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10,- Kč

Městská policie na nové adrese
Stříbrská městská police sídlí od začátku roku na nové adrese. Přesunula se do objektu po České spořitelně v Husově ulici.
Počet strážníků v poslední době narůstá a původní prostory už byly nevyhovující. „V tuto chvíli máme celkem 7 strážníků a dva
pokračování na str. 2
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pokračování ze str. 1
čekatele, kteří absolvují přípravu. Nové
prostory nám poskytují mnohem lepší zázemí pro naši práci,“ říká velitel služebny
Vítězslav Bednář.
Městská policie v tomto stavu slouží
na dvě směny - ranní a odpolední a v pátek a sobotu pokrývá také noční. Cílem

Ohlédnutí

Novoroční punč na náměstí

Tříkrálový koncert v muzeu
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do budoucna je navýšit stav strážníků tak,
abychom dokázali zajistit nepřetržitý provoz. Na to by bylo potřeba zhruba 13 lidí.
V nejbližších měsících by však policie
chtěla pořídit služebního psa a vyškolit
dva strážníky jako psovody. Pes by měl
vypomáhat při hlídkování ve městě hlav-

ně v odpoledních a večerních hodinách.
V tomto roce by měli příslušníci sboru dostat také služební zbraně.
V případě potřeby je možné městskou
policii kontaktovat v její pracovní době
na služebně nebo na telefonu 374 801 156.
David Blažek
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Maškarní rej
pro deti
v neděli 3. 2. 2019 od 15.00 hodin
v Kulturním domě ve Stříbře
Účinkuje HUDEBNÍ DIVADLO HNEDLE VEDLE
VSTUPNÉ DĚTI 20,- Kč, DOSPĚLÍ 50,- Kč
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Z jednání zastupitelstva 12. 12. 2018
Na úvod jednání přivítal starosta
Václav Votava paní Zdeňku Horváthovou
a poděkoval jí za dlouholetou činnost
ve Sboru pro občanské záležitosti, ve kterém pracovala 47 let a nyní se rozhodla své
působení zde ukončit.
V rozpočtových opatřeních zastupitelé odsouhlasili mimo jiné věcný dar
pro Hasičský záchranný sbor Stříbro,
a to ve výši 30 000 Kč na nákup sodabaru
/výrobníku sody/.
Hlavním bodem programu tohoto
jednání bylo schvalování rozpočtu města
na rok 2019. Proti navrženému rozpočtu
hlasoval jediný zastupitel. V roce 2019 tak
bude město hospodařit s celkovými s výdaji ve výši 269 milionů Kč. Z toho bude
49 milionů použito z naspořených finančních prostředků města. Největšími investičními akcemi bude zasíťování pozemků
v lokalitě za TJ Baník za zhruba 30 milionů a zateplení budovy MŠ Soběslavova
za cca 18 milionů Kč.
Zastupitelé také odsouhlasili mimořádnou finanční odměnu pro místostarostu
Martina Záhoře za vedení Hospodářsko-

-investičního odboru města, což dělá nad
rámec své práce uvolněného místostarosty.

nové: J. Šimice, R. Jarabica, P. Herbst,
D. Holeček, I. Novotná, M. Berkyová.

Už na předchozích jednáních zastupitelstva byly ustanoveny některé výbory.
Zastupitelé nyní zvolili i zbylé obsazení
výborů zastupitelstva, a to v následujícím
složení:
Kontrolní výbor: B. Kupec /předseda/
a členové: M. Brzica, V. Moravec, J. Kliment, P. Kaštovský, R. Svoboda a K. Lukeš.

Dále zastupitelé schválili zásady pro
udělování čestných postů města Stříbra
nebo pověření starosty pro zastupování
Stříbra na 59. jednání valné hromady Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech.

Výbor pro části obce: R. Hnojský
/předseda/ a členové: P. Štěpán, J. Balvín,
M. Vokurka, J. Kantor, J. Kotrlík, K. Skoumal.
Výbor pro zdravotnictví, sociální otázky a pečovatelskou službu: M. Berkyová
/předsedkyně/ a členové: T. Kupcová,
J. Laššáková, R. Šín, I. Kubincová, P. Sládková, J. Soukupová.
Výbor pro sport, kulturu a volnočasové aktivity: R. Šín /předseda/ a členové:
Z. Kantová, P. Šetek, V. Šůcha, D. Baxa,
J. Šůcha, I. Karásek.
Výbor pro veřejný pořádek a bezpečnost občanů: K. Lukeš /předseda/ a čle-

V závěrečné diskusi se veřejnost dotazovala například na jednání starosty se
zástupci Ministerstva obrany o pozemcích
v areálu bývalého vojenského cvičiště. Starosta odpověděl, že společně s místostarostou Záhořem jednali se zástupci Ministerstva obrany a stejně jako Plzeňský kraj,
napadli výběrové řízení na prodej těchto
pozemků, které jsou zařazeny jako chráněná oblast Natura 2000. Od ministerstva
zatím nemají oficiální odpověď.
Zazněla také žádost na starostu jako
velitele městské policie, aby se strážníci
zabývali situací u bankomatu České spořitelny, kde vznikají nebezpečné dopravní
situace.
Marcela Nováková a David Blažek

Informace o stavebních akcích připravovaných městem Stříbrem pro rok 2019
Na sklonku loňského roku proběhly komunální volby a do zastupitelstev a
vedení města zasedly jak známé tak nové
tváře. Částečně se obměnilo i vedení na
radnici, které chce minimálně navázat
na předchozí rozsah stavební činností ve
městě, ať už se jedná o investice, či obnovu
našeho majetku.
V tomto příspěvku si Vás dovolíme
seznámit s nejvýznamnějšími stavebními
akcemi, které bychom chtěli spustit v letošním roce.
Zásadní záležitostí pro letošní rok
a i příští by měl být vznik Bytové zóny
Za stadionem. V současné době probíhá
územní řízení a je zadána příprava projektové dokumentace pro stavební povolení.
Již nyní se zabýváme podmínkami brzkého prodeje parcel, aby potencionální kupci mohli co nejdříve začít s projekčními
pracemi. Neméně významnou akcí, která
bude v brzké době vyhlášena jsou staveb-
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ní úpravy MŠ Soběslavova, které budou
spočívat v úpravě a zateplení střešního
pláště, zateplení fasády, výměně oken, zazdění lodžií - zvětšení prostoru ve třídách.
Starost o naše nejmenší patří k významným prioritám současného vedení. Nákladově se bude stavba pohybovat mezi
18 - 20 mil. Kč. Budeme pokračovat též
v projektu Revitalizace parku, kde bude
v brzké době vyhlášeno výběrové řízení
na komunikaci, která bude propojovat náměstí, přes novou lávku s lokalitou TJ Baník Stříbro. Když jsme u komunikací, bude
dokončena stavební akce v ul. Ořechová,
dokončeno Muzejní náměstí a vyhlášeno
výběrové řízení na komunikační propojení ul. Májová a ul. Jabloňová. Nezapomínáme ani na parkovací stání, některé věci
jsou nyní většinou ve fázi projekce, některé se budeme snažit již realizovat např.
parkoviště v lokalitě Palackého a odbočky
do ul. Brožíkova. Budeme též pokračovat

v obnově komunikací a chodníků - dokončení v ul. Soběslavova, plánovaná ul.
Vodičkova. Připravujeme nyní projekčně
rekonstrukci ul. Ruské a části navazující ul. Plzeňské, zkreslujeme projekt nové
chodníku a zastávky v ulici Brožíkova. Nezapomínáme ani na naše kulturní stánky,
bude vypsáno výběrové řízení na opravu
kina, na I. etapu - zateplení, výměna oken,
oprava střešního pláště. Bude zadáno vypracování studie na obnovu Kulturního
domu ve Stříbře.
V rámci obnovy majetku by v letošním
roce měla být zahájena stavební a zahradnická obnova městského hřbitova, kde
v první fázi dojde k sejmutí stávajících
nebezpečných stromů a nové výsadbě,
následně se začnou po etapách opravovat
ohradní zdi. Budeme pokračovat v opravě městských bytů. Budeme budovat též
nové, za využití stávajících prostor města
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- viz objekt v ulici Alšově - bývalá stanice první pomoci. V rámci údržby majetku dojde též k pracím na objektu radnice. Jako každoročně budeme pokračovat
v obnově historických památek - ohradní
zdi kostela Sv. Petra, opravy hradebních
zdí, v opravách a obnově kostela Nanebevzetí panny Marie a dalších.
Nezapomněli jsme ani na nejvýznamnější dlouhodobě všemi připravovanou
a nerealizovanou akci - bazén ve Stříbře.
Nyní probíhá územní studie, na kterou
by následně měla navazovat projektová
dokumentace pro územní řízení. Zadání
a výsledky studií určitě chceme veřejně
projednávat s našimi spoluobčany. Aby
bylo vidět, že to myslíme vážně, bude ve-

dení města předkládat na zastupitelstvu
návrh, aby ze současných volných prostředků města v objemu cca 55 mil. Kč byl vytvořen „spořící fond pro výstavbu
bazénu“ a již nyní tam bylo převedeno
30 mil. Kč.
V předchozí části jste se mohli dočíst
pouze o nejvýznamnějších stavebních pracích, další se připravují, některé se budou
provádět nebo se již provádějí, např. rekonstrukce místností a sociálního zařízení
v DDM, které bude sloužit pro Mateřské
centrum, brzy budou probíhat stavební
práce v poliklinice, kdy zde budou vytvořeny 2 nové ordinace, je zadána projektová dokumentace, která bude tvořit základ
pro projekt a následně realizaci zateplení

fasády polikliniky. Opravují se byty.
Město se snaží využívat pro výstavbu
veškeré dotační tituly a také práci našich
organizací a složek, např. SMMS s. r. o.
Uděláme vše pro to, aby se akce provedly
co nejdříve a ve slušné kvalitě. Uvidíme,
jak se nám podaří tyto záležitosti vysoutěžit, mnoho firem má dlouhodobě naplněno a už se v rámci veřejných zakázek neúčastní. Nepomáhá obcím a městům ani
komplikovaný systém výběrových řízení
a zákonů. No nic, už dost nářků. Jdeme
pracovat.
Za vedení města Stříbra,
Martin Záhoř - místostarosta

O části rozpočtu města opět rozhodnou občané
Dne 26. 2. se od 16.00 v zasedací místnosti historické radnice uskuteční setkání s občany k druhému ročníku projektu „Stříbro - rozhodujme společně“, prostřednictvím kterého budou moci obyvatelé rozhodnout o využití části obecních
peněz metodou participativního rozpočtu. Co to konkrétně bude znamenat?
Letošní rok je v rozpočtu obce připraveno 1 000 000,-Kč na akce, které si sami
vymyslí, navrhnou a vyberou občané Stříbra. V prvním kroku proběhne sběr námětů - jednotliví občané starší 15 let nebo
organizace (spolky, školy, družiny apod.)
mohou do 14. dubna 2019 předkládat
náměty na projekty, které se budou týkat

úpravy veřejných prostranství, kulturních,
společenských a sportovních akcí nebo
kulturního dědictví ve Stříbře. Oproti loňskému roku je možné také podávat
náměty na prezentaci města Stříbra ať již
pro místní obyvatele či návštěvníky města.
Mohou to být jak investice, tak jednorázové akce neinvestičního charakteru. Takže
je možné navrhnout nové dětské hřiště,
orientační interaktivní tabule v centru,
lávku nad stříbrskými vodopády, veřejné
toalety na nádraží, novou alej nebo hudební festival či sportovní klání.
Následně, pokud bude navržený projekt úspěšně posouzen úřadem z hlediska
proveditelnosti, postoupí projekt do závě-

rečného hlasování. Projekty budou představeny veřejnosti, a pak proběhne hlasování, kdy obyvatelé města budou vybírat
z předložených záměrů ty, které se jim
nejvíce líbí. Projekty, které získají největší
podporu, město zrealizuje.
Na setkání s občany 26. 2. se dozvíte,
jakým způsobem přihlásit svůj návrh, jaké
podmínky musí předložený návrh splňovat a co můžete udělat, abyste pro něj
získali co největší podporu. Všechny potřebné informace, formulář pro přihlašování návrhů a další podmínky najdete také
na www.mustribro.cz.

Finanční dar od Městské policie Stříbro
Velitel služebny Městské policie Stříbro
Vítězslav Bednář spolu s velitelem sboru
a starostou města Václavem Votavou navštívili 11. ledna Hematologicko-onkologické oddělení dětské kliniky FN Plzeň.
Při té příležitosti předali zástupcům nemocnice symbolický šek na 15 000 korun.
Částku mezi sebou vybrali městští strážníci a přispěl i starosta města. Sbírka vznikla
podle slov Vítězslava Bednáře spontánně
a je určena pro dětské hematoonkologické
pacienty.
David Blažek
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Stříbrských 100 let (část 12.)
Naše foto č.1 nese popis: „Příprava
náměstí pro asfaltování, současně rekonstrukce hotelu Evropa 1962.” Dne
5. ledna 1963 pak proběhla kolaudace
a předání zrekonstruovaného hotelu Evropa. Pro veřejnost byl provoz zahájen
13. března 1963. Po zániku restauračního
i hotelového provozu ve druhé polovině
90. let a po letech beznadějného chátrání
byl v roce 2005 zrestaurován vnější plášť
budovy bývalého hotelu Evropa do podoby přibližně z poválečných let. V interiérech přízemí se však v první fázi provozovala drogerie a odděleně i vietnamská
tržnice s oděvy a obuví. Posléze byla tržnice zrušena a ostatní prostory (kromě
drogerie) byly v roce 2017 přestavěny na
ubytovací zařízení.
V roce 1962 proběhl na stříbrském náměstí pietní akt rozloučení s tělesnými
pozůstatky 15 Belgičanů, kteří zahynuli
na pochodu smrti (viz obr. 2).
1963 - originál popis snímku č. 3: „VII.
1963. Stavba umývárny aut vedle pošty.”
(dnes autoservis)
1963 - v průběhu roku byl vybudován nový objekt závodu Amati (viz obr.
4), do něhož byl v lednu 1964 začleněn
i Závod sportovních a technických potřeb,
který ve Stříbře působil již od 9. 12. 1961.
V prosinci 1964 pak byla v závodě Amati
zahájena pravidelná výroba.

7

Stříbrský zpravodaj 2/2019

1963 - Jako účelové zařízení Státních
statků Tachov zahájila provoz Okresní zemědělská strojně početní stanice Stříbro
se sídlem v Mánesově ulici čp. 563, která
zaměstnávala v době svého největšího rozvoje až 147 pracovníků. Oficiální založení
podniku je vztahováno k 1. 1. 1963. V počátečním období byla data zpracovávána
na mechanických děrnoštítkových strojích (viz obr. 5).

Komentář ke snímku č. 6 sděluje. „Stříbro 1964, XI. Úprava vozovky na severní straně náměstí“...(přičemž asfaltování středové plochy náměstí započalo již
v letních měsících roku 1963).
Na Palackého ulici, v prostoru bývalého dětského hřiště, byl vybudován areál
letního kina. 11. 7. 1964 pak zde proběhlo
zahajovací představení. Jako první film byl
promítnut francouzský snímek „Hrbáč“.
Originál foto č. 7 nese popis: „Letní
kino - stavba konstrukce plátna.“
Zejména v padesátých a šedesátých
letech byl celostátně kladen důraz na přípravu civilního obyvatelstva pro případy
vzniku krizových situací. V rámci zmíněného projektu proběhlo 15. 10. 1964
ve Stříbře komplexně pojaté městské cvičení civilní obrany (viz foto č. 8).
V příštím pokračování probereme počiny let 1965 -1971.
František Samec, únor 2019
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Hornický spolek Stříbro v Bratislavě
Na pozvání slovenských hornických
kamarádů se členové hornického spolku
ze Stříbra zúčastnili ve čtvrtek 17. ledna přijetí u Jeho Excelence prezidenta Slovenské
republiky Andreje Kisky. Střetnutí se uskutečnilo v prostorách prezidentského paláce
na Hodžově náměstí v Bratislavě. Cca 45
členů hornických spolků a pozvaných hostů ze zahraničí a akademického prostředí se dopoledne postupně scházelo před
palácem. Následovala osobní prohlídka
a příprava na setkání s vysvětlením průběhu setkání. Pak již jsme byli vyzváni
k přesunu do přijímacího sálu. Přesně

v 11.00 hod. zazněla prezidentská fanfára. Prezident Kiska se hned ujal proslovu.
V něm nám vyjádřil velkou podporu a osobně přiznával, že takovéto delegace nepřijímá
každý den, myšleno v duchu hornických
tradic, hornických standart a sborového zaznění hornické hymny „Hornický stav budiž velebený….“ Poté se ujal slova předseda
ZBSC Slovenska Erik Sombathy. Následovalo představování jednotlivých delegací
s přípitkem. Naše stříbrská delegace a ostatní čeští zástupci stáli zleva, a tak prezident
zahájil rozhovory s námi jako prvními.
Po skončení rozhovorů následovala společ-

ná fota všech zúčastněných a společná fota
jednotlivých delegací s panem prezidentem. Po ukončení slavnostního programu
nás naši milí přátelé pozvali na společný
oběd do velmi příjemného prostředí bratislavského pivovaru. Po společném obědě
se již spolky začali rozjíždět do svých domovů. Musíme konstatovat, že čtvrteční
den se vyvedl včetně velmi příjemné cesty
bez jakýchkoliv dopravních komplikací.
Zdař Bůh
Karel Neuberger

Osazení banneru v komoře
vodotěžního kola
Členové hornického spolku provedli v sobotu
12. ledna osazení banneru v komoře vodotěžního
kola, který znázorňuje kolo s popisem, jak to zde
před 100 lety fungovalo. Grafiku a realizaci zajistil
K. Neuberger, osazení provedli K. Čech, V. Nejedlý,
J. Kliment a autor. Jedná se o další zpestření prohlídek
ve štole Prokop.
Karel Neuberger
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PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek
prodává slepičky z našeho chovu typu

typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell-typu Araukana
Stáří 14- 19 týdnů
Cena 159 - 209,- Kč/ ks
Prodej: 10. března 2019
Stříbro - naproti čerp st. AGIP - 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
10
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Být s prvňáčky nás baví!
Jsme žáci 9. B na naší „Gagarince“.
Nízkým stolečkům a malým židličkám,
na kterých jsme sedávali jako ještě ze všeho vykulení prvňáčci, jsme už odrostli.
Najdou se mezi námi i „habáni“, kteří pomalu na výšku neprojdou dveřmi, i když
to není tak dávno, co jsme se se svými
centimetry tělesné výšky rovnali letošním
prvňáčkům. Čas pokročil a stali se z nás
„ostřílení mazáci“, kteří budou v nejbližších týdnech nejvíce řešit otázku: „ Kam
se budou mé kroky ubírat dál?“
Přesto i my si stále rádi hrajeme a vymýšlíme něco zajímavého pro nejmladší
žáky školy. Kdybyste se zeptali chlapečků
a holčiček z 1. B, nad kterou máme patronát, snad by vám řekli, že jsme u nich
byli na halloween, mikuláše a že jsme jim
poslední den před zimními prázdninami
zahráli divadlo - pohádku O Karkulce.
Poprvé jsme si společně připomněli
poslední říjnový den halloween. Dáte nám
snad za pravdu, že tento anglosaský lidový
svátek, o kterém naši rodiče a prarodiče
neměli ani ponětí, se i u nás zařadil mezi
nejoblíbenější. Nechodíme sice od třídy
ke třídě s tradičním pořekadlem: „ Koledu, nebo vám něco provedu!“, nemalujeme na dveře zubní pastou, ale do kostýmů,
typických pro tento den, se oblékáme
a naše školní prostory zdobíme dýněmi, ať už vydlabanými nebo vyrobenými
z papíru, nebo zhotovíme různé postavičky
z okrasných dýní z našich zahrádek. I mezi
námi, deváťáky, byli ti, kteří se v onen říjnový den stylově oblékli, anebo na sobě
měli pavouka, netopýra….

třídě opustil, a že u všech tří byla první
třídní učitelkou právě p. J. Svobodová.
Potěšilo nás hodně, když zmíněná paní
učitelka přiznala, že měla z této akce trochu obavy, protože mezi jejími svěřenci je
„ pár kvítek z čertovy zahrádky,“ ale že vše
dopadlo nad očekávání dobře. Prý s námi
pracovali její žáci lépe než při běžných
hodinách. Paní učitelka je příliš skromná
a z nás udělala málem hrdiny dne, ale
koho by pochvala nepotěšila!
A tak jsme domlouvali po dobrých zkušenostech akci další - na mikuláše. Prvňáčci na nás čekali v tělocvičně. Na některých byl strach zřetelně viditelný a nebylo
divu - jednalo se o již zmíněná „ kvítka
z čertovy zahrádky.“ Dostali jsme od p. uč.
Svobodové seznam hříšníků. Těm nebylo
do smíchu, když měli předstoupit před
Mikuláše s objasněním, čeho se dopustili
(moc zapomínají, breptají v nevhodnou
chvíli, neposlouchají p. učitelku…). Většina z nich měla takový strach, že si troufla
dojít před Mikuláše a mluvit s ním jen
v doprovodu p. učitelky. Dostali sice uhlí
v sáčku, aby si uvědomili, že není vše v pořádku, ale slíbili polepšení. Bylo nám těch
„ hříšníků“ sice líto , ale ono to prostě někdy jinak nejde. Museli jsme si přiznat, že
ani my jsme nebyli jiní. A na druhou stranu - vždyť by to v té naší škole bylo moc
jednotvárné, kdyby v ní byli samí snaživí
a hodní žáci. Samozřejmě pak od nás

všichni prvňáčci dostali sladkosti a měli
jsme pro ně připraveny zábavné sportovní
discipliny. Bylo nám s nimi moc příjemně!
A jestli těm malým s námi taky, na to se
musíte zeptat jich.
Poslední společnou akcí obou tříd byla
pohádka Červená Karkulka v podání
9. B. Byl to náš vánoční dárek pro prvňáčky. Snad jsme je trochu potěšili, pobavili
a rozesmáli. Snažili jsme se. Pohádka měla
klasický děj, ale s upravenými dialogy.
Řekli bychom - ušitými na dnešní dobu
a mluvu. Např. vlk říká : „ To je život, to je
nuda. Nikde ani živáčka. Takovou pěknou
zkratku tady máme a nikdo po ní nechodí. Já se nudím, jak já se nudím…“ Anebo
Karkulka : „Necháš ten košík, potvoro?
Chtěl jsi sníst něco, co patří babičce, a to
žádný slušný vlk nedělá.“ A vlk se uraženě
brání: „ Já nejsem žádná potvora, já jsem
vlk. Ona se mě ta holka vůbec nebojí a ještě mě poučuje. To jsou ale dneska lidi !“ …
A co říci na závěr? Baví nás dělat něco,
co má odezvu, co se líbí. Budeme se
i v druhém pololetí tohoto školního roku
snažit prvňáčky zabavit. Držte nám palce,
ať se nám daří a nápady se hrnou do našich hlav.
Za 9. B ze ZŠ Stříbro Gagarinova
E. Němečková

Naše patronátní akce s 1. B paní učitelky J. Svobodové probíhala tak, že jsme
pomáhali prvňáčkům vyrábět papírové
dýničky. Moc nás to bavilo, připadali jsme
si důležití, jako v pozici rodiče, vychovatele nebo učitele. Nejsme ještě zdaleka dospělí, ale kdybyste viděli a pocítili tu hezkou pracovní atmosféru a zaujetí, s jakým
naši nejmladší tvořili. Snažili se opravdu
moc a my jsme jen dohlíželi, pomohli radou, s vystřihnutím … Je mezi námi jeden
žák, který má v první třídě svého brášku.
A představte si, že tito dva mají ještě staršího brášku, který už naši školu po deváté
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Ohlédnutí za prosincovou „šňůrou“ dětského pěveckého sboru ZŠ Mánesova
K období adventu neodmyslitelně patří tóny vánočních melodií. I náš školní
pěvecký sbor pod vedením Mgr. Blanky
Červené s hudebním doprovodem Mgr.
Michaely Erbesové se snažil zpříjemnit
stříbrské veřejnosti tento čas svými vystoupeními. A že jich nebylo málo!
Svoji koncertní šňůru jsme zahájili
1. adventní neděli na stříbrském náměstí
při rozsvěcení vánočního stromu.
Pokračovali jsme 13. prosince, kdy se
konal Adventní koncert spřátelených českých a německých škol v krásném prostředí moderního kostela v Altenstadtu
(SRN). Zde vystoupil také školní band
pod vedením Mgr. Kláry Kastlové.
V sobotu 15. prosince jsme byli pozváni na akci „Slet andělů“ do Rozvadova.
V malebném kostelíku jsme zazpívali asi
150 členné sešlosti část svého vánočního
repertoáru. Byli jsme zde nadšeni vřelým přijetím a milou atmosférou. Pro nás
vskutku andělské odpoledne.
Hned následující den, 3. adventní neděli, se uskutečnil náš největší předvánoční koncert se skupinou teepee, ve stříbrském kině. Bylo pro nás velkým zážitkem
zazpívat si s tak vynikajícími muzikanty Terezou Lavičkovou a Mírou Patočkou.
18. a 19. prosince nás čekaly dvě již
tradiční školní akce - podvečerní „Zpívá-

ní u Betléma“ na dvoře školy a „Zpívání
na schodech“, kterým jsme snad zpříjemnili dopoledne všem žákům i učitelům
naší školy. Na obou těchto akcích vystoupil opět i školní band, tentokrát obohacený i o šikovné sólisty z 2. stupně.
Na 20. prosince nás přizval divadelní
soubor Divoch, abychom se stali součástí
jejich oživlého Betlému. A to už jsme byli
téměř ve finále, protože hned následující
den jsme zakončili naše předvánoční „turné“ v kostele Nanebevzetí Panny Marie
ve Stříbře na netradičním vánočním kon-

certu s plzeňskou folkovou kapelou HoP
a ŠaVani a skupinou Michala „Rajčáka“
Vokurky a jeho přátel.
Tímto koncertem jsme příjemně ukončili pěkné, ale zároveň náročné období
našich předvánočních akcí. Všem dětem,
které se jich účastnily, patří velké poděkování za jejich nasazení, píli, zodpovědný přístup a vzornou reprezentaci školy
a také za radost, kterou všem svým posluchačům určitě přinesly.
Za pěvecký sbor ZŠ Mánesova, Stříbro
B. Červená, M. Erbesová

zapečetěnými kasičkami rozešli po celém
městě, se krátce po poledni znovu shledali ve velkém sále stříbrské radnice, kde je
přijal starosta města Ing. Václav Votava.
Pan starosta dobrovolníky ocenil za to, že
se na dobročinné akci podíleli a vyjádřil
potěšení, že se město Stříbro do sbírky
pravidelně zapojuje.
Úspěch Tříkrálové sbírky - největší

dobrovolnické akce v České republice závisí na ochotě a spolupráci nás všech.
Proto bych chtěl za ZŠ Mánesova vyjádřit
poděkování 51 koledníkům a jejich rodičům, pracovníkům Farní charity Stříbro,
dobrovolníkům, a především všem štědrým občanům, kteří do sbírky přispěli.

Tříkrálová sbírka
První lednové pondělí se ve Stříbře
uskutečnila každoroční Tříkrálová sbírka.
Žáci ZŠ Mánesova vyrazili 7. ledna do ulic
v doprovodu zaměstnanců Farní charity
Stříbro a dobrovolníků, aby přestrojeni
za krále Kašpara, Melichara a Baltazara
pomohli vybrat příspěvky, které podpoří
různé charitativní projekty.
Tříkráloví koledníci, kteří se ráno se
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Vánoční koncert ZUŠ
Tradiční Vánoční koncert žáků Základní umělecké školy ve Stříbře byl připraven na pondělí 17. prosince 2018.
Od 18.00 hodin se zaplněná aula Gymnázia ve Stříbře rozezněla tóny fléten, houslí,
klarinetu, klavíru, kytary, trubky, zpěvu
a elektronických klávesových nástrojů.
Mezi více než 35 vystoupeními nechyběly
soubory ZUŠ - Flétničky ze Stříbra, dět-

ský pěvecký sbor Stříbráček nebo Velký
dechový soubor. Tyto koncerty jsou oblíbené a vždy velmi dobře navštívené. Malí
umělci i posluchači si milou a vstřícnou
atmosféru užívali, děti moc krásně hrály
a posluchači je odměňovali potleskem.
Myslím, že Vánoční koncert ZUŠ Stříbro
opravdu naplnil všechna očekávání, děti
si užily vystoupení a sladkou odměnu,

posluchači dostali příležitost se na chvíli
v předvánočním shonu zastavit a ocenit
práci dětí a jejich pedagogů.
Doufáme, že rok 2019 přinese další
stejně úspěšná vystoupení.
Hana Bezděková,
učitelka ZUŠ Stříbro

Vánoce pejskům
a kočičkám
Žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy Stříbro pod vedením učitelky Veroniky Šatrové připravili krásnou
výstavu v HM Globus v Plzni Chotíkově.
Výstava vyvrcholila v pátek 21. 12. 2018,
kdy si obrázky pejsků a kočiček mohl každý zakoupit.Výtěžek ve výši 16 tisíc korun
převzal Karel Bobál pro Psí útulek a záchrannou stanici ve Studánce.
Na výstavě bylo celkem 60 výtvarných
prací.
František Kratochvíl

Základní umělecká škola Stříbro připravuje
K 1. lednu 2019 navštěvovalo Základní
uměleckou školu Stříbro celkem 286 žáků.
Ve II. pololetí školního roku připravuje
škola řadu koncertů, výstav a projektů.
24. února v 11.00 hodin pořádá škola
Matiné žáků ZUŠ Stříbro v Západočeském
muzeu v Plzni.
19. března bude v Předsálí Jednacího
sálu Senátu PČR v Praze vernisáž výstavy U nás na západě. K vidění budou práce žáků ZUŠ ze Senátního obvodu č. 3
a Grundschule Waidhaus. Záštitu nad výstavou má senátor Miroslav Nenutil. Tato
akce se uskuteční již podeváté.
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13. dubna ve14.00 hodin začne v Kulturním domě ve Stříbře XXVI. přehlídka
mládežnických orchestrů. Přehlídku bude
tradičně uvádět Jaroslav Kopejtko.

26. června bude v Rozvadově koncert
spojeného orchestru ZUŠ Stříbro a Musikschule Waidhaus s německým a českým dirigentem.

23. dubna bude vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Stříbro
v Městském muzeu ve Stříbře s názvem
Vlastníma rukama. Výstava potrvá
do 17. května.

Škola připravuje ještě řadu koncertů
a zúčastní se různých soutěží. Soubory ZUŠ uslyšíte také na městských akcí
a i jinde.

31. května a 1. června bude ZUŠ Stříbro pořádat akce v rámci Celostátní happeningu základních uměleckých škol
ve veřejném prostoru ZUŠ OPEN. Tato
akce je největší kulturní událostí v České
republice.

Koncem března škola zveřejní plán
promenádních koncertů.
O všech akcích se dočtete ve Zpravodaji města Stříbra.
František Kratochvíl
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Stříbrský šíp
Dům dětí a mládeže Stříbro společně s LK Lukostřelci Českého lesa a MKS
Stříbro uspořádali 20. ledna 2019 v prostorách kulturního domu ve Stříbře další
ročník lukostřelecké akce pod názvem
Stříbrský šíp. Jednalo se o odpolední lukostřeleckou akci určenou pro mládež
z lukostřeleckých zájmových útvarů DDM
Stříbro a DDM Tachov.
Lukostřeleckého závodu, jehož letošním hlavním cílem bylo, aby si děti
vyzkoušeli závodní rytmus a atmosféru
lukostřeleckého závodu, se zúčastnilo 24
dětí všech věkových kategorii.

Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích
a dvou soutěžních kolech. Po kvalifikačním kole stříleném na 10 x 3 šípy absolvovali všichni přihlášení eliminaci napříč
kategoriemi.
V kvalifikační části v kategorii žáci
do 10 let - střílí na vzdálenost 10 m na terč
velikosti 80 cm - zvítězila Květa Dvořáčková.
V kategorii mladší žáci- střílí na vzdálenost 18 m na terč velikosti 80 cm - se
na 1. místě umístilJan Matouš.
V kategorii starší žáci - střílí také
na 18 m, terč velikosti 60 cm - se umístil
na 1. místě Tomáš Krejča.

V kategorii kadet - střílí na 18 m a terč
velikosti 40 cm - nejvíce nastřílela Klára
Mužíková.
V eliminační /vyřazovací/ části se
nejlépe vedlo Elišce Gondekové žákyně
do 10 let, která ve finále porazila Kláru
Mužíkovou (dorost). V souboji o 3. Místo
porazil Tomáš Krejča Jana Matouše.

dilVranov pod vedením Pavla Zpěváka. Na druhém místě Stříbro pod
trenérem panem Zemanem. Na třetím
místě Potužáci a na čtvrtém Konstantinovy Lázně pod vedením pana Šaška.
Na konečném pátém „citronovém“
místě pak družstvo Teplé pod vedením Petra Kocourka. Tímto bychom
rádi poděkovali všem týmům za účast

a zároveň vzdali úctu a hold za 7.ročník
memoriálu pana Potužáka. V neposlední řadě chceme vyzdvihnout bojovnost
stříbrského týmu ve složení M. Zeman,
J. Čubr, L. Fürst, E. Hruška, L. Kudlik
a P. Roman. Za sponzoring děkujeme
L. Novákovi /Novákovo Budějcké uzeniny/.
J. Čubr

R. Mužík

Malá kopaná
V sobotu 5. ledna se konal 19. ročník takzvaného Mastného turnaje, který pořádali Miroslav Zeman a Pavel
Zpěvák, a zároveň Memorial na památku pana Potužáka, jehož se zúčastnilo
pět týmů: Stříbro, Teplá, Vranov, Konstantinovy Lázně a také Potužáci. V
tomto ročníku první tři místa zůstala
ve Stříbře a okolí. První místo obsa-
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Muzejní náměstí otevřeno
Prostor před stříbrským muzeem doznal v posledních měsících minulého roku
velkých změn. Nejen, že bylo toto Muzejní
náměstí vydlážděno a osazeno lavičkami,
ale zejména vznikly směrem k budově
čp. 437 schody, nad nimiž plocha přímo
vybízí k nejrůznějším kulturním vystoupením. Poprvé se o tom mohli návštěvníci
přesvědčit 20. prosince, kdy bylo náměstí u příležitosti zpívání koled a oživlého
betlému slavnostně otevřeno. Starosta
Václav Votava i místostarosta Martin
Záhoř ubezpečili diváky, že město chce
tento prostor zasvětit kultuře, a doufají,
že by tu mohla během letních měsíců
vzniknout jakási provizorní venkovní scéna.
Každopádně se náměstíčko při vystoupení pěveckého sboru Stříbráček i během
oživlého betlému v podání místní divadelní společnosti DIVOCH zaplnilo a lidé
si společně při zpívání koled užili pěkné
předvánoční chvíle. Program ještě doplnilo vystoupení stříbrské mateřské školy
a kapely Ivana Kudrny.
Text: David Blažek
Foto: Zbyněk Navrátil

KINO SENIOR
Na únor jsme vybrali
pro seniorskou projekci
nový český film

HOVORY S TGM
ÚTERÝ 12. 2. 2019
od 14.00 hodin
Vstupné 60,- Kč
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Stříbro zažije první SLAM POETRY
Možná už jste ten pojem někdy zaslechli, možná ne. Slam poetry je specifický styl stand-up vystoupení, který však
musí být dostatečně zpěvný a básnický,
aby vyvolal u diváků ohlas. Diváci během
takového vystoupení mohou vidět vlastně
směs rapu bez hudby, básnění, pohyb plný
gestikulace a kdoví čeho ještě. Cíl je však

jasný, a to vyburcovat publikum, pobavit,
vtáhnout přítomné do vystoupení. Věřte
nebo ne, ale slam poetry je i soutěžní disciplínou, která zná své mistry republiky.
My jsme dlouho zvažovali, kam tento
program umístit. Nakonec padla volba
na podkrovní sál stříbrského muzea, které
by mohlo jen umocnit atmosféru večera.

Během něj vystoupí mimo jiné i slameři ze
Stříbra, a já věřím, že je všichni nadšenci
netradičních a neokoukaných žánrů přijdou podpořit. Tak tedy první večer slam
poetry ve Stříbře - 15. března od 18.00 hodin v muzeu ve Stříbře.
David Blažek
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Co dnes budeme varit?
No přece, staré - skoro zapomenuté recepty, vztahující se k našemu regionu.
Vážení čtenáři, opět se po čase vracíme
k osvědčenému tématu - receptům. Tentokráte jsem zvolila staré recepty z našeho
regionu, předávané z generace na generaci.
Mnohdy se předávaly názorným příkladem, někdy ve starých dochovaných sešitcích, třeba po babičce. Každopádně každý
způsob, jakým to bylo učiněno, má svou
cenu. Vše jsou to recepty, které se tu u nás
vařívaly v mnoha kuchyních. Mnohdy jsou
i převzaté z jiných národních kuchyní, ale
patřily zde na stůl v mnoha domácnostech.
Každopádně to jsou recepty, které se nějakým způsobem sem k našemu regionu
vztahují.
Receptů jsou sice plné časopisy a internet, ale já jsem tentokráte konkrétně zvolila recepty mé drahé tchyně, která se učila
a následně vařila v hotelu Pupp v Karlových
Varech. Narodila se v roce 1922 na Tachovsku a celý její život se točil kolem vaření.
Práce v kuchyni, kterou milovala, ji posouvala v tomto oboru vpřed, a tak mnohdy
věc, u které se nečekal tzv. „zázrak“, zázrakem byla a to svědčilo o jejím přístupu
k věci a fortelnosti řemesla, které se vyučila. Její kuchyně, byla excelentní, oběd míval
několik chodů. Snad právě proto díky svému kuchařskému umu vařila pro mnoho
lidí na spoustě veselek a slavnostech v lokalitě kolem Boru u Tachova. Díky tomu, že
jsem jí občas v kuchyni při přípravě obědů
asistovala, osvojila jsem si některé její recepty a v kuchyni je léta používám. I dnes
jsou stále milovníci české a německé kuchyně, kteří ocení její speciality. Samozřejmě, že chápu, že doba se posunula, a snad
právě kvůli tomu sem nechci dávat recepty
složité a nutričně pro člověka v dnešní době
tzv. zatěžující, ale spíše recepty, které lze využít právě v dnešní době, a mohou obohatit
náš stůl třeba při nedělním stolování.
POLÉVKA Z KOŘENOVÉ ZELENINKY
50 g krupičky upražíme do zlatavé
barvy na lžíci oleje. Přidáme jedno vejce
a mícháme, aby nám nevznikly velké kusy.
Zalijeme vodou, osolíme a přidáme jemně
nastrouhanou zeleninu - směs 150 g celeru,
mrkve a petržele. Povaříme ještě asi čtvrt
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hodiny a můžeme servírovat. Navrch sypeme bohatě natí z petrželky, nebo sekané
pažitky. Obměnou může být, že vejce vmícháme až nakonec. Polévka je sytá a velmi
dobrá. Já do ní občas hned při smažení krupičky přidávám hrst ovesných vloček pro
dobrý pocit v bříšku.
Jelikož máme začátek února, měli bychom sem tam slupnout nějaké kyselé zelí.
Proto osvědčená klasika.
SZEGEDÍNSKÝ GULÁŠ,
stará i zdravější varianta s kynutým knedlíkem „sudeťáčkem“.
Pro klasickou variantu budeme potřebovat půl kila vepřového ramínka, nebo
velmi libového bůčku, které vložíme na dvě
cibule osmažené na sádle. Hned jak maso
orestujeme, přidáme dvě lžíce sladké mleté papriky. Osolíme, okořeníme kmínem
a dusíme do poloměkka. Než se podusí,
nakrájíme si kyselé zelí nadrobno a v hrnečku si rozkverláme smetanu s moukou polohrubou. Když je maso akorát, přidáme
nakrájené zelí, ještě podusíme doměkka,
a pak zalijeme smetanou s moukou.
Pro zdravou variantu maso nahrazuji
pleckem, smažím cibulku na oleji a zahušťuji kysanou smetanou. Leč přátelé, není
nad sádlo a klasickou smetanu - guláš je
jemnější a šťavnatější.
Jako příloha knedlíček, a ne ledajaký
knedlík. K segedínku musí být knedlík,
který dobře pije šťávu, jak říkávala moje
tchyně. Takže prosím knedlíček, který pojme hodně šťávy.

KNEDLÍK KYNUTÝ S BRAMBOREM
Namícháme si 200 g polohrubé a 200 g
hrubé mouky, uděláme důlek a do něj nalijeme 125 ml vlažného mléka, přidáme 45 g
droždí, špetku cukru a necháme pracovat.
Až vznikne kvásek, přidáme jedno vejce
a jednu lžičku soli a přistrouháme tři středně velké brambory. Propracujeme, necháme vykynout - hodinku. Pak děláme z těsta
koule, velké jako naše pěst, povaříme, a pak
knedlík překrojíme nití, ne nožem, napůl
a řeznou plochou pokládáme na talíř.
I když je rčení, že „Láska prochází žaludkem“, dnes mnohdy zatracováno. Já bych to
na lehkou váhu nebrala. Dobré a kvalitní
jídlo udělá své. A pak, díky tomu, že se recepty předávají z generace na generaci, dosahujeme toho, že se v dnešní kosmopolitní
kuchyni udrží, a to je velmi důležité.
Přeji Vám, vážení čtenáři, dobrou chuť.
Hana Štollová
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Knihovnice doporučují
Slívová, Lenka - Charlotta: žena T.G.M
Masarykovi byli moderní pár. Oba byli velcí idealisté, přemýšliví, kosmopolitní. Rebelovali v oblasti
náboženství, manželství i výchovy dětí. Ne všechno ale tehdejší společnost dokázala přijmout.
Jaká byla? Charlotta byla ženou mnoha paradoxů. Byla světice i rebelka, myslitelka i příliš hodná máma.
Snažila se v sobě spojit nespojitelné, zvládnout nároky dvou světů, světa konzervativního a světa moderního. Tříštila se v aktivitách pro své čtyři děti a z posledních sil pomáhala Tomáši Garrigue Masarykovi v mnoha jeho činnostech. Na vlastní zájmy jí příliš energie nezbývalo, přesto si však našla čas
i pro sociální práci a práci v ženském hnutí. Knížka se soustřeďuje především na méně známé příběhy
z Charlottina života a na nejvýraznější aspekty její osobnosti.

Holcová, Milena - Já nic, já Mohamed
Troufalý portrét zakladatele islámu. Miliarda a půl lidí ho vyznává, stejně tolik se ho bojí, ale jen hrstka
o něm něco ví. Na jedné straně bitvy ve jménu Alláha, na druhé devět manželek. Záruka, že se nebudete
nudit.
Příběh Mohameda, zakladatele islámu, jedné z klíčových postav světového kulturního dědictví, je vyprávěn srozumitelně, korektně a zábavně pro dospělé, s návodem, jak jej případně převyprávět. Holcová, sama babička sedmi vnoučat, má ověřené, že vyprávění funguje, zejména na děti. Jde o přímý
kontakt, můžete do něj promítnout svoji osobnost, herecké schopnosti, názory. Zvlášť, když jste s dětmi
sami někde na dovolené nebo na výletě. Nejen, že navodíte pocit blízkosti, ve skutečnosti není lepší výchovné páky, než vyprávění v napínavém okamžiku přerušit a pokračovat až po splnění nějakého úkolu.
Poslechnou. A ochotně.
Na osudu Mohameda čtenáři - a následně i děti - porozumí i základním principům, zásadám a zákonům islámu, seznámí se v kostce s obsahem Koránu. Autorka vyvrací některé mýty, používané islamofily i islamofoby, to vše přístupnou formou, v kapitolách plných napětí a zvratů.
Nedocenitelná knížka pro multikulturní poznávání všech generací, pro školy, mimoškolní a prázdninové aktivity, určitě pro vnímavé, inteligentní čtenáře.

Thomas, Alena - Děláme si to doma sami 3
Rosteme, zrajeme, rozrůstáme se. Třetí knížka Děláme si to doma sami je taková jako naše současné
životy, plná dětí, zahradních skrýší a bylinkového vyrábění. Tentokrát se točí kolem toho, co nám roste
kolem našich domů a co běžně třeba nepoužíváme.
Když člověk ví, stačí pak natáhnout ruku, utrhnout, vyrýpnout, sesbírat a dál se můžou dít jen samé
zázraky.

Špaček, Ladislav - Rokovy výlety do historie: Etiketa pro školáky
Kniha je zajímavou kombinací současnosti a minulosti. Jednou linií jsou kouzelné výlety hlavního
hrdiny Roka do různých historických epoch, kdy se seznamuje se životem na dvorech nejslavnějších
panovníků v dějinách, druhou linií je jeho život obyčejného chlapce v současnosti, který poznává
pravidla chování v rodině, ve škole i ve společnosti.
Obě linie se prolínají a poskytují čtenáři poučení o etiketě minulosti i současnosti. Kniha je určena
dětem školního věku od osmi let.
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Filmové postřehy Laca Kajaby
Milé a milí,
klasika říká - únor bílý, pole sílí. Upravíme
lehce klasiku na - únor bílý, kino sílí? ☺
Malá ochutnávka následuje…
Tento film je o muži, skrývajícím se
před stínem své minulosti v poklidném
Karibiku, kde tráví většinu dnů na lodi,
Ticho před bouří. Božský klid mu
však naruší příjezd bývalé manželky Karen, která má nezvyklou potřebu - zbavit se svého násilnického partnera, který
ohrožuje ji, ale i syna. Muž začíná jednat
a společně s partnerem exmanželky se vydává na plavbu, kde jej plánuje zabít. Jako
každý životní osud a příběh, ani tento však
není černobílý a verzí pravd existuje hned
několik. Otázkou je, které se rozhodneme
věřit.

a McConaugheye, první byla Interstellar
(2014)
- o druhou spolupráci jde také mezi
McConaughey a Djimon Hounsou, první
byla Amistad (1997)
- natáčelo se na ostrově Mauricius (kde se
točilo dalších cca 150 filmů, např. seriál
Vražedné pobřeží z 90. let)
- o scénář i režii se postaral Steven Knight,
který napsal Východní přísliby, natočil
vynikající drama Locke a má na kontě
i gangsterský seriál Peaky Blinders
- tento britský tvůrce debutoval v roce
2013 snímkem Noční jízda. Zkušenosti
však nasbíral především jako scenárista.
Podepsaný je pod filmy Spojenci, Dokonalý šéf nebo Špína Londýna, za který byl
dokonce nominovaný na Oscara.
Jako scenárista a režisér debutoval Jiří
Mádl v roce 2015 snímkem o klukovském
přátelství a rodinných tajemstvích Pojedeme k moři. Získal za něj Cenu české filmové kritiky pro objev roku, nominován byl
i na Českého lva. Mádlova prvotina oslovovala diváky vtipem i dojetím.
Na debut chtěl Mádl navázat komediálním dramatem Na střeše.

To uvidíme v české premiéře od 31. 1.
aneb ve Stříbře 14. 2., na Valentýna (v tento svátek je také někdy ticho před bouří…
pozn. LK)
Ale co o filmu asi nevíte:
- zpočátku měla být do role bývalé manželky obsazena Uma Thurman, ale nakonec ji dostala Diane Lane
- roli Karen (Anne Hathaway) měla hrát
Christina Ricci, která ji odmítla kvůli filmu 10 Things We Should Do Before We
Break Up (2018)
- hlavní postavu hraje Matthew
McConaughey, který získal Oscara
za hlavní roli ve filmu Klub poslední naděje (2013), ale v nedávné době si připsal
pár nehezkých propadáků - jako Boj za
svobodu nebo Zlato
- jde o druhou spolupráci A. Hathaway
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Na scénáři začal Jirka pracovat v době
studií ve Spojených státech. „V New Yorku
jsem rok bydlel na kolejích s asijským ilegálem. Můj kamarád si prošel podobným
osudem jako mladík ve filmu. Byl jsem
součástí jeho dobrodružství téměř tři roky
a vím, jak může oslovit a především pobavit diváky,“ říká rejža a přidává: „Novinka
by mohla zaujmout „drzostí, humorem

a chutí do života“, která z hlavních hrdinů
prý vyzařuje. Zároveň věřím, že všichni
bychom byli rádi, abychom byli schopni
chovat se tak trochu jako Rypar. Nebo já
teda určitě. Asi jsem ho i proto napsal, že
bych rád jednou takový byl. Jedná zcela
tak, jak to cítí, vtipkuje, vymýšlí, když se
naštve, vybouchne. Zároveň pomáhá, odpouští. Je tvrdý a něžný zároveň. Ten kontrast je vždycky lákavý“.
Jenže v první den natáčení 25. září 2017
podlehl následkům pádu do Vltavy představitel hlavní role Jan Tříska, a Mádl musel projekt zastavit.
„Nebylo jednoduché hledat nového
představitele pro hlavní postavu profesora Rypara poté, co nás opustil Jan Tříska.
Ale Alois Švehlík mi najednou tak padl
do oka, že už jsem necítil jen zarputilost,
ale opravdové těšení se na jednotlivé scény
s ním. Člověk musí věřit, že se věci dějí,
protože tak mají být,“ líčil Mádl ve Všechnopárty vysílané na silvestra 2017.
A mimo výše uvedeného víte, že
- film má českou premiéru 7. 2. a stříbrskou 19. 2.?
- Jirka M. kromě režie tohoto snímku
Na střeše v poslední době hrál v akčním
středometrážním sci-fi filmu První akční
hrdina (2017) nebo v charitativním fiktivním dokumentu Zpovědnice Jiřího Mádla
(2017)? Předtím si střihl roli režiséra Jana
Němce v anarchistickém Vlku z Královských Vinohrad (2016), jehož premiéry se
autor Němec bohužel nedožil
- producentkou filmu je Monika Kristlová
ze společnosti DawsonFilms, v jejíž produkci vznikl snímek 3 sezony v pekle, oceněný 3 Českými lvy? Koproducenty jsou
Česká televize, Barrandov Studio, Barbara
Janišová Feglová ze slovenské společnosti
Hitchhiker Cinema, společnosti In Vestito
a RTVS. Záštitu nad filmem převzala starostka Prahy 2 Jana Černochová
- kreativní producent ČT, Michal Reitler
o filmu řekl: „Oceňuji, že si to Jirka nedělá
vůbec snadné. Příběh postavený na dvou
postavách, starém zahořklém muži a vietnamském chlapci, Jirkovi nenabízí příliš
prostředků, jak barvitě a zábavně vyprávět
o hledání naděje, když máte pocit, že už
žádná není. Ale ono to takové je. Nápadité, křehké i vtipné“?
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Scénárista veseloher Bezva ženská
na krku, Láska je láska a Život je život či
seriálu Na vodě tentokrát poslal své postavy do světa sportu. Hlavní hrdinka
filmu v podání Zlaty Adamovské prožila
se svým manželem tak báječný život, že
se rozhodla splnit i jeho poslední přání zaběhnout maraton. Svérázná, energická
a milující matka tří dospělých dcer v tom
nevidí žádný problém. Vymyslela totiž, že
si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají ji jako
rodinná štafeta. Dosud sice žádná z nich
nikdy neuběhla ani metr, ale organizátorka spoléhá na to, že do startu zbývají ještě
tři měsíce a že trenér čili Vladimír Polívka
připravil skvělý kondiční plán. Jenže jsou
tady ty dcery, které mají úplně jiné starosti….
Co k filmu Ženy v běhu říkají tvůrci
a hrající?
- režisér Martin Horský: „Obdivuji ženy,
kolik toho dokážou ve svém životě zvládat. Jsou vlastně v neustálém běhu, stejně
jako naše hrdinky, které si k tomu dočasně
přibraly ještě běh maratonský. Název Ženy
v běhu tedy v sobě nese dva významy,“
- scénárista Martin Horský: „Jako scénárista jsem už jenom psal doma u počítače a úplně mě to nebavilo, tak jsem chtěl
mezi lidi. Je to hrozně fajn a baví mě to
tady s tou partou herců, kteří tomu dávají
taky kus ze sebe, a myslím, že scénář, který jsem napsal, dostávají ještě výš, a to mě
strašně těší. Po dvou měsících byla napsaná první verze, která ale prošla během té
doby, než jsme začali natáčet, mnoha dalšími změnami, až jsme se dostali k té finální, kterou tady natáčíme. Vždycky, když
píšu scénář, tak to opravdu mám s čis-

tou hlavou, nikoho si tam nepředstavuju
a soustředím se jen na děj a dané postavy.
A pak teprve přichází na řadu myšlenky
na to, kdo by to mohl hrát“
- představitelka maminky, Zlata Adamovská: „Je to lidský a vtipný příběh o tom, že
člověk by se neměl nikdy vzdávat, zvlášť
pokud se může opřít o skvělou rodinu. Já
jsem podobně rodinný typ a oceňuji, když
držíme všichni pohromadě. Navíc jsem
životní optimistka a věřím, že pokud mě
něco srazí na kolena, vždy najdu sílu se
zvednout.“ a přidává „Diváci mě uvidí běhat, to se jim jen tak nepoštěstí! Ať přijdou
na tuto rodinnou komedii, ve které nechybí humor a silné emoce.“
- nejmladší dcera v podání Jenovéfy Bokové zve diváky: „Určitě na skvělé obsazení. Bylo to krásné natáčení plné smíchu,
a tak doufám, že i diváci se podobně filmem prosmějí, až se na něj budou dívat.“
- prostřední dcera, Veronika Khek Kuba-

řová, přidává: „Bude to znít možná jako
klišé, ale na to, že se pobaví u filmu, který
je laskavý, milý a hezky natočený. Navíc
je ten film o věcech, které ze svých životů
všichni dobře známe, a bude fajn se jim
v kině zasmát.“
- Tereza Kostková, v roli nejstarší dcery
řekla: „Nic proti telce, má to své kouzlo
být zavrtán v dece na gauči, ale je hezké opět si vzpomenout na to, co přináší
společné vnímání a sdílení filmu. A velké
plátno, je velké plátno.“
- filmový kondiční trenér, Vladimír Polívka, také zve diváky: „Na hezkou, dobře
napsanou romantickou komedii. A taky
na to, že když na ni půjdete se svými partnery nebo kamarády, strávíte příjemný
čas. A ještě se pobavíte tím, jak všechny
ty věci, které v životě normálně řešíte, řeší
někdo jiný, a třeba se můžete nechat inspirovat tím, jako to ne/dělat.“
Co asi o tomto filmu nevíte, je, že:
- producentem snímku je Tomáš Hoffman, který produkoval například Účastníky zájezdu nebo Ženy v pokušení
- diváci se mohou těšit i na Ondřeje
Vetchého a Martina Hoffmana (Luďas
z aktuálního seriálu Most! v ČT)
- Zlata Adamovská se rozhodla hrát ve filmu po přečtení scénáře
- natáčení filmu začalo v polovině srpna
2018 a skončilo v polovině září. Většina
filmu se odehrává v Praze, jako lokace využil štáb například Vyšehrad nebo oboru
Hvězda. Scény u moře se natáčely v Dánsku (ale jestli skutečně tam, to nechtěl režisér prozradit)
- česká a světová premiéra byla 31. 1.
Tak na shledanou příště !

Laco Kajaba
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Únor 2019
V sekci program kina můžete provést rezervaci.

4. 2. Po
5. 2. Út
9. 2. So
12. 2. Út
14. 2. Čt
19. 2. Út
21. 2. Čt
23. 2. So
26. 2. Út
28. 2. Čt

www.mks-stribro.cz

19.00 				CENA ZA ŠTĚSTÍ 				
Přístupnost od 15 let
DRAMA/KOMEDIE - ČR				92 min		Vstupné 110,-Kč

19.00 				
BUMBLEBEE
					

AKČNÍ/DOBRODRUŽNÝ – USA			113 min		Vstupné 120,-Kč

10.00 				LEGO PŘÍBĚH 2			
ANIMOVANÝ/DOBRODRUŽNÝ
- DÁNSKO,KANADA,USA				

14.00 		

		

Přístupnost od 12 let
KOMEDIE/DRAMA - ČR

Vstupné 60,-Kč

106 min		

Vstupné 120,-Kč

NA STŘEŠE

				

19.00 				

80 min		

TICHO PŘED BOUŘÍ

Přístupnost od 15 let
DRAMA/THRILLER - USA - titulky 			

19.00 				

Vstupné 120,-Kč

HOVORY S TGM

Přístupnost od 12 let
HISTORICKÝ - ČR 					

19.00 				

105 min

97 min		

Vstupné 120,-Kč

ALITA: BOJOVÝ ANDĚL

Přístupnost od 12 let
AKČNÍ/DOBRODRUŽNÝ - KANADA,USA 		

122 min		

Vstupné 130,-Kč

10.00 				LEDOVÁ SEZÓNA:
					MEDVĚDI JSOU ZPĚT
ANIMOVANÁ KOMEDIE - INDIE, USA		

19.00 				

91 min		

VŠICHNI TO VĚDÍ

Přístupnost od 12 let
DRAMA/THRILLER - ŠPANĚLSKO, FRANCIE - titulky 132 min		

19.00 				

Vstupné 120,-Kč

Vstupné 100,-Kč

ŽENY V BĚHU

KOMEDIE – ČR					93 min		Vstupné 120,-Kč

VYUŽIJTE MOŽNOSTI PŘEDPRODEJE V MKS - KINĚ SLAVIA STŘÍBRO
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SOUHRN AKCÍ NA ÚNOR 2019
3. 2.

15.00 - MAŠKARNÍ REJ PRO DĚTI					

KD

7. 2.

18.00 - POVÍDÁNÍ LIBORA MARKA O HRADECH PŘIMDA A GUTŠTEJN

KINO SLAVIA

8. 2.

17.00 - VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ JANA PICKY „ARTEFAKT“

MĚSTSKÉ MUZEUM

16. 2.

20.00 - DISCO PÁRTY 90. LET						

KD

17. 2.

15.00 - DUO ŽÁKOVEC - taneční odpoledne /ne/jen pro seniory		

KD

22. 2.

20.00 - MATURITNÍ PLES SOŠ						

KD

23. 2.

20.00 - RYBÁŘSKÝ PLES							KD

23. 2.

19.30 - 8. REPREZENTAČNÍ OSTROSTŘELECKÝ PLES			

BESEDA

24. 2.

11.00 - HUDEBNÍ MATINÉ ŽÁKŮ ZUŠ STŘÍBRO				

ZÁPADOČESKÉ MUZEUM

										V PLZNI
25. 2.

19.00 - MIROSLAV DONUTIL S POŘADEM CESTOU NECESTOU		

12. 2. - 28. 3.

probíhá v Městském muzeu výstava fotografií Jana Picky „ARTEFAKT“

do 6. 3.		

probíhá v Městské knihovně výstava fotografií Josefa Teršla

KINO SLAVIA

MĚSTSKÉ TRHY ve dnech 14. a 28. 2. 2019
Připravujeme:
2. 3.

BRUTUS V KD

15. 3.

SLAM POETRY – BÁSNICKOZPÍVANÝ PŘEDNES

30. 3.

NAĎA KONVALINKOVÁ A MARCEL ZMOŽEK – KLUBOVÝ VEČER

Plesy:
9. 3.

ŠIBŘINKY

22. 3.

PLES ÚNĚŠOVSKÉHO STATKU

12. 4.

MAJÁLPLES

Uzávěrka dalšího čísla je 15. 3. 2019
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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