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Stříbření - Výstava fotografií „Jak šel čas“ - kostel Nanebevzetí Panny Marie
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jsme uprostřed dovolených a prázdnin,
tak jsem se rozhodl, že Vás nebudu zatěžovat mnoha informacemi. Dovolím
si tedy pouze krátce informovat o nejzásadnějších věcech v rámci dění města.
- V červnovém zasedání zastupitelstva
města Stříbra byla schválena účetní
závěrka a závěrečný účet města za rok
2021.
- Zahájili jsme další etapu revitalizace
komunikací v rámci městského parku tentokrát od náměstí k Červené lávce,
předáním staveniště provádějící firmě.
Cena díla cca 6,0 mil Kč. Dokončeno by
mělo být koncem roku 2023.
- Největší letošní akcí, kterou jsme též
zahájili předáním staveniště, je kompletní obnova komunikace a chodníků
v ul. Plzeňská - od ul. Jiřího z Poděbrad
- až k benzínce u kostela Nanebevzetí
Panny Marie, včetně napojení na silnici II/230 (hlavní od Plzně). Cena cca
40,0 mil. Kč. Termín dokončení r. 2023.
- Proběhla veřejná soutěž na hřiště
„V Pískovně“, kde nyní čekáme na podpis smlouvy s dodavatelem. Realizace r.
2022, nákladem cca 5,5 mil. Kč. Vzniknou zde nová sportovní hřiště pro dospělé a hřiště pro naše nejmenší.

- Nyní probíhá veřejná soutěž na zakázku, kdy město společně s SÚS PK
bude dělat chodníky a parkovací stání
od kruhového objezdu směrem k novému nákupnímu centru Billa. Náklad
pro město cca 5,5 mil. Kč. Realizace
r. 2022.
- Dokončujeme projektovou dokumentaci na chodník do bytové zóny
„K Floriánu“, jehož součástí by měl být
vodovodní i kanalizační řád. Bral bych
za úspěch, kdyby veřejná zakázka v rozsahu cca 6 mil. Kč byla vypsána do konce volebního období.
- Posílili jsme SMMS s.r.o. o kolegy
z Lesů města Stříbra a společným úsilím pracujeme na zvládnutí seče trav
v rámci města Stříbra a místních částí.
Objem udržovaných ploch, kromě parku, cca 33 ha. Využíváme po dohodě
v místních částech i aktivní spoluobčany.
- Probíhají každoroční opravy komunikací „turbo metodou“. Je to samozřejmě oprava dočasná, ale díky tomu
jsme schopni udržet stav komunikací
v rozumném stavu a bránit jejich zvýšené degradaci vodou a mrazem. Nemáme, bohužel, finanční prostředky
na opravu a položení nových povrchů
na všech komunikacích.

- Proběhla soutěž na I. etapu opravy
mostní brány, v brzké době budeme podepisovat smlouvu a zahájíme realizaci.
Objem cca 0,5 mil. Kč.

- Začíná oprava „Božího hrobu“ pod
Smutečním vrchem, zatím cca 150 000
Kč.

- Vysoutěžili jsme též opravu podlahy
tělocvičny v DDM za cca 0,5 mil. Kč.

- Probíhá výstavba tlakové kanalizace
v Těchlovicích a dokončuje se projekt
na veřejné osvětlení.

- Připravujeme soutěž na vrt pro zásobování TJ Baník Stříbro vodou, cca
0,5 mil. Kč.

- Co se týče kulturních počinů, probíhá
Stříbrské Stříbření a od 31. 7. připravu-
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jeme výstavu Amazonka na velkoformátových fotografiích na Masarykově
náměstí. Zde 16. 8. proběhne komentovaná prohlídka s prof. RNDr. Bohumírem Janským, CSc., objevitelem pramenů této řeky. Jste srdečně zváni.
- Od 1. 8. se bude koat výstava fotografií pana Davida Blažka v prostorech U
Poledníku.
- Nezapomeňte navštívit též letní kino.
Vážení, to bylo v kostce asi to nejdůležitější. Přeji Vám klidné léto, příjemnou
dovolenou a dětem aktivní prázdniny.
S úctou
Martin Záhoř, starosta města
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Rozhovor s běžcem Václavem Šůchou st.
„Nikdy jsem žádný závod nevzdal.“
Pane Šůcho, je to možná na začátek trochu nezdvořilé, ale kolik je vám let?

Jak vlastně vypadá trénink běžce v tomto
věku?

Je mi 76 let.

Já vůbec netrénuju. Většinou mám každý
víkend alespoň jeden závod, a to mi stačí. Někdy mám i dva závody v jeden den.
Před deseti lety jsem měl za rok 80 závodů
a z toho jsem měl 60 umístění na bedně.

vence se těším na Zátopkovy běhy v Praze. A cíle? Jak já říkám: „Běžím jako ďas,
abych byl na bedně zas.“ (smích) Většinou
už podle přihlášek vidím, kdo tam poběží
a podle toho vidím i své šance. Věkové kategorie jsou většinou po pěti letech, takže
ty kluky znám.

Mimo tréninku samotného, máte nějaký
recept na to, jak se udržovat v kondici?
Nevím. Já jsem od rána do večera v pohybu. Chodím ještě do práce, vstávám
v 5 hodin ráno a všude jezdím na kole.
Do toho dělám kolem domu.
Vy jste začínal se sportem už v mládí,
nebo jste se k němu dostal až později?

Foto archiv V. Šůchy

A kdy jste běžel naposledy závod?
Naposledy jsem běžel před pěti dny Výrovský triatlon. Běžel jsem krátký, to znamená 300 metrů plavání, 22 kilometrů
na kole a 6,5 kilometru běh.
Vy se pravidelně účastníte běhů na dlouhé distance, a to nejen tady v regionu, ale
i v zahraničí. Co všechno tedy běháte?

V mládí jsem chodil na gymnastiku, hrál
sem volejbal. Jednou jsem si v rámci spartakiády skočil padákem. Ale k běhání jsem
se dostal až asi před dvaceti lety. Přitáhl
mě k tomu Jirka Čeček, který už s partou
v té době běhal. Začal jsem s nimi jezdit
po závodech a chytlo mě to. Teď jezdím
po celé republice, někdy i do zahraničí.
Nejdál jsem byl asi v portugalském Faru,
a pak taky v Madridu.

Jak vnímáte vývoj, kterým běh prošel
a prochází. Rozvoj technologií, stravy,
vybavení?

Za kolik běháte v tuhle chvíli půlmaraton?

Já jsem v tomhle takovej samorost. Já běhám na tatranku. Někteří běžci si při závodech dávají různé energetické gely, ale mně
to nic neříká. Já si dám tak nanejvýš lipo.
Asi mám co zlepšovat.

Na svých výsledcích cítím, že je každý rok
znát. Ale teď běhám půlmaraton zhruba
za 2 hodiny a 14 minut.

Úspěch bude asi italské Grosseto, kde
jsem letos v polovině května na Mistrovství Evropy zaběhl třetí místo. Tam jsem
si dal za tři dny tři závody. Běžel jsem '
5 kilometrů, 10 kilometrů a půlmaraton.
A zážitek? Vzpomínám třeba na maraton
v Linci, kde jsem asi na 30. kilometru dostal křeč, a tak jsem to do cíle došel. Nikdy
jsem ale žádný závod nevzdal.

Máte ještě nějaký nesplněný běžecký
sen?
Asi bych si ještě někdy chtěl zaběhnout maraton. Na to bych se musel trochu připravit,
ale myslím, že by to šlo. A pak taky podívat
se ještě někam dál. Teď se například běží
mistrovství světa dlouhých tratí na stadionu ve Finsku. Ale na to to chce mít peníze.

Běhám vlastně všechno. Začínám už s osmistovkou, a pak ty dálkové běhy. Nejčastěji
asi půlmaratony, dvacítky a pětadvacítky.
Dřív jsem běhal i maratony, ale s těmi jsem
asi před šesti lety přestal. Na ty bych se musel víc připravit.

Jaký byl váš největší běžecký úspěch
a běžecký zážitek?

Foto Martina Sihelská

Foto Jiří Trávníček

Co vás na závodění vlastně nejvíc baví,
co vás k němu pořád táhne?
Mám rád pohyb a hlavně je kolem závodů
fajn parta lidí.
Jaké závody vás v nejbližší době čekají
a jaké jsou vaše cíle?

Dnes jsou trenéři a kouči téměř
na všechno. Učil vás někdo nějakou techniku běhu?
Já si vzal nejvíc informací z jednoho filmu
o Zátopkovi, kde si říkal: „Zvedej kolena.“
To jsem si vzal k srdci a když chci při závodě někoho dohnat, tak se snažím zvedat
kolena. Zbytek jsem okoukal na závodech.
Děkuji za rozhovor

David Blažek

Každý víkend mám závod. Na konci čer-
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STŘÍPKY HISTORIE
Spolky - zájmové organizace (část 7)
Dobrovolní hasiči města Stříbra
Dnešním příspěvkem uzavřeme
stručný nástin historie působení stříbrského spolku dobrovolných hasičů.
Vzhledem k blížícímu se stopadesátému výročí jeho založení (4. srpna 1872)
lze předpokládat, že zmíněné jubileum
bude samotným sborem veřejnosti patřičně (a v porovnání s mými předešlými
článečky i mnohem fundovaněji) připomenuto.
Proto se i náš dnešní příspěvek omezí
jen na několik snímků z nedávné minulosti - přičemž pro nedostatek obrazových podkladů opomenu např. zásahy
stříbrského útvaru při živelních pohromách, dopravních nehodách, záchraně

a vyprošťování osob (případně i zvěře),
odstraňování nebezpečných látek - dokonce v době kovidové infekce prováděli členové hasičského sboru dezinfekci veřejných prostor… (tento výčet ani
nemůže obsáhnout spektrum činnosti
námi probíraného útvaru).
Obrázek č. 1 byl pořízen 16. 6. 2007
u příležitosti každoročních městských
oslav. Snímek představuje část místní jednotky oděnou v repliky skutečných historických uniforem stříbrského hasičského sboru z meziválečného
období. Zaslouženou pozornost je pak
vhodné věnovat nepřehlédnutelné osobnosti pana Jana Vlčka (první zprava)
- dlouholetého velitele a duše našeho

městského hasičského spolku.
I snímek č. 2 pochází z roku 2007
(tentokrát z 8. září) a zachycuje družstvo žen těsně před startem v příslušné
soutěži.
Průběh soutěže konané 30. srpna
2008 dokumentuje foto č. 3.
Ještě jednou zavzpomínáme na léty
posvěcené sídlo našeho hasičského sboru, a to snímkem č. 4 (z léta 1994). Při
té příležitosti si jenom znovu připomeňme, že se jedná o zrekonstruovanou,
původně přízemní a značně zchátralou,
historickou stavbu hasičské zbrojnice.
K přestavbě došlo cca v polovině 50. let.
Většina prací byla provedena brigádnicky - čili bezplatně a v osobním volnu

obr. 4

obr. 3
5
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obr. 5

obr. 9

zúčastněných. Hasiči tak získali důstojnou a době odpovídající základnu pro
svoji činnost.
A že jejich působení slavilo četné
úspěchy, dosvědčuje cosi jako „stěna
slávy“ zdokumentovaná snímkem č. 5
z 16. června 2009.
Snímky č. 6, 7, 8 a 9 byly pořízeny
v roce 2014 a dokládají k jakému kvali-
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obr. 10

tativnímu posunu došlo v zajištění zázemí stříbrského hasičského sboru.
Obrázek č. 6 představuje nově repasovanou Tatru 815, záběry č. 7, 8 a 9 nás
pak zavádějí do interiérů bývalé kotelny
(Palackého čp. 1692), které byly zadaptovány pro potřeby sboru dobrovolných
hasičů, a tím i přeměněny na moderní
požární zbrojnici.

Přímo reportážní snímek č. 10 (foto
pan Bc. Lukeš) pak čtenářům přibližuje
zásah naší hasičské jednotky při likvidaci požáru půdních prostor v objektu
bývalého městského pivovaru.

František Samec, srpen 2022
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SPOLKOVÝ ŽIVOT
Hornický den v Plané
V sobotním odpoledni (9. července)
se v Plané konal tradiční Hornický den.
Tentokrát bez hornického průvodu. Počasí nám moc nepřálo, byly přeháňky. Do
Plané zavítali mimo členů plánského hornického spolku, spolky ze Stříbra členové,
Bratrstva sv. Barbory, z Tlučné, ze Zbůchu

ZUD, z německého Goldkronachu a většinu osazenstva pod deštníky tvořili horníci
z bývalých Uranových dolů Západní Čechy. K tanci a poslechu také již tradičně hrála hornická kapela Nýřaňanka.
O úvodní slovo se podělili emeritní předseda spolku Jan Teplík a současný předse-

Portál štoly

da Pepa Ansl. Poté již následovala volná
zábava. Tak zase za rok na shledanou.
Zdař Bůh
Karel Neuberger

Z. Navrátil, K. Neuberger a J. Milt

Knihy o historii města Stříbra, o rudním revíru, o minerálech atd.
Vážení spoluobčané,
rád bych vás v krátkosti seznámil s mojí
publikační činností vztahující se k historii
našeho královského horního města Stříbra (Strzybra, Mies) a historii rudního revíru, který je bohužel v rámci českých zemí
velmi opomíjen, přestože by si to zasloužil. Vždyť ve středověku bez naší olověné
rudy (galenitu) by nebylo možné vyrazit
stříbrné mince v Kuné Hoře, v Jáchymově,
ve Velharticích nebo v Českém Krumlově. Olověná ruda se používala při hutnění
stříbra. Od roku 2006, kdy jsem se poprvé
pustil do odvážného díla, první knihy
(Kniha o stříbrském hornictví), uběhlo
již neskutečných 17 let. V poslední době
se mně asi stalo posláním každý rok vydat novou publikaci, každý rok je silnější
a silnější. Daří se mi v archívech nacházet
množství zajímavých dokumentů, listin,
obrazů, obrázků, fotografií. Bohužel mnoho těchto dokumentů je psáno v kurentu,
švabachu, staroněmčině, a musím je chtě

nechtě nechat překládat. V níže uvedeném
seznamu jsem vám vypsal jen ty nejhlavnější publikace. Množství drobných příruček jsem ani neuváděl, rovněž tak bych
mohl říci, že jsem se podílel na výrobě cca
100 kusů CD a DVD s hornickou tématikou.

2019 Mieser Bergbau Revier
2020 Stříbro je holt stříbro
2021 Sv. Prokop, patron české země
a ochránce stříbrských horníků

Knihy o historii města Stříbra, o rudním
revíru, o minerálech atd.
2006 Kniha o stříbrském hornictví
2009 Královské horní město Stříbro
2013 Z letopisů dobývání olověných rud
u královského horního města Stříbra
2015 Stříbro a jeho hornická historie
- již opravdu poslední kniha
2016 Olověné doly u královského svobodného horního města Stříbra
2018 Stříbrský rudní revír od minulosti
po současnost
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Závěrem mohu konstatovat, že i v letošním roce se mi podařilo získat potřebné
finanční zdroje a na podzim vyjde nová
kniha o stříbrském hornictví s názvem
Stříbrské hornictví od 12. století do roku
1975, v pořadí již patnáctá. Mohu se
pochlubit, že ještě i na příští rok plánuji
další knihu – uvidíme. Vydání knihy není
v dnešní době jednoduchá záležitost, vše
si realizuji sám. Musím konstatovat, že

vedení Hornického spolku mi již dva roky
v této snaze nepodporuje. Nakonec vám
musím sdělit informaci, že již tři roky
nejsem představitelem hornického spolku
pro názorové neshody ve vedení.
Závěrem vám přeji mnoho čtenářských
zážitků při čtení mých knih. Doufám, že
z nich načerpáte i velké množství informací, které souvisí s místem vašeho bydliště,

Prvorepublikové řopíky opět ožily
V rámci státních svátků 5. - 6. 7. 2022
jsme zpřístupnili pro zájemce 2 objekty
lehkého opevnění ve Stříbře - naproti hotelu Branka a za sběrným dvorem (výkup
odpadů). Díky dobrému počasí nebyla
nouze o návštěvníky, kteří ocenili vybavenost obou objektů. Děkujeme všem,
kteří nás přišli podpořit i přiložit ruce
k otevření řopíků. Těšíme se na další akci,
která proběhne v září, a tím i pozvat nadšence z řad zájemců o opevnění.
Miroslav Lőbl Suchel, Martin Svoboda, Jiří
Pitoňák
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a to je městem Stříbrem a jeho okolím.
Kolem našeho města je vybudovaná turistická stezka po hlavních důlních dílech
revíru s 37 zastaveními v délce 50 km, ideální na letní cyklovýlet. Tímto vám přeji
i pohodové prožití prázdninových měsíců.
Zdař Bůh
Karel Neuberger
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Zisk 21 medailí pro TJ Baník Stříbro
Vrcholem dráhové atletické sezóny
pro žákovské kategorie (mladší žactvo:
ročníky 2009-2010, starší žactvo: ročníky
2007-2008) je Mistrovství Plzeňského a
Karlovarského kraje. Jak už bývá zvykem,
koná se ve Stříbře, a ani tento rok nebylo
výjimkou, že domácí oddíl TJ Baník Stříbro porážel soupeře napříč disciplínami.
Celkem na mistrovství pořádané 25. 6.
nasadil klub 31 svých zástupců, kteří vybojovali 21 medailí a 44 umístění do první
desítky startovního pole.

i ve svém novém osobním rekordu 7,74 s.
Kristýna vyhrála i vrh 2 kg koulí. Navázala na ní Stela Kořínková, jež vybojovala dvě stříbrné medaile a to v běhu
na 300 m s novým osobním výkonem
45,26 i ve skoku dalekém. Nezaostala ani
Nikol Boudová, když si pokusem dlouhým 44,66 m vyhodila kriketovým míčkem bronzovou příčku. Všechny tyto
dívky budou nyní reprezentovat Plzeňský
kraj na LODM v Olomouci spolu s Eliškou
Gondekovou a Ondrou Špirochem.

Už první disciplínou, během na 200 m
s překážkami, začali starší žáci sbírat krásné výsledky. Luděk Šnajdr nejprve proťal cílovou pásku na 2. pozici na 200 m
př., poté k tomu přidal 3. místo ve skoku
vysokém za 1,56 m a 6. příčku na 60 m.
Za Luďkem zaostal lehce Tadeáš Vlasák, když vybojoval bronzovou medaili
na 200 m př.. Dalším úspěšným byl Ondřej Špiroch, který získal stříbrnou medaili osobním rekordem 2:12,15 min v běhu
na 800 m. Ve skoku dalekém bodoval Lukáš Bandžal, jenž přidal k dopolednímu
4. místu na 60 m ještě 2. příčku za 5,33
m, a také Matěj Hurt, který skončil šestý.
Starší žáci soutěžní den zakončili ziskem
stříbrných medailí pro štafetu na 4x60 m
ve složení Špiroch, Bandžal, Hurt, Šnajdr.

V kategorii mladších žáků uspěl také
Daniel Coufal, který si vyběhal 5. místo
na 60 m př., 6. místo na 60 m a 8. na 150
m.

V kategorii starších dívek bodovala
Justýna Štruncová, když jako jediná překonala v hodu 3 kg kladivem 30 m hranici,
a to konkrétně o 8 cm, a poté k tomu ještě vybojovala 3. místo ve skoku vysokém
za 1,55 m. Bronzovou medaili si vysloužila novým osobním maximem Lucie Danielová v hodu 0,75 kg diskem. Zuzana
Bednárová skončila 4. v hodu kladivem
a 5. v hodu diskem. V další technické
disciplíně, hodu 500 g oštěpem, bodovala Nina Tjunikovová, když skončila s výsledkem 26,71m sedmá. Mezi běžkyněmi
na 300 m byla úspěšná Adriana Würknerová, která proťala pásku v osobním
rekordu 44,15 s a celkově vybojovala
4. místo. Adriana byla také součástí zlaté
štafety na 4x300 m, kterou běžela na konci
programu společně s Horákovou, Pleskotovou a Senftovou.
Mezi mladšími žačkami ovládla běh
na 60 m Kristýna Záhořová, když proťala cílovou metu v nejlepším letošním
českém výkonu této kategorie a současně
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V průběhu závodní soboty mohli také
soutěžící v prostoru mezi svými disciplínami sledovat přímý přenos 2. dne největšího domácí vrcholu dospělácké kategorie,
Mistrovství ČR dospělých, na ČT Sport.
A ani zde nechyběla atletka TJ Baníku
Stříbro.
Na nově upraveném stadionu v Hodoníně se uskutečnilo ve dnech 24.-25. 6.
Mistrovství ČR mužů a žen na dráze. Už
první den, tedy v pátek 24., ve větrných
podmínkách zahajovala svou první disciplínu Veronika Matulková. Jednalo se
o trojskok. Veronika zapsala vyrovnané
pokusy přes 12 m hranici a nejdelší pokus
mající hodnotu 12,21 ji vynesl na 10. místo. Další den opět stříbrská atletka i tre-

nérka závodila před diváky na tribunách,
tentokrát ve skoku dalekém. Zde lehce
zaostala za svým osobním rekordem, ale
i tak s výsledkem 5,50 m a 12. místem rozhodně být zklamaná nemusí.
Po tomto plně nabitém atletickém víkendu si můžou všichni závodníci zatleskat za výborné výsledky, které zde byly
předvedeny. Teď však mnoho z nich místo
do cílové rovinky vbíhá do začátku letních
prázdnin. Můžeme i tak držet palce pětici
stříbrských atletů, kteří budou v rozmezí
26. 6. - 1. 7. bojovat v Olomouci na Letních olympijských hrách dětí a mládeže.
Tereza Záhořová

Stříbrský zpravodaj 8/2022

Český svaz chovatelů, základní organizace Stříbro
ve spolupráci s MĚSTEM STŘÍBREM
a MĚSTSKÝM MUZEEM

CHOVATELSKÁ
VÝSTAVA

soutěž o poháry starosty M. Záhoře, místostarosty Bc. K. Lukeše,
KTZV Vohenstrauss, starosty A. Wutzlhofera, př. A. Uscholda,
22. ročník memoriálu př. V. Žůrka - soutěž chovatelů drůbeže v ZO,
20. ročník memoriálu př. K. Klímy - soutěž chovatelů holubů v ZO

KDY:

sobota 10. září 2022

KDE:
OTEVŘENO:
ZAHÁJENÍ:
VYHODNOCENÍ:
VÝDEJ ZVÍŘAT:

Stříbro, Mánesova 166
8 – 17 hodin
9 hodin
16 hodin
17 hodin

od 10 – 13 hodin hudební vystoupení
Václava Žákovce a Aničky Volínové
AUTO VOLF

* OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO * SRDEČNĚ ZVEME *
Akce je spolufinancována MĚSTEM STŘÍBREM.
Info: zocsch.stribro@seznam.cz, tel.: 723 776 479, 605 739 928.
Uzávěrka přihlášek ve středu 31. 8. 2022.
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Houby stříbrských lesů - druhy, které v mechu nenajdete
Co Čech, to muzikant, říkávalo se
kdysi, ale pokud úsloví pozměníme,
na co Čech, to houbař, určitě bude stejně pravdivé. Každoročně vyrážejí desetitisíce houbařů do českých lesů kvůli
oblíbené zálibě, ke které vedou rodiče již malé děti. I naše, stříbrské lesy,
v sobě ukrývají mnoho zajímavých
druhů hub. Pokusím se Vám představit
především ty, které se ve Vašich košících běžně neobjeví. Proč? Jistě, jsou
to druhy, které se nedají usmažit či dát
do polévky, ale i přesto jsou to druhy
velmi zajímavé, a mnohé z nich na pohled krásné.
Prvním takovým druhem je troudnatec pásovaný, na pohled krásný,
robustní choroš, který je skutečně
pozoruhodně vybarvený. Plodnice,
které jsou víceleté, můžeme nacházet
během celého roku. Troudnatec pásovaný zvládá výborně též člověkem narušené lokality. Mnoho nálezů v okolí
Stříbra je na pasekách, kde druh roste
na pařezech, které zůstaly po provedené těžbě. Jeho oranžové pruhy
na svrchní straně plodnice upoutávají
již na dálku. Jedná se o druh, který můžeme nalézt na mnoha druzích dřevin,
není vázán pouze na konkrétní druh.

Obr. 1 Troudnatec pásovaný – Fomitopsis pinicola
(foto: M. Brzica).

Způsobuje hnilobu dřeva a podílí se na
jeho postupném rozkladu. Druh je to
nejedlý, ale výborně se dá použít jako
troud.
Každý z nás určitě někdy prošel kolem živé, suché či padlé břízy, jak také
jinak, břízy jsou jako náletové dřeviny
takřka všudypřítomné. V tom případě jste určitě potkali březovník obecný, choroš, který jinde než na bříze
nenajdete. Jedná se o jednoletý choroš způsobující hnědou hnilobu dřeva
a podílející se na rozkladu dřevní hmoty. Plodnice jsou typicky světle hnědé,
na povrchu hladké, někdy rozpraskané.
V mládí jsou plodnice měkké, postupem
času tuhnou. Březovník je považován

za léčivý druh houby, neboť obsahuje
látky, které jsou prokazatelně toxické
pro určité organismy a zároveň mají
antibiotické vlastnosti. Látky v březovníku též způsobují, že jej lze využít
jako silné projímadlo. Březovník byl
využíván již od dávných dob, vždyť už
u mumie pračlověka z mladší doby kamenné, která byla pojmenována jako
Ötzi, byly kousky březovníku nalezeny. Zajímavostí z historie je též to, že
březovník sloužil holičům, kteří si jím
přiostřovali břitvy.
Matěj Brzica

Obr. 2 Březovník obecný - Piptoporus betulinus
(foto: J. Kout).

Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLIČEK
Spolupráce obnovena
V prosinci roku 2019 se ve stříbrském
kostele Všech Svatých konal vánoční
koncert českých a německých partnerských škol. Nikdo tehdy netušil, že to byla
na delší dobu poslední společná akce.
Naštěstí se v současné době situace
zlepšila a 27. června se žáci GS Altenstadt/
WN, MS Neustadt/WN a ZŠ Mánesova
Stříbro opět mohli osobně setkat. Místem
setkání se stal Historický park v Bärnau.
Vypravilo se tam celkem 44 žáků našich
čtvrtých, osmých a devátých tříd. Po přivítání pracovníky Historického parku
se starší žáci naší a německé školy shromáždili v zasedacím sále, kde pro ně byl
připraven dvojjazyčný interaktivní pořad
„Zelený pás Evropy“. Souběžně s tím plnili
mladší žáci zábavné úkoly ve venkovním
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prostoru. V další části probíhala komentovaná prohlídka areálu parku, během které si starší žáci vyzkoušeli střelbu z luků
a mladší si upekli nekvašený chléb na otevřeném ohni. Před cestou zpět přišla na
řadu zastávka v nedalekém Flossenbürgu,
kde čtvrťáci obsadili místní koupaliště, a ti
starší navštívili Památník koncentračního
tábora.
Na akci jsme čerpali příspěvek od Česko - německého fondu budoucnosti a věříme, že další společné akce budeme moci
realizovat v novém školním roce.
					
Pedagogický doprovod BaFrPe
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
STŘÍBRO
pod záštitou
starosty města Stříbra
a náměstka hejtmana Plzeňského kraje
Martina ZÁHOŘE
pořádá

v neděli 28. srpna 2022
v 15.00
před muzeem

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

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

59. PROMENÁDNÍ
KONCERT
vystoupí

ÚHLAVANKA

s kapelníkem Janem Červeným
v případě nepříznivého počasí bude koncert v muzeu

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

HUDEBNÍ OBOR

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

VÝTVARNÝ OBOR

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

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

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

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

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE UŽ O PRÁZDNINÁCH

ZÁPISY DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
(Stříbro a pobočka v Kladrubech)

HUDEBNÍ a LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR - Kostelní 106, Stříbro
VÝTVARNÝ OBOR - 1. 9., 2. 9. a 6. 9. – Kostelní 106, Stříbro
5. 9. - Masarykovo nám. 17, Stříbro (v přízemí vpravo)
HUDEBNÍ OBOR a VÝTVARNÝ OBOR - v budově ZŠ Kladruby, Školní 203
Den
Datum
čtvrtek 1. září 2022

Čas
9.00 – 12.00

pátek 2. září 2022 12.00 – 16.00
pondělí 5. září 2022 12.00 – 16.00
úterý 6. září 2022 12.00 – 16.00
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Knihovnice doporučují
Až uvidíš moře - Scarlett Wilková
Cizincem ve vlastní zemi. Románový debut známé novinářky.
V roce 1948 přijalo Československo tisíce uprchlíků, kteří za dramatických okolností opustili občanskou
válkou rozdělené Řecko. S první vlnou emigrantů přichází i desetiletá Sotiria - neumí česky, o svých rodičích nemá zprávy a neví, co s ní bude. Roky plynou a na pozadí jejího osudu se odvíjí rodinná sága plná
tajemství a stesku po rodné zemi. Uvidí někdy Sotiria řecké moře? Pokud se do své vlasti skutečně vydá,
možná tam najde víc, než čekala…
Dvě dcery řeckých uprchlíků, dva životy mezi dvěma zeměmi. Jaké to je, když se v deseti letech dítě ocitne
samo v daleké cizí zemi, neumí jazyk, neví, kam se ztratili jeho rodiče, a vůbec nechápe, co se s ním stalo?
Toto prožívaly v roce 1949 tisíce řeckých dětí, kterým po občanské válce v Řecku poskytlo Československo
azyl. Mezi nimi byly i dvě osamocené holčičky Sotiria a Koula. A kde jsou vlastně doma?

Zájezd snů - Halina Pawlowská
Zájezd snů je knížka povídek, ve kterých hraje hlavní roli cestování a konkrétní místa ve světě i u nás.
A nenajdete v ní jen rady a nečekané pointy, ale i moudré postřehy a hodně optimismu a smíchu.

Smrt staré Maši - Vratislav Maňák
Bylo, nebylo. Panna Maria zemřela ve Varšavě, pytláci párali tetřevům břicha, ze lvích tlap šily se maškarní
holiny, v Persii zavřeli brány karavanám, úplněk půjčoval zajícům na kožich a nad Prahou kokrhal kouzelník Žito. Smrt staré Maši, sbírka šesti alegorických povídek, je pokusem vyprávět o současnosti tak, jako
by se už dávno stala a zbyla z ní jenom torza mýtů - nebo přesně naopak, je to pokus hledat v současnosti
to, co z mýtů ještě zbývá.

Horkou jehlou - Rudolf Havlík
Báječné dobrodružství v šíleném světě.
Dobrodružný román známého českého režiséra nabízí asijskou exotiku, humor, ale také zamyšlení.
Dávám věci do pořádku. To je moje práce. Hasím průšvihy pro textilní korporace na druhé straně světa.
V Indii, Číně, Indonésii nebo Pákistánu. Viděl jsem bouřky nad Himálajem a svítání na ostrově, co není
na mapě. Cítil jsem déšť uprostřed džungle v Malajsii a spalující horko na indických pláních. Slyšel jsem
burácení vodopádů v Bangladéši a praskání ledovců v Arktidě. Potkávám lidi, které nikdo nezná, a vídám
věci, které bychom měli znát, ale nechceme. Někdy mi jde o krk a jindy mi do klína spadnou všechny krásy
světa. Řekl bych vám, abyste se připoutali, ale tahle jízda je bez pásů. Tak se mě držte.
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AKCE A KULTURA VE STŘÍBŘE
Stříbření je o hudbě, výstavách i vzdělávání
Jsme v polovině prázdnin a do druhé
poloviny se přehoupl i náš multižánrový
festival Stříbření. V letošním roce jsme
ho poněkud prodloužili, ale věřím, že
svůj cíl splní. Jde přeci o to, abychom vám
i v letních měsících nabídli dostatek kultury. Takové kultury, na kterou ve zbytku
roku není z nejrůznějších důvodů prostor.
V červenci jste tak mohli navštívit koncert
před kostelem Nanebevzetí Panny Marie,
kdy se představil skvělý písničkář Hynek
Kočí.
cové, které byly k
vidění na hradbě
U Poledníku. Tematicky doširoka
rozkročená výstava nabídla snímky
novorozenců, přírody i sportovních
aut.

Po něm návštěvníky rozproudila mladá, energická kapela Steven´s, jež do Stříbra zavítala z Karlových Varů. Troufnu
si říct, že oba účinkující zanechali velmi
dobrý dojem a neslyšeli jsme je ve Stříbře
naposledy.

V srpnu je vystřídá cyklus fotografií, který se
zaměřil na děvčata
ze skupin cheerleaders DDM Stříbro. Uvidíte soubor, jež
i vinou covidu vznikal více než dva roky
a jeho cílem bylo zachytit tento v našich
končinách mladý sport z nejrůznějších
úhlů. Emoce, tréninky, únavu i soutěžní
vystoupení, a to v černobílé podobě.

Po celý červenec jste se mohli nechat
unášet povedenými fotografiemi Jany Pel-

Poslední červencový den byla na ploše
stříbrského náměstí instalována výstava

velkoformátových
fotografií
s názvem Amazonka. Rád bych
vás pozval nejen
k její prohlídce,
ale také k setkání
s jejím autorem,
světovou kapacitou v geografii
a hydrologii, profesorem Bohumírem Janským. Ten nás výstavou 16. srpna
osobně provede a následně bude v podkrovním sále Městského muzea ve Stříbře
vyprávět, jak se jeho expedici podařilo najít a zmapovat prameny Amazonky.
Doufám, že vám program STŘÍBŘENÍ,
který vám zaměstnanci Městského kulturního střediska ve Stříbře pro letošek připravili, zpříjemní letní měsíce. Těšíme se
na vaši návštěvu.
David Blažek
ředitel MKS
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PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek
prodává slepičky z našeho chovu typu

typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách,
slepičky Green Shell-typu Araukana
Dark Shell-typu Maranska
Stáří 16 - 20 týdnů
Cena 220 - 269 Kč/ks
Prodej: 14. 8. 2022

Stříbro - naproti čerpací st. MOL - 15.25 hod.

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace:
Po-Pá 9 - 16 hod.
tel.: 601 576 270
728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
16
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STŘÍBRO
KINO SLAVIA

19 hod.
Vstupné 280 Kč

Předprodej MKS Stříbro a www.smsticket.cz
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ZŽĚŝŶŶǉĚƽŵƵůĞƐĂ͕ŽůŶş^ĞĚůŝƓƚĢ
ϯ͘ϳϬϬ͘ϬϬϬ͕Ͳ<ē

ǇƚϮнϭǀĞ^ƚŽĚĢ
Ϯ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕Ͳ<ē;ZĞǌĞƌǀŽǀĄŶŽͿ

ǇƚϮнŬŬǀĞ^ƚƎşďƎĞ͕ŝǎŬŽǀĂƵů͘
ϭ͘ϳϵϬ͘ϬϬϬ͕Ͳ<ē;ZĞǌĞƌǀŽǀĄŶŽͿ

ŚĂƚĂŶĂ,ƌĂĐŚŽůƵƐŬĄĐŚŶĂǀůĂƐƚŶşŵƉŽǌĞŵŬƵ
ϭ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕Ͳ<ē;ZĞǌĞƌǀŽǀĄŶŽͿ

sĄǎĞŶşēƚĞŶĄƎŝ͕
ǀĚŽďĢƵǌĄǀĢƌŬǇƚŽŚŽƚŽēşƐůĂǌƉƌĂǀŽĚĂũĞũƐŵĞƐŝĐĞŶĂĚŽǀŽůĞŶĠ͕ĂůĞŝƚĂĚǇĂƐƉŽŸ
ĐŚǀşůŝǀĢŶƵũĞŵĞƉƌĄĐŝĂĚĢůĄŵĞƚŽƌĄĚŝͲǀǎĚǇƛƎĞƓşŵĞƚƎĞďĂǀǉƉůĂƚƵŬƵƉŶşĐĞŶǇ
ƉƌŽĚĄǀĂũşĐşŵƵ͊ŽǀŽůĞŶŽƵŵĄŝĂĚǀŽŬĄƚ͕ŬƚĞƌǉǌĂũŝƓƛƵũĞǀǉƉůĂƚƵŬƵƉŶşĐĞŶǇǌ
ĚĞƉŽǌŝƚŶŝŚŽƷēƚƵ͕ƉƎĞƐƚŽǀǉƉůĂƚƵǌĂũŝƐƚŝůĂƉƎĞĚĐŚǀşůşƉƎŝƓůŽƌĂĚŽƐƚŶĠƉŽƚǀƌǌĞŶşŽĚ
ƉƌŽĚĄǀĂũşĐşŚŽ͕ǎĞƉĞŶşǌĞŵĄŶĂƷēƚĢ͘ƚĂŬŽǀĠƐƉŽůƵƉƌĄĐĞŵĄŵĞƉŽĐŚŽƉŝƚĞůŶĢ
ƌĂĚŽƐƚ͊
ƵĚĞŵĞŝǀƉƌƽďĢŚƵƐƌƉŶĂǀĢƚƓŝŶŽƵŬĚŝƐƉŽǌŝĐŝǀŶĂƓşŬĂŶĐĞůĄƎŝŶĂĂĚƌĞƐĞ
ŽƐƚŽũĞǀƐŬĠŚŽϭϴϵǀĞ^ƚƎşďƎĞ;ŶĂƉƌŽƚŝŚƌĂēŬĄƎƐƚǀşWŽŵƉŽͿ͕ũĞŶƐŝƉƌŽũŝƐƚŽƚƵ
ĚŽŵůƵǀƚĞƚĞƌŵşŶƐĐŚƽǌŬǇͲďƵěƚĞůĞĨŽŶŝĐŬǇŶĂƚĞů͘ē͘ϳϮϰϮϰϵϮϳϲŶĞďŽĞͲŵĂŝůĞŵŶĂ
ĂĚƌĞƐƵ ŚĂŶĂ͘ŬƵďŝŶĐŽǀĂΛĞŵĂŝů͘Đǌ͘EĂƓŝƉƌĄĐŝƉƌŽǀĢƎŝůǇƵǎĚĞƐşƚŬǇŬůŝĞŶƚƽ͕ ƎĂĚĂǌ
ŶŝĐŚŶĄŵŶĂƉƐĂůĂŬƌĄƐŶĠƌĞĐĞŶǌĞͲŶĂũĚĞƚĞũĞŶĂŶĂƓŝĐŚǁĞďŽǀǉĐŚ
ƐƚƌĄŶŬĄĐŚ ǁǁǁ͘ƌĞĂůŝƚǇŬƵďŝŶĐŽǀĂ͘ĐǌŶĞďŽŶĂĨĂĐĞďŽŽŬƵ,ĂŶĂ<ƵďŝŶĐŽǀĄͲƌĞĂůŝƚŶş
ŵĂŬůĠƎŬĂ͘
WƎĞũĞŵĞǀƓĞŵƉŽŚŽĚŽǀĠůĠƚŽĂƓƛĂƐƚŶǉŶĄǀƌĂƚǌĚŽǀŽůĞŶŬŽǀǉĐŚĐĞƐƚ͊

sşĐĞŝŶĨŽƌŵĂĐşŶĂϳϮϰϮϰϵϮϳϲĂǁǁǁ͘ƌĞĂůŝƚǇŬƵďŝŶĐŽǀĂ͘ĐǌŶĞďŽŶĂƉŽďŽēĐĞ
ŽƐƚŽũĞǀƐŬĠŚŽϭϴϵ͕^ƚƎşďƌŽ
placená inzerce
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HARVILLA – REALITY s.r.o.

Váš dlouholetý partner na trhu s nemovitostmi
SÍDLO:
POBOČKY:

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

RD (chalupa) Dolní Víska

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

Byt 2+1 Stříbro, Gagarinova ul.

Byt 2+1 Stříbro, Palackého

Byt 3+1 Kladruby, Kostelní

Byt 1+1 Tachov, Hornická

Byt 1+1 Nýřany, Revoluční

Rodinná vila Černošín u Stř.

RD Stříbro, Ruská ulice

RD Nýřany, Jiráskova ulice

Rodinný domek Stříbro

Cena: 3.490.000,- Kč Cena: 2.790.000,- Kč Cena: 1.950.000,- Kč Cena: 2.300.000,- Kč

Cena: 6.590.000,- Kč Cena: 3.590.000,- Kč Cena: 4.800.000,- Kč Cena: 1.990.000,- Kč

Našim klientům nabízíme mimo jiné tyto služby:

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

Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.harvilla.cz
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Filmové postřehy Laca Kajaby
Milé divačky a diváci,
léto je v plném proudu. K němu patří bazén,
grilovačka, pivo s přáteli a také český fenomén - fotbal na každém, nejen vesnickém,
plácku.
O jednom takovém fotbalistovi, co vyrůstal
na vesnickém plácku, a poté se stal světoznámým, vypráví dokument Jan Koller: Pří-

běh obyčejného kluka.

Jeho fotbalová pouť je světová rarita. Spousty prestižních zahraničních serverů se mu v
minulosti věnovaly a shodly se na tom, že
story “Českého Honzy“ je skutečnou pohádkou, která je asi už navždy nenapodobitelná. Sympatický obr totiž celé dětství, mládí
a začátek plnoletosti nastupoval za amatérské kluby na vesnické úrovni. Začal ve
Smetanově Lhotě (GPS 49.448N, 14.087E,
kousek od Čimelic) v jižních Čechách. Nikdo si tenkrát nedovedl asi představit, že
z kluka, která dává góly ve vísce o necelých 300 obyvatelích, bude jednou postrach všech fotbalových obran a brankářů.
Honza se shodou náhod dokázal dostat do
rezervního mužstva tehdejší Sparty Praha, protože byl v Praze na brigádě a neměl
kde trénovat. Přes rezervu se dokázal prokousat do kabiny prvního mužstva, kde se
to jen hemžilo hvězdami a reprezentanty.
Posléze do sestavy a vstřelit své první ligové góly. Bylo to něco neuvěřitelného.
Ze Sparty odešel do belgického Lokerenu,
poté přestoupil do nejslavnějšího belgického
a královského klubu Anderlecht Brusel. Zde vyhrál 2 tituly. Poté následovala Borussia
Dortmund a titul v Bundeslize. Více než dvoumetrový obr
se dokázal dostat až na vrchol.
Střílel góly na mistrovství Evropy i světa a vyhrával tituly.

V nedávném rozhovoru pro média mj. Honza řekl:
Brzy vás uvidíme na plátnech kin v Příběhu
obyčejného kluka. Pociťujete vzrušení, že vás
uvidí celý národ, a to dost intimně?
Jak se blíží premiéra, jsem z toho nervózní.
Přeci jenom je to něco jiného, než když jsem
se předváděl na hřišti. Jsem zvědavý, jak to
bude vnímat veřejnost, a samozřejmě ještě
víc vstoupím do povědomí lidí. Takže nervozita tam je.
Bojíte se nějaké pasáže filmu, za kterou se třeba i stydíte, že odhalíte právě kus soukromí?
Není tam nic, za co bych se styděl. Kdybych
se styděl, tak to tam člověk ani neřekne.
(smích)
Můžeme snad přiznat, že vám je osmačtyřicet let. Děláte si z věku hlavu a uvědomujete
si blížící se padesátku?
Já si z toho hlavu nedělám. Mám v hlavě
pořád mladého ducha. Samozřejmě už mě
dohání i nemoci. Minulý rok jsem si s nimi
užil své, ale furt to beru pozitivně a snažím
se jít dál, stále sportovat, být mezi lidmi, být
v životě pozitivní. Takže chci jít tomu stáří
naproti! (smích)
U vás v soukromí v průběhu posledních let
proběhly jisté změny. Doprovodí vás na premiéru přítelkyně?
Ano, přítelkyně mě doprovodí. Jsme spolu

tři roky. Jsme už pár, bydlíme spolu. Takže
určitě na premiéru dorazí.
Tři roky, to už pomalu zavání zásnubami…
(smích) Ne, zatím jsme spolu, a co bude
do budoucna, to se ještě uvidí.
Řekl vám režisér a producent Petr Větrovský,
kde jinde mimo Českou republiku se váš snímek bude promítat?
Říkal, že by to mělo jít na Netflix a pak je
v jednání, že film půjde do Německa, Belgie, na Slovensko samozřejmě, do Rakouska.
Pak se uvidí, jestli to převezmou i země, kde
jsem třeba fotbalově nepůsobil.
Kdo je podle vás naší největší fotbalovou nadějí současnosti? Patrik Schick?
Patrik Schick je teď ve fantastické formě a je
to náš absolutně nejlepší hráč. Je to už hráč
evropské úrovně. Doufám, že mu to vydrží
a že nás svými góly dostane na Mistrovství
světa. Ale máme i další hráče. Uvidíme, jak
se bude vyvíjet kariéra Adama Hložka, což
je velký talent. Tihle dva by měli být výstavní
skříní našeho fotbalu.
Chodí si k vám někdy fotbalové talenty
pro motivaci?
Tito největší úplně ne, ale během covidu
jsem hodně dělal online besedy s mladými
fotbalisty. Říkal jsem jim nějaké motivační
věci. Takže i pro malé děti se snažím působit
pozitivně, aby fotbal měly prostě rády.

Příběh Honzy Kollera není
jen příběhem člověka, který
to nevzdal, i když mu nikdo
nevěřil. Je to také příběh pro
každého chlapce, který dnes
hraje na vesnici fotbal.
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si také zahrál krátkou roli v jednom z Leitchových filmů - Deadpool 2 (2018).

Film natáčel scénárista a režisér Petr Větrovský například v Belgii, v Německu či
Monaku. Pro Jana Kollera to byla obrovská
zkušenost.

- Režisér David Leitch kvůli tomuto filmu
musel opustit projekt The Division (2023).

„Začátky natáčení byly pro mne těžké.
Po sportovní kariéře je to úplně jiná práce,
jiná zkušenost. Nejtěžší bylo ze mne dostat
emoce, pak se nějak povedlo,“ usmíval se
více než dvoumetrový obr na tiskové konferenci k uvedení filmu. V dokumentu vystoupí známá fotbalová jména - Pavel Nedvěd,
Tomáš Rosický, Petr Čech, Karel Poborský
a také rodina Jana Kollera.

- Ve filmu si původně měla zahrát Lady
Gaga, ale v její roli ji nakonec nahradila Sandra Bullock.
- Jméno postavy Bad Bunnyho - Benito Antonio Martínez Ocasio - bylo ve skutečnosti
jeho skutečné jméno, než přijal umělecké
jméno Bad Bunny.
- Vedení společnosti Sony údajně oslovilo
Aarona Taylora-Johnsona poté, co na něj
zapůsobily jeho scény ve filmu Bullet Train,
aby si zahrál hlavní roli ve filmu Kraven the
Hunter (2023).

Film přijde do českých kin 11. 8. a 13. 8.
i do stříbrského.

Co se stane, když dáte 7 (ne statečných,
ale) zabijáků do jednoho vlaku? To uvidíte
ve filmu Bullet train, jehož česká premiéra je 4. 8. . Tak nastupovat do vlaku, co nikde
nestaví !
Jak napsal Guardian v recenzi - „Pět vrahů.
Jedna cesta vlakem. Ale kdo přežije? Originální a strhující thriller podle japonského
bestselleru. Satoši vypadá jako nevinný školák, ale ve skutečnosti je to krutě prohnaný
psychopat. Kimura má jeho zásluhou malého syna v kómatu a právě Kimura ho vystopoval v rychlovlaku, který míří z Tokia
do Morioky, aby se mu pomstil. Kimura však
brzy zjistí, že nejsou jedinými nebezpečnými cestujícími ve vlaku: do Morioky cestuje
také Nanao, nejnešťastnější zabiják na světě.
A k tomu vražedná dvojice Tangerine a Lemon. Kufr plný peněz přiměje ostatní, aby
ukázali své ruce. Proč jsou všichni ve stejném vlaku a kdo vystoupí živý na poslední
stanici? Kriminální drama z uzavřeného pokoje, které se odehrává rychlostí 200 km/h

Co asi o filmu nevíte, je že:
- Bullet Train je založen na japonském románu „Maria Beetle“ od Kôtarô Isaka, který
byl poprvé publikován v roce 2010. Zviditelnění z filmové produkce vedlo k tomu, že
Harvill Secker získal práva k vydání románu
v angličtině, čímž se Isakovo dílo poprvé dostalo do světa.
- Přestože si podle koordinátora Grega Rementera dělal Brad Pitt 95 % svých kaskadérských kousků sám, režisér David Leitch
dělal ve čtyřech filmech kaskadéra právě
Bradu Pittovi. Konkrétně to byly snímky
Klub rváčů (1999), Dannyho parťáci (2001),
Troja (2004) a Mr. & Mrs. Smith (2005). Pitt

- Trailer k filmu obsahoval píseň „Stayin'
Alive“ od Bee Gees ve třech jazycích: japonštině, španělštině a angličtině.
- Natáčelo se v Tokiu, v Los Angeles a různě
po Kalifornii, také ve Sony Pictures Studios
- 10202 W. Washington Blvd., Culver City,
California, USA

Na shledanou příště!

Laco Kajaba

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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SOUHRN AKCÍ NA SRPEN 2022
od 31. 7. - AMAZONKA /výstava velkoformátových fotografií

		

od 1. 8. - Výstava fotografií „Cheerky“				
6. 8.

21.00 - Letní kino – PROMLČENO

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
U POLEDNÍKU

		

16. 8.

16.30 - Komentovaná prohlídka výstavy Amazonka

16. 8.

19.00 - Hledání pramenů Amazonky /přednáška prof. Janského/

MUZEUM

20. 8.

21.00 - Letní kino – ŽENY A ŽIVOT

RAJSKÝ DVŮR MUZEA

28. 8.

15.00 - 59. Promenádní koncert /hraje Úhlavanka/

MĚSTSKÉ TRHY: 4., 11., 18., 25. 8. 2022

		

RAJSKÝ DVŮR MUZEA

		
		

				

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

MUZEJNÍ NÁMĚSTÍ

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

PŘIPRAVUJEME:
6. 9.

TANEČNÍ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY 2022			

KULTURNÍ DŮM

17. 9.

XINDL X. a AC/DC REVIVAL 					

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

22. 9.

ALEŠ CIBULKA A MARIE FORMÁČKOVÁ				

KINO SLAVIA

16.10.

ONDŘEJ RUML - PÍSNĚ, ŠANSONY A DALŠÍ HARAMPÁDÍ		

KINO SLAVIA

Uzávěrka dalšího čísla je 15. 8. 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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