstí v neděli 8. května 2022.
Počet účastníků byl vysoký (celkem 123 běžců), stejně tak i vybraná částka (20 tisíc korun). Hlavní myšlenka
charitativního běhu je propojit svět handicapovaných
a nehandicapovaných sportovců a užít si radost z pohybu
a pohodovou atmosféru… protože největší výhrou v životě je, když překonáš sám sebe a pomůžeš druhému.
V průběhu běhu byl pro všechny účastníky připraven bohatý doprovodný program: inspirativní vystoupení místního sboru Stříbráček a Cheerleaders, dětský
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program s klaunem a na závěr pak koncert skupiny
City Band. Vyzkoušet si všichni mohli jízdu na handbiku
a motokárách. Běžci i neběžci měli příležitost se seznámit
s činností záchranné služby, dobrovolných hasičů a psy
Městské policie. A protože společnost Canpack dlouhodobě podporuje recyklaci, nechyběla ani virtuální realita, jak
třídit hliník pod záštitou neziskové organizace Každá plechovka se počítá.
Touto událostí společnost pokračuje ve svých dlouhodobých plánech podporovat děti, sportovce a handicapované.
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Rodinný dům u lesa, Dolní Sedliště
3.700.000,- Kč

Byt 2+1 ve Stodě
2.400.000,- Kč (Rezervováno)

Byt 2+kk ve Stříbře, Žižkova ul.
1.790.000,- Kč (Rezervováno)

Chata na Hracholuskách na vlastním pozemku
1.400.000,- Kč (Rezervováno)

Přijďte se seznámit s našimi službami! Budeme Vám rádi k dispozici v naší kanceláři
na adrese Dostojevského 189 ve Stříbře (naproti hračkářství Pompo), jen si pro
jistotu domluvte termín schůzky - buď telefonicky na tel.č. 724249276 nebo emailem na adresu hana.kubincova@email.cz.

Náš pracovní region není nijak omezen, ale nejvíc nemovitostí jsme samozřejmě
prodali tam, kde jsme doma, tedy ve Stříbře a okolí. Možná tedy budete znát i
některé naše klienty, řada z nich nám napsala krásné recenze - najdete je na našich
webových stránkách www.realitykubincova.cz nebo na facebooku Hana
Kubincová - realitní makléřka.
Bude nám ctí, když se mezi naše klienty zařadíte i vy!

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

Rodinná vila se 3 byty v Černošíně

Rod. dům Rybník, okr. DO

RD Nýřany - Kamenný Újezd

Zavedená restaurace Stříbro

Rekreační chalupa Pavlovice

Cena: 3.900.000,- Kč

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

Rodinný dům Stříbro, Ruská

Byt 2+1 Tachov, Bělojarská

Multifunkční objekt Stříbro

Cena: 5.800.000,- Kč Cena: 2.100.000,- Kč Cena: 6.990.000,- Kč

Cena: 3 490.000,- Kč Cena: 1.590.000,- Kč

Rodinný dům Přehýšov

Cena: 2.490.000,- Kč

Rodinný domek Stříbro

Cena: 2.100.000,- 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

29

Stříbrský zpravodaj 6/2022

Filmové postřehy Laca Kajaby
Milé a milí,
vítejte u filmů měsíce června, kdy se noc
krátí a den prodlužuje - ale koncem měsíce
už se to zvrtne…
Co nás čeká?
Český film, o kterém se mluví, že je to poctivá romantika. Takže, pánové, vezměte své
lepší já do kina, bude vám to přičteno k dobru… možná.
Rudolf Havlík, rejža, má na kontě Bábovky nebo hit Po čem muži touží a teď uvádí
film Prezidentka. Hlavním hrdinou bude
svérázný sochař, který žije hlavně svým
uměním a svět kolem sebe neřeší. Takže
mu nedocvakne (kdy chlapům někdy něco
docvakne, že ? 😉 ), že dáma, do které se
zamiloval, a ona do něho, je ve skutečnosti
prezidentkou. Tu hraje Aňa Geislerová.

s tím nebojuju. Prostě to tak je.“
Film má českou premiéru 23. 6., je natočen
podle knihy samotného režiséra a ještě nevyšla. Vyjde 3 dny před českou premiérou,
tj. 20. 6.
A mimochodem, prezidentka se jmenuje Kateřina Čechová. Myslíte, že premiéru
zhlédne slovenská prezidentka Zuzana Čaputová?
Rozvlněné boky, kytara, sametový hlas
a R‘n‘R. Ano, doba, kdy světu vládl rock and
roll a Elvisovi jste se nevyhnuli. Je už téměř
50 let po smrti (+1977), ale teď ve filmu
Elvis ožívá.

- původní premiéra měla být v říjnu 2021,
nakonec je v červnu 2022. Film byl poprvé
uveden na festivale v Cannes (25. 5. 2022).
Po 18 měsících příprav se začal v únoru
2020 natáčet v Kanadě film Jurský svět:
Nadvláda.
Jak si povede, možná jako vyvrcholení šesti
dílné série, počínaje legendou Jurský park
(1993)?
Sežere nás nějaký… saurus? Bude mít
na to, zaujme diváka? Rozhodně ano! Čeká
nás přes 160 minut zhlédnutí následků celosvětového úniku dinosaurů z posledního
dílu. Dokáže se lidstvo udržet na vrcholu
potravního řetězce tváří v tvář nejsmrtonosnějším lovcům historie ve volné přírodě?
- krom Chrise Pratta a Bryce Dallas Howard
se po necelých třiceti letech ve filmu objeví
i kompletní trojice z originálního Jurského
parku (1993). Jeffa Goldbluma jsme mohli
vidět v předchozím díle, avšak Laura Dern
i Sam Neill naposledy zazářili v Jurském parku 3 (2001)
- natáčelo se na Maltě (Valleta, Mellieha,
Vitoriosa a Penbroke), v Britské Kolumbii
(Merrit, Ashcroft), také na Havaji, v Atlantě
a ve studiích Pinewood v Londýně
- natáčelo se ve dnech 1. 2. 2020, 23. 2. - 3. 3.
2020 a ješte od 6. 7. 2020 do 7. 11. 2020
- Film režíruje Colin Trevorrow, který byl
zároveň scénáristou i režisérem prvních
dvou dílů trilogie Jurský svět.

Tak na shledanou příště!

A jak je to s otázkou ohledně její možné kandidatury na prezidentku, na níž po natočení
filmu Prezidentka odpovídá stále častěji? „Je
legrační, že když hraješ lékařku, ptají se tě na
nemoci. Když historickou postavu, chtějí,
abyste chápali všechno z historie a kontext.
A když hraju prezidentku, ptají se, jestli
budu kandidovat, případně jak bych řešila
tu a tu politickou situaci a kam poslala peníze z rozpočtu. Já nevím, jsem jenom herečka
a nehodlám kandidovat, i když vím, že by
mě někteří lidé volili. A je fakt, že na nějaké
kandidáty bych si troufla,“ dodala Geislerová.
Možná právě proto, že v dětství, jak sama
připustila: „Furt jsem něco chtěla a uvědomila jsem si, že to mám těžší, že furt něco
chci. Ale s tím už jsem se taky smířila. Moje
povaha je zčásti vzteklá, energická, ale už

30

Co o filmu víme
- českou premiéru má stejnou jako Prezidentka, 23. 6.
- projekt filmu byl oznámen už v r. 2014,
na něm si vylámali zuby dva scénáristé a dva
rejžové
- nakonec se režie ujal Baz Luhrmann,
do hlavní role obsadil Austina Butlera
a do role jeho manažera Toma Hankse (ano
Forest Gump). Rejža má za sebou filmy jako
Moulin Rouge!, Romeo+Julie nebo Velký
Gatsby
- do role Elvise byli zkoušeni ještě Ansel Elgort, Miles Teller, Aaron Taylor-Johnson a
Harry Styles
- natáčení v Austrálii bylo v roce 2020 pozastaveno kvůli koroňáku, kterého chytil
i Tom Hanks
- natáčelo se ve Village Roadshow Studios,
Oxenford, Queensland, Australia a celé natáčení trvalo od 28. 1. 2020 do 12. 3. 2020
a ješte něco v září 2020

Laco Kajaba

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek
prodává slepičky z našeho chovu
typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách,
slepičky Green Shell-typu Araukana
Dark Shell-typu Maranska
Stáří 16 - 20 týdnů
Cena 199 -245 Kč/ks
Prodej: 18. 6. 2022
Stříbro - naproti čerpací 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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SOUHRN AKCÍ NA ČERVEN 2022
2. 6.

14.00 - DEN DĚTÍ - NA KOLE DĚTEM, CULINKA, MIŠMAŠ		

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

3. 6.

20.00 - MATURITNÍ PLES SOŠ STŘÍBRO					

KULTURNÍ DŮM

4. 6.

20.00 - MATURITNÍ PLES GYMNÁZIUM TACHOV			

KULTURNÍ DŮM

8. 6.

17.00 - VERNISÁŽ VÝSTAVY „PROCHÁZKA SVATEBNÍM STOLETÍM“

MĚSTSKÉ MUZEUM

10. 6.

17.00 - MALOMĚSTSKÉ SLAVNOSTI

U POLEDNÍKU

11. 6.

15.00 - MALOMĚSTSKÉ SLAVNOSTI

U POLEDNÍKU

11. 6.

12.00 - MĚSTSKÉ SLAVNOSTI - celodenní program 			

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

11. 6.

14.00 - VERNISÁŽ FOTOGRAFICKÉ VÝSTAVY 				
„30 LET PARTNERSTVÍ STŘÍBRO-VOHENSTRAUSS“

MĚSTSKÉ MUZEUM

12. 6.
12. 6.

8.30 - BĚH HISTORICKÝM STŘÍBREM- Memoriál Petra Bursíka

		

13.00 - RELAXAČNÍ MINIFESTIVAL - meditace, divadlo tanec, masáže, živá hudba…

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
MINORITSKÉ ZAHRADY

12. 6.

8.00 - MOTOKROSOVÉ ZÁVODY					

TERÉN SV. PETRA

18. 6.

9.30 - WORKSHOP ENKAUSTIKY PRO ZAČÁTEČNÍKY			

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

21. 6.

16.00 - POSEZENÍ S HELIGONKOU

				

DŮM S PEČOVAT. SLUŽBOU

22. 6.

16.45 - T-MOBILE - OLYMPIJSKÝ BĚH					

STADION TJ BANÍK STŘÍBRO

22. 6.

18.00 - ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ				

AULA GYMNÁZIA

23. 6.

17.00 - ŠTÍSTKO A POUPĚNKA - představení pro děti (vstupenky Ticketportal) KULTURNÍ DŮM

25. 6.

15.00 - PROMENÁDNÍ KONCERT, HRAJÍ ZLATÍČKA ZE STŘÍBRA		

MUZEJNÍ NÁMĚSTÍ

25. 6.

19.00 DIVOCH UVÁDÍ PREMIÉRU DIVADELNÍ HRY „POSTÝLKY“

KINO SLAVIA

do 12. 6. probíhá v Městském muzeu výstava „Stříbrská lampa“
MĚSTSKÉ TRHY: 2., 9., 16., 23., 30. 6. 2022

				

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

PŘIPRAVUJEME:
od 9. 7. - STŘÍBŘENÍ - MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL
16. 7., 23. 7., 6. 8. a 20. 8. PROMÍTÁNÍ LETNÍHO KINA V RAJSKÉM DVOŘE MĚSTSKÉHO MUZEA

Uzávěrka dalšího čísla je 15. 6. 2022
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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