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Nově opravené schodiště mezi ulicemi Jiřího z Poděbrad a Plzeňská

cena 10 Kč
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
je za námi rok 2021, který budeme teprve
rekapitulovat. Byl obdobím, které mělo
své pozitivní i negativní stránky. To tak
bývá. Loňský rok bude pro některé z Vás
spojen s covidem, pro některé s volbami
do Poslanecké sněmovny, pro některé se
zdražením energií. To jsou ty záležitosti,
které se dotkly nás všech. Přestože tomu
tak je, věřím, že osobně pro Vás minulý
rok byl mnohem pozitivnější, že jste zažili
mnoho lásky, štěstí, přátelství a rodinné
pohody.
Osobně nikdy nepřikládám změně
roku žádný význam. Je to spíše komplikace při vyplńování dat v rámci podpisování, nežli mně to dojde. Takže budu
pokračovat ve standardním popisu práce na úřadě za minulý měsíc - prosinec
a hodnocení období předcházejícího si
nechám na jindy.
Ač jsem osobně věřil, že budu popisovat zejména dojmy ze vzájemných setkání na kulturních akcích se spoluobčany,
přáteli, tak ze známých důvodů tomu
tak není a věřte, je mi to moc líto. Je to
smutné i z toho důvodu, že bezpočet lidí
z městských organizací, škol a spolků připravovalo dlouhou dobu tento program.
Za jejich, byt´ nenaplněnou spolupráci,
jim chci moc poděkovat. Uskutečnilo se
pouze několik akcí. Oficiálně koncert skupiny KrisKros, který se odehrál v kostele
Nanebevzetí Panny Marie, varhanní ekumenický koncert v kostele Všech svatých,
neoficiálně proběhlo rozsvícení vánočního stromku města a vánoční výzdoby,
pouze za přítomnosti kamer a kolemjdoucích. Doufám, že se všichni společně
sejdeme 1. ledna na náměstí, v rámci akce
Novoroční punč.
Z činnosti vedení města je důležité zmínit několik zásadních momentů. Zastupitelstvo města Stříbra schválilo rozpočet
na rok 2022, který bych označil slovem
investiční, prorůstový. Dále jsme stabilizovali očkovací centrum v objektu KD
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Stříbro, kde i po určitém naléhání došlo
k rozšíření pracovních hodin. Podařilo se
nám otevřít nepřetržité testovací centrum
PCR testy v objektu Mánesova 16. Rada
města Stříbra přes značný nárůst cen energií pro rok 2022 schválila pokračování
činnosti zimního stadionu, minimálně na
tento měsíc a jsem osobně přesvědčen, že
bude pokračování i v následujícím měsíci.
Nad financemi převážila podpora sportu
a zejména aktivit našich dětí.
Ze stavebních činností jsme úspěšně
dokončili revitalizaci budovy polikliniky,
za kterou město zaplatilo celkovou částku ve výši 13 639 819 Kč. Tento projekt
byl financován za podpory Ministerstva
pro místní rozvoj. Dále pokračuje stavební činnost v rámci vestavby učeben
v DDM. Převzali jsme úspěšně dokončenou opravu městských hradeb v lokalitě
ul. Hradební, pod Židovskou brankou
- dílo za cca 3,5 mil. Kč. Splnili jsme též
očekávání mnoha občanů, kteří využívají
kamenné schodiště z ul. Jiřího z Poděbrad
do ul. Plzeňská. Dílo bylo dokončeno,
převzato. Jeho cena je cca 5,5 mil. Kč. Musím se přiznat, že z výsledku mám osobně
velikou radost a podělím se s Vámi o ni,
alespoň fotkou, která je pro Vás zároveň
pozváním na prohlídku.

SMMS Stříbro dokončilo několik oprav
chodníků v ul. Máchova a provedlo výstavbu zpevněné plochy do 300 m2 v ulici
Nerudova, kterou budou přechodně využívat vozidla k parkování. Lesy města Stříbra v loňském roce zaznamenaly rekordní
výsadbu - o jejich činnosti se nyní budete
moci lépe informovat na nových facebookových a webových stránkách. Město
připravuje mnoho dalších projektů, které
jsou ve schváleném rozpočtu města. Těmi
se budeme zabývat později.
Vážení spoluobčané, přátelé, milé děti,
dovoluji si Vám zcela upřímně popřát
do nového roku 2022 vše nejlepší, mnoho lásky, štěstí, spokojenosti, pracovních
i studijních úspěchů a zejména osobní pohodu. Samostatně Vám všem chci popřát
to nejdůležitější a nejcennější co máme
a zvláště v této době - zdraví. Věřím
a jsem v tom optimistou, že pro nás všechny bude tento rok novým světlem, které nás vyvede z období temna. A slovy
klasiků - Odešel starý rok, sláva novému,
lepšímu a úspěšnějšímu. Nechť se Vám
všem moc a moc daří.
S úctou Martin Záhoř,
starosta města.
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Program regenerace naší památkové zóny
Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vám předložit na pokračování Program regenerace naší památkové zóny. Tento dokument zpracoval
Vl. Hanzlíček, vedoucí odboru výstavby
pro prosincové jednání zastupitelstva našeho města. Osobně si myslím, že je dobré
poznávat město, ve kterém žijeme, někteří
z nás od dětství až do stáří. Tito občané
mohou posoudit nejlépe, jak se nám daří
naše město v posledních letech zvelebit.
Přeji vám zajímavé počtení.
Karel Neuberger
radní města a předseda výboru VVaÚP
HISTORICKÝ A ARCHITEKTONICKÝ VÝVOJ MĚSTA STŘÍBRA
První zmínka o hornické osadě s kostelíkem Panny Marie se objevuje v roce 1183
v listině Bedřicha Přemyslovce. Zprávy
o dědině při dolech a kostelu v ní jsou
dosti pochybné a nelze je vztahovat přímo na Stříbro. Tato osada ležela na břehu
řeky Mže. Právě od jejího názvu, který je
v latině „Misa“, byl odvozen i v minulosti
užívaného německého názvu „Mies“. V letech 1240 - 50 bylo na skalnatém ostrohu
nad hornickou osadou založeno královské
město Stříbro, které se tak výslovně jmenuje poprvé k r. 1275. Ve 2. polovině 15.
století bylo Stříbro rozšířeno o tzv. Nové
město, které bylo postavené na jižní straně
ostrožny nad řekou. Tato část měla vlastní opevnění. Úpadek nastal r. 1623, když
pro účast na odboji byly městu všechny
statky zkonfiskovány a samo zastaveno
Kristiánu z Ilova, který přivedl město na
mizinu. Za třicetileté války (1618-48)
bylo Stříbro značně poškozené a v letech
1639, 1645 a 1647 vydrancované Švédy.
I když v roce 1660 byly opět v okolí Stříbra otevřeny doly na olovo, obnovovala
se jeho prosperita velmi pomalu, protože
za války bylo ve městě zničeno 140 domů
a dalších sto bylo opuštěno. Přes veškerou
snahu se Stříbro z následků tohoto úpadku vzpamatovávalo až do 2. poloviny 18.
století, kdy se ve městě začal opět rozvíjet
stavební ruch, který vyvrcholil v 1. polovině 19. století v empírových přestavbách
měšťanských domů. Významný podíl
na hospodaření města měly okolní doly
na olověnou rudu, které dodávaly olovo
rakouské armádě v dobách napoleonských válek.
V historickém jádru Stříbra se kromě

Pohled na město od západu

gotiky dochovaly velmi výrazné renesanční stavby, např. architektura radnice
a řada patricijských a měšťanských domů
s dochovanými renesančními portály.
Po nevýrazném působení barokního slohu se do tvářnosti města zapsal empír,
který svými fasádami velmi často zakrývá
renesanční zdivo staveb. Stříbro vzhledem
ke své poloze a zachované historické architektuře patří mezi nejmalebnější města
v západních Čechách.
SOUČASNÝ STAV HISTORICKÉHO
JÁDRA MĚSTA A MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY
V souladu s Programem regenerace
městské památkové zóny Stříbro schváleným poprvé zastupitelstvem města
v roce 1993 a následně 2004, 2011 a 2014
se podařilo naplnit řadu projektů. Došlo
k oživení památkově chráněných objektů
a dalších staveb. Zdařilým příkladem resuscitace (resuscitací v tomto případě
rozumíme proces, obnovující původní
podobu a funkční využití památky po období jejího nepřiměřeného využití a zanedbání) je projekt rekonstrukce objektu renesanční radnice, kdy objekt od poloviny
20. století sloužící jako knihovna, muzeum a archiv byl po dokončení rekonstrukce na konci 20. století navrácen k původnímu účelu administrativně správnímu
a reprezentačnímu využití. Dále Kamenný
most s věží a sochou Jana Nepomuckého,
rej. č. 1924, vlastníka město Stříbro. Podobné projekty realizované v uplynulém
desetiletí jsou rekonstrukce měšťanského domu čp. 9, a 61 na Masarykově nám,
čp. 152, 196 a 204 v Benešově ul., čp. 94
v Husově ul. a významný počin restauro-

vání Sousoší Panny Marie na Masarykově
náměstí, tvořeného sochou Panny Marie
s 14 m vysokým sloupem, obklopeným
12 sochami českých a morových patronů.
V posledních pěti letech pak realizace
nebo zahájení realizace významných akcí:
obnova jednotlivých úseků Městského
opevnění, revitalizace Městského parku,
záchrana Hřbitovního kostela Nanebevzetí Panny a další podrobněji rozvedené
akce.
Dalším úspěšným projektem realizovaným v roce 2003, který je možno zařadit
do kategorie reanimace (opatření a postup, jímž se památce dostává nová funkce, v níž vstupuje do života) byl projekt
revitalizace klášterních (minoritských)
zahrad - I. etapa. Obdobnými projekty,
jsou realizované rekonstrukce domů čp.
3, 4, 5, 8, 13, 14, 15 a 62 na Masarykově
nám., které slouží výlučně ke komerčním
účelům (zde se může jevit problematické
hodnocení úspěšnosti projektů, kdy jsou
objekty opraveny, stabilizovány a nehrozí
jejich chátrání či destrukce, ale nové využití ne zcela koresponduje s výtvarnými
a technickými hodnotami památky v duchu její autentické, historické podoby)
a dále rekonstrukce domů čp. 17 a 437
na Masarykově nám., čp. 111 Kostelní
ul., a další. Jedním z posledních projektů tohoto typu je projekt nového využití
bývalého minoritského kláštera. Objekt,
který v posledních padesáti letech sloužil
jako školní objekt, klubovny mimoškolní aktivity dětí a v posledních letech pak
z menší části jako expozice městského
muzea (poté co muzeum opustilo objekt
radnice po zahájení její rekonstrukce),
v současné době plně slouží jako sídlo
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a expozice městského muzea. Své sídlo
zde nalezlo i městské informační středisko a díky nově vybudovaným multifunkčním prostorám v podkroví jižního křídla
jsou zde realizovány semináře, výstavby
a kulturní akce. Projektem, který je pozitivně hodnocen zejména návštěvníky města,
je projekt Revitalizace Masarykova nám.,
o čemž mimo jiné svědčí ocenění Stavba Plzeňského kraje, které tento projekt
a jeho realizace získala. Urbanistické řešení prostoru historického náměstí vzešlo
z architektonické soutěže Petra Parléře.
Místními obyvateli je projekt nezřídka
přijímán s výhradami a k soužití části Stříbrských s jejich náměstím dojde zřejmě až
s generační obměnou, kdy ale k uspíšení
tohoto procesu může napomoci naplnění významu pojmu revitalizace, kterým
je znovuoživení, posílení a vzpruha, což
znamená, že je podmíněno úspěchem vedení města při hledání a nabídce využití
náměstí veřejnosti, oživení tradic apod.
Stejně tak až čas umožní odborné veřejnosti nezaujaté hodnocení vyváženosti
historických hodnot prostoru náměstí
a jejich doplnění novými prvky, mobiliářem a funkcemi.
Celkově lze práce a projekty realizované na území MPZ Stříbro hodnotit jako
úspěšné, nedegradující kulturní dědictví
památkového fondu MPZ Stříbro realizované na bázi široké společenské participace směřující k naplnění představy živých
zhodnocených památek. Přes vyjmenované dílčí a dále neuvedené již zrealizované
či zahájené projekty přetrvávají na území
MPZ objekty, či jevy, jejichž stav či výskyt
je nevítaný. Pozitivní skutečností je fakt,
že proti předcházejícímu období žádná z
památek či objektů na území MPZ není
v současné době uvedena v soupisu nejohroženějších památek na území Plzeňského kraje.
CÍLE PROGRAMU REGENERACE
A MOŽNOSTI ROZVOJE MĚSTA A
MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY STŘÍBRO
Aplikace navržené Koncepce památkové
péče Plzeňského kraje, navrhující základní
stupně běžně a dobře prováděné památkové péče: „poznání“ - „péče“ - „prezentace“.
Každý z těchto kroků má sám o sobě smysl
ve vztahu ke dvěma dalším. V praxi znamená prezentaci památky ve smyslu jejího
přiměřeného využití - z hlediska památ-
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kové péče i společenského zájmu, který by
ovšem měl být sladěn se zájmem vlastníka
- je pak vlastně optimálním završením poznání a péče a rovněž zajištěním existence
památky do budoucna. Priorita pořadí
postupné regenerace památek na území
MPZ by měla akceptovat seznam památek či objektů na území MPZ, které jsou
uvedeny v předcházejícím oddíle II jako
památky uvedené v soupisu nejohroženějších památek na území Plzeňského kraje.
Souběžně bude realizována regenerace
památek uvedených v kapitole E. Aktualizace akcí zařazených do Programu regenerace Městské památkové zóny Stříbro.
ZÁSADY OBNOVY HISTORICKÝCH
HODNOT PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉHO ÚZEMÍ
Městská památková zóna Stříbro je unikátním historickým urbanistickým celkem. Zachovala si původní strukturu

a parcelaci, včetně převážné části původního fortifikačního systému. Rovněž
hlavní vazby na navazující území zůstávají v historických stopách. Urbanistická
struktura tvoří kompaktní celek, dominující stavbami kostela a radnice. Jedná
se o výjimečně zachovaný urbanistický
a architektonický soubor. Objekty památek, hranice MPZ a další legislativně chráněné kulturní hodnoty jsou vyznačeny
v grafické části B. 1 - Ochrana hodnot území a B. 2 - Limity využití území.
PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
Vyhláškou Ministerstva kultury ČR č.
251/1995 Sb. ze dne 22. 9. 1995 o prohlášení území historických jader vybraných
měst za památkové zóny, bylo historické
jádro města vyhlášeno městskou památkovou zónou.

VZPOMÍNKA
„Já nechci být mezi těmi, na které se stále myslí,
ale mezi těmi, na které se nezapomíná …”

Dne 18. 1. 2022
uplyne devět let,
co jsme se rozloučili
s panem

Ing. Milanem Štollem CSc.
Jsi stále v našich srdcích, tatínku.
Za vzpomínku děkují dcery
Natálie a Sandra.
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Rozhovor s Jitkou Soukupovou, debrujárkou a učitelkou

„Ve fyzice mohu studenty zaujmout zajímavými pokusy. V matematice je to horší.“
Vy jste získala jako učitelka i prestižní
ocenění Albertus pro učitele matematiky a fyziky, které uděluje Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy.
Jak si takových ocenění vážíte?
Cena Albertus, kterou jsem v letošním roce
získala, má pro mě obrovskou hodnotu, protože se uděluje druhým rokem a jsem teprve
čtvrtý fyzikář, který ji získal. Pokud vezmu,
kolik skvělých fyzikářů na českých školách
působí, tak si toho vážně cením. Ale když
bych ty ceny měla nějak uspořádat, tak si víc
vážím toho, když nějaké ocenění získají děti.
Jsem raději, když děti něco předvedou a já
jsem v pozadí.
Paní Soukupová, když uvidíte fotbalový
míč, vybaví se vám fotbal nebo jeho fyzikální vlastnosti?
Asi obojí. (smích) Vzhledem k tomu, že
naposledy jsme dělali projekt o fyzikálních vlastnostech fotbalového míče, tak se
mi vybaví spíš asi ta fyzika.
Vy jste učitelkou matematiky a fyziky
na stříbrském gymnáziu. Jak se díváte
na fyzikáře a matikáře v českém školství?
Já si myslím, že je to tak napůl. Když je
učitel matematiky nebo fyziky třídním
učitelem, tak je pro něj mnohem těžší například s dětmi připravit nějaké kulturní
vystoupení nebo besídku, než třeba pro
češtináře nebo hudebkáře. Ale já mám tyhle předměty ráda už jen z toho důvodu,
že jsou to obory objektivnější, kde nehodnotíte dojem jako v krasobruslení.

Kdo vás na cenu Albertus nominoval?
Na tu cenu mě konkrétně nominovaly děti
z kroužku debrujárů. Nominaci pak ještě
podpořila organizace Elixír do škol, což je
fyzikální aktivita, kdy se schází učitelé fyziky a navzájem si předávají nápady a zkušenosti.
Je těžké dnešní mládež zaujmout fyzikou? Jak udělat fyziku cool?
U fyziky je to dobré, tam se zaujmout dá.
Vidíme ji všude kolem sebe a je pestrá
škála pokusů. Horší je to u matematiky.
Ve fyzice určitě zaujmou pokusy a také
ukázky jevů, které jsou na první pohled
neuvěřitelné, ale fyzikálně vysvětlitelné.
Všichni známe například levitující sochy
na ulici, a tak podobně. S matematikou
je to horší už jen proto, že ze všech stran
i třeba od známých osobností slyšíme, jak
jim v dětství nešla a nebavila je.

Jste velmi známá i skrze vaše aktivity
u debrujárů. Se stříbrskými debrujáry
jste získala velké úspěchy, představili
jste se na nejrůznějších mezinárodních
soutěžích např. v Brazílii, Abú Dhabí či
Belgii. Co vlastně debrujáři dělají?
Slovo debrujár znamená šikovný, zručný,
umějící si poradit. Debrujárské hnutí existuje po celém světě a cílem je zpřístupnit
dětem a mládeži zajímavým, nikoliv však
povrchním, způsobem vědu a techniku.
Vy se konkrétně zaměřujete na co?
My dáváme maximum energie do fyzikálních a chemických pokusů s jednoduchými pomůckami. Snažíme se připravovat ucelené sady pokusů zaměřené
na konkrétní téma. Dělali jsme sérii pokusů s plechovkami, pokusy o slavných vědcích nebo teď aktuálně mezinárodní dny
v pokusech.
Jak si mám mezinárodní dny v pokusech
představit?
Našli jsme nejrůznější mezinárodní dny,
tedy třeba mezinárodní den kostky cukru, mezinárodní den kávy nebo mrkve
a ke každému datu mezinárodního dne
jsme připravili nějakou zajímavost a dva
až tři pokusy.
V současné době (polovina prosince) probíhá vaše sbírka na to, abyste se
mohli zúčastnit Expo Sciences Asia 2022
v Dubaji. Přibližte, o co jde?
Jde o vědeckou přehlídku dětí a mládeže
z celého světa. Základ tvoří asijské země,
ale k tomu je třeba třicet zemí ze zbytku
světa. Jsou tři věkové kategorie - 1. stupeň,
2. stupeň a střední školy. My bychom rádi
prezentovali dva projekty, a to v kategorii
2. stupeň a střední školy.
Zmínila jste ty asijské země. Je velký rozdíl v přístupu k vědě mezi těmi tradičními technologickými zeměmi, jako je
například Jižní Korea, Japonsko, Tchaj-wan či Izrael, a Českem?
Neřekla bych, že je tam rozdíl ve stylu výuky, ale spíš v tom, kolik času do toho investují. Například v Korei trvá školní den
od osmi hodin do pěti odpoledne a děti
tráví ve škole i svůj volný čas. A druhým
aspektem je i finanční podpora. Oni takovou sbírku dělat nemusí.
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Je v těchto zemích i větší propojení s velkými technologickými firmami?
To určitě je a mohli jsme se o tom na velkých přehlídkách sami přesvědčit. Jsou
vytipované třeba IT projekty, mezi kterými se uděluje cena konkrétní velké firmy.
Co to pro účastníky do budoucna znamená? Otevírá jim to nějaké dveře?
Pro děti je to bezesporu velká zkušenost.
Získají nové kontakty, kamarády, kteří
jsou podobně zaměřeni. Dále se víc otrkají
mluvit anglicky, a navíc na odborné téma.
V neposlední řadě pak získají dobrý pocit,
že to zvládly a vidí i srovnání se skvělými
studenty ze zahraničí.
Kolik máte ve Stříbře debrujárů?
Celkem je to mezi 60 a 70 dětmi od prvního stupně po středoškoláky .
Jak získáváte finance? Jste zcela odkázaní na příspěvky z řad veřejnosti?
Ne, to nejsme. Podporuje nás Plzeňský
kraj i město Stříbro. Část peněz máme
taky z projektů ministerstva.

Paní Soukupová, na kterého svého studenta nejraději vzpomínáte?
Těch studentských generací už je docela
dost a v souvislosti s cenou Albertus jsem
dostala podobnou otázku. Došla jsem
k tomu, že jsou dvě skupiny debrujárů. Ti,
kteří jdou dál v té přírodovědné oblasti,
a ti, kteří jdou humanitním směrem
a nějakým způsobem do toho fyziku taky
zapracují. Vzpomenu například na studentku, která dnes pracuje na Akademii
věd a na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, která dostala i cenu Otty
Wichterleho pro mladé vědce do 35 let.
Přednáší i v zahraničí a dostala se hodně

daleko. Jiná zase pracuje na vývoji dýchacích přístrojů pro armádu a přednášela
od Manchesteru po Bratislavu. To si pak
člověk říká, že ho ti jeho studenti přerostli po všech stránkách. Jsou ale i studenti,
kteří si v tom debrujárství našli jen něco
úzkého, co pak přetavili v jiných oborech.
Měla jsem tu dívku, která u nás začínala
na astronomických projektech, ale bavila ji vždycky psychologie. Dnes se podílí
na přípravě psychologických projektů pro
vesmírné posádky.
Jaký pokus máte nejraději?
Jednoho favorita nemám. Záleží na tom,
na jakou skupinu lidí cílíte. Když to budou
mladší děti na gymnáziu, tak to budou
veškeré pokusy s plechovkami, například
když mezi nimi díky elektrostatice levituje
víčko, a tak podobně. U vyšších ročníků,
kdy už mají nějaké znalosti, tak to budou
asi pokusy z optiky. U akcí pro veřejnost
je to většinou o vysvětlení nějaké záhady
prostřednictvím fyzikálně chemických
pokusů.
Děkuji za rozhovor

David Blažek

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Vážení čtenáři,
máme tu nový rok a s ním přicházejí i změny v zákoně 361/2000 a v bodovém systému.
Začneme zákonem 361/2000, kde jsou
dvě hlavní změny.
První se zabývá §9 povinnosti přepravované osoby a přidává odstavec 8)
(8) Přepravovaná osoba, která se může
aktivně podílet na jízdě vozidla (zejména
šlapáním, bržděním, negativním ovlivňováním rovnováhy vozidla a obdobným
způsobem), nesmí během jízdy a bezprostředně před jejím zahájením požít alkoholický nápoj nebo užít jinou návykovou
látku nebo zahájit jízdu v takové době
po požití alkoholického nápoje nebo užití
jiné návykové látky, kdy by mohla být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové
látky; pro posouzení ovlivnění přepravované
osoby dle této věty jinou návykovou látkou
se použije § 5 odst. 2 písm. b) obdobně. Přepravovaná osoba podle předchozí věty je povinna podrobit se na výzvu policisty, vojenského policisty, zaměstnavatele, ošetřujícího
lékaře nebo strážníka obecní policie vyšetření podle zvláštního právního předpisu 7) ke
zjištění, zda není ovlivněna alkoholem nebo
jinou návykovou látkou.“
Druhá větší změna je pak v §17. Ten se za-
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bývá předjížděním, a zde se přidává odstavec číslo 6
(6) Při předjíždění cyklisty je řidič motorového vozidla povinen dodržet bezpečný boční
odstup. Bezpečným bočním odstupem při
předjíždění cyklisty se rozumí vzdálenost
mezi nejbližšími okraji motorového vozidla,
přípojného vozidla nebo nákladu a jízdního
kola, přívěsného vozíku nebo cyklisty nejméně 1,5 m. V místě s nejvyšší dovolenou rychlostí nepřevyšující 30 km/h -1 je vzdálenost
bezpečného bočního odstupu při předjíždění
cyklisty podle věty druhé nejméně 1 m.“
Jak již bylo zmíněno výše, dochází také
ke změně v bodovém systému. Nově se zavádějí tři sazby bodů, které mohou být strženy 2, 4 a 6, zároveň se nastavují i 4 pásma
pokut na místě.
1. do 1 500 Kč
2. 1 500 Kč
3. 2 500 Kč
4. 5 000Kč
Ve správním řízení jsou poté pásma nastavena na:
1. 2 000 - 5 000 Kč
2. 4 000 - 10 000 Kč
3. 7 000 - 25 0000 Kč
4. 25 000 - 75 000 Kč - toto pásmo je vyhrazeno pro nejzávažnější přestupky, jako je

odmítnutí testu na alkohol, drogy a řízení
bez řidičského oprávnění.
Další velkou změnou je tzv. „řidičák na
zkoušku“, to znamená, že kdo drží řidičské
oprávnění poprvé, má po dobu 2 let bodovou hranici sníženou na 6 bodů namísto
12. Tato změna se týká všech prvořidičů
bez ohledu na věk, tudíž i osob starších,
které se rozhodly nastoupit do autoškoly
později.
Jednodušší by měla být i kontrola o stavu vašich stávajících bodů, po vyplnění
žádosti a jejím odevzdání na úřadu obce
s rozšířenou působností budete informování SMS, e-mailem nebo datovou schránkou
ve chvíli, kdy dojde ke změně v počtu bodů.
Poslední změna, o které se teď zmíníme, je
možnost odebrat řidičský průkaz na dobu
až tří let. Toto samozřejmě nejsou všechny
změny, které přicházejí. O dalších vás budeme informovat průběžně. Více informací k bodovému systému najdete na www.
mdcr.cz/bodovysystem
Přejeme vám vše nejlepší do nového roku.
Michal Záprt,
strážník Městské policie
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STŘÍPKY HISTORIE
Obchody, provozovny, živnosti (část 21)
Abecedně jsme se dopracovali k závěru
seriálu, jehož cílem bylo fotograficky zmapovat drobné podnikání v našem městě.
Ačkoli již pod hlavičkou „Komunál“
byl pojednán resort zahradnický, rád bych
se se čtenáři podělil o nově získané tematicky související dokumenty.
Předválečné adresáře registrují v průběhu let 1912 - 1929 celkem pět koncesí
zahrnutých pod obor ZAHRADNICTVÍ.
Adresář z roku 1929 i pak uvádí v odstavci „Gärtner“ pouze čtyři položky. Jedna
je označena jako Městské zahradnictví,
na druhém místě figuruje soukromý podnik, třetím provozovatelem je „Westböhm.
Staudenkultur K. Z“ a konečně čtvrtým
podnikatelem v daném oboru je opět soukromá osoba s adresou na Kšické (v současnosti Soběslavově) ulici. Dle staršího
adresáře se jednalo o dnes již neexistující
čp. 213.
Ale již pohlednice (obr. 1) odeslaná
ze Stříbra v roce 1897 nás vrací do století devatenáctého. Při bližším průzkumu
dává totiž cosi tušit o využití pozemků
v okolí domku v popředí, adresovaného
jako čp. 446 - což by odpovídalo i adresáři
z roku 1912.
Druhým, a zřejmě rovněž věky posvěceným podnikem daného zaměření, je dodnes nepřerušeně fungující zahradnictví
u starého mostu (adresně vázané k čp.
380). Zde použitý snímek č. 2 vykazuje
atributy doby mezi lety 1905 - 1918.
Ačkoli pěstování okurek či květin je
činností veskrze mírumilovnou, přímo
se i v těchto místech odrazilo houstnoucí
politické ovzduší druhé poloviny 30. let.
Na rostoucí hrozbu zareagovalo tehdejší
Československo budováním pevnostního
systému. Přímo v nejbližším okolí našeho města, na pravém břehu řeky Mže, tak
vyrostla linie lehkého opevnění tvořená
objekty vz. 36 a vz. 37. A jelikož armádní
odborníci zřejmě přistupovali k celému
projektu zodpovědně, museli řešit i nejednu komplikovanou situaci. A to si mnohdy vyžadovalo i nekonvenční přístup.
V některých případech tak vznikly leckdy
unikátní objekty jak po stránce stavebního
řešení, tak i co do jejich umístění. A kupodivu není příliš známo, že jeden takový pomníček dávných let nalezneme pod
třetím obloukem inundační části starého

obr. 3
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mostu. V odborné literatuře je prezentován jako „E-22/22/C2. I. armádní sbor,
VEČ (vojenské evidenční číslo) 1002,
zbraň 1x TK, betonáž 28. 4. 1937, pevnost
482 kg/cm2“. Kronika 57. ženijního batalionu Wehrmachtu - „Průběh podzimních
cvičení a obsazení sudetoněmeckých území v září a říjnu 1938 (zpracoval poručík
Woitscheck - Pionier bataillon 57 M.G.“)
komentuje snímek výše zmíněného řopíku slovy: „Schartenstand unter einem
Brückenbogen in Mies“. Fotografie tohoto žánru (viz obr. 3) byly na podzim roku
1938 oblíbenou přílohou korespondence
vojáků Wehrmachtu, kteří se obsazování
českého pohraničí zúčastnili.
Pozn.: Z našeho pohledu se může jevit
jako ponižující fakt, že cupování svrchovaného státu (ČSR) bylo Wehrmachtem pojato jako součást „podzimního cvičení“.
Leč stále je naším hlavním objektem
zájmu zahradnictví u starého mostu. Zde
prezentovaná pohlednice (obr. 4) pochází
pravděpodobně z roku 1947, a tudíž bychom měli při podrobnějším průzkumu
„náš" řopík objevit.

obr. 4

obr. 6
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Tento pohled (obr. 5) prošel poštou
19. 9. 1946 - zahradnictví evidentně funguje.
Pozn.: Jak již řečeno, část „zahradnické“
fotodokumentace byla pod hlavičkou „Komunál“ prezentována v 11. čísle Zpravodaje z roku 2020.
Ač použitý obrázek nelze považovat
za vrcholnou ukázku úrovně fotografie té
doby, přece jen je možno rozpoznat stavení - statek, který onu křižovatku ulice
Palackého s ulicí Soběslavovou zabydloval
ještě někdy v první polovině 70. let 20. století (viz obr. 6). Starší plánek města sem
klade čp. 213, dle adresáře 1912 evidováno
jako jedno ze stříbrských zahradnictví.
Pokud bychom někdy v padesátých
letech vykročili zmíněnou ulicí Palackého, i tento směr by nás v polích za městem dovedl k pracovišti zabývajícímu
se obhospodařováním půdního fondu.
Poněkud mlhavé informace kladou činnost vnímanou coby zahradnictví totiž
i na pozemek na našem snímku situovaný vlevo od silnice k motocyklovému
závodišti Terénu sv. Petra. Pro nás budiž

orientačním vodítkem žlutavá plocha
a její okolí (viz obr. 7). Pro úvahy o jakémsi podniku tohoto typu by mohly hovořit
možná dodnes vystopovatelné zbytky potrubí, vedené údolíčkem v parku z míst
nad jezem u bývalé malé vodní elektrárny, známé pod přízviskem „U Pičmana“.
Pamětník mi dokonce potvrdil v daném
místě u řeky existenci přístřešku s čerpadly. Zmiňované zahradnictví (snad spíše
zelinářství) prý původně patřilo pod JZD
Stříbro.
Dle abecedního řazení uzavírá náš
přehled živností, obchodů a provozoven
neopominutelné a tolik potřebné ŽELEZÁŘSTVÍ. Náš obrázek č. 8 sice pochází
z roku 1978, leč zaměření tohoto obchodu bylo posvěceno tradicí. V poválečných
dobách zde totiž sídlilo železářství Matějka (viz reklamní leták z roku 1946). Osudy tehdejší ČSR však zamíchal „Vítězný
únor“. V důsledku toho např. 26. 4. 1949
vzešel z Rady MNV požadavek „Zrušit
národní správu Matějka a pověřit národní
správou firmu Kovomat Plzeň“. Postižený
p. Matějka se ale vzpouzí a navíc pro for-

obr. 5

obr. 7
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mální nedostatky v realizaci celého záměru se první likvidační pokus nezdaří. Po více než roce je ale rozhodnutím
z 16. 5. 1950 národní správce Matějka přece jen udolán.
Po roce 1989 se jakýmsi znamením změny poměrů stane
vývěsní štít hlásající „Železářství U Zoubka“.
Tím je vyčerpána mně dostupná fotodokumentace k tématu „Obchody, provozovny, živnosti“.
Pokud nenastanou neočekávané situace, za téma dalšího
seriálu bych zvolil „Spolky a zájmové organizace v našem
městě“. I zde bych uvítal spolupráci a příspěvky vážených
čtenářů (fotografie, dokumenty).
František Samec, leden 2022

obr. 9

SPOLKOVÝ ŽIVOT
Ohlédnutí včelařů za rokem 2021
Včelaření je považováno za obecně prospěšnou činnost. V obecném povědomí
je rozšířena a veřejností také doceňována
nezastupitelná úloha včel při opylování
rostlin. My včelaři se s příchodem jara pravidelně setkáváme s poznámkami typu:
„Proč necháváte ty včely zavřené v úlech?
Vždyť na ovocných stromech žádné včely
nenajdeš.“ Takovéto a podobné poznámky svědčí o tom, že význam včel jako opylovačů je sice doceňován, ale podrobnější
znalosti o fungování včelího společenstva
těmto lidem scházejí. Představa, že včelaři brání včelám plnit jejich nejdůležitější
úlohu, je samozřejmě mylná. Ono je to
zkrátka tak, že ačkoli je na vrcholu léta
v jednom úlu kolem padesáti tisíc včel
a někdy i více, na jaře po překonání zimy
bychom v úlu napočítali včel sotva polovinu, a to ještě jen u těch silnějších včelstev.
Některá včelstva bývají ještě slabší a některá dokonce zimu nepřežijí. Důvod, proč
na jaře pociťujeme v korunách kvetoucích
stromů málo včel, vyplývá ze zákonitostí ve vývoji včel - než se z nakladeného
vajíčka stane včela létavkou, uplyne asi
40 dní. Právě zde se projeví ono pověstné sepětí včel s okolní přírodou - čím je
průběh jarního počasí studenější, tím více
se zesilování včelstev zpomalí. Je třeba si
také uvědomit, že včela k tomu, aby na jaře
vylétla z úlu, potřebuje venkovní teplotu
alespoň kolem dvanácti stupňů. Právě loni
na jaře jsme si „užili“ dlouhého chladného
počasí dosyta, a proto byl rozvoj včelstev
do plné síly opožděn, právě proto jsme
větší množství včel v kvetoucích sadech
postrádali. A právě chladný a pomalý ná-

stup jara byl také příčinou toho, že loňská
průměrná produkce medu ve včelstvech
byla nižší, než je obvyklé v jiných letech.
Další častou otázkou je, zda neubývá
včelařů a s nimi také včelstev. Pochopitelně, i ve společenstvu včelařů dochází k jejich přirozenému úbytku. Zejména pokud
uvážíme, že pro včelaře je charakteristický
vyšší věkový průměr. Pro ilustraci, jak je
tomu ve skutečnosti, můžeme nabídnout
několik čísel ze základní organizace Českého svazu včelařů ve Stříbře. Před deseti
lety, v roce 2011, měla základní organizace
75 členů a ti chovali 809 včelstev. V roce
2021 dosáhl počet členů základní organizace rovné stovky a počet zazimovaných
včelstev čítal 961. Za tuto dobu deseti let
šestnáct členů základní organizace zemřelo a pět se jich z různých důvodů se
základní organizací rozloučilo. Z těchto
několika údajů jasně vyplývá, že ve Stříbře a jeho okolí není v obvodu působnosti
místní základní organizace ČSV včelaření
na ústupu. Naopak, o chov včel je zájem
a s ním rostou počty včelařů i počty jimi
chovaných včelstev. Potěšitelné zejména
je, že přicházejí převážně lidé mladších
ročníků. Včelařská organizace ve Stříbře
tak mládne - průměrný věkový průměr
jejích členů se snižuje.
Tento vývoj není náhodný. Odráží se
v něm podpora, které se chovu včel dostává od státu i od nižších článků občanské
samosprávy. Velmi významnou podporu
poskytuje včelařům Plzeňský kraj příspěvkem na pořízení nových úlů nebo
též příspěvkem umožňujícím uskutečnění celoplošného vyšetření všech včelstev

na velmi nebezpečnou nemoc postihující
včely, kterou je mor včelího plodu. Včelaře pravidelně podporuje i město Stříbro,
které umožnilo vybudování včelařské
základny základní organizace a pravidelně přispívá základní organizaci, zejména
na její práci s mládeží. Pochopitelně se
na rozvoji chovu včel ve Stříbře a okolí podílí významně i činnost samotné základní
organizace. Ta se totiž řadí na přední místo (přinejmenším v regionálním rámci)
v servisu, který poskytuje členům organizace. Pomoc začínajícím včelařům je
poskytována při pořízení vlastních včelstev, v základní organizaci probíhá vzdělávání členů pořádáním odborných kurzů.
I v covidovém období jsou pravidelně
uveřejňovány pokyny a rady včelařům,
které jim pomáhají plnit při chovu včel
aktuální úkoly v průběhu včelařského
roku. Základní organizací je včelařům poskytován úplný servis v péči o zdraví včel
zabezpečením léčiv i samotným ošetřováním včelstev.
Základní organizace včelařů o sobě
dává vědět ve Stříbře i širším okolí. Městských oslav a významnějších trhů se zúčastňuje svým prezentačním stánkem. Již
dlouhou tradici má organizování kurzů
přípravy medového pečiva, kterou narušila jen proticovidová opatření. Veřejností
je také hojně využívána možnost nákupu
medu přímo od včelařů, tzv. „ze dvora“.
V praxi tak přispívají k naplňování hesla
někdejšího emeritního předsedy základní
organizace ve Stříbře přítele Osmika, který
říkával: „Má-li každá rodina svého lékaře,
proč by neměla mít také svého včelaře?“
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A ještě přidával: „Denně jedna lžička
medu dělá z dědy neposedu“. Já neskromně připojuji: „A z babičky taky“.
Jednou z nejúspěšnějších oblastí v činnosti základní organizace je starost o včelařský dorost. Základní organizace je již
patnáct let zřizovatelem zájmového včelařského kroužku. Za tuto dobu již prošlo
včelařským kroužkem více jak osmdesát
dětí. Z řad členů kroužku vzešli mladí
včelaři, kteří dnes patří mezi stříbrskými
včelaři k nejlepším. Základní organizace
ve Stříbře v předchozích letech čtyřikrát
po sobě úspěšně zorganizovala oblastní
kolo soutěže mladých včelařů Zlatá včela
pro Plzeňský a Karlovarský kraj. V loňském roce uspořádání soutěže zabránila
jen nepříznivá epidemiologická situace.
Členové včelařského kroužku ve Stříbře
se této soutěže zúčastňují od roku 2008
a od roku 2009 se jim pravidelně daří
procházet až do celostátního kola. V něm
pak dosahují značných úspěchů. Od roku
2014 do roku 2018 se jim dařilo vydo-

být si účast v mezinárodní soutěži mladých včelařů IMYB a i v ní byli úspěšní.
Na IMYB 2014 v Polsku se v první desítce
umístili hned dva stříbrští včelaříci: Matěj
Frouz a Matěj Brzica. V následujícím roce
na IMYBu na Slovensku se Matěj Brzica
stal dokonce absolutním vítězem. V roce
2016 postoupil na IMYB do Prahy Jakub
Heicl, a v následujících dvou letech se
úspěšným výsledkem v soutěži podíval
na IMYB 2017 do Velké Británie a na
IMYB 2018 do Francie.
Leč covidová pandemie kromě jiného
rovněž velmi citelně zasáhla právě oblast
práce se včelařskou mládeží. Část činnosti
musela být dokonce realizována distančními metodami. Tato situace se nepříznivě
projevila i ve významném poklesu počtu
dětí ve včelařském kroužku. Nás včelaře
mrzí, že ač se při náborových besedách
ve školách hlásí i více než dvacet dětí, když
pak následují jednání s rodiči o účasti dětí
v kroužku, poklesne počet těch, kteří nakonec do kroužku pravidelně docházejí,

na desetinu až pětinu z počtu dětí, které
projevily zájem. Pochopitelně zde momentálně působí obava z nákazy, ale také
zájem o další mimoškolní aktivity, které
se stávají důvodem k nenaplnění zájmu
dětí o včelařský kroužek. Činnost kroužku probíhá přibližně z poloviny v Domě
dětí a mládeže ve Stříbře a ve zbytku
na včelařské základně s živými včelami.
Jsou přitom samozřejmě plně respektována všechna nařízená ochranná opatření.
Zatímco v zimním období práce kroužku
probíhá převážně v domě dětí, s příchodem jara a s narůstající aktivitou včel se
více zaměřujeme na činnosti se včelami
venku v přírodě. Obava z nákazy se tak
snižuje. Proto rádi přivítáme i ty zájemce
o včelaření, kteří by se do činnosti v kroužku chtěli zapojit i ve druhém pololetí.
Ve včelařském kroužku si mohou osvojit
základy včelaření a případně získat i pomoc při založení vlastního chovu včel.
Oldřich Koubek,
jednatel ZO ČSV Stříbro

Svaz tělesně postižených Stříbro se opět hlásí
Vážení a milí přátelé,
ani jsme se nenadáli, rok se nám přehoupl
a my Vás můžeme přivítat v novém roce
2022. Věříme, že snad bude pro nás všechny příznivější a podaří se nám realizovat
všechny akce, které jsme si na poslední
členské schůzi naplánovali. Připomeňme
si však ještě některé zajímavé události
roku loňského. Jednou z nich byla beseda,
kterou pro nás zprostředkovala paní Šárka
Paličková z organizace Cizinci mezi námi,
s níž náš svaz již dlouho úspěšně spolupracuje. Tentokrát s sebou přivezla mladou ženu z Venezuely - Anu Briceňo, která
do Česka přijela již před 10 lety za partnerem, s nímž se seznámila ve své zemi.
Zajímavého povídání se zúčastnila řada
z Vás, tak jen pro ty, kterým to třeba časově nevyšlo, připomínáme, že jsme se
dozvěděli spoustu zajímavostí o této latinskoamerické zemi, která je sice krásná,
ale chudá. Ana nám také ochotně odpovídala na všechny dotazy, které nebraly
konce. Byli jsme potěšeni zájmem pracovnic z domu pečovatelské služby, které
si také vyšetřily čas a přišly se mezi nás
podívat. Další zajímavou akcí, jíž se zúčastnily tentokrát samé ženy, bylo setkání
u příležitosti Dne veteránů. Společně jsme
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navštívily putovní výstavu nainstalovanou
před radnicí. A protože symbolem tohoto
svátku je květ vlčího máku, zhotovily jsme
z krepového papíru 11 ks květů a umístily
je do připraveného záhonku na náměstí.
Využily jsme příležitosti a všechny jsme
si zakoupily (a hned připnuly na klopu)
odznaky s vyobrazením vlčího máku,
a podpořily tak 300 korunami válečné
veterány. Poděkování patří všem, kteří
se akce nezúčastnili, ale přesto si odznak
také zakoupili. Pozadu nezůstala ani děvčata z pečovatelské služby, která společně
s paní ředitelkou DPS rovněž vytvořila
květy vlčích máků a spolu se zapálenými
svíčkami je umístila u pergoly poblíž DPS.
Potěšilo nás, že ani tyto ženy nezůstaly
s koupí odznaku pozadu.
Jak jsme Vás informovali na členské
schůzi, chystáme v tomto měsíci besedu včetně projekce s Lenkou Müllerovou
o cestě do španělského Santiaga de Compostela, kterou si vyzkoušela na vlastní
kůži. Připomínáme, že již opět pokračuje
oblíbené rehabilitační cvičení. V únoru
bychom se rádi zúčastnili projektu, jehož
organizátory jsou SenzačníSenioři (SenSen), a který nese titul Přeplavme svůj
La Manche. Všichni, kteří se chystají této

akce zúčastnit, budou moci využít pobytu v bazénu pouze za symbolickou cenu,
nebo dokonce zdarma. To vše je zatím
v jednání. Rýsuje se další spolupráce
s městskou knihovnou - Trénování paměti. Věříme, že si rádi procvičíte „mozkové závity“ a přihlásíte se v hojném počtu.
V plánu máme vycházky s trekingovými
holemi. O jejich správném používání nás
bude informovat školený personál, který
nás bude doprovázet. Pokud nám to dovolí covidová situace, navštívili bychom
v Plzni kabaret Pluto, který je zárukou
dobré zábavy, případně bychom zavítali
na některou scénu plzeňského divadla. Již
tradičně jistě přijmete pozvánku kulturního střediska do tzv. Kina senior, nebo
společně navštívíme výstavy a další akce
muzeí ve Stříbře a Černošíně.
Rády bychom se s Vámi rozloučili možná otřepaným, ale pravdivým - Nikdy není
tak zle, aby nemohlo být ještě hůře. Tato
slova v současné době platí bezezbytku.
A proto si užívejte všeho krásného plnými
doušky. Žijeme jen jednou. Úspěšné vykročení do nového roku - a ať je co nejlepší - Vám všem přeje
Jiřina Hrubá
(ve spolupráci s Dagmar Lamplovou)
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Královské horní město Stříbro - jaká významná výročí jsme si v loňském roce
mohli připomenout
1521 stříbrské doly plně fungují
		
uplynulo 500 let
1771 naší městem projížděl císař Josef II.,
sfáral v místních dolech na kopci Ronšperku, v bývalém dole Göppelschacht posléze
Brokárna 		
250 let
1771 o 2 týdny později naším městem
projela císařovna Marie Terezie
250 let
5. 4. 1781 byl otevřen důl Michael
240 let
1795 byl zakoupen zvláštní zvon pro stříbrské horníky, byl umístěn ve věži kostela
225 let

8. 10. 1801 byl v našem městě zřízen Horní úřad, c. k. perkmistrem se stal Antonín
Alis
220 let
8. 6. 1856 stříbrské doly se zúčastnily světové výstavy minerálů v Paříži, do expozic byly dodány kusy o váze minimálně
400 kg, nikdy se již domů nevrátily, získaly
I. místo
		
165 let
1871 kšické těžařstvo nechalo vyrazit medaili z místního stříbra
150 let
23. 4. 1916 byl otevřen důl Vojtěch
105 let

4. 12. 1926 byla zahájena výstavba Severní
jámy (dnes v areálu Strabagu)
99 let
2. 4. 2002 byl založen Hornicko - historický spolek ve Stříbře
19 let

dovostí, ovšem i praktičností a využitím
různých druhů materiálů. Dnes obdivuji
práci svého kamaráda Ing. Richarda Kani,
jak dovede v rámci své společnosti na dobývání zlata v Hodruši - Hámre opravovat
či rekonstruovat portály štol v jeho revíru.
Nádherná a záslužná práce nejen z pohledu báňského, ale i z pohledu historického významu pro příští generace. Bohužel
můžeme sousednímu Slovensku jen tiše
závidět, protože společnosti podnikající v
hornictví u nás, až na drobné výjimky, nic
takového nerealizují.
Hlavně při pohledu na důlní díla (železniční tunely) ražená hlavně v průběhu 19.
století mě fascinuje jejich rychlé provedení
v ne zrovna ideálních podmínkách hor či
klimatu. Víme, že práce byly většinou prováděny ručně, posléze přichází technika,
která se ale s dnešní vůbec nedá srovnávat,
a přesto to dokázali. Množství lidí, kteří byli
na dotyčné tunely nasazeni, je rovněž zajímavostí. Vlastně není, jak jinak by dosáhli
na rychlost postupu výstavby. Jen třísměnným nepřetržitým provozem stavby. Takto můžeme u nás vysledovat výstavbu
železničních tunelů na Šumavě (Špičácký
železniční tunel budovaný v letech 1874
- 1877 v délce 1 747 m), v Českém lese,
v Krušných horách a Krkonoších, v Praze stojí za zmínku vinohradské železniční
tunely z let 1869 - 1871 v délce 1 146 m
a druhý budovaný v letech 1940 - 1944
v délce 1 126 m, Krasíkovský železniční tunel ve východních Čechách z roku
1845 dlouhý ale jen 146 m, samozřejmě
ve slovenských horách, v Alpách a v mnoda dalších oblastech Evropy či ostatního
světa. Paradoxně těm, kteří hloubili tune-

ly, se neříká horníci, ale barabové. Jsou to
většinou drsní chlapi, kteří na svoji práci
nedají dopustit. Pro jejich práci je důležité 19. století, kdy v Rakousko - uherské
monarchii vypuká železniční boom. Staví
se nové a nové tratě, a ty samozřejmě žádné hory či překážky neobcházejí, ale jdou
přímo přes ně. Při výstavbě těchto důlních
děl se uplatňují horníci, zedníci, kameníci
či tesaři, z nichž se postupně stávají specialisté na výstavbu železničních tunelů.
Při výstavbě tunelů se schází různorodá
mezinárodní směsice odborníků (Chorvatů, Italů, Němců, Bosňanů, ale i Čechů).
Za svojí prací kočují po celé Evropě. Jeden
tunel dokončí a o pár stovek kilometrů dál
začíná nová ražba. Na těchto spíše větších
stavbách se pracuje pět i více let. Ve svých
osadách, které vznikají při výstavbě, žijí
s celými rodinami, mají zde svoji hospodu i svoji pekárnu, prádelnu či školu pro
děti, a jiné. Tunely se hloubí nepřetržitým
způsobem ve třech směnách. Závaly, či
výbuchy metanu nebo průvaly vod jsou
na dennodenním pořádku. Součástí jejich tvrdé práce jsou také slavnosti, oslava
svátku sv. Barbory, oslava propojení tunelů či prorážky tunelu. Např. výše zmíněný
Špičácký tunel na Šumavě se razil v letech
1874 - 1877 s tisícovkou pracujících horníků a dalších profesí. I na této stavbě kvůli
nemocem a mnoha úrazům zahyne několik desítek osob. Většina jich je pohřbena
na malém hřbitově u Železné Rudy. Tak to
jsem se jen tak v krátkosti zmínil o hornické práci, která přímo nesouvisí s těžbou
nerostných surovin.
Nikde jsem se zatím nezmiňoval
o starém českém podzemí našich měst

Dovolil jsem si vám v krátkosti připomenout zajímavá historická výročí vztahující se k našemu městu a místním dolům.
Karel Neuberger
člen Hornického spolku

Portály štol a tunelů
I tato kapitola se již opakuje a opět se snažím ukázat buď portály opravdu již staré,
anebo v dnešní době znovu opravené či
zrekonstruované. Portál štoly nebo tunelu je pro každého přicházejícího horníka
na šichtu, nebo návštěvníka hornického
skanzenu, prvním pojítkem či seznámením s hornickým provozem, nebo hornickým muzeem sloužícím pro vzdělávání
a poznání návštěvníků. Opět zde můžeme
vidět velké rozdíly při prvním pohledu
na důlní dílo. Někde se vzhledu portálu
věnovala velká pozornost, jinde to vzali doslova, takže to muselo splnit hlavní
účel, a to bezpečnost provozu, a ostatní
je nezajímalo. V mnoha revírech nám
po našich předcích zůstaly jako připomenutí zašlé hornické slávy krásné a monumentální portály. Důležitým aspektem tohoto díla byla samozřejmě jeho důležitost.
Pokud se jednalo o hlavní páteřní důlní
dílo celého revíru, ani se nelze divit. Důležitou roli hrála rovněž geologická stavba
lokality, pokud úvod důlního díla byl
v měkkých a nesoudržných horninách,
muselo se dílo bezpečně zajistit, aby nedošlo v průběhu hornických prací k sesuvům,
což by následně mohlo ohrozit horníky
pracující uvnitř revíru.
Dovedete si představit to množství vyražených štol v českém království, v celé
Rakousko-uherské monarchii, v Sasku,
v Itálii a jinde? Troufnu si říci, že se jedná
o množství v desítkách tisíc kilometrů.
Jenom ve stříbrském revíru jde o 210 důlních děl. Proto by nebylo ode mne hezké
nevrátit se ještě jednou k těm portálům
štol, které nás dodnes ohromují svojí monumentálností, svojí architekturou i nákla-
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(Jihlava, Znojmo, Tábor, Plzeň, Klatovy,
Stříbro, nesmí zde chybět ve výčtu ani
Praha) a samozřejmě mnoha dalších. Jedná se vždy o stovky metrů, v některých
případech i o desítky kilometrů, vyražených podzemních chodeb pod centry
historických měst. Do některých se dnes
můžete v rámci návštěvnických prohlídek
podívat, jinde je nám vstup z různých důvodů odepřen. V okolních zemích existuje
něco podobného. Zmíním se o Německu,
které je díky 2. světové válce prošpikováno
stovkami kilometrů podzemních tunelů
částečně z důvodů ochrany civilního
obyvatelstva, ale hlavně z důvodů přenesení zbrojní výroby z povrchu pod zem.
Dnes většina německých měst neví, co
s těmito tunely dělat. Jedná se o velkoprofilová důlní díla, která mají občas vliv
na plochy či pozemky, neřkuli na budovy
na povrchu. Je to jejich velký problém budoucnosti, protože tyto neudržované podzemní stavby se budou postupně propadat. Myslím, že toto krátké zastavení pro
objasnění problému stačilo.
Zde přikládám fotografie několika
vstupních portálů štol, které stojí za zhlédnutí. V našem regionu se nic takového nestavělo. Svědčí to o bohatosti revíru a lidí
(báňských těžařů nebo těžařstev), kteří si
zakládali portály štol s neobyčejnou architekturou, dochovanou z části dodnes.

Portál štoly Ernst August v Goslaru

Portál štoly Herzog Alexis v Harzgerode

Zdař Bůh
Karel Neuberger
Portál štoly v Rožňavě

Jakub Davidík se loučí s atletickým klubem TJ Baník Stříbro
Jakub Davidík podepsal přestupní lístek
a smlouvu s novým klubem a po 9 letech
závodní kariéry odchází z oddílu TJ Baník
Stříbro. Jeho cesta pokračuje do Prahy,
v další sezóně bude startovat již za oddíl
TJ Dukla Praha.
Kuba za svůj atletický život ve Stříbře
napsal jeden velký příběh, který zakončil
titulem mistra ČR v krosu 2021 ve Valašském Meziříči a nominací na mistrovství
Evropy v krosu. Jak ale tento velký příběh
začal?
V roce 2012 se poprvé představil v závodním dresu Stříbra, to mu bylo přesně 10 let a jeho první oficiální start byl
na 60 m, kde překvapivě běžel 10 s. V tu
chvíli by se nad ním možná každý nepozastavil, ale ani ne o měsíc déle běžel
svůj první kilometr. V 10 letech zaběhl
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čas 3:38,4, který za 8 let dokázal přepsat
na konečných 2:22,48, což je i dodnes národním rekordem.
Kuba si prošel všemi disciplínami,
v jeho statistických tabulkách najdete
výsledky například i v hodu kladivem.
Zalíbení však našel v dlouhých bězích.
Tomu odpovídá i počet národních rekordů, které kdy dokázal překonat.
V roce 2017 zaběhl národní rekord
na 800 m (1:51,53) i 1500 m (3:58,64)
v kategorii žactva, v roce 2019 zaběhl
na dráze národní rekord dorostenců na
800 m (1:48,94) a také na 1500 m (3:46,32).
Stejný rok v hale vytvořil národní rekord
na trati 1500 m (3:53,81). O rok později
překonal maximum na 1000 m (2:22,48)
v kategorii juniorů, dále i 1500 m (3:40,73)
a ten nejnovější národní rekord byl v roce

2021 na mistrovství světa, kde jeho hodnotu posunul hned dvakrát. Aktuálně
platný národní rekord na 800m juniorů
je nyní stanoven na hodnotu 1:46,07! Jeho
mládežnická cesta zde ale končí a nyní
může začít přepisovat historii v kategorii
dospělých.
Za celých 9 let atletické kariéry Kuba
dosáhl celkem 10x na titul mistra ČR, 4x
se stal vicemistrem ČR a bronz bral celkem 2x. Také jeho reprezentační starty
na mezinárodních akcích stojí za zmínku. První reprezentační dres oblékl již
v roce 2016 v Trnavě, kde se stal vítězem mezistátního utkání na 1 km (Česká
republika-Chorvatsko-Maďarsko-Slovensko-Slovinsko) v kategorii starších
žáků. Dále v roce 2017 přivezl bronz
z Evropského festivalu olympijských na-
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Mistr ČR v krosu žáků 2017

dějí (EYOF) z Györu v běhu na 800 m
a zlato z mezistátního utkání žáků
na 1 km. V roce 2018 se vydal na mistrovství Evropy do 17 let do Györu a zde
se probojoval až do semifinále v běhu
na 800 m. Stejný rok si přivezl 6. místo
z Letních olympijských her mládeže
z Buenos Aires v běhu na 800 m. V roce
2019 absolvoval opět Evropský festival olympijských naději (EYOF) v Baku,
odkud si přivezl zlatou medaili z běhu

Český juniorský rekord 1500 m Kladno 2020

na 800 m. Na závěr mu jistě byl i tou největší zkušeností start na Mistrovství světa
juniorů v Nairobi 2021, kde poměřil síly se
světovou konkurencí a přesvědčil všechny,
že o něm ještě bude hodně slyšet. Z Nairobi si odvezl 4. místo. V prosinci loňského
roku byl v Dublinu na mistrovství Evropy
v krosu.
Kuba od nás neodchází napořád, pořád
ho budeme vídat na atletickém ovále ve
Stříbře, protože Kuba mění pouze oddíl.

Trenérem mu i nadále zůstává Alexandr
Matulka, který je jedním z hlavních důvodů, proč ten Davidík běhá tak rychle 😊.
Kubův atletický životopis je opravdu
obsáhlý a my mu z celého srdce přejeme,
aby tento životní příběh mohl dál pokračovat a jeho přítomnost v jednom z největších a nejlepších atletických klubů mu
byla novou příležitostí, která mu otevře
dveře do světa profesionální atletiky.
Veronika Matulková

První soustředění Palestry
19. - 21. 11. 2021 oficiálně proběhlo první
soustředění našeho zápasnického spolku
Palestra JK Stříbro. Konalo se ve sportovním středisku v Žinkovech, kde jsme
měli celý víkend k dispozici tělocvičnu a
veškeré zázemí pro perfektní průběh soustředění.
Mohli bychom teď vypsat všechny pohybové dovednosti a průběh tréninků, ale
zásadní během víkendu byly rozhodně
i další věci. Soustředění jsme zorganizovali nejen pro zkvalitnění chvatové techniky
a zlepšení pohybových schopností všech
zúčastněných, ale také proto, že soustředění je důležitým „stmelovačem“ všech
členů. Kluci měli možnost sblížit se a prožít pár dní zase úplně jinak. Vyvrcholením
celé víkendové akce pak byly tréninkové
boje, kde se všichni snažili uplatnit to, co
se během soustředění naučili. Dělali nám
radost - s jakým nadšením do všeho šli
a předvedli, jak si umí naši akci užít.
Povedlo se to a všichni, kteří se zúčastnili, odjížděli se skvělým pocitem a rostoucí touhou zápasit. Co víc si přát? Aby
klukům nadšení zůstalo a chuť zápasit
vlastně pořád jenom rostla!

Za Palestra JK Stříbro Jiří Kožíšek
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Palestra JK Stříbro má dva vicemistry ČR ve volném stylu
Zápasnický klub Palestra JK v této sezóně
zabodoval - získal dvě medaile na Mistrovství ČR ve volném stylu.
Mladí zápasníci se připravovali na vrchol této zápasnické sezóny na prvním
společném soustředění v Žinkovech. Mistrovství ČR ve volném stylu pak proběhlo
4. a 11. prosince. První z nich, juniorské
mistrovství, se konalo v Kladně a úspěšně
v něm zabojoval Jakub Nikitinský v kategorii do 74 kg - přivezl stříbrnou medaili
a stal se naším prvním vicemistrem.
V druhém termínu se konalo mistrovství
kadetů ve Vítkovicích, na které odjel Marek Matúš. Ve váhové kategorii do 80 kg
vybojoval pěkné 3. místo.
Oběma zápasníkům gratuluji k zaslouženému úspěchu. Přeji jim i všem ostatním v našem oddílu stále velkou chuť
zápasit a tento sport si užívat. Věřím, že
naše úspěchy jsou motivací pro stávající,

ale i nové kluky, kteří by se k nám chtěli
připojit. Kontakt pro zájemce naleznete

na facebookové stránce Palestra JK Stříbro.
Jiří Kožíšek

dále tvoří Josef Hřebeček, od loňska druhý
tovární jezdec ESO Divišov, a Ervín Krajčovič z Dukly Praha. „Hřebec“ je dalším
rodákem ze Stříbra, který se v motokrosu
vypracoval až do naší nejužší špičky.
Seriál MS v roce 1961 tvoří 11 velkých
cen rozesetých po celé západní Evropě
s jedinou východoevropskou výjimkou.
V každém závodě boduje pouze nejlepší
šestice jezdců. Do konečného pořadí mistrovství se každému závodníkovi bude počítat pouze šest nejlepších výsledků.
Na úvod sezóny míří 9. 4. půllitry
do švýcarského Payerne. Přestože si naši
vedou výborně v kvalifikaci, v samotném
závodě kraluje trojice hvězdných Švédů.

Nejlepší je předloňský mistr světa Sten
Lundin (Lito), za ním končí obhájce titulu Bill Nilsson (Husqvarna) a zkušený
Gunnar Johansson (Lito). Souček se zde
před rokem pomlátil během závodu ME,
a také nyní stihne mezi rozjížďkami znovu
navštívit místní nemocnici s bolestivě naraženou kostrčí. Pod injekcí však dokáže
vyjet celkové 4. místo a historicky první
3 body pro naši vlast z MS.
Následující Velká cena Rakouska se
koná 30. 4. v Sittendorfu, což je pro Mílu
návrat na „místo činu“. Vždyť na zdejší
náročné trati s prudkými výjezdy dokázal v roce 1959 triumfovat v podniku ME.
A budou panovat i podobné podmínky,

Jak v Mílovi bouchly saze
Minulý čas slovesa v titulku článku prozrazuje, že se vydáme na cestu zpět časem.
Před 60 lety se odehrál zajímavý příběh,
který napsal výraznou kapitolu dějin československého motokrosu, a zároveň zanechal nepřehlédnutelný zápis v kronice
světového šampionátu.
Na sezónu 1961 totiž poprvé v historii
stavíme státní reprezentaci také pro královskou třídu do 500 ccm. Tehdejší tuzemské jedničce Miloslavu Součkovi se tím
splní sen o pravidelných startech v mistrovství světa. Z loňska má sice bronzový
úspěch z mezinárodního seriálu dvěstěpadesátek, ale ty se dosud jezdí „pouze“ jako
mistrovství Evropy. Reprezentační trojici

Sittendorf
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protože před závody opět přichází silný
déšť. A znovu se bude dařit. Lundinova vláda sice trvá, ale Souček vytahuje
z bahna bronz. Stává se historicky prvním
Čechoslovákem na stupních vítězů v MS
půllitrů! Spokojená je celá naše výprava. Krajčovič si připisuje premiérové dva
body za 5. místo a hned za ním boduje
Hřebeček na 6. pozici.
Květnovou Grand Prix Francie naše
reprezentace vynechává. Obdobně později budeme chybět na závodech v Anglii
a ve Švédsku. Hlavními důvody jsou náklady a časová náročnost těchto dlouhých
cest.
Čtvrtým podnikem MS je 4. 6. vytoužená VC Československa v Přerově. Miláček
zdejšího publika, Souček, vede naše do
boje v premiéře MS za „železnou oponou“.
Na náročné a blátivé trati to bude hodně
o fyzické připravenosti. Do 1. jízdy má
Míla výborný start a s podporou fanoušků
na vedoucí pozici odráží útoky Nilssona.
V 6. kole jde Švéd ale do vedení, a tak nakonec i dojedou do cíle.
Ještě silnější zážitek přinese 50 tisícům
diváků 2. jízda. V ní Souček pro domně-

lé zranění nohy znervózní, ztrácí vedení
a rychle se propadá až na 7. místo. Rozohní
jej ale pak úder kamene do nosu a vstane
z mrtvých. Bouřícím fanouškům předvede strhující útok, kterému odolá jen vedoucí Nilsson. Obhájce titulu zaslouženě
celkově vítězí, Souček bere stříbrný věnec
a dosud neporažený Lundin je až za ním
bronzový. Pro Mílu je to výborný vstup
do seriálu a průběžné 3. místo!
V dalším průběhu sezóny se naši zúčastní ještě pěti velkých cen. Součkovi
se v nich podaří bodovat pouze druhým
místem v lucemburském Ettelbrucku
a bodový součet se zastavuje na čísle 19.
V závěrečném účtování MS do 500 ccm
za ně získává výtečné 4. místo! Mistrem
světa je Lundin, za ním se umísťují Nilsson
a Johansson.
Součkovu sezónu 1961 ovládly reprezentační starty, když kromě MS půllitrů
stihl také čtyři účasti v ME do 250 ccm.
Přesto zaznamenal úspěchy i v domácích
závodech. Mezi nejzajímavější patří vítězství v půllitrech při premiéře mistrovství
republiky ve Stříbře nebo třetí vítězství
v derniéře tradičního motokrosu v Ost-

Stříbro

rově nad Ohří, kterým získal do trvalého
držení tamní zlatou přilbu. Tato krásná
cena je k vidění v trvalé expozici stříbrského muzea.
Text: Miroslav Šimek
Foto: archiv Miloslava Součka

Hospic sv. Jiří Tachov - aktuality
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
Dar do tříkrálové kasičky je možné zasílat v průběhu měsíce ledna bankovním převodem na účet Tříkrálové sbírky
66008822/0800 pod variabilním symbolem 777930042 (je důležité uvést, aby peníze doputovaly pro hospic).

Děkujeme za vaše dary do Tříkrálové
sbírky, většina z částky bude poukázána
na podporu tachovského mobilního Hospice Sv. Jiří.
Poděkování listopad 2021:
„Ještě jednou bych Vám všem, celému kolektivu, chtěla poděkovat za laskavý a profesionální přístup k mé mamince. Byli jste
mi velikou oporou, bez Vašich rad a pomoci bych to jen velice těžko zvládla. Jsem
vděčná, že jsem mohla s maminkou zůstat
až do konce, pro ni ve známém prostředí,
s lidmi, které měla ráda …a s Vaší velikou
pomocí.“ paní Jitka P.
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ S NÁMI
PROŽILI NÁROČNÉ CHVÍLE ROKU
2021! DO NOVÉHO ROKU PŘEJEME
HODNĚ SIL, PEVNÉ ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ!
PF 2022
Za tým Hospice Lucie Davidová

Jiřina Šiklova a Iva Csanalos
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ČSOB a veřejnost pomáhá Vítečku
Banka ČSOB si v rámci svého nadačního fondu „ČSOB pomáhá regionům“ vybrala Středisko sociálních služeb Víteček
v Černošíně k podpoře projektu Zlepšení
podmínek klientům střediska Víteček.
V něm Víteček usiluje o obnovu vybavení pro hendikepované děti - pořízením
nových omyvatelných matrací pro inkontinentní klienty, nové pracovní stoly pro
vozíčkáře, venkovní relaxační lavici pro
skupinovou terapii a pingpongový stůl.
ČSOB zřídila účet na podporu tohoto
projektu, a částku, kterou vybere na svém
účtu od veřejnosti, zdvojnásobí ze svých

zdrojů. Za naše hendikepované klienty,
pracovníky i jejich zákonné opatrovníky
a rodiče proto žádáme veřejnost - pomozte nám pomáhat, neboť pošlete-li na účet
101 7777 101/0300, variabilní symbol:
20210906 do 6. 1. 2022 libovolnou malou částku, ve skutečnosti posíláte dvojnásobek. Svůj finanční dar můžete zaslat
pomocí platební karty nebo bankovním
převodem či pomocí QR kódu. U platby
kartou můžete navíc připojit vzkaz organizátorům projektu,
který se zobrazí veřejně na stránkách ČSOB,
a to v seznamu přispěvatelů. O výsledku pak
budeme veřejnost informovat.
Děkujeme.
Za středisko Víteček
Ing. Jiří Kalista

Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLIČEK
Stříbrští střelci v Chebu vždy na předních pozicích
Mladí střelci ze Střeleckých kroužků
z DDM Stříbro se i v roce 2021 pravidelně
zúčastňovali soutěží střelby ze vzduchové
pušky na střelnici AVZO Cheb. V každém
kole byli velice úspěšní a ještě se nestalo, aby někdo z nich „nestál na bedně“.
Z mladších to vždy byl Adam Hlaváček.
Mezi staršími žáky medailová místa pravidelně obsazovali Jakub Zdeněk Kejík,
Pavel Hingar, Dobroslav Beroun a Adéla
Šulcová. Pochvalu si zaslouží také Zuzana
Štičková, Jakub Harančík, Pavel Čepička
a Jan Beroun.
Všechny děti trénují na střelnici v budově DDM pod vedením manželů Kastlových. Ale bez rodičů, kteří své „ratolesti“
podporují v této zájmové aktivitě, by se
akce zúčastnit nemohly. Poděkování patří
tedy nejen dětem, ale i jejich rodičům! 🙂
Věříme, že do budoucna bude naše
spolupráce pokračovat.
Klára a Zdeněk Kastlovi
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Vánoční čas v MŠ Stříbro
Vánoční čas si děti ve školce užily. Četly si
vánoční příběhy, povídaly o svých přáních
a kreslily obrázky pro Ježíška, vyráběly
přáníčka pro seniory a taky pro maminky
a taťky domů. Větší děti pomáhaly se zdobením stromku. Jestli si myslíte, že Ježíšek

do školky nechodí, jste na omylu. Letos
opět přišel a byl obzvlášť štědrý.
Děti dostávaly do tříd různé didaktické hry a stavebnice zakoupené školkou,
drobné hračky zakoupené sdružením
SRPŠ při MŠ a také mimořádný dar v po-

době odrážedel, koloběžek a míčů.
Tento dar v hodnotě 20 000 Kč nadělil
Ježíšek z firmy RSF Elektronik ve Stříbře.
Velmi si tohoto daru vážíme a děkujeme.
Věra Cikánová
ředitelka MŠ Stříbro

Soutěž o Násobilkového krále
Během měsíců října a listopadu se žáci
čtvrtých a pátých ročníků ZŠ Gagarinova
sešli, aby porovnali své schopnosti v matematické soutěži Násobilkový král.
Koncem října si poměřilo své vědomosti a rychlost počítání osmnáct dívek
a chlapců ze 4. A a 4. B. Soutěž probíhala
ve třech kolech. „Násobilkovým králem“
se stal Václav Pechman, na druhém místě
byl Ondřej Petraška a třetí se umístil Maxim J. Steiner.
I páté ročníky zastupovalo osmnáct dívek a chlapců. Mezi páťáky byli nejúspěšnější Šimon Bucha, jako druhý se umístil
Matěj Brunclík, třetí pozici obsadila Šárka
Salvetrová.
Všichni soutěžící obdrželi malý dárek,
tři nejúspěšnější si odnesli diplom a věcnou cenu.

Soutěž pro své žáky zorganizovaly paní
učitelky Z. Charousková, L. Krabcová,

Z. Součková, E. Pittrová
Zdeňka Charousková a Zuzana Součková

17

Stříbrský zpravodaj 1/2022

Andělská soutěž na ZŠ Mánesova Stříbro
I v letošním školním roce se na ZŠ Mánesova pod vedením paní učitelky J. Lopušanové uskutečnila tradiční Vánoční
soutěž pro žáky a žákyně přípravné třídy
a prvního stupně. Tentokrát bylo téma
Anděl. Do velmi nápadité andělské soutěže bylo vyrobeno celkem 81 andělů.
Na část z nich se může široká veřejnost
přijít podívat do altánu vedle stříbrské
radnice a zbytek andělů zdobí školní jídelnu naší základní školy.
A jak celkově soutěž dopadla? Cenami
za první až třetí místo se mohou těšit tito
žáci a žákyně:

1. místo:
Agáta Matějková, III. A,
Eva Bukovjanová, I. B
2. místo:
Tomáš Florus, III. B,
Jiří Buba III. B
3. místo:
Johanka Stachová I. B,
Tadeáš Vácha, III. A
Za svou účast v letošní andělské soutěži
byly zároveň také odměněny všechny soutěžící děti.
Za PT a 1. stupeň
H. Klimešová

Kam na školu? Kam do učení?
Proč je volba povolání důležitá? Podle
čeho se při volbě střední školy rozhodovat? Jak zhodnotit sám sebe? Jak poznat
klady a zápory konkrétní profese? Jak mít
zodpovědnost při rozhodování o své budoucnosti? Jaké je uplatnění na trhu práce
v daném regionu po úspěšném ukončení
vzdělávací cesty? Na tyto a další otázky
odpovídali všem vycházejícím žákům
Základní školy Mánesova ve Stříbře pracovníci IPS Úřadu práce v Tachově Bc. Oldřich Struček a p. Tereza Strychová. Beseda se konala 1. 12. 2021 v budově základní
školy, samozřejmě při dodržení všech
epidemiologických opatření. Setkání se
zúčastnila také zástupkyně Rekrutačního
pracoviště v Plzni a představila žákům
Vojenskou střední školu a vyšší odbornou
školu MO v Moravské Třebové a Sokolově.
I další host, ředitel Gymnázia a Obchodní
akademie ve Stříbře, zdůraznil budoucím
studentům přednosti studijních oborů
„své“ školy.
Základní škola Mánesova od začátku
školního roku informuje své vycházející
žáky o možnostech studia na středních
školách. Ti se společně s Mgr. K. Kastlovou a Mgr. V. Dedkem zúčastnili prezentace středních škol, akce „Posviť si na budoucnost“, v DEPO2015 v Plzni. Zájemci
o učební obory navštívili Střední odborné
učiliště v Plané, kde si prohlédli pracoviš-
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tě a stali se součástí školou připravených
workshopů. Také učitelky českého jazyka
a matematiky ochotně pomáhají vycházejícím žákům s přípravou na přijímací
zkoušky, i když to není jejich povinností.
Rodiče vycházejících žáků mají možnost
kdykoliv se s dotazy obrátit na kariérovou poradkyni školy. Ta pro zájemce při
on-line třídních schůzkách připravila se-

tkání, kterého se zúčastnili i zástupci obou
stříbských středních škol, Gymnázia a OA
a SOŠ ve Stříbře.
V dubnu při přijímacím řízení budeme
všem vycházejícím držet palce!
Za ZŠ Mánesova Stříbro
Mgr. Klára Kastlová,
výchovná a kariérová poradkyně
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Obchodní akademie - studentské firmy
Jsme studenti 3. ročníku Obchodní akademie ve Stříbře a v rámci hodiny aplikované ekonomie jsme letos založili dvě
studentské firmy. V září jsme začali se
zakládáním našich firem a přijela nás navštívit naše mentorka Ing. Iveta Pauková,
která nám bude po celou dobu k dispozici.
Jedna z firem se nazývá BATIQ, zabývá
se ručním batikováním triček a ponožek
s vysokým obsahem bavlny. Všechny produkty jsou unikátní. Nabízí různé barevné varianty, ze kterých si vybere každý.
Všichni vzájemně spolupracují a ve firmě
panuje přátelská atmosféra.
Druhá firma MERAKI (toto původem
řecké slovo můžeme přeložit jako ‘‘Láska
či duše, kterou vtiskneme do své práce

žil Tomáš Jan Baťa. Posláním této organizace je vzdělávat českou mládež tak, aby
poznala hodnotu podnikání, porozuměla obchodu a ekonomii, rozvíjela etický
postoj k vedení a byla dobře připravena
na svět práce.
Naše firmy můžete najít na instagramových účtech a facebookových stránkách, kde si můžete produkty prohlédnout
a objednat.

kus vlastní osobnosti ve vašem díle‘‘), se
zabývá ručním zdobením plátěných tašek
pomocí
vyšívání
a malování. Tašky
jsou vysoce praktické a udržitelné.
Několik vzorů zaručí, že si každý najde
něco pro sebe nebo
pro známé, například jako originální
dárek.
Obě studentské
firmy úzce spolupracují s neziskovou vzdělávací organizací JA Czech.
V roce 1992 ji zalo-

Hana Muchová, Martina Jiroušková –
firma MERAKI
Veronika Hajšmanová, Adéla Flašková firma BATIQ
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Prosinec v ZUŠ Stříbro
Děti, učitelé, rodiče i další příznivci ZUŠ
Stříbro se už velmi těšili na tradiční vánoční přehrávky a koncerty našich žáků.
Jenže všechno bylo opět úplně jinak. Naplánované koncerty musely být pro nepříznivou hygienickou situaci zrušeny.
Bylo nám to moc líto, ale ruce do klína
jsme nesložili. Jednotliví učitelé se snažili tvořivě znovu obnovit on-line cesty,
jak se dostat k prezentaci toho, co se děti
na podzim naučily. Děti báječně a s nadšením spolupracovaly, takže se pilně praco-

valo na nahrávkách. A jak se říká: všechno
špatné je k něčemu dobré. Koncert uplyne, ale nahrávky zůstávají, takže je třeba
s klidem nahrávání ustát. A právě práce
na nahrávkách děti posunula zase o kus
dopředu nejen v jejich oboru, ale také v
oblasti psychické odolnosti. Všichni jsme
nahrávky připravovali s láskou a nadšením pro radost druhých.
Ale stejně, žádná nahrávka nám nepřinesla tu pravou vánoční pohodu a ten pocit sounáležitosti, když na závěr koncertu

Adventní koncert KrisKros kvintetu
Dřívější spolupráce mezi Základní uměleckou školou Stříbro a předním českým
vokálním souborem KrisKros kvintetem
vyústila v pořádání dnes již tradičních
Adventních koncertů v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Přes předloňskou
„covidovou“ přestávku se v loňském roce
i přes aktuální epidemiologickou situaci
a při dodržení předepsaných hygienických nařízení podařilo koncert uspořádat.
Umělecká vedoucí Jana Puterová přivezla
do Stříbra soubor špičkové kvality, který
ve špičkových aranžích podal špičkový
výkon.
Přes šest desítek posluchačů bylo nadšeno nezvyklou úrovní a kvalitou vystoupení.
Pořadatelem koncertu byla Základní umělecká škola Stříbro ve spolupráci
s Městským kulturním střediskem ve Stří-
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bře a především Městem Stříbrem, které
vydalo nemalé prostředky na postupnou
rekonstrukci tohoto kostelíka.
Věřme, že můžeme napsat: „Za rok zase
s Kriskros ve Stříbře na shledanou.“
František Kratochvíl

koledy zazpívá sál plný rodičů a kamarádů. Doufáme, že vánoční koncert jsme si
museli odepřít naposledy.
Moc děkujeme dětem za spolupráci
a všem přejeme do nového roku pevné
ZDRAVÍ.
Mgr. Hana Bezděková,
učitelka ZUŠ Stříbro
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Knihovnice doporučují
Prázdniny v Česku - Ladislav Zibura
Vydejte se s Ladislavem Ziburou na dvouměsíční výlet po českých luzích a hájích a připomeňte si, v jak
rozmanité a krásné zemi žijeme. Můžete se těšit na vyprávění plné zajímavostí, pozoruhodných příběhů z naší historie a setkání se svéráznými lidmi. Navštívíte všech čtrnáct českých krajů, načerpáte tipy
na vlastní výpravy a jako obvykle se také od srdce zasmějete. Tak přisedněte do roztomilého bílého autíčka
a nezapomeňte se připoutat! Váš řidič je začátečník.
O čem to je? Mladý spisovatel cestuje po Česku na lodi, autem, pěšky a na oslu. Hledá u toho zajímavá
místa a lidi.
Co se mi na tom může líbit? Dobrodružství, vtip, příběhy neobyčejných lidí a krásné ilustrace.

Babička - Irena Obermannová
Knížka o stárnutí, mládnutí a sexu. Nová Irenina kniha je jejím návratem k „původní Obermannové“,
autorce bestseleru Deník šílené manželky, který byl také zfilmován. Ve svém novém románu se tak navrací
k tomu, v čem je nejsilnější - ke sdílení silných ženských emocí, tabuizované pocity nevyjímaje a hlásí se i
k odkazu Boženy Němcové, jak dává tušit už sám název.
Xénie se stala babičkou. S tímto novým stavem se vypořádává po svém. Podobně jako se vztahem ke své
vitální matce, aniž by si uvědomovala, že i energická maminka jednou umře. Stane se a Xénie má hluboký
žal. Jako by toho nebylo málo, kdosi jí ukradne urnu s matčiným popelem. Při svém pátrání po urně se
Xénie postupně dozvídá o své matce stále překvapivější věci. A také o sobě. Narazí na rodinné tajemství,
o kterém neměla ani ponětí, a když se má rozjet do světa, aby našla své předky, vypukne celosvětová
pandemie. Xénie se místo do ciziny přesune na venkov do polorozbořeného domu, pěstuje byliny, zpívá
a navzdory karanténě poznává muže, který jí je tak blízký, že nedodržují dvoumetrové rozestupy. A Xénie
zhulena diviznou se nepřestává divit, když probudí své skutečné já. Nakonec i tu urnu najde, i když úplně
jinde, než by ji kdy napadlo.

Nejhezčí mezi krávami - Zuzana Hubeňáková
Knihy Zuzany Hubeňákové přinášejí odlehčený pohled na věci nezvyklé, ale i ty běžné, všednodenní
a všudypřítomné - jako je například papírový kapesník v pračce.

Mlýn - Michal Vaněček
Fascinující příběh podle skutečné události.
Dva bratři. Jeden mlýn. A jeden slib… Strhující příběh dvou bratrů, kteří dali slib umírajícímu otci, že
uchrání jejich mlýn a majetek proti všem. Lze takový slib dodržet za všech okolností? Může oddanost
takovému závazku odolat i mašinériím totalitních režimů? Bratři svůj závazek splnili. Ale za jakou cenu…
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ŠEBESTiÁN BOK
V 18 STOPEM
NA B LKÁN

PF 2022
Do nového roku Vám přejeme
hodně zdraví, spokojenosti
a osobních úspěchů
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WWW.AUTOMOTOWESCHTA.CZ
PRODEJ: Auto - Moto Díly
		
Doplňky - Auto - Moto kosmetika
		
Oleje - Filtry - Řemeny - Brzdové díly atd.
ČTYŘKOLKY: TGB - Linhai - Access
MOTOCYKLY: Jawa - UM - Zontes
SKÚTRY:		
Kymco
MOPEDY:		
MP Korado
ELEKTROKOLA: MP Korado - Akumo
MOTO SHOP:

Helmy - Oblečení - Boty

AUTO MOTO:
DÍLNA		
			

Opravy - Příprava na STK
Diagnostika - Geometrie - Plnění klimatizace
Programování TPMS ventilů

Těchlovice 83, tel.: 606 568 017 / 602 440 853, e-mail: info@automotoweschta.cz
24
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Řádková inzerce
Nabízím převod Vašich, zejména rodinných a dovolenkových VHS a VHS-C kazet, do trvanlivější digitální podoby.
Orientační cena 80 Kč za hodinu záznamu nebo dle dohody. Laco Kajaba, tel.: 608 211 155
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Jitka Malá
„Místo Paralenu teď prodávám nemovitosti.”
Známe ji z lékárny, která před časem
úplně skončila. S úsměvem na tváři, kdy
se ještě nemusely nosit roušky, nabízela
lidem úlevu od bolesti. Vlastně se to ani
moc nezměnilo, nyní též pomáhá, a to
v oblasti bydlení. Představuji Jitku Malou,
i když ji asi většina z vás, čtenářů, zná.

svou práci, která je smyslem jeho života,
dělat po svém. Pořád byl něčím limitovaný. Po rodinné poradě jsme se rozhodli, že
si založí vlastní. A tak se stalo a od roku
2015 má Stříbro pravou, stříbrskou RK
(realitní kancelář) AGbydleni.cz. A vloni v lednu nastal ten pravý čas, kdy jsem
u něho nastoupila jako asistentka.
Baví Vás ta práce? Je to opravdu velká
změna oproti lékárně?
Práce mě baví strašně moc. Nejen proto,
že jsem součástí týmu 15 úžasných lidí,
kteří pro mě nejsou jen spolupracovníky,
ale jsou pro mě druhou rodinou. Oni to
ví, jak moc pro mě znamenají. A hlavně,
miluji naše klienty. Kdo mě zná, tak ví, že
já ve všech lidech vidím a hledám dobro.
Většinou platí, že jak se chovám k lidem
já, tak se oni chovají ke mně. A zase jsem
potřebná pro druhé, a to mě opravdu naplňuje.

Nestýská se Vám někdy po lékárně?
Bylo to nádherných 23 let, ale všechno
v životě jednou skončí. Já na ty roky velmi
ráda vzpomínám, hlavně na naše spokojené zákazníky. Dodnes se na mě, hlavně maminky, obracejí přes sociální sítě
s prosbami o radu. Tak si voláme, radím,
utěšuji. Z oboru jsem tím pádem vlastně
nevypadla.
Pak lékárna skončila a Vy jste zmizela
z dohledu?
Po skončení v lékárně jsem hned druhý
den nastoupila do zaměstnání jako asistentka HR na personálním oddělení. Opět
skvělá práce s lidmi. Ale bohužel moje
povaha a lidskost se nedokázala smířit
s bezmocí k jednání a chování nadřízených k podřízeným. I když se to netýkalo
vždy přímo mě, nechtěla jsem tomu všemu přihlížet a nedokázat ostatním pomoci. Strašně jsem se tím trápila. To se
odrazilo i na mém zdraví a já se rozhodla,
že musím odejít. Ale i za tuto zkušenost
jsem vděčná, protože jsem tam poznala
tolik skvělých lidí a dodnes jsem s nimi
v kontaktu.
Jak jste se vlastně dostala k práci v realitní kanceláři?
Už je to skoro 10 let, co jsem poznala svého nynější přítele Romana Hnojského.
Když jsme se seznámili, tak ještě pracoval pod jednou velkou RK. I když na něm
není moc poznat, že by se takový chlap
něčím trápil, také mu vadilo, že nemohl
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Kde Vás můžou lidi najít?
My máme krásnou kancelář přímo na náměstí ve Stříbře, po bývalé KB. Sama jsem
si ji navrhla a cítím se v práci stejně dobře
jako doma. Oficiálně máme otevírací
dobu pondělky až čtvrtky od 9 do 16 hodin. Skutečnost je ale jiná. My jsme v práci
podle potřeby, tak není výjimkou, že jsme
tu často od brzkého rána do pozdního večera a pátky řešíme administrativu z celého týdne a odhady nemovitostí. Snažíme
se vyjít vstříc všem lidem. A na telefonu
jsme k zastižení téměř pořád.

ní, přepisy energií, prověření zájemců
v registrech neplatičů, právní servis včetně
úschovy peněz, energetické štítky, virtuální prohlídky, jednání na MÚ, přípravu nájemních smluv a mnoho dalšího. Shrnula
bych to jako služby na klíč, a to doslova
od A do Z. Pokud se na nás kdokoli obrátí,
může se spolehnout, že jeho prodej či koupě proběhne bez problému a on se již nemusí o nic starat. Jeho čeká až na konci jen
podpis smlouvy. Jinak za něho obstaráme
vše ostatní my. Máme desítky spokojených
zákazníků a některé reference najdete
i na našich stránkách - www.agbydleni.cz.
A jaký je pan Roman šéf pro svou partnerku?
Moc často mu to neříkám, ale je to člověk,
kterého si nesmírně vážím za to, jaký je.
Je sice velmi přísný, ale spravedlivý. Nikomu z nás nic neodpustí, ale jen proto, aby
naše služby byly vždy perfektní. Zakládá
si na čestnosti a co řekne, to platí. Určitě to není jednoduché řídit tři kanceláře
s 15 lidmi a pendlovat mezi Stříbrem, Plzní a Rokycany.

Chcete ještě něco lidem říct na závěr?

Co všechno pro klienty dělá Vaše RK?
Když řeknu, že skoro všechno, tak se tomu
dá těžko uvěřit. Ale opravdu, je to tak.
Tedy, úplně vše sami nezvládneme, ale
dokážeme domluvit odborníky z různých
oborů. Vyjmenuji alespoň některé. Roman
je koncesovaný odhadce a dělá pro notářské kanceláře odhady k dědickému řízení.
Pokud se vyskytne problém na katastru,
tak zajistíme geodetické služby, legalizaci
černých staveb, o kterých často majitelé
ani neví, financování při koupi, pojiště-

Já bych chtěla hlavně lidem vzkázat, že se
nemusí nikdo bát zajít osobně za námi do
kanceláře, kde si společně můžeme popovídat o věcech, které je trápí, s kterými
by potřebovali poradit, pomoci a neví, na
koho se obrátit. Já jim uvařím výbornou
kávu nebo čaj. Za to vše zaplatí jen svým
úsměvem. Tyto služby jsou u nás samozřejmě zdarma. Každý se může přesvědčit,
že existují i rodinné RK, kde klient není
jen kus, nebo číslo zakázky. V roce 2021
jsme úspěšně zrealizovali prodej více než
100 nemovitostí. Tak se nebojte obrátit na
odborníky, kteří se o Vás postarají se stejnou láskou a vlídností, na kterou jste u nás
v lékárně byli po celé ty roky zvyklí.
Děkuji za rozhovor.

Martina Sihelská
placená inzerce
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Přijmeme pracovnice do výroby v Milíkově (ž/m)
Budeme rádi, pokud Vás budeme moci přivítat v našem kolektivu!

Firma anton clemens s.r.o. se sídlem v Milíkově u Stříbra
se zabývá výrobou a montáží plastových dílů nejen pro automobilový průmysl.

Nabízíme

- smlouvu na HPP / DPP
- příplatky nad rámec zákoníku práce
- další benefity, jako jsou příspěvky na dopravu, na stravování atd.
- dovolená navíc
- doprava ze Stříbra firemním minibusem
- pohodová práce v malém kolektivu, férové a přátelské jednání

Pracovní náplň

- výroba pneumatických ventilů
- obsluha stroje, montáž drobných plastových a kovových dílů
- práce vsedě i vestoje
- směnný provoz
- práce je vhodná zejména pro ženy

Požadujeme

- chuť k práci, manuální zručnost, spolehlivost a flexibilitu
- samostatnost, pečlivost, zodpovědnost a slušné chování

Nástup od ledna 2022
Konkrétní informace na tel. 775 223 868
anton clemens s.r.o.
Milíkov 42
349 01 Stříbro
28
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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

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

Bydlení či podnikání - Stříbro

Rodinný dům Lestkov

Kom. objekt s byty Ostrov

Rod. dům Chodová Planá

Chata Stříbro - osada Florián

Chata Trnová (Plzeň-sever)

Chata Štáhlavice (Plzeň-jih)

Chalupa Pavlovice - Jos. Huť

Byt 3+1+L s garáží Lestkov

Byt 1+1 Stříbro, Palackého

Byt 2+1 Stříbro, Brožíkova

Byt 1+1 Stříbro, Mas. nám.

Cena: 6.990.000,- Kč Cena: 2.590.000,- Kč Cena: 8.990.000,- Kč Cena: 3.490.000,- Kč

Cena: 1.460.000,- Kč

Cena: 1.490.000,- Kč

Cena: 1.650.000,- Kč

Cena: 1.250.000,- Kč Cena: 1.680.000,- Kč

Cena: 7.200,- Kč/měs. Cena: 8.000,- Kč/měs. Cena: 6.500,- Kč/měs.

St. parcela Bělá nad Radbuz.

Cena: 750,- Kč/m2

St. parcela Hradec u Stoda

Cena: 1.900,- Kč/m2

Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.harvilla.cz
placená inzerce
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Filmové postřehy Laca Kajaby
Milé divačky a diváci,
vítejte v našem kině, v dalším roce promítání (možná ještě turbulentního), kdy ten
ošklivec koroňák přesouvá termíny premiér a uvedení do kin, jak se mu zlíbí…
Držme si vzájemně palce, ať tato doba
skončí už letos a budeme nějak „normálně“ fungovat.
Tak, na co se můžeme těšit hned v lednu?
Film Morbius - že už vám to jméno lehounce vyšumělo z paměti? Ani není divu.
První trailer tu byl už skoro před dvěma
lety. A jak moc nezaujal tehdy, tak ani tentokrát, při dalším traileru, to není bomba. Nová ukázka je sice už znatelně lepší,
nicméně že by tu padaly čelisti a lidi by
houfně kupovali pomyslné lístky do kina?
Ale my věříme, že „marvelovky“ mají
ve Stříbře dost příznivů, kteří drží tradici
a koukají na film až do posledních titulků…

To proto, že Morbius je jeden z těch méně
známých záporáků Spider-Mana, respektive je to tak trochu antihrdina. Podobně
jako Venom zabíjí lidi a páchá všemožné
zlo, ale na druhou stranu má potřebu lidem pomáhat, ostatně jde v tomhle případě o doktora.
Z původního data premiéry v červenci
2020 pochopitelně sešlo, film se musel několikrát odložit a aktuálně se s ním počítá
na leden 2022, přesněji 27.
Ale co o tomto filmu možná víte a možná
nevíte:
- film natočil známý švédský režisér Daniel Espinosa, který má na kontě tituly
jako Snadný prachy nebo Nepřítel pod
ochranou
- v titulní roli se objeví již zmíněný Jared
Leto, v těch vedlejších pak Adria Arjona,
Matt Smith, Jared (heč, už druhý Jared)
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Harris, Al Madrigal, Tyrese Gibson a další
- postava Morbia se objevuje také v bonusové části DVD Blade (1998), a to ve vymazaném závěru
- scény z New Yorku se ve skutečnosti natáčely v britském Manchestru, Northern
Quater. Všechna městská světla, značky,
poznávací značky atd. byly změněny tak,
aby odpovídaly těm, které najdete v New
Yorku
- točilo se ovšem i v samotném městě New
York
- natáčení trvalo od 25. února (postarším
tento datum něco říká, že? Vítězný únor
🙁) 2019 do května 2019
- režisér filmu Daniel Espinosa režíroval
sci-fi/horor Život, o němž se proslýchalo,
že je prequelem k filmu Venom (2018)
- Matt Smith (Loxias Crown/Hlad) je
po Christopheru Ecclestonovi (Devátý
Doktor, Malekith ve filmu Thor: Temný
svět (2013)) a Davidu Tennantovi (Desátý
Doktor, Purpurový muž ve filmu Jessica
Jones (2015)) třetím hercem, který hrál
inkarnaci Doctora Who (Smith byl Jedenáctý Doktor) a objevil se ve filmu podle
komiksů Marvelu
- všichni tři se zhostili komiksových rolí
padouchů
- pro Jareda Leta je to druhá komiksová
role, poté co si zahrál Jokera ve filmu Jednotka samovrahů (2016)
- režiséři F. Gary Gray a Antoine Fuqua
nabídku na režii odmítli.
Život a tragická smrt princezny Diany
bude pravděpodobně předmětem studia
navždy. Její turbulentní vztah s bývalým
manželem, princem Charlesem, byl dobře
zaznamenán v článcích, knihách, rozhovorech a filmech. Jen za posledních pár
let jsme měli její pozoruhodný portrét
namátkou např. v seriálu Koruna (9 z 10
fanoušků filmů tento seriál doporučuje ke
zhlédnutí. Momentálně se připravuje pátá
řada) a v dalších filmech. Existuje také
nespočet dokumentů, které pokrývají téměř každý aspekt jejího života. Mediální
šílenství, které způsobilo velkou část jejího
stresu a úzkosti, je také to, co ji udrželo v
povědomí veřejnosti. Ačkoli zemřela před
více než dvěmi desetiletími, zdá se, že odkaz Diany (1961-1997) je stále velmi živý.
Životopisný snímek Spencer (česká premiéra 20. 1. 2022) pak bude pojednávat
o víkendu během vánočních svátků zkraje devadesátých let. Na vánoční oslavy na
královnině panství Sandringham je nařízen klid. Jí se a popíjí, střílí se a loví. Diana
se ve světě high society vyzná. Ale tentokrát bude všechno úplně jinak… Diana si
uvědomuje, že její manželství s princem
Charlesem nemá budoucnost a definitiv-

ně se rozhodla zažádat o rozvod.
Film režíruje tvůrce nepříliš strhující Jackie Pablo Larraín. Mnoho kritiků si kladlo
otázku - Byla Kristen Stewart správnou
volbou do role britské ikony? První recenze naznačují, že rozhodně ano!
Ale co vás o tomto filmu bude asi zajímat?
- Kristen Stewart trénovala šest měsíců,
aby zdokonalila svůj přízvuk. V rámci
přípravy sledovala též výše vzpomínaný
seriál Koruna (2016-202?)
- na konci prvního týdne natáčení řekla,
že: „Tohle je to nejlepší, co jsem kdy dělala. Tohle je to nejživější, co jsem kdy cítila.” (New York Times 11. 6. 2021)
- skutečný šéfkuchař Darren McGrady se
skutečně šel na film podívat. O výkonu
Kristen Stewart řekl, že je "neuvěřitelný"
a že její přízvuk je "na místě"
- scénárista filmu Spencer Steven Knight
poskytl rozhovor, ve kterém prozradil,
že postava Maggie byla vytvořena podle
skutečné osoby, se kterou mluvil a která
pracovala v personálu. Ti si přáli zůstat
v anonymitě
- scéna rodinné hry při svíčkách mezi
Dianou a jejími syny Williamem a Harrym byla strukturovaná, ale ne zcela podle
scénáře, takže Kristen Stewart a malí herci
Jack Nielen a Freddie Spry dostali volnost
v improvizaci
-čepice, kterou má Diana v závěrečné
scéně na hlavě, je z uniformy provinční
policie provincie Ontario (O.P.P.). Ačkoli její vzhled není vysvětlen, někteří si
všimli současné (1991-92) popularity písně Naughty by Nature "O.P.P.", jejíž název
znamená "Other People's Property" (majetek jiných lidí).
Tak na shledanou příště !

Laco Kajaba
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Uzávěrka dalšího čísla je 15. 1. 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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