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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
Program regenerace naší památkové zóny
Vážení spoluobčané,
přinášíme vám v pořadí již čtvrté nahlédnutí do realizace stavebních investic našeho města. Začala nám krásná část roku,
a to jaro. Opravdu, projděte se naším městem, zhodnoťte rozdíly mezi dřívějškem
a současností. Samozřejmě nejsme schop-

ni během tak krátké doby napravit dlouhodobou nečinnost našich předchůdců.
Dobu, kdy byly finanční možnosti na jiné
úrovni, bohužel dnes již nemáme. Jak je
i patrné, musíme do našich nemovitostí vkládat nemalé vlastní finanční prostředky. Výsledky jsou snad patrné, z těch

Náklady jsou uváděny v tis. Kč
Odhad nákladů
I. etapa

Objekt
DŮM čp. 61

Odhad nákladů
II. etapa

Odhad nákladů
celkem

4 800

4 800

Podíl města Stříbra

Podíl vlastníka

80

4 720

Popis naplnění odhadů
Vložené prostředky
celkem

Státní příspěvek

4 800

• objekt rekonstruován v souladu se schválenou projektovou dokumentací
a podmínkami orgánů památkové péče, rekonstrukce dokončena
• objekt využíván k bydlení a komerčním účelům

Odhad nákladů

Odhad nákladů

Odhad nákladů

Příspěvek MK ČR
Program regenerace
a příspěvek kraje
v letech 2015-2021

Podíl města Stříbro
v letech 2015-2021

Celkem vložené
prostředky
v letech 2015-2021

3 326

3 326

Objekt
DŮM čp. 63
Popis naplnění odhadů
Vložené prostředky
celkem do r. 2014

Objekt

Odhad nákladů
I. etapa

Odhad nákladů
II. etapa

Odhad nákladů
celkem

DŮM čp. 93

50

2 950

3 000

Státní příspěvek

Podíl města Stříbra

Podíl vlastníka

Popis naplnění odhadů
Vložené prostředky
celkem
3 000

3 000

• objekt rekonstruován v souladu se schválenou projektovou dokumentací
a podmínkami orgánů památkové péče
• objekt využíván k bydlení a komerčním účelům
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posledních investic se jedná o naše zdravotnické zařízení, osobně si myslím, že se
opravdu povedlo a těsně před vánočními
svátky fa Stach Stříbro předala zrekonstruované schodiště v Žižkově ulici. Opět
za sebe mohu říci při sledování jejich práce - pánové, všechna čest.
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Objekt

Odhad nákladů
I. etapa

DŮM čp. 94

1 800

Odhad nákladů
II. etapa

Odhad nákladů
celkem
1 800

Popis naplnění odhadů
Vložené prostředky
celkem

Státní příspěvek

Podíl města Stříbra

Podíl vlastníka

5 200

5 200

• objekt rekonstruován v souladu se schválenou projektovou dokumentací
a podmínkami orgánů památkové péče
• objekt využíván k bydlení a komerčním účelům
Odhad nákladů

Odhad nákladů

Odhad nákladů

Příspěvek MK ČR
Program regenerace
a příspěvek kraje
v letech 2015-2021

Podíl města Stříbro
v letech 2015-2021

Celkem vložené
prostředky
v letech 2015-2021

Objekt

čp. 94
čp. 106

DŮM čp. 106

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA

Popis naplnění odhadů
Vložené prostředky
celkem do r. 2014

6 539

čp. 511

• v letech 2019 - 2021 byla provedena obnova fasády a výměna výplní otvorů
ve fasádě objektu
Odhad nákladů

Odhad nákladů

Odhad nákladů

Příspěvek MK ČR
Program regenerace
a příspěvek kraje
v letech 2015-2021

Podíl města Stříbro
v letech 2015-2021

Celkem vložené
prostředky
v letech 2015-2021

Objekt
DŮM čp. 511

ZDRAVOTNICKÉ
ZAŘÍZENÍ MĚSTA

Popis naplnění odhadů
Vložené prostředky
celkem do r. 2014

čp. 587

13 395
• v roce 2021 byla provedena úplná rehabilitace fasády Zdravotnického
zařízení města Stříbra
Odhad nákladů

Odhad nákladů

Odhad nákladů

Příspěvek MK ČR
Program regenerace
a příspěvek kraje
v letech 2015-2021

Podíl města Stříbro
v letech 2015-2021

Celkem vložené
prostředky
v letech 2015-2021

Objekt
DŮM čp. 587
MĚSTSKÉ KINO
Popis naplnění odhadů
Vložené prostředky
celkem do r. 2014

12.898
• v roce 2020 byla provedena rekonstrukce fasády objektu včetně jejího zateplení
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Objekt

Odhad nákladů
I. etapa

MĚSTSKÝ PARK

1 800

Odhad nákladů
II. etapa

Odhad nákladů
celkem
7 000

Popis naplnění odhadů
Vložené prostředky
celkem

Státní příspěvek
v letech 2015-2021

1 930

Podíl města Stříbra
v letech 2015-2021

Podíl města Stříbra
v letech 2015-2021

13 470

13 470

• území revitalizováno v souladu se schválenou projektovou dokumentací
a podmínkami orgánů památkové péče
• v roce 2018 byla realizována II. etapa, 1. část prací, spočívající ve výstavbě nové
lávky pro pěší přes Těchlovický potok, mobiliář a veřejné osvětlení v blízkosti
lávky
• v letech 2020 a 2021
Odhad nákladů
I. etapa

Objekt
Rekonstrukce komunikace Plzeňská ulice

Odhad nákladů
II. etapa

Odhad nákladů
celkem

25 000

27 000

Popis naplnění odhadů
Vložené prostředky
celkem

Státní příspěvek
v letech 2015-2021

Podíl města Stříbra
v letech 2015-2021

Podíl města Stříbra
v letech 2022-2023

2 782

2 640

142

25 000

• v rámci I. etapy rekonstrukce ul. Plzeňská byl v letech 2014 – 2015 realizován
úsek mezi napojením ul. Kostelní a ul. Jiřího z Poděbrad, který navázal na zrekonstruované Masarykovo nám. Délka rekonstruované MK činila 100 m. Součástí stavby byla rekonstrukce vozovky a chodníků, odvodnění pláně a zpevněných ploch,
doprovodné terénní úpravy s ohumusováním a osetím travním semenem, vjezdy
k přilehlým nemovitostem, úpravy inženýrských sítí požadovaných jednotlivými
správci a přepojení střešních svodů jednotlivých nemovitostí na kanalizaci, území
revitalizováno v souladu se schválenou projektovou dokumentací a podmínkami
orgánů památkové péče
• v letech 2022 - 2023 se předpokládá realizace II. etapy, v úseku od napojení ul. Jiřího z Poděbrad k napojení na silnici II/605 pod čerpací stanicí MOL, rozsah prací
rekonstruované komunikace s nově živičným povrchem se předpokládá jako v I.
etapě, kdy dále bude provedeno VO, délka rekonstruovaného úseku je cca 625 m

Odhad nákladů
I. etapa

Objekt
Rekonstrukce
schodiště Žižkova ul.
- Plzeňská ul.

Odhad nákladů
II. etapa

Odhad nákladů
celkem
7 000

1 800

Popis naplnění odhadů
Vložené prostředky
celkem do r. 2014

Státní příspěvek
v letech 2015-2021

Podíl města Stříbra
v letech 2015-2021

Podíl města Stříbra
v letech 2015-2021

4 586

4 586

• provedena kompletní konstrukce schodiště propojujícího ul. Žižkova
a Plzeňská, včetně vodohospodářského zabezpečení, nových tarasních
a parapetních zdí, architektonických prvků a veřejného osvětlení
Karel Neuberger
člen rady města Stříbra a předseda VV a ÚP
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Proč raději nepomáháte českým/stříbrským spoluobčanům?
Tato otázka či podobné komentáře se
v posledních dnech objevují v diskuzích,
kde řešíme pomoc ukrajinským válečným
uprchlíkům.
Nebojte se, nezapomínáme na naše spoluobčany a stále máme pravidelné Rady
a jednání, kde se většina bodů týká našeho města. Z rozvoje města a jeho posunutí dál jsme zkrátka nic neubrali. Jen
v rychlosti. Máme vybraného zhotovitele na rekonstrukci objektu bývalého internátu v Revoluční ul. nebo na opravu
střechy Kostelíka sv. Petra. Je dokončena
projektová dokumentace na ulici Plzeňskou (kostky zmizí) a do finále jde projekt
na další etapu cest v parku. Tak bychom
mohli pokračovat dále, ale…

Ale zároveň bychom vám chtěli říct jedno. Pravidelně se setkáváme s lidmi, kteří
k nám přicházejí z Ukrajiny. Jsou to především ženy a děti. Když slyšíme jejich
příběhy, vidíme na mobilních telefonech
záběry z jejich zničených domovů, je nám
smutno. Už první den ruské agrese jsme
v očích ukrajinských studentů viděli ten
smutek a strach, a jak se agrese stupňuje...
To vás opravdu nenechá klidnými (tedy
většinu normálních lidí).
Tito lidé k nám nepřicházejí z důvodu, že
by po nás chtěli něco zadarmo, jsou tady,
protože mají strach o životy své rodiny,
svých dětí.
Často se setkáváme s tím, že sotva
k nám dorazí, v první řadě se omluví, ja-

koby se snad měli cítit provinile, ptají se
na školu a na práci. Proč? Protože si pomoci váží, ale nechtějí ji zadarmo. Většina
z nich doufá a věří, že se budou moci co
nejdříve vrátit domů.
Kdyby se někdy něco podobného stalo,
nedej Bože v České republice, a naše maminky s dětmi či babičky by hledaly úkryt
v jiné zemi, věříme, že by jim tam také pomohli.
Chápeme frustraci z aktuálního dění
ve světě i u nás.
Nezapomínejme však prosím na naši lidskost 🙏🤍.
Za vedení města
Martin Záhoř a Karel Lukeš

ROZHOVOR
Rozhovor s Petrem Volenou - výrobcem a restaurátorem hudebních nástrojů
„Uvnitř houslí nacházím vzkazy i pocity starých houslařů.“
Petře, jak jste se dostal k výrobě a restaurování hudebních nástrojů?

storech a nástroje byly trochu jiné. Oni
je zploštili a přizpůsobili větším sálům.
Od té doby mají housle v podstatě stejný
tvar. Taky se hodně pracovalo s lakem
a jeho recepturou. Před těmi čtyřmi stoletími i dřevo rostlo jinak.

Vyučil jsem se ve škole v Lubech u Chebu,
což je houslařská škola. Potom jsem šel
pracovat k houslaři do Prahy, kde jsem zůstal asi pět let. Tam jsem získal důležitou
praxi. Osamostatnil jsem se v roce 2003,
kdy jsem si zařídil vlastní houslařskou
dílnu v Plzni. Po třech letech se mi ale
narodila dvojčata a já se potřeboval trochu zajistit. Proto jsem se profesně uhnul
a houslařinu si nechal jako jednu ze dvou
profesí.

Opravoval jste někdy takový kousek?
Ne. Ty se dostanou do ruky jedincům
ve světových dílnách. Takových houslí je
pár a stojí neuvěřitelné peníze. Většinou
je ani nevlastní muzikanti, ale mají je propůjčené od nějakého muzea nebo ze soukromé sbírky.

Kolik vás bylo v ročníku na střední škole?
Celkem nás bylo v ročníku deset. Jelikož
to byla jedna ze čtyř takových škol v Evropě, tak s námi chodili do třídy Španěl,
Fin, Slováci.
Kam už putovaly vaše nástroje?
Já jsem hodně zavalený opravami. Řekl
bych, že v současné době je 99 % zakázek
o opravách a restaurování. V té Praze jsem
ale pracoval na stovkách nástrojů, které šly do nejrůznějších koutů světa. Sám
ani nevím, kam přesně. Opravoval jsem
hodně starých a drahých nástrojů. Naše
republika, a před tím Rakousko Uhersko,
má dlouhou tradici výroby hudebních nástrojů, což s sebou nese i velké množství
oprav.

Hrajete na některý hudební nástroj?

Jakým nástrojům se věnujete?
Já se věnuji veškerým smyčcovým nástrojům. Dělám tedy housle, violoncella
a kontrabasy. K tomu ještě opravuji smyčce.
Když se řeknou housle, tak se asi lidem
vybaví Stradivari. Čím jsou takové housle, kromě ceny, tak výjimečné?
Stradivari, Amati nebo Guarneri dovedli
housle v podstatě k dokonalosti. Jak tyhle
nástroje vyráběli, tak je postupně zlepšovali. Před tím se hrálo v menších pro-

Nehraju (smích). Hodně lidí se mě
na to ptá. Já ty nástroje seřídím a naladím
i podle ucha, ale nikdy jsem se nedostal
k tomu, abych byl hráč.
Říkal jste, že většina vaší práce představují opravy starších nástrojů. Ale jak
nový hudební nástroj vzniká?
Záleží na tom, pro koho se vyrábí. Jestli
je to na objednávku, tak si může budoucí
majitel vybrat třeba typ dřeva a jeho kresbu. Housle se vyrábí z javoru a ze smrku. Mohu použít dřevo, které je staré sto
let, nebo jen dvacet let. Javory pochází
z velké části z Balkánu a smrky z Italských
Alp. Smrk je vždycky z horských oblastí,
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aby měly stromy špatné podmínky a dřevo bylo co nejhustější. Na přípravu dřeva se používají takzvané resonanční pily.
Ty v Česku moc nejsou. Spíš je najdeme
v Německu a na Balkáně. Dřevěné desky se ještě před sestavením nástroje ladí
na určité tóny. Pak pokračuji přes klasickou formu stavby toho nástroje až
po zmiňovaný lak, který si mohu uvařit
sám, nebo koupím už udělaný od výrobců,
kteří se tomu věnují po generace.
Setkal jste se při výrobě s nějakými
zvláštními požadavky?
Když nad tím tak přemýšlím, tak ani ne.
Smyčcové nástroje jsou hodně konzervativní a na nějaké výstřelky nebo inovace
tam prostor není.
Co je nejtěžší vyrobit?
Dá se tam samozřejmě zkazit spoustu
věcí. Musím si poradit s řadou řemesel.
Řezbářstvím, lakováním, výběrem dřeva,
a každá ta práce musí být udělaná dokonale. Člověk musí být puntičkář a mít trpělivost.
Děláte nějaký hudební nástroj raději než
jiný?
V současné době jsou pro mě housle takovým příjemným zpestřením. V mém okolí
nikdo nedělá kontrabasy, ani se moc nevěnuje violoncellům, tak se ke mně dostávají
hlavně ty větší nástroje. To je samozřejmě
časově náročnější.

starý asi 300 let. Už to samo o sobě bylo
zajímavé. Občas jsou zajímavé uvnitř
nejrůznější nápisy a vzkazy, kdy houslaři
zapisovali třeba i své pocity. Bývá to například u houslí, které vznikaly za druhé
světové války.
Taky necháváte nějaké vzkazy?
Ano, nechávám vzkazy hlavně o provedených opravách.

Zmínil jste, že máte dva syny. Jdou ve vašich šlépějích?
Tak trochu vlastně ano. Jeden se chystá
na umělecko řemeslné zpracování dřeva
a ten druhý na uměleckého kováře a truhláře. Každopádně u mě v dílně mají vždycky dveře otevřené.
Děkuji vám za rozhovor.

Jak finančně náročná je taková generální
oprava třeba kontrabasu?
Řádově jsou to desítky tisíc korun. Je to
ale pokaždé jiné. Záleží na rozsahu opravy. Většinou se jedná o 100 až 150 let staré
nástroje, na kterých se často nějací amatéři dopustili neodborných zásahů, které
pak musím odstranit. Opravit se dá ale
všechno.
Jak poznáte, že je nástroj dobře udělaný?
Už na to koukám téměř 25 let a člověk si
to oko naučí. Vidí tam to řemeslo. Hodně
prozradí lak. Na první pohled je znát, jestli je to nástroj ručně dělaný, nebo vyrobený ve fabrice.
Co nejzajímavějšího jste opravoval?
Ještě v Praze jsme měli nástroj, který byl

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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STŘÍPKY HISTORIE
Spolky
- zájmové organizace
(část 3)
Dobrovolní hasiči města Stříbra
Jak z textu předešlé kapitoly vyplývá,
v letošním roce oslaví místní hasičský
sbor 150 let od svého založení. Mimo
jiné v tomto případě máme co do činění
s jediným sdružením místních občanů,
které navzdory všem peripetiím nepřetržitě funguje a poskytuje služby od svého založení až po dnešní dny. Můžeme
tedy pojmout naše povídání jako jakési
vyjádření obdivu a uznání k činnosti
a práci současných, ale i předchozích
příslušníků tohoto spolku.
Vraťme se ale k rekapitulaci jeho
historie. Minule jsme se dopracovali
do roku 1922, kdy Stříbro slavilo 50.
výročí založení místního hasičského
sboru. Oslavě byly přítomny i četné
delegace přespolních hasičských útvarů. Vedle dalších doprovodných akcí se
pravděpodobně v sále restaurace Adler
(Beseda) konal i „Festkonzert“. Nezbytný byl samozřejmě i ceremoniál udílení
vyznamenání zasloužilým členům. Ten
proběhl ve východní části náměstí, což
nám dokládají snímky prezentované
v minulém Zpravodaji.
Rovněž minule zmíněné poválečné
potíže byly zřejmě úspěšně vyřešeny,
takže v r. 1933 mohla být s podporou
obyvatelstva pořízena motorová stříkačka a také „dvoutunový automobil
Praga - vůz pro mužstvo s přívěsnou
stříkačkou“. Několik dnes přiložených
snímků dokumentuje účast hasičstva
na společenském dění ve městě dvacátých a třicátých let.
Tak příkladně 23. 5. 1926 se ve Stříbře konal "Hauptversammlung des deutschen Kulturverbandes zu Pfingsten
in Mies" (Valná hromada německých
kulturnich spolků k svatodušním svátkům). Naprosto logická byla tudíž
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i přítomnost symbolické hasičské jednotky v slavnostním průvodu (obr. 1).

obr. 4

Několik dalších snímků nenese bohužel žádný popis. Pokusme se tedy u zobrazených situací alespoň nastínit možné
alternativy.
U vyobrazení č. 2 dle některých detailů asi nejde o oslavy z roku 1922, přičemž za horní hranici datování lze považovat listopad 1931.
Na fotu č. 3 je v pozadí za radnicí
zřetelná budova čp. 666, která byla vystavěna v roce 1927. Velká kašna je zde
již nahrazena parkovištěm (to vzniklo
v listopadu 1931).
Snímek č. 4 - na první pohled evidentně opět hasiči. Jelikož je ale v záběru i pomník padlým z 1. světové války
(odhalen 28. 9. 1924), musíme jít s datováním za uvedené datum.
K datování anonymních snímků se
tak mimo jiné nabízí oslava 60. výročí
založení sboru (9. a 10. 7. 1932), případně pak německá oslava Dne matek
13. 5. 1928.
Po příchodu německých vojsk 9. října 1938 došlo ke změnám i u hasičského sboru. Pamětnický text novou situaci
komentuje slovy: „Staré hasičské ctnosti
musely ustoupit přísné vojenské kázni.
Všechny fondy byly zabaveny a deponovány u úřadu.“ Hasičský sbor a tedy
i jeho členové byli převedeni do SA (odtud snad i zmíněná vojenská disciplína).
Obrázek č. 5 byl již pořízen po začlenění tzv. „Sudetské župy“ do tzv.
„Třetí říše“. S tím souviselo i vybavení
hasičských útvarů na „říšský“ standard.
Ve stříbrských kavaleristických kasárnách bylo proto uspořádáno desetidenní školení, jehož cílem bylo seznámit
s novou technikou místní hasiče (viz
foto č. 6). Ze snímků č. 7 a č. 8 pak vyplývá, že součástí onoho kurzu bylo
i praktické procvičení nových poznatků
v terénu.
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obr. 5
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Válečná léta stříbrského sboru hasičů
znamenala mimo jiné i účast na likvidaci událostí spojených s aktivitami
spojeneckého letectva (Dobřany, Stod,
Holýšov).

obr. 8

Čerpáno z již zmiňované diplomové
práce sl. Holubové (2005) a publikace
Mies in alten Ansichten - Johanna und
Karl Czech Dinkelsbühl 1995.
Tématem příštího pokračování budou první poválečná léta.
František Samec, duben 2022

SPOLKOVÝ ŽIVOT
Stříbrští senioři nejsou žádné bábovky
Tento titulek jsem si dovolila „sebrat“
paní Jiřině Hrubé, která právě těmito slovy ráda prezentuje aktivní přístup
k životu, a to nejen členů organizace STP,
ale i všech, kteří se rozhodli zpříjemnit si
podzim života nejrůznějšími pohybovými
činnostmi. Ráda bych zmínila alespoň dvě
akce, které se uskutečnily v únoru a březnu. Jako každý rok, tak se i letos stříbrská
organizace zapojila do akce Přeplavme
svůj La Manche, kterou každoročně pořádá spolek SenSen. Jedná se nejen o plavání v bazénu, ale také o tzv. La Manche
„na suchu“, kde má hlavní slovo chůze.
Do těchto akcí se zapojují jednotlivci, jejichž výkony se v závěru sčítají. Do plavecké disciplíny se zapojilo 5 účastníků,
kteří v Konstantinových Lázních celkem
uplavali vzdálenost 840 m (70 bazénů),
a 23 chodců, kteří si na své konto připsali
celkem 597 km. Možná si řeknete, že ani
jeden výsledný součet není nic převratné-

ho. Ano, souhlasím, ale chci tím hlavně
vyjádřit, že nám nešlo o to trhat rekordy,
ale především udělat něco pro své zdraví,
hýbat se i v pokročilejším věku, „vystrčit
paty“ do přírody a pobavit se s partou přátel.
Další nepřehlédnutelnou aktivitou byl
Národní týden trénování paměti, který probíhal od 14. do 18. března a nesl
podtitulekl Chodíme pro mozek. A to, že
je pohyb pro fungování mozku nezbytný,
ví dnes už každé dítko školou povinné.
Účastníky této výzvy se stala také početná skupinka dříve narozených a jejím
úkolem bylo plnit různá zadání. Ve Stříbře jsme např. dostali za úkol vypravit se
do lesa, najít tři jehličnaté stromy, z nichž
jeden musel být ten, který na zimu opadává, objevit mraveniště, a pokud bude
rozhrabané, zjistit, který živočišný druh
to způsobil, dále uvést, kde pramení řeka
Mže a jak se jmenuje, když vtéká do Plzně.

Pro některé z nás ale byl trochu oříšek najít Skalní bránu u Stříbra, která svým tvarem připomíná známou Pravčickou bránu
(v hooodně malém provedení). Ačkoli
se většinou řadíme mezi starousedlíky,
nikdo z nás o ní nevěděl. Ale právě proto, že nejsme žádné bábovky, podařilo se
nám ji - jen s malým zaváháním - objevit
na tzv. Myším kopci nad Stříbrem (ani
o tom jsme nikdy neslyšeli). A také je podstatné, že i když už obě akce skončily, i nadále se pravidelně věnujeme nejen plavání, ale i minimálně jedenkrát v týdnu také
dlouhým vycházkám do přírody.
A na závěr bych - pro vaši informaci - ráda
zmínila, že jsme se i my, členové stříbrské
organizace STP, připojili k mnoha dalším
a částkou 2 000 Kč přispěli na pomoc válkou zmítané Ukrajině.
Dagmar Lamplová
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Heraldika v symbolice znaků horních měst
Nejpodrobněji asi popsal znaky českých horních měst v roce 1976 pan
Schenk. Později se k němu připojili Standa Opasek z Ostravy a Ruda Tomíček
z Horního Slavkova. Tato horní města
mají mnoho společného, těžily se u nich
různé druhy rud. Mě spíše v tomto kontextu zaujaly jen postavy horníků ve znacích jednotlivých měst, a nejen českých.
V době nedávné i současné je snahou měst
vystihnout svoji dřívější svébytnost, hrdě
se přihlásit ke svojí historii. Ve znaku města či na praporu města se objevují tradiční
postavy horníků většinou v oblečení odpovídající středověku. Vzhled hornických
postav je rozličný, od pracovních obleků
až po slavnostní uniformy. V některých
vyobrazeních znak města drží anebo se
o něj opírají štítonoši, v jiných případech postavy dostanou do rukou nářadí
nebo drží želízko a mlátek. Jsou známy
i případy vydaných dvou znaků jedno-

ho města. Některá města se navíc snaží
ve znaku zvýraznit hornické barvy, a to
černou a zelenou. Při zahloubání se do této
problematiky, zjistíte, že velmi významná
hornická města středověku nemají dnes
ve svém znaku žádné hornické symboly. Ruda Tomíček se zmiňuje ve své práci
o tom, že prostudoval přes 2 500 znaků
měst, a zjistil, že snad jen ve 200 případech
se vyskytují ve znaku města postavy vyja-

dřující příslušnost k hornickému a hutnickému stavu.
Hornický prapor neodlučitelně patří
k historii hornických parád, které započaly již na sklonku 17. století v Sasku. Postavami na ručně vyšívaných praporech byl
obvykle místní patron, znak daného hornického města, postavy horníků ve slavnostních uniformách, královská nebo císařská korunka a mnoho dalších námětů.

Znak královského horního města Stříbra (horníci jako vlajkonoši nesou
na hornických nástrojích, želízku a mlátku, znak města). Uniforma je černá
a kalhoty bílé, v ruce drží kahany.

Hornický prapor z roku 1768

Hornický prapor z roku 1707 z Mansfeldu
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Prapor s horníky

Hornické městečko Oberwiesenthal

Hornické městečko Oberwiesenthal

1747
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Planá, Šlikovo mincovna

Nejčastěji se leckde využíval symbol sv.
Barbory, u nás v Čechách, včetně našeho
revíru, je zobrazován patron sv. Prokop
a podle místních zvyků mnoho dalších.
Ve většině znaků nesměla chybět hornická kladívka jako symbol hornictví. Dále
pak, jak je vidět i výše, postavy horníka

18. století, Maďarsko

a hutníka ve slavnostní hornické uniformě.
Ti, co zde nejsou zmíněni, ať se neurazí,
nezapomněl jsem na ně, ale jedná se jen
o výběr. Kniha není jen o hornických znacích, sítem musí projít přirozený výběr.

Chybí tu taková města jako je např. Jihlava, Kutná Hora, Jáchymov či Rudolfov.
Nemají ve svém znaku hornické postavy.
Děkuji vám za pochopení.
Zdař Bůh
Karel Neuberger

Mistrovství České republiky dorostenců a dorostenek, juniorů a juniorek 2022
Mistrovství ČR dorostenecké a juniorské kategorie a Mistrovství Plzeňského
kraje žactva.
Letošní halový vrchol dorostenecké
(ročníky 2005-2006) a juniorské (ročníky 2003-2004) kategorie hostila Ostrava.
Na Mistrovství České republiky konaném
ve dnech 19. - 20. 2. závodilo celkem 7
reprezentantů TJ Baníku Stříbro. I přesto,
že je to malý oddíl, dokázali pokrýt skoky,

Záhořová

vrhy i běhy a vybojovali kompletní medailovou sadu.
Počáteční den šampionátu zahájila
svůj závod jako první ze stříbrských atletů
dorostenka Tereza Záhořová, a to v běhu
na 60 m. Do finále postoupila 2. časem
i novým osobním rekordem 7,67 s.
Ve finálovém běhu zůstala na stejné příčce a domů si odvezla stříbrnou medaili.
V poledních hodinách zahajoval koulařskou soutěž dorostenecké kategorie

Adam Fliegel. Vyrovnanými pokusy obsadil v nabité konkurenci 5. místo výkonem 15,63 m. Po Adamovi nastoupila
do výškařského sektoru dorostenka
Michaela Švábková. Nejvyšším skokem
1,59 m skončila na 12. místě. Na závěr sobotního programu běžel dorostenec Jakub
Souček trať 3000 m. Cílovou čarou proběhl na 7. místě s vylepšeným osobním maximem 9:28,96 min.

Trávníček

Hrušková
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V neděli se představila v koulařském
sektoru juniorka Denisa Hrušková. Díky
druhému soutěžnímu vrhu si Denisa posunula svůj dosavadní nejlepší výkon na
konečných 12,08 m a ve vyhlašovacím
ceremoniálu se postavila na třetí stupínek. Junior Štěpán Trávníček již v sobotu

vyhrál svůj rozběh na 800 m. Druhý den
šampionátu se ukázal ve finálovém běhu
na stejné trati. Ve velice rozmanitém běhu
dokázal udolat všechny soupeře výkonem
1:56,22 min a právem si na krk pověsil zlatou medaili. Na svém premiérovém MČR
další reprezentant Baníku Stříbro, Ondřej

Honzík, dosáhl v trojskokanském sektoru
na 9. místo pokusem 11,26 m. Do jedné
ze závěrečných disciplín, finálového běhu
na 200 m, se dostala z rozběhu s novým
osobním rekordem 25,08s sprinterka Tereza Záhořová a doběhla na výborné čtvrté pozici.
Tereza Záhořová

Mistrovství Plzeňského kraje mladšího a staršího žactva 2022
20. února také bojovali v Pražské hale
kategorie žactva. Za barvy Stříbra závodilo celkem 20 dívek a chlapců. Mezi mladšími žákyněmi (2009-2010) excelovala
Kristýna Záhořová. Vyhrála skok daleký
výkonem 5,40 m, i běh na 60 m osobním
rekordem 7,79 s a zařadila se na 1. místo
republikových tabulek. Stela Kořínková
ovládla běh na 800 m, když proběhla cílovou metou za 2:37,86 min, a také získala
stříbrnou medaili ve skoku vysokém. Eliška Gondeková obsadila za Stelou 3. místo
skokem 1,34 m a přidala ještě šestou příčku v běhu na 60 m překážek.

obsadily novým osobním výkonem 45,28s
5. místo. Lucie též skončila pátá ve skoku dalekém. Ve výškařském sektoru se
umístila na stejném místě jako její kamarádky na 300 m Aneta Matúšková. Závod
na 800 m proběhla Nina Tjunikovová
na páté příčce, kterou také obsadila Anežka Křížková při běhu na 1500 m. Závěrnou disciplínou byla štafeta starších žákyň
4*200 m, která si ve složení Horáková,
Danielová, Würknerová a Lichá, pověsila
na krk stříbrné medaile.

Za tento víkend nabitý spoustou nových osobních rekordů si zaslouží velkou
gratulaci závodníci a také jejich trenéři
Veronika Matulková, Alexandr Matulka,
Roman Mužík, Kamila Všetičková, Vladislav Moravec a Aneta Bláhová. Některým
atletům už halová sezóna skončila, jiní
se ještě připravují na MČR své kategorie.
Těm držíme palce a přejeme úspěšný start.
Tereza Záhořová

V kategorii starších žáků (ročníky
2007-2008) vyhrál běh na 1500 m časem
4:49,45 min Ondřej Špiroch. V mladší
skupině doběhl trať 800 m na 5. místě Samuel Kalina.
Starší žákyně Ellen Flieglová získala ve
vrhu koulí osobním maximem 9,96 m stříbrnou medaili. Deváté místo ve stejné disciplíně obsadila Zuzana Bednárová též se
svým nejlepším novým výkonem 7,73 m.
Na nejkratší sprintérské trati 60 m finišovala Soňa Horáková na 6. příčce. 300
m patřila stříbrským atletkám Lucii Danielové a Adrianě Würknerové, když obě

Mistrovství České republiky žactva
Po dorosteneckém a juniorském vrcholu se konalo Mistrovství České republiky
kategorie žactva (ročníky 2007-2008). Pořádání dvoudenního šampionátu ve dnech
26. - 27. února si vzala na starost hala
Otakara Jandery v Praze. Ani tato akce se
neobešla bez účasti atletů oddílu TJ Baník
Stříbro.
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Na začátku sobotního programu zaklekla do bloků stále ještě mladší žákyně
Kristýna Záhořová (ročník 2009) pod
vedením trenérky Veroniky Matulkové.
Rozběhu na 60 m se nezalekla, když časem
7,81 s postoupila do odpoledního finále.
V rozhodujícím běhu našla pouze jedinou
přemožitelku, a právem si na krk pověsila stříbrnou medaili za stejný čas jako

v rozběhu. Další den se Kristýna představila
i na trati 150 m. Již v rozběhu si nastolila nový osobní rekord výkonem 18,80 s.
V napínavém souboji finálového běhu,
ve kterém si většina atletek zaběhla nová
osobní maxima, Kristýna potvrdila svou
formu, když se zlepšila znovu o neskutečných 13 setin vteřiny a mohla zaslouženě
vystoupit na 3. stupínek za výkon 18,67 s.
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Do nedělního závodu nastupovala Kristýna s osobním rekordem 18,90 s.
Svou účast na MČR bravurně zvládl
svěřenec Alexandra Matulky, Ondřej Špiroch (ročník 2008). Na 3000 m si vylepšil svůj dosavadní osobní rekord o 28 s
a proťal cílovou pásku na 3. místě výkonem 9:51,52 min.
Závěr programu patřil štafetám
na 4x200 m. TJ Baník Stříbro na start postavil čtveřici žákyň ve složení Kristýna
Záhořová, Soňa Horáková, Viktorie Lichá
a Lucie Danielová. Cílem proběhly s časem 1:52,76 min.
Tereza Záhořová
MČR štafeta žákyně

MČR Záhořová K. a Špiroch O.

Mistrovství České republiky mužů a žen
O víkendu 5. - 6. března se mistrovské
dění v atletice přesměrovalo opět do ostravské haly, tentokrát pro kategorie mužů
a žen. Poprvé se do závodu nominovala
dvojice trenérka a svěřenkyně.
Soutěž trojskokanek zahájila Veronika
Matulková. Atletický návrat na vrcholovou akci po 5 letech jí vyšel náramně. Třetím závodním pokusem si vytvořila nový
halový osobní výkon 11,88 m a těsně jí
uniklo finále, když v závěru obsadila celkové 9. místo, a byla velice spokojená.
Její svěřenkyně, dorostenka Tereza Záhořová, se jako nejmladší účastnice šampionátu představila na trati 60 m. V druhém rozběhu si časem 7,69 s zajistila pří-

mý postup do finálového běhu, ve kterém
po boku mnohem zkušenějších nejlepších
sprinterek sbírala další důležité zkušenosti a obsadila osmé místo. Postup do finále
byl pro trenérku i svěřenkyni velkým překvapením a úspěchem.
Nyní již skončila halová sezóna a atletům našeho klubu začala příprava
na tu další. Někteří z nich teď naběhávají
kilometry na soustředění v italském Melagu. Pevně věříme, že vykročíme pravou
nohou do období plného dalších výzev
a úspěchů.
Tereza Záhořová

MČR Matulková a Záhořová T.

Mistrovství Plzeňského kraje předžactva
Na počátku prvního jarního měsíce se
v pražské nafukovací hale na Strahově sešli nejlepší mladí atleti Plzeňského kraje
z kategorie předžactva (ročníky 20112012), aby 13. 3. bojovali o sady cenných kovů v 7 disciplínách, a hlavně aby
si užili mnoho zábavy. Za klub TJ Baník
Stříbro do hlavního města ČR dorazilo
10 sportovců, kteří celkem vybojovali 10
individuálních medailí i jednu za štafetu,
a z toho 5 titulů přeborníka či přebornice
kraje.

Z chlapců jako první zahájil svůj závod
na 60 m David Krejčí a hned si doběhl
s novým osobním rekordem 9,40 s pro
stříbrnou medaili. Lépe si však vedl
v hodu plným 1kg míčem, kde přehodil
9 m hranici o 96 cm, celé startovní pole
nechal za sebou a vyhrál.
Jako další se představil Jan Krabec
na trati 600 m (2:03,46) i na 60 m překážek (10,81 s). Na kratší distanci skončil

na 4. pozici, ale na 600 m díky svému
novému maximu 2:03,46 vystoupil na 2.
stupínek. Mezi hochy startoval také Martin Matúš, a to hned ve 3 disciplínách.
Nejprve v běhu na 60 m (10,81 s), později
na 600 m (2:37,51) a na závěr v hodu plným míčem (6,75 m). Všude si vytvořil
nový osobní rekord.
Mezi dívkami závodila Leonka Fišáková, které se podařilo s novými nejlepšími
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výkony protnout cílovou čáru na 2. místě při běhu na 600m (1:57,24), proběhnout jako první cílem na 60 m překážek
(9,96 s) a udělat nejdelší značku na 4,24 m
ve skoku dalekém. Nezaostala za ní Amálka Matulková, která se stala nejlepší sprinterkou hned na dvou tratích, 60 i 150 m
(9,17 s a 23,43 s), a skokem 3,89 m stála
na stříbrném stupínku mezi dálkařkami.

úsměvů i radosti, a to je ostatně při sportu nejdůležitější. Teď se již všichni mladí
závodníci i jejich trenéři těší na sluncem

vyhřáté dny jak na atletické dráze, tak
i mimo ni.
Tereza Záhořová

Kristýnka Kantnerová v hodu za 8,96
m vybojovala 2. místo. Jako předžačky
závodily také Verunka Vargová, Andrea
Kopecká a Amálka Osuská či Terezka Šůchová, které byly obě součástí smíšené štafety na 4x200 společně s Davidem Krejčím
a Honzíkem Krabcem. Čtveřice předvedla
výborný výkon a na konci programu obdržela od olympionika i českého rekordmana na 100 m mužů, Dominika Záleského, stříbrné medaile.
Neděle byla tedy plná atletiky, nových
nejlepších výkonů a hlavně mnohých

75. motokrosová sezóna přinese 4 závody
Stříbrský motokros v minulých sezónách sice trpěl pod rouškou pandemických zákazů, ale nakonec ani čínský
koronavirus nedokázal zastavit provoz
na Terénu sv. Petra. Krize je snad za námi,
dostáváme se znovu do tempa! Letos
uspořádá AMK Stříbro čtveřici podniků,
které budou nepochybně patřit k tomu
nejlepšímu, čeho se motoristický fanoušek
dočká v širokém regionu.
Začínáme v sobotu 7. května v retro
stylu, neboť se u nás po pěti letech opět
představí prestižní série ECMO Classic
European Championship. Třídílný evrop-
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ský šampionát veteránů klasiků ve Stříbře zahajuje sezónu 2022, a tak se českým
reprezentantům nabízí šance otevřít ročník dobrým výsledkem na domácí půdě.
O měsíc později se v neděli 12. června
přeorientujeme na současný motokros,
protože budeme hostit závod Kovošrot Nepomuk Západočeského přeboru!
Po prázdninách v sobotu 3. září dostane
ještě jednou prostor „vintage“ podoba
motokrosu, kterou k nám doveze seriál
Classic Motocross CZ. Na závěr sezóny poté v rychlém sledu přijde oblíbená
podzimní klasika - sdílené finále přeborů

západočeského a středočeského. V neděli
11. září to pochopitelně bude znovu divácky vděčné klání na velké trati, takže odvážní motokrosoví rytíři si budou muset
poradit i s probuzenou „stříbrskou bestií“!
Pořadatelé z AMK Stříbro srdečně
zvou k návštěvě. Sledovat nás můžete také
na Facebooku anebo webových stránkách
www.amkstribro.cz.
Text: Miroslav Šimek
Foto: Pavel Šroubek
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Závody v rychlobruslení
V pátek 25. února, těsně před zakončením letošní sezóny, proběhl na stříbrském
zimáku už 8. ročník závodů na „rychlých
nožích“.
Pořadatelům, oddílu HC Buldoci Stříbro a městu Stříbro, se přihlásilo celkem

31 dívek a chlapců ve věku od 4 do 14 let.
Po úvodních rozjížďkách přišly na řadu finálové jízdy těch nejrychlejších.
Vítězi jednotlivých kategorií byli Ema
Šmídková, Michaela Tintěrová, Kuba Krabec, Jarda Kejř, Martin Rejthar a Mathias

Svrček. Hlavní rozhodčí, Jan Šůcha, předal
vždy třem nejlepším diplomy a čokolády.
Všichni účastníci dostali drobné ceny věnované městem Stříbro.
				
			 Václav Peteřík

Víteček rekapituluje uplynulý rok
Také v loňském roce Středisko sociálních služeb Víteček v Černošíně zkvalitnilo své vybavení ve prospěch tělesně
a mentálně postižených dětí, mládeže
i dospělých, kteří zde navštěvují denní stacionář, sociálně terapeutické dílny či čerpají pomoc osobní asistence. Zásadním
vylepšením střediskové budovy byla instalace tepelného čerpadla, které nahradilo původní zastaralý uhelný kotel - v Černošíně tak ubyl zase jeden kouřící komín.

je také zateplení obvodových zdí budovy
k úspoře nyní drahých energií.
Další podstatnou změnou byla instalace obřího skladového kontejneru. Ten
slouží k uskladnění zahradního nářadí,
kterým klienti pomáhají při péči a údržbě rozlehlé vítečkové zahrady. Současně
zde našlo zázemí i několik zdravotních
a pohyb usnadňujících mechanizmů,
které středisko průběžně zapůjčuje svým
klientům.
Pro uskladnění táborového vybavení,
podsadových stanů, teepee, pojízdné kuchyně a jiných táborových pomůcek pro
letní pobytové tábory byl nově vybudován
moderní dřevěný přístřešek. Nahradil tak
původní nevzhlednou kůlnu, do které již
dlouhodobě zatékalo a při své chatrnosti
hrozila zřícením.

Čerpadlo nyní budovu nejen vytápí, ale
současně ohřívá i teplou užitkovou vodu
k odpolednímu koupání. Na tuto skutečnost bychom chtěli v letošním roce navázat zásadní rekonstrukcí sklepních prostor
a využít je nově k uskladnění kompenzačních i inkontinenčních pomůcek. V plánu

Pro sportovní vyžití, radost z pohybu
i terapeutickou relaxaci byly v loňském
roce osazeny 3 bytelné houpačky i pro dospělé hendikepované a imobilní kamarády. Společně s letním altánem a obří trampolínou si tak mohou klienti užívat pobyt
na čerstvém vzduchu a pohyb na rozlehlé
zahradě.
Bohužel Vítečkovskou zahradu postihla také jedna nepříjemná ztráta. Kůrovec
zde napadl několik vzrostlých smrků,
které byly vysazeny snad ještě původními
německými obyvateli. Pro bezpečí klientů
je tak museli po částech odřezat a zlikvidovat zkušení odborníci.
Za středisko Víteček
Ing. Jiří Kalista

Pomáhej Ukrajině
Neziskové organizace se spojily a vytvořily centrální místo, kde lidé mohou
nabídnout svou pomoc v souvislosti se
situací na Ukrajině. Vznikla tak platforma Pomáhej Ukrajině www.pomahejukrajine.cz, kde se soustředí nabídky a potřeby pomoci, které jsou následně kolegy
z místních neziskových organizací a obcí
zpracovávány a propojovány. Platformu zajišťuje Konsorcium nevládních organizací
pracujících s migranty v ČR, které sdružuje
celkem 16 nevládních organizací zabývajících se dlouhodobě migrací a integrací cizinců.
Zapojit se touto formou může úplně kaž-

dý, ať již jednotlivec, firma nebo obec. Stačí
vyplnit jednoduchý dotazník, kde bude popsána konkrétní nabídka, kontakt. Po ověření se nabídka objeví v databázi nabídek. Nabízet je možné tlumočení, dopravu, právní či
psychologickou pomoc, materiální pomoc,
ale i mnoho dalšího.
Prioritou je v současné době ale ubytování. Pokud máte možnost a chcete nabídnout volné kapacity lidem prchajícím před
válkou, určitě se na platformě zaregistrujte.
Nedostatek ubytovacích kapacit je stále aktuální zejména v okrajových lokalitách Plzeňského kraje.
Pokud byste rádi pomohli finančně, mů-

žete touto formou podpořit naši sbírku SOS
Ukrajina: č. ú. 0093209320/0300.
Mgr. Tereza Králová,
Člověk v tísni v Plzeňském kraji
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„Dvaadevadesátka“ ve Stříbře...
Na chovatelně ve Stříbře se uskutečnilo
malé posezení u příležitosti oslavy 92. narozenin přítele Jaromíra Dostála.

Teď si již náš „dědek“ - bývalý hospodář chovatelského spolku - užívá zaslouženého důchodu.

Je až neuvěřitelné, že snímek z nástěnky dělí od ostatních fotografií více než 20
let!

S bývalým horníkem, chovatelem holubů, drůbeže a králíků, bylo napsáno
a natočeno spoustu článků a rozhovorů,
ve kterých vzpomínal nejen na dobu
v hornickém cechu, na své chovatelské
úspěchy, ale i na zážitky z osobního života.

Posezení, kterého se účastnil kromě
přátel a chovatelů z domácí organizace také zástupce Ústředního výkonného
výboru Českého svazu chovatelů př. Ing.
Miroslav Kroft, bylo určitě jednou z mála
příjemných chvil aktuální nelehké doby.

Jardo, všechno nejlepší, hlavně pevné
zdraví a krásně prožité dny!
Zdeňka Kantová

Stříbrský sprint - závod psích spřežení
Dovolujeme si Vás pozvat na Stříbrský
sprint - závod psích spřežení, který pořádá Rostislav Job s partou přátel za městem
Stříbrem ve vojenském prostoru. Závody
se budou konat druhý víkend v dubnu
9. - 10. 4. 2022. Uvidíte zde mnoho psích
plemen a zkušených závodníků (musherů), kteří reprezentují Českou republiku

v mushingu po celém světě. U nás na trati budou závodit jak dlouhá psí spřežení
od 4 - 8 psů, tak i disciplíny individuální jako je kolo, koloběžka s jedním psem,
a také nesmíme zapomenout na canicross
(běh se psem). V sobotu bude též probíhat
závod pro cyklisty a koloběžkáře bez psa,
přihlásit se může každý. Samozřejmě jsme

VZPOMÍNKA
9. dubna 2022
to bude 9 let,
co nás opustil

pan Václav Mottl.
18. června by mu bylo 90 let.
Stále vzpomínají
manželka, dcera, syn
a příbuzní.
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nezapomněli ani na nejmenší, a proto jsme
si v sobotních odpoledních hodinách připravili stezku se stanovišti. Po celou dobu
bude možné v místě závodu zakoupit jídlo a pití. Pro více informací nás sledujte
na facebooku Stříbrský sprint - závody
psích spřežení.
			
Rostislav Job
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INSPIRATIVNÍ
KAVÁRNA
nejen pro učitele a rodiče

Johanna NEJEDLOVÁ
ředitelka KONSENT

INSPIRATIVNÍ KAVÁRNY nejen pro učitele a rodiče
Posezení se zajímavými hosty, odborníky na oblast
vzdělávání, osobnostního rozvoje apod. Otevřený prostor
pro diskusi, vzájemnou výměnu názorů i zkušeností.
Hostem další kavárny bude ve čtvrtek od 17:30:
19. 5. 2022 I PhDr. Mgr. Silvie Janovcová
speciální pedagožka, etopedka, psychoterapeutka
Poruchy učení a chování aneb integrace dětí se SVP
Více na www.facebook.com/CeskyZapadLEADER
a na www.mascz.cz/kavarny.html!

JAK MLUVIT S DĚTMI
O SEXU A INTIMITĚ

Johanna Nejedlová je zakladatelkou spolku KONSENT, který se zabývá prevencí
sexuálního násilí. Působí také jako publicistka - své texty uveřejňuje v Heroine.cz,
ČRo Radio Wave a nebo A2larm. Je členkou výkonného výboru České ženské lobby
a redakční rady Deníku N. Za své působení získala ocenění Women of Europe 2019,
Bitch 50 a zařadila se do výběru žebříčku časopisu Forbes 30 pod 30.

21. 4. 2022

čtvrtek I
I 17:30 I vstup zdarma
Restaurace Excellent I Masarykovo nám. 9 I Stříbro

Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLIČEK
Lukostřelci Českého lesa ovládli Chrástecké šípy
Pětidílná série závodů v halové lukostřelbě Chrástecké šípy vyvrcholila
v sobotu 12. března ve sportovní hale
v Chrástu u Plzně. Mezi startujícími v divizi holý luk tradičně nechyběli ani střelci z Tachovska, z nichž část se připravuje
v tréninkové skupině při DDM Stříbro.
Mezi staršími žákyněmi rozhodl nejvyšší průměrný nástřel o celkovém vítězství
Anežky Šimkové. Druhé místo vybojovala Květa Dvořáčková a třetí příčka náleží
Anežce Hniličkové. První místo v kategorii žáci do 10 let obsadil Tomáš Tóth.
Z děvčat do 10 let pak první místo získala Kateřina Václavová, druhá se umístila
Barbora Václavová.
Text a foto: Miroslav Šimek
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Šimková stříbrná na MČR v halové lukostřelbě
Ve dnech 5. - 6. března se v Kostelci na
Hané uskutečnilo 29. mistrovství České
republiky žactva v halové lukostřelbě. Tréninkovou skupinu Lukostřelců Českého
lesa, kterou při DDM Stříbro vede Mgr.
Roman Mužík, zde zastupovala pouze
Anežka Šimková. Představila se mezi staršími žákyněmi v divizi holý luk a čekala
na ni úloha favoritky, do které ji pasovala
první pozice v aktuálním žebříčku České-

ho lukostřeleckého svazu.
Již v základní části šampionátu se ukázalo, že největšími soupeřkami Šimkové
budou Valerie Malá a Klára Machačová,
obě ze silného oddílu Lukostřelba Kroměříž. Moravské střelkyně měly dobrý úvod,
ale v samotném závěru se dostala do vedení závodnice ze Stříbra a připsala si těsné
vítězství v kvalifikační sestavě. Vyrovnané
byly také vyřazovací souboje mistrovství.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STŘÍBRO
Mánesova 485, příspěvková organizace
349 01 Stříbro
e-mail: zs-manesova@iol.cz

Tel.: 374 622 406

Překvapení nakonec nepřinesly, medaile
z nich zaslouženě vytěžila trojice děvčat
nejlepších v kvalifikaci. Ve finále eliminace se proti sobě postavily Šimková s Machačovou. Jak už prozradil nadpis článku,
pevnější nervy a ruce v posledním souboji měla kroměřížská střelkyně, stříbrská
Anežka zůstala stříbrná.
Text a foto: Miroslav Šimek

Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039
příspěvková organizace

Oznámení
Zápis do 1.ročníku
ZŠ Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace
pro školní rok 2022/2023

Prezenční forma zápisu proběhne v budově školy
ve dnech:
8. 4. 2022 14:00 – 17:00
9. 4. 2022 9:00 – 11:00
Žádost o přijetí můžete podávat od 1. 4. do 30. 4. 2022
po telefonické dohodě též v kanceláři školy.
Žádost o přijetí podávají rodiče dětí narozených od 1. 9.
2015 do 31. 8. 2016 a dětí, kterým byl povolen odklad
povinné školní docházky.
K zápisu přineste rodný list dítěte a občanský průkaz
zákonného zástupce.
Termín a čas zápisu si můžete rezervovat na adrese:

K zápisu se dostaví děti,
které ke dni 31.8.2022 dovrší věku 6 let.
Zápis proběhne v budově školy ve dnech
21.4.2022 a 22.4.2022 od 14.00h do 18.00h.
Zákonní zástupci přinesou s sebou k zápisu
vyplněnou Žádost o přijetí do školy, rodný list
dítěte a občanský průkaz. Vyplnění žádosti bude
zpřístupněno na webových stránkách školy od
1.4.2022 do 19.4.2022.

https://zs-manesova.reservando.cz/
Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi.
Případné dotazy Vám zodpovíme na t. č. 374 622 406 nebo na
e-mailové adrese školy (jako předmět uveďte „Zápis 2022/2023“).
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Z deníku lyžařů z Mánesky
20. 2. - Autobus nás dovezl na Špičák.
Batohy nám dopravili až k chatě Slavoj,
my jsme ale do kopce museli vystoupat.
Ufff, to byl krpál!!! Ubytovali jsme se.
Jsme v teple, ale okolo chalupy se prohání
vichr a padá déšť se sněhem.
21. 2. - Rozdělili jsme se do družstev.
Celý den všichni trénují lyžařskou techniku. Začátečníci pořád padají, ale nevzdávají to. Počasí je kruté, občas se spustí fujavec a ledové krystalky nás šlehají
do obličeje. Sjezdovka na Alpalouce se
nám však líbí, odpoledne už skoro všichni
jezdí na vlecích.
22. 2. - Konečně se vítr uklidnil, napadl
čerstvý sníh. Paráda, nádhera!!! Zdokonalujeme obloučky. Taky jsme na chvíli
zahlédli Velký Javor. I odpolední trénink
na běžkách byl fajn.
23. 2. - Všichni jezdíme na vleku a dolů
po sjezdovce stále rychleji. Zdokonalujeme lyžařskou techniku, vylepšujeme
obloučky. Trochu adrenalinu do žil nám
přinesl i výlet historickou jednosedačkovou lanovkou na Pancíř. A tam ty luxusní výhledy na krásné přírodní scenérie Ostrý, Čerchov, Přimda, dokonce i vrcholky Alp a…Temelín! Pět kilometrů zpět
jsme zvládli jako nic. Večerní zábava je
stejně jako každý den skvělá.
24. 2. - Dnešní den jsme procvičovali sjezd a slalom. Zvládli jsme i závody
v běhu na lyžích. Velká pochvala!!! Večer
jsme si kromě hraní her také zazpívali:

Sláva, už je sníh, jedem na lyžích, kluci křičí, to to fičí, už i vítr ztich.Koukám na Špičák, nad ním sedí mrak, na Slavoji slunce
svítí, lyže už jsem zvlád.Rolničky, rolničky,
kdopak vám dal hlas, Spajky, Rózi (pes-pozn. autora), Luboš nebo Dedek mráz. Hej!
Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich, kuchařovy dobrůtky, náš lyžák a sníh. Lyžičky, běžečky, kdo to stojí v nich, kluci, holky
z Mánesky, provází je smích. Lyžičky, lyžičky, sviští si z kopce, levý, pravý oblouček
na Alpalouce.
25. 2. - Počasí nám stále přeje. Musíme ale sbalit, uklidit. Dopoledne ještě zvládáme závody ve slalomu i sjezdu.
Po obědě jsou vyhlášeny výsledky. Nejvšestrannějšími lyžaři a lyžařkami se stali:
Jakub Vykoupil, Luděk Šnajdr, Dominik Petřina, Daniel Coufal, Václav Su-

chánek, Sofie Miltová, Adéla Kopfová,
Květa Dvořáčková a Eliška Svobodová.
K dalším oceněným patří: Jakub Šafránek, Ondřej Čečil, Viktor Synek, Jan
Heřman, Antonín Houžvička, Václav
Chudáček, Dominika Dobřemyslová,
Lucie Prokopová, Kamila Šrámková
a Aneta Fialová. Při závěrečné písni „Lyžák končí…“ někteří brečí. Jedeme domů
unavení, ale spokojení a plní nových zážitků.
P.S.: Správce chaty se o nás dobře staral
a kuchař skvěle vařil. Mňam!!!
Tak zase za rok! S lyžařským pozdravem
SKOL
Mgr. Václav Dedek,
RNDr. Lenka Strankműllerová,
Mgr. Klára Kastlová a Lucie Trávníčková

jepisné olympiádě, Konverzační soutěži
v anglickém jazyce, Recitační soutěži, Biologické olympiádě a matematické soutěži
KLOKAN. Ještě nás na jaře čeká Čtenářská soutěž a sportovní soutěže, pokud covidová situace dovolí jejich uskutečnění.
Jsme rádi, že je ze strany žáků o soutěže
na naší škole velký zájem. Bez ohledu na
umístění je pro ně soutěž výborná zkušenost. Zjistí, že se na ni dokáží připravit,
překonat počáteční obavy nebo trému
z vystoupení před porotou, a nakonec
i odprezentovat své znalosti či dovednosti. Mnozí jsou překvapeni pěkným umístěním a ti nejúspěšnější pak reprezentují
naši školu v okresních nebo dokonce krajských kolech.
My učitelé jsme na žáky pyšní. Všem
účastníkům děkujeme, vítězům školních

kol gratulujeme a do dalších kol přejeme
mnoho štěstí!!!
Michaela Erbesová

Soutěže v Mánesce
Zimní období je tradičně časem, kdy
jsou pro žáky ve školách napříč republikou pořádány mnohé soutěže a olympiády. Naše škola se do nich pravidelně zapojuje a pro své žáky organizuje školní kola.
V letošním školním roce si již naši žáci
měli možnost poměřit síly (nebo spíše
vědomosti) se svými spolužáky v Pythagoriádě, Olympiádě z českého jazyka, Dě-
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Expo Sciences Asia 2022
Studenti Gymnázia Stříbro Tereza Brunclíková, Mikuláš Eberl, Monika
Mahdalová a Michaela Sůvová představili
svůj celoroční projekt Zajímavé mezinárodní dny v experimentech na přehlídce
dětských a mládežnických vědeckých projektů Expo Sciences Asia 2022 v Dubaji.
V prvních třech dnech jsme si prohlédli
spoustu zajímavých míst a staveb Dubaje
a samozřejmě nechyběla ani návštěva světové výstavy EXPO 2020, která v Dubaji
právě probíhá. Dalších 6 dní již bylo věnováno vědecké přehlídce, která probíhala
v Kulturním a vědeckém centru Dubaj.
A zde jsme pro vás připravili pár čísel
a zajímavostí jak z Dubaje, tak z vědecké
přehlídky:
• Přehlídky Expo Sciences Asia se účastnilo více než 450 studentů z 29 zemí a představili zde 175 studentských projektů.
• Na světové výstavě EXPO 2020, která probíhala od října do března právě
v Dubaji, jste mohli navštívit pavilony 60
zemí včetně České republiky, náš pavilon
má název Czech Spring. Technologickým
i expozičním jádrem českého pavilonu je

systém S.A.W.E.R. Zařízení, které samostatně vyrábí vodu ze vzduchu pouze za
pomocí solární energie, zavlažuje zahradu
vysázenou v dubajském písku a ukazuje,
jak vytvořit oázu v poušti.
• Po Dubaji jsme se přepravovali různými
dopravními prostředky - metrem, taxi,
jednokolejkou a tramvají. Metro v Dubaji
je plně automatizované (bez řidiče) a jeden z vagónů je, stejně jako taxíky s růžovou střechou, určen pouze pro ženy.
• Ve volném čase jsme navštívili Mořské
akvárium, Burj Khalifu, Ain Dubai a View
at the Palm. Všechna tato místa, jak je v
Dubaji zvykem, drží nějaké to NEJ. Burj
Khalifa dosahuje do výšky 828 metrů a ve
124. a 125. patře budovy se nacházejí turistické vyhlídkové plošiny a ve 158. patře
nejvýše položená mešita.
• Ain Dubai je nejvyšší vyhlídkové kolo
na světě, nachází se v oblasti Dubai Marina a v nejvýše položeném bodě se kabinky nacházejí ve výšce 250 m. Doba jedné
otočky kola trvá 38 minut.
A na závěr zde pro vás máme i několik zajímavostí o našem projektu:

• Projekt prezentuje dvacet zajímavých
mezinárodních dnů, každý včetně dvojice
jednoduchých fyzikálních a chemických
experimentů a zajímavostí o daném dni.
• Víte například, že 15. července se slaví
Mezinárodní den gumových medvídků?
První gumoví medvídci Haribo spatřili
světlo světa právě před 100 lety roku 1922
a my jsme v rámci projektu připravili dva
experimenty s medvídky - „Kiwi a ananas požírají medvídky“ a „Mandarinka
a jablečná šťáva zvětšují medvídky“.
• A takto jsme se zaměřili i na další mezinárodní dny - den kávy, mléka, čaje,
kostkového cukru, popcornu, vitamínu C,
ručníků, ale i vody, zraku, mozku, kuchařů a podobně.
Děkujeme městu Stříbro, Plzeňskému kraji a vám všem, kteří jste nás podpořili na
Startovači, za možnost zúčastnit se tak veliké a významné mezinárodní akce. Přivážíme si spoustu nových nápadů, úžasných
zážitků a nových přátelství.
PhDr. Jitka Soukupová,
Gymnázium Stříbro

Celá škola žije ekologií
Žáci naší školy ZŠ Revoluční v rámci
environmentální výchovy a projektu Erasmus + pečují o přírodu v okolí školy.
Všichni ve škole třídíme odpad a začali jsme i kompostovat. Děti se svými
vyučujícími sbírají odpadky v okolí školy.
Odpadky následně třídí do nádob určených k recyklaci. Novinkou jsou nádoby
na plechovky, které jsme dlouhodobě postrádali. Škola se zapojila do akce města Stříbra „Pošli hliník do dalšího kola“.
Město ve spolupráci s firmou Canpack
poskytlo škole lis a sběrné nádoby. Výtě-
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žek z akce podpoří financování výstavby
nového dětského hřiště ve Stříbře.
Bohužel naše ekologické vycházky
mnohdy znepříjemňují majitelé psů, kteří po svých mazlíčcích neuklízí, a děti tak
snadno vyšlápnou i to, co není zrovna
příjemné. Smutné je, že nádoba určená
na uklizení psích exkrementů je hned poblíž.
Proto vás všechny prosím o malé zamyšlení, jak i vy můžete svému životnímu
prostředí pomoci.

Koordinátorka EVVO
Mgr. Jaroslava Londová
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Recitační soutěž v ZŠ Gagarinova
V měsíci březnu se na naší škole uskutečnilo školní kolo recitační soutěže žáků
2. - 3. tříd. Každá třída si ve svém třídním
kole vybrala několik nejlepších recitátorů,
a ti postoupili do školního kola.
Porota neměla vůbec lehké rozhodování, neboť se všichni soutěžící pečlivě připravili. I přes velkou počáteční nervozitu
podali všichni moc hezké výkony. Vítě-

zové byli oceněni diplomem a drobnými
cenami. Všem blahopřejeme.
Výsledky:
1. místo Markéta Mareschová (2. třída)
2. místo Magdalena Baxová (3. třída)
3. místo Kateřina Kocková (2. třída)
Mgr. J. Svobodová

Mám vědomosti a nebojím se je použít!
My, žáci devátých tříd ZŠ Gagarinova,
jsme se v polovině února vydali na exkurzi
do Plzně pod vedením našeho učitele chemie Matěje Brzici a Mgr. Marcely Kordíkové. Naším cílem bylo prověřit si nabyté
vědomosti z přírodních věd v praxi. Navštívili jsme Katedru chemie Západočeské
univerzity, kde nám paní doktorka chemie
ukázala celou řadu zajímavých pokusů,
jichž jsme mohli být součástí. Psali jsme
tříbarevným inkoustem, pozorovali che-

mickou sopku, vyráběli pastu pro slona
pomocí peroxidu vodíku a zkoušeli oheň,
který nepálil, což jsme hrdinně vyzkoušeli
na našich papírových bankovkách. Poté
jsme se přesunuli na Katedru biologie, kde
jsme se dozvěděli mnoho informací o potravních řetězcích. To, že vyhubením jednoho druhu živočicha můžeme tento řetězec narušit nebo i zničit celý ekosystém,
jsme věděli. Informace o tom, že vykácené
pralesy již nelze obnovit ani opětovným

vysazením stromů, pro nás byly šokujícím
zjištěním. Z exkurze jsme si odnesli nové
informace, zážitky, chuť poznávat přírodu
kolem nás, ale hlavně jsme si uvědomili, že
naše planeta je křehká a je třeba ji chránit.
Díky Adamovi a Samuelovi, kteří zdatně
odpovídali na všetečné dotazy zdejších
přednášejících, jsme si na půdě univerzity
ostudu určitě neutrhli.
Žáci 9.A a 9.B

Gymnázium Stříbro
Gymnázium Stříbro je významným
poskytovatelem gymnaziálního a odborného vzdělávání v okrese Tachov. Škola se
dlouhodobě a úspěšně zabývá řadou vzdělávacích a komunitních projektů. Nový
projekt Vzdělávání 4.0 umožňuje škole
realizovat aktivity, které dosud podpořeny
nebyly: je zaměřen na praktické aktivity
v oblasti polytechnického a odborného
vzdělávání a podnikavosti a výuky cizích
jazyků a zvyšování ICT kompetencí žáků,
cílí zejména na propojení teorie s praktickými dovednostmi.
Má-li být zvýšena konkurenceschopnost současných i potenciálních žáků
v obou typech vzdělávání školy, je potřeba učebny a laboratoře vybavit odpovídající technikou a nabídnout jak žákům
naší školy, tak žákům partnerských škol
systematické využívání modernizovaných
učeben a pomůcek 21. století během pravidelných i nepravidelných školních i mimoškolních aktivit.
Cílem projektu je umožnit žákům
gymnázia a žákům partnerských škol mo-

derní polytechnické vzdělávání zaměřené
na heuristickou a badatelskou metodu,
a to jak během pravidelných vzdělávacích
i volnočasových aktivit - pravidelné výuky a kroužků, tak během nepravidelných
vzdělávacích aktivit - projektových dnů,
besed, workshopů, exkurzí.
Již druhým rokem se uskutečňují
kroužky pro žáky ZŠ a nižších ročníků SŠ
- BADATELNA, FINANČNÍ GRAMOTNOST, OVLÁDÁME EXCEL HRAVĚ a
ANGLIČTINA HROU. Pro žáky MŠ je realizován jazykověkreativní kroužek SVĚT
KOLEM NÁS HROU. Pro žáky SŠ probíhá kroužek ANGLIČTINA PRO PRAXI
a FYZIKA KOLEM NÁS.
Kroužek OVLÁDÁME EXCEL HRAVĚ navštěvují jak žáci nižšího gymnázia,
tak žáci našich základních partnerských
škol. Chtěla bych pochválit Lukáše Bulína
ze Základní školy Mánesova. Sám vytvořil počítačovou hru v aplikaci Excelu a své
spolužáky ji naučil hrát. Nazval ji Euro
Truck Simulator Mobile. Je skvělé, když
žák není pasivním příjemcem informací,

ale průběžně projevuje vlastní iniciativu
- pracuje, přemýšlí a tvoří.
Lektorka kroužku
Ing. Stanislava Prokopcová

Projekt

VZDĚLÁVÁNÍ 4.0
V PLZEŇSKÉM KRAJI
je spolufinancován Evropskou unií.
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Hrajeme, zpíváme - jsme ZUŠ ve Stříbře
V únoru jsme popřáli žákům ZUŠ ve
Stříbře úspěšný vstup do Soutěže žáků
Základních uměleckých škol vyhlašované
MŠMT ČR. Ve školním roce 2021/2022
budou soutěžit například žáci v oborech
hra na dechové nástroje (dřevěné i žesťové) nebo sólový zpěv. Okresní kolo
soutěže dechových dřevěných nástrojů se
konalo 22. 2. v ZUŠ Planá. Gratulujeme
Emě Peckertové ze třídy učitele Miloše
Matějky, která hraje na zobcovou flétnu
tak dobře, že získala 1. místo ve své kategorii. Sóloví zpěváčci měli svoje okresní
kolo 15. 3.

Každoročně se také koná pěvecká soutěž Karlovarský skřivánek. Krajské kolo se
pořádalo v Plzni v koncertním sále ZUŠ
T. Brzkové v sobotu 26. 2. Přes třicet dětí
si přišlo zazpívat a změřit síly s ostatními.
Jako vítěz kategorie C2 (muzikálový zpěv)
postoupil do celostátního kola Ondřej Tolar. Gratulujeme a držíme palce.
Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci naší ZUŠ

Velký úspěch zpěváků ze Stříbra
15. března, v den uzávěrky tohoto
Zpravodaje, pořádala Základní umělecká
škola Stříbro okresní kolo Národní soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu. V porotě zasedla
samá zvučná jména.
Předsedkyně Krajské umělecké rady
ZUŠ, Lucie Bínová, přední muzikálová
zpěvačka a herečka, držitelka ceny Thálie
a pedagožka, Stanislava Topinková-Fořtová, a zpěvák a pedagog Martin Švimberský. Tajemníkem poroty byl Daniel Baxa.
Z osmi postupujících do krajského kola
jich bylo pět ze ZUŠ Stříbro.
V 1. kategorii Laura Illek, ve II. kategorii Barbora Prokopová, v V. kategorii

Václav Chudáček a v VII. kategorii Filip
Burian, všichni ze třídy učitelky Kristýny
Radačovské.
Absolutním vítězem soutěže byl z
V. kategorie Ondřej Tolar ze třídy učitelky Hany Bezděkové.
Moc gratulujeme a přejeme hodně
úspěchů v krajském kole.
František Kratochvíl
garant soutěže
Foto: Po vyhlášení výsledků soutěže zleva: Stanislava Topinková-Fořtová, Ondřej Tolar, Hana
Bezděková

Promenádní koncerty 2022
Základní umělecká škola Stříbro spolu s městem Stříbrem, které tento projekt
finančně zajišťuje, a ve spolupráci s Městským kulturním střediskem ve Stříbře bude
v letošním roce pořádat 5 promenádních
koncertů s tím, že ten zářijový, letos poslední, bude jubilejní 60.
Letošní ročník je už dvanáctý, první
promenádní koncert byl 2. května 2010.
Na žádném ročníku nechyběl domácí
Dechový soubor ZUŠ Stříbro - Zlatíčka
ze Stříbra s dirigenty Antonínem Bulkou,
Františkem Kratochvílem a současným dirigentem Danielem Baxou.
Už teď se těšíme na všechny věrné i náhodně příchozí posluchače.
František Kratochvíl
organizátor koncertů
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Ne 29. 5. v 15.00 hod.
56. Promenádní koncert
AMÁTOVKA STŘÍBRO
Muzejní náměstí
pod záštitou místostarosty Karla Lukeše
Ne 26. 6. v 15.00. hod.
57. Promenádní koncert
ZLATÍČKA ZE STŘÍBRA
Muzejní náměstí nebo u ZUŠ
pod záštitou starosty Martina Záhoře
Ne 31. 7. v 15.00 hod.
58. Promenádní koncert
HASIČANKA z Teplé
Muzejní náměstí
pod záštitou místostarosty Karla Lukeše
Ne 28. 8. v 15.00 hod.
59. Promenádní koncert
ÚHLAVANKA z Klatov
Muzejní náměstí
pod záštitou starosty Martina Záhoře
Ne 25. 9. v 15.00 hod.
60. Promenádní koncert
v jednání
Muzejní náměstí
pod záštitou starosty Martina Záhoře

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA STŘÍBRO
VE SPOLUPRÁCI S MĚSTEM STŘÍBREM
a ZAPSANÝM SPOLKEM ZLATÍČKA ZE STŘÍBRA

pod záštitou starosty města Stříbra
Martina ZÁHOŘE
pořádá

v neděli 15. května 2022 ve 14 hodin
v kině Slavia ve Stříbře

XXVI. PŘEHLÍDKU

MLÁDEŽNICKÝCH ORCHESTRŮ
vystoupí

ZLATÍČKA
ZE STŘÍBRA
Dechový soubor ZUŠ STŘÍBRO

BIG BAND
KONZERVATOŘE PLZEŇ
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AKCE A KULTURA VE STŘÍBŘE
Tanečníci si užili závěrečný ples
Stříbrský kulturní dům opět hostil závěrečný ples tanečního kurzu. V sobotu
5. března si mohli tanečníci, jejich příbuzní a kamarádi užít večer, na který dlouho
čekali. Běžně probíhá kurz tance a společenské výchovy od září do prosince. Jenže
do posledních dvou ročníků zasáhla pandemie koronaviru, a tak některé taneční
páry čekaly rok a půl, než budou moci
v oblecích a krásných večerních róbách
předvést, co všechno se naučily. Víc než

čtyři stovky návštěvníků tak viděly úžasné
předtančení na hudbu Smetanovy Vltavy,
fandily svým oblíbencům v taneční soutěži či zakusily na vlastní kůži sólo rodičů. Večerem provázeli a celý taneční kurz
vedli taneční mistři Dana a Pavel Cíchovi
z taneční školy Dance Stod a o hudební
doprovod se postaral Taneční orchestr
Miroslava Novotného.
David Blažek

Deskohraní v knihovně
Na úterý 8. března připravily knihovnice pro malé čtenáře Prázdninové deskohraní. I přes hezké počasí venku se
dopoledního programu v knihovně zú-
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častnilo 9 hráčů. Ti se podle věku rozdělili
do dvou skupin. Starší zažili hodně zábavy u hry Telepatie, mladší se bavili u her
Dobble, Děti z Carcassonne, Lamy express

a O Smolíčkovi pacholíčkovi. Dopoledne
v knihovně rychle uteklo, těšíme se na další akce.
Knihovnice
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Výstava fotografií

Fotografie Jan Picka
MĚSTSKÁ KNIHOVNA STŘÍBRO

Vernisáž 5. 4. 2022
v 17 hodin
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Divoch stále žije,
na premiéru studuje.
24. června 2022,
kino Slavia,
sledujte městský web,
FB a tento Zpravodaj
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 199 -245 Kč/ks

Prodej: 10. 4., 21. 5. a 18. 6. 2022
Stříbro - naproti čerpací st. MOL - 15.25 hod.

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace:
Po-Pá 9 - 16 hod.
tel.: 601 576 270
728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
26
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Rodinný dům u lesa, Dolní Sedliště
3.700.000,- Kč

Byt 1+1, Stříbro, Mírová ul.
1.600.000,- Kč (Prodáno)

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

Chata na Hracholuskách na vlastním pozemku
1.400.000,- Kč

Vážení čtenáři,
ještě při uzávěrce minulého čísla by mě nenapadlo, že budu psát tyhle řádky. Mám ve zvyku se do
budoucna dívat s optimismem, ale teď mám vážné obavy o spousty lidí, kteří ještě před třemi lety žili
úplně spokojeně. První ránu jim zasadil covid a opatření s ním spojená. Sotva se začali vzpamatovávat,
skloňuje se slovo válka ve všech pádech, a zatím to nevypadá, že by končila. A ukazuje se, jak moc je
Evropa vzájemně propojená a jednotlivé státy na sobě závislé. Už teď, po pár týdnech bojů, se mnoho
našich i zahraničních firem potýká s problémy se subdodávkami, vysoké ceny pohonných hmot se budou
postupně odrážet ve všech odvětvích a výrazné zdražení energií už jsme většinou pocítili. U mnohých to
bude znamenat snížení životní úrovně, někdo bude muset dál sdílet střechu nad hlavou s rodiči a sen o
vlastním bytě se na čas rozplyne. Situace výrazně zasáhne i ty, kteří se před pár lety zavázali splácet
hypotéku, teď jim banka zvýšila úroky a spolu s ostatními zvýšenými náklady je to nad jejich síly. Nepatřím
mezi ty, kteří se radují, že se tím oživí realitní trh. Budu ráda, když to všichni zvládnou a nebudou nuceni
prodat nemovitost. Pokud ale nebude jiné řešení, doporučuji to neodkládat a přijít se poradit, než se
situace ještě více zkomplikuje.
Využijte naše kontakty (mail: hana.kubincova@email.cz, tel.: 724249276) nebo facebook Hana
Kubincová - realitní makléřka a webovou stránku www.realitykubincova.cz s aktualizovanou nabídkou.
Bude nám ctí, stanete-li se našimi klienty i vy!
Hana Kubincová

Více informací na 724 249 276 a www.realitykubincova.cz nebo na pobočce
Dostojevského 189, Stříbro
placená inzerce
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HARVILLA – REALITY s.r.o.

Váš dlouholetý partner na trhu s nemovitostmi
SÍDLO:
POBOČKY:

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

Rodinný dům Stříbro, Dukelská

Byt 2+1 Stříbro, Gagarinova

Cena: 2.290.000,- Kč

Byt 2+1 Tachov, Bělojarská

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

Rodinný dům Stříbro, Ruská

Byt 2+1+L Svojšín

Multifunkční objekt Stříbro

Cena: 2.500.000,- Kč Cena: 1.390.000,- Kč Cena: 6.990.000,- Kč

Chata Stříbro - osada Florián Rekreační chalupa Pavlovice Nebyt. prost. Stříbro, Mánes

Cena: 1.320.000,- Kč Cena: 1.590.000,- Kč

Cena: 5.000,- Kč/m.

Byt 2+1 Stříbro, Mánesova

Cena: 12.000,- Kč/m.

Našim klientům nabízíme mimo jiné tyto služby:

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

Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.harvilla.cz
placená inzerce
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Filmové postřehy Laca Kajaby
Milé a milí, ať vás následující povídání
inspiruje k návštěve našeho kina a zhlédnutí některého z nabízených filmů.
Parta dlouholetých přátel se setká na společné oslavě silvestra. Krásný večer při víně se
ale změní v noční můru, protože se všichni
shodnou, že si navzájem budou moci celou
noc číst na mobilu všechny zprávy a poslouchat nahlas hovory. Teprve začne skutečná
zábava. S tímto sexy námětem ovšem nepřišli ani Češi ani Slováci, ale Italové, protože
jde o remake excelentní komedie Paola Genoveseho s názvem Naprostí cizinci (originální název Perfetti sconosciuti) z roku
2016, v CZ uvedeno od 20. 4. 2017. U nás
natočeno jako Známí neznámí v režii Zuzany Mariankové s českou premiérou (měla
být původně už 16. 12. 2021) 31. 3. 2022.

Nalijme si čistého vína (podobně jako postavy ve filmu) a odpovězme na otázku, proč
film vidět:
- Táňa Pauhofová jako naivní a zamilovaná
čerstvá manželka,
- Klára Issová jako stále nespokojená, manipulativní a nekalá psycholožka,
- Petra Polnišová jako sarkastická a hravá
moralistka s viditelnými problémy s alkoholem,
- hlavní bavič Martin Hofmann hláškuje
jedna radost,
- ambiciózní i impulzivní Tomáš Měcháček,
- klidný a pragmatický Tomáš Maštalír (ten
z aktuálního TV seriálu Chlap) a
- plachý a málo sebevědomý Sväťo Malachovský jsou ve svých rolích jako doma.
V celovečerním filmu debutující režisérka
Zuzana Marianková zase ukazuje, že má
bohaté zkušenosti z televize (pracovala například na seriálech Kuchyň, Za sklem či
Horní Dolní) a skvěle se orientuje v malém,
komorním prostředí. Je také poznat, že se
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zmíněnými, zejména slovenskými, herci
nepracuje poprvé. Tomáš Maštalír hrál už
v jejím studentském filmu Kto chytá skryté
z VŠMU, Pauhofová zase hrála v jejím pětiminutovém dramatu B moll.
Samotný závěr je ale nejsilnější a snad
i nejlépe zvládnutý, a to i přesto, že je trochu
doslovnější než originál. Po dokoukání filmu si navíc uvědomíte, proč je Genoveseho
film tak populární. Témata, která rozebírá,
jsou totiž stále aktuální (tajemství, nevěra,
homofobie, hranice přátelství, láska, křehkost vztahů), ale zároveň tak univerzální,
že je vlastně řeší úplně všichni po celém světě.
Ale co asi nevíte, že:
- existuje 18 filmových remaků italského
originálu...
-… a nejméně jedna divadelní předělávka
daného filmového originálu - Divadlo Podkova, Josefova Huť v letní premiéře r. 2019
pod názvem Úplní cizinci. Režie Michal
Pavlík. Do rolí v inscenaci byli obsazeni Jaroslav Blažek, Viktorie Rečková, Evžen Bočkor, Lucie Kracíková, David Kopl, Karolína
Turynová a Michal „Rejžo“ Pavlík
- pokud je divácká skupina 30+ nebo 40+,
tak ta originál spíše nepostřehla, a pokud je
to běžný a občasný návštěvník kina, bude se
bavit
- pokud je divácká skupina mladší, -30, bude
překvapena, ale ne moc nadšena
- pokud je divácká skupina starší, 50+, bude
iritovat spolusedící výbuchy smíchu
- 9 z 10 recenzentů doporučuje nebrat na večírky svoje telefony, heč!
Do kin míří český thriller Promlčeno, jehož
děj se točí okolo dávné vraždy, které zbývají
do promlčení poslední hodiny…
Proč na tento film jít?
- scénář je inspirován skutečnými událostmi,
- v hlavní roli exceluje Karel Roden
- děj filmu se odehrává prakticky v reálném
čase. Snímek trvající hodinu a půl popisuje
jen čtyři hodiny děje
- protože se děj filmu odehrává v rámci jediného večera, muselo se natáčet převážně
v noci. „Od šesti do půlnoci je pro režiséra
český herec nejlepším partnerem. Ale točilo se v létě a bylo málo tmy. Takže se točilo
od deseti večer do pěti ráno,“ vysvětlil režisér filmu Robert Sedláček
- „Vražda by promlčena být neměla. Když
vám někdo zmizí ze života a vy nevíte, co
s tím člověkem je, tak to je podle mě naprosto ubíjející,“ doplňuje představitelka hlavní
ženské role Denisa Barešová

- „Fakt, že když se na pachatele přijde později, například se sám přizná, nelze ho už
potrestat, to si ani nechci představovat, že
by se mě to osobně týkalo,“ podotýká Karel
Roden
- „Považuji scénář k tomuto filmu za velmi
silnou látku, téma je totiž nadmíru závažné
a rejža je báječný. Tyhle tři aspekty mě inspirovaly k tomu, abych nabídku okamžitě
přijala“ prohlásila Vilma Cibulková
- natáčelo se v Malibu (USA) a v noční Praze
- film původně natáčel jiný režisér s jiným
obsazením (Norbert Lichý, Zuzana Bydžovská, Jiří Bartoň atd.). Nedokázal však udržet
rozpočet, a tak musel film prodat. Robert
Sedláček (ano ten, který si státní vyznamenání na Hradě přebíral v tmavě červené mikině) pak film kompletně přeobsadil
a nechal si pouze Rodena
- snímek sbírá filmové ceny po celém světě
Světovou premiéru měl na festivalu Newport Beach v Los Angeles, kam zamířilo více
než 50 tisíc diváků. Na dalším festivalu v Los
Angeles již získal ocenění za nejlepší film.
Se stejnou cenou se vrátil také z festivalů
v New Yorku, Florencii, Barceloně a Cannes.
Z New Yorku si také Karel Roden odvezl
cenu pro nejlepšího herce a Robert Sedláček
z Londýna za nejlepšího evropského režiséra. Svou festivalovou cestu zakončí v tomto
měsíci na Mezinárodním filmovém festivalu
Praha - Febiofest
- do českých kin a do Stříbra by měl dorazit
28. dubna. Došlé divačky a diváky čeká nevšední zážitek.
Neváhejte, lístky rezervujte, nebudou…
Proč na tento film nejít?
- nevidím zatím důvod 🙂
Tak na shledanou příště!

Laco Kajaba
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SOUHRN AKCÍ NA DUBEN 2022
2. 4.

20.00 - MATURITNÍ PLES OA4				

5. 4.

17.00 - VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ JANA PICKY
„VŠICHNI SVATÍ“

6. 4.

17.00 - VERNISÁŽ VÝSTAVY „VLASTNÍMA RUKAMA“
ŽÁKŮ ZUŠ STŘÍBRO

MĚSTSKÉ MUZEUM

8. 4.

14.00 - 17.00 - ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 				

ZŠ STŘÍBRO MÁNESOVA

9. 4.

9.00 - 11.00 - ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 				

ZŠ STŘÍBRO MÁNESOVA

9. 4.

19.30 - HARLEJ				

KD
		

			

9. - 10. 4. 11.30 - 17.00 - ZÁVODY PSÍCH SPŘEŽENÍ - STŘÍBRSKÝ SPRINT
			

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

KD
VOJENSKÝ PROSTOR STŘÍBRO

16. 4.

21.00 - DISCOPLES			

KD

21. 4.

17.30 - INSPIRATIVNÍ KAVÁRNA NEJEN PRO UČITELE A RODIČE

RESTAURACE EXCELLENT

21. 4.

14.00 -18.00 - ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 				

ZŠ STŘÍBRO GAGARINOVA

22. 4.

14.00 -18.00 - ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 				

ZŠ STŘÍBRO GAGARINOVA

22. 4. 17.00 - BENEFIČNÍ KONCERT - D. HŮLKA, J. ŠKORPÍK, P. PLÁNKA DĚKANSKÝ KOSTEL
									 VŠECH SVATÝCH
22. 4. - 31. 5. - FESTIVAL vlaštOV+FFky – PŘEDNÁŠKY, PROJEKCE FILMŮ
PROSTOR MAS, KINO SLAVIA,
									 MŠ A ZŠ
27. 4.

17.00 - KŘEST KNIHY A AUTORSKÉ ČTENÍ ZUZANY SOUČKOVÉ

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

28. 4.

16.00 - SPOZ - SETKÁNÍ SENIORŮ SE ZÁSTUPCI MĚSTA		

KD

MĚSTSKÉ TRHY: 7., 14., 21., 28. 4. 2022 					

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

PŘIPRAVUJEME:
2. 5.

CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA JAKUBA GRESCHLA - CESTUJEME S HANDICAPEM

17. 5.

BESEDA S NOVINÁŘEM TOMÁŠEM ETZLEREM

19. 5.

4 TENOŘI

11. 6.

MĚSTSKÉ SLAVNOSTI

Uzávěrka dalšího čísla je 15. 4. 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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