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pokračování na str. 8

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
další měsíc je za námi a konečně to vypadá, že se vrací život k normálu a konečně
budeme moci volně dýchat. Jako většině z Vás, ani mně rouška chybět nebude.
Přesto, ač nikoho nechci strašit, si osobně

myslím, že není úplně vyhráno. Odpovědnost je nyní na každém z nás. Vedení
města už může začít bilancovat a hodnotit
záležitosti a opatření prováděná „v koronakrizi“. Chceme se poučit z vlastní činnosti a být lépe připraveni na možné další

nestandardní záležitosti. V současné době
vlastníme dostatečné množství látkových
roušek, desinfekce, rukavic a dalšího ne-

pokračování na str.2
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pokračování ze str. 1
zbytného materiálu pro občany města.
Zvažujeme nákup dalšího materiálního
zabezpečení nad rámec zákonných opatření tak, abychom byli co nejvíce soběstační, protože v případě problému vždy
záleží na rychlosti poskytnutí prostředků.
Bude to mít jistě vliv na rozpočet města,
ale myslím si, že nám to všichni odpustíte,
protože se jedná o finanční výdaje spojené
s ochranou života, zdraví a majetku našich
spoluobčanů.
Musím se ještě jednou vrátit k pomoci
a nasazení mnoha spoluobčanů, kteří nám
v tomto období byli nápomocni. Jak jsem
již jednou avizoval, město se bude snažit
oficiálně veřejně poděkovat. MKS je již
v plné činnosti a v termínu 19. 9. 2020
proběhne na náměstí kulturní akce s výše
zmiňovaným posláním.
Ještě než si všichni naplno začneme
užívat letního času a prázdnin, musím
poděkovat zaměstnancům našich předškolních a školských zařízení za činnost.
Myslím si, že ve většině případů obstáli
a dokázali v nelehkých podmínkách vyučovat naše děti. Bohužel, distanční studium není úplně ideální a neslo mnohem
větší nároky na učitele, ale též na rodiče,
kteří se po práci museli často do pozdních
hodin s dětmi učit. Pro učitele to bylo to
samé. Většinu svého času strávili při obrazovkách počítačů a v mnoha případech
i telefonických konzultacích. Moc Vám
všem děkuji za spolupráci. Myslím si, že si
po zásluze všichni zasloužíte letní prázdniny, jak děti, tak učitelé a samozřejmě
rodiče. Ještě než opustím blok školských
zařízení, chci sdělit hlavně rodičům předškoláků, kteří využívají zázemí našich MŠ,
že bude provoz zajištěn po celou dobu
prázdnin, bez odstávky. Chceme vyjít naproti všem rodičům, kteří budou v pracovním procesu.
Městský úřad pracuje naplno již delší
dobu. Musím se přiznat, že v některých
případech se osvědčily telefonické objednávky. Obecně si myslíme, že je lepší pro
občana přijít na domluvený čas nežli stát
ve frontě. Zvažujeme ponechání tohoto
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systému u některých odborů a připravujeme koncept elektronického objednávání
časů. Čas ukáže, zda to byla dobrá volba.
Musím se zmínit také o činnosti MP.
Jsme nyní ve stavu 12 příslušníků a očekáváme brzký přírůstek dvou nových členů
– strážních psů. Obecně mohu říci, že se
kolegové potýkají se stále stejnými věcmi. Bohužel, velký nešvar, který se u nás
rozmáhá, je vandalismus jak na městském
majetku (budovy, park), tak na osobním
majetku (poničená auta, povolená kola).
Prosím Vás, buďte nám nápomocni, kdykoli něco podobného uvidíte, volejte
374 801 156. MP se dále postará. Moc děkuji.
Město nepřestalo ve své stavební činnosti. Dokončili jsme některé stavby např. cyklostezku, provádíme rekonstrukci ul. Brožíkova, ul. Vodičkova, opravuje
se radnice města Stříbra, začaly výkopové
práce na lokalitě Za Stadionem – zde jsme
obdrželi dotaci ve výši 3,3 mil. Kč., začaly
také práce na další etapě opravy zdí městského hřbitova, další etapa oprav kostela
Nanebevzetí Panny Marie, pokračují práce na pavilonu B v MŠ Soběslavova. Bohužel, budeme muset opakovaně vyhlásit
veřejnou soutěž na dokončení opravy ZUŠ
a nádvoří. Firma před podpisem smlouvy
na poslední chvilku couvla, znovu budeme muset vyhlašovat výběr zhotovitele
na akci propojení náměstí přes Svatováclavskou lávku k TJ Baník Stříbro. Firmy, které se zúčastnily VŘ, bohužel nesplnily zadávací podmínky.
V každém volebním období se připravuje zásadní stavba v rámci města - v minulém to byla MŠ Přístavní a též bytová
zóna Za Stadionem, my chceme dodržet předvolební závazky a pustili jsme se
do přípravy bazénu, navzdory současné ekonomické situaci. Jedná se o stavbu
krytého bazénu, záležitosti, která zde byla
skloňována od roku 1989. Víme o této
poptávce občanů, nebudeme tvrdit, že
ne. Jedná se ovšem o stavební objekt - investici v rozsahu tak velkém, který dosud
nebyl ve městě realizován. Objem staveb-

ních prací bude, dle odborného odhadu,
cca 200 mil. Kč, 180 mil. Kč připadá na bazén, 20. mil. Kč na nezbytnou infrastrukturu. Pro Vaši představu, jedná se o jeden
roční rozpočet města. Budeme si muset
vzít úvěr, který budeme 20 let splácet.
Všechny tyto důvody nás vedly k tomu, že
do červnového zastupitelstva předkládám
materiál na vyhlášení referenda k této
zásadní záležitosti. Jsme přesvědčeni, že
potřebujeme, vzhledem k rozsahu a ceně
díla, jednoznačný mandát od Vás, našich
spoluobčanů, voličů. Termín referenda je
navržen na říjen, v rámci konání voleb
do krajských zastupitelstev (v době psaní
článku, není výsledek rozhodnutí zastupitelů znám).
Vedení města Stříbra, Rada města Stříbra a celé Zastupitelstvo města Stříbra
připravuje další projekty, jak stavební, tak
kulturní. Jsem osobně velice rád, že spolupráce je na výborné úrovni a musím všem
kolegům zastupitelům poděkovat za jejich
konstruktivní přístup a podněty.
Na závěr, jsme tady pro Vás, nebojte se,
kontaktujte nás, kdykoli budete potřebovat pomoci. Věřte, že se vždy, když to jenom trochu jde, snažíme pomoci. Děkuji
Vám, vážení spoluobčané, za Vaši důvěru,
podporu a pomoc.
Martin Záhoř, starosta města
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Z jednání zastupitelstva 20. května 2020
Jednání bylo přítomno 14 zastupitelů.
Na úvod proběhla tradiční protokolární
část a kontrola plnění úkolů.
Následně zastupitelé schválili:
Majetkoprávní úkony včetně prodeje 9
stavebních parcel v lokalitě Za Stadionem a záměru prodeje bytu na Západním
předměstí za cenu stanovenou dražbou
na jednání zastupitelstva, minimálně však
800 000,- Kč. Dále pak záměr prodeje budovy „štábu“ v areálu bývalých kasáren.

nebo na SMMS. Na popud veřejnosti se
diskutovalo i o cenách tepla dodávaných
SMMS, jejichž výše se soutěží na komoditní burze.
Na samém závěru zasedání zastupitelstva
starosta Martin Záhoř společně s mís-

tostarostou Karlem Lukešem poděkovali
občanům za nezištnou pomoc při pandemii koronaviru a informovali, že se
v letošním roce neuskuteční městské slavnosti.
Marcela Nováková a David Blažek

Dodatek ke smlouvě o úvěru na předfinancování dotací z EU, aktuálně k projektu zateplení budovy polikliniky.
Poskytnutí finanční dotace Plzeňskému
kraji na zajištění dopravní obslužnosti
ve výši více než 640 tisíc korun.
Poskytnutí finančního daru ve výši 10 tisíc
korun Lince bezpečí.
Navýšení ročních odměn členům a tajemníkům výborů a komisí.
Uzavření darovací smlouvy s DSO Stříbrský region na mobiliář cyklotras na Stříbrsku a uzavření kupní smlouvy s Hornicko-historickým spolkem Stříbro na odkup
20 ks turistických panelů na naučné hornické stezce.
Zastupitelé neschválili:
Některé majetkoprávní úkony, například
záměr prodeje domu čp. 63 v Těchlovicích.
V závěrečné diskusi se občané dotazovali
na řešení komunikací a veřejného osvětlení v ulici Nad Kučerkou. Další otázky mířily na možné změny a případné navýšení
víkendových spojů MHD a na možnost
zřízení příměstské linky Stříbro - Plzeň.
Starosta a místostarosta reagovali, že by
tuto variantu bylo možné prodiskutovat
s Plzeňským krajem pouze za zvýšené
poptávky občanů. Dotazy občanů mířily
také na poruchy veřejného osvětlení v ul.
Palackého. Zde zdůraznil zastupitel a jednatel Správy majetku města Stříbra Blahoslav Kupec, aby se v takových případech
obraceli občané přímo na vedení města
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Kostel prochází další etapou oprav
Už třetí etapou oprav prochází v současné době kostel Nanebevzetí Panny Marie
ve Stříbře. Až do 9. října se budou restaurátoři věnovat obnově omítek, architektonických prvků interiéru a opravě soklové
části zdiva. Současné práce provádí firma
Terrigema Arts s. r. o. a vyjdou na více než
jeden milion korun včetně DPH. Zhruba
polovinu částky by měl přispět prostřednictvím dotačního titulu Plzeňský kraj.
V předchozích etapách se uskutečnila
například kompletní oprava podlahy nebo
kůru této významné památky.
David Blažek

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
V miulém čísle jsme si říkali kdy a na
jaká telefonní čísla volat ve chvílích, kdy je
ohrožen lidský život, případně hrozí větší
škoda na majetku. Dnes na toto téma navážeme a podíváme se na další telefonní
čísla, která je dobré znát. Společně s těmito telefonními čísly se také podíváme,
jak postupovat při poruše dodávek plynu
elektřiny a vody.
Pokud se vám stane, že ucítíte plyn, je
několik základních úkonů, které sníží případné nebezpečí výbuchu. Nejdůležitější je
v takovýchto případech zachovat chladnou hlavu, zhasnout všechny plameny,
otevřít dveře a okna, uzavřít všechny uzávěry plynu, a pokud nemáte samostatný
uzávěr, je potřeba dostat se k hlavnímu
uzávěru a zavřít jej. Dalšími zásadami,
pokud máte podezření na úniku plynu, nikdy k tomuto místu nepřistupovat
s otevřeným ohněm, nezapalovat zápalky ani zapalovače, nemanipulovat s elektrickými spínači, nevytahovat elektrické
zástrčky (mohla by vzniknout jiskra),
nepoužívat žádné elektrické spotřebiče ani výtahy, rozhodně nikdy nekouřit
a nezapínat světla. Jdete - li varovat sou-
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sedy, nepoužívejte zvonek, jen klepejte
na dveře. Poté přivolejte pomoc. Pro poruchy plynu slouží linka 1239, jedná se
o linku placenou normálním tarifem, stejně jako hovor. Pokud se stane, že plyn cítíte z prostorů, které jsou zavřené a nemáte
do nich přístup, je třeba zavolat Hasičský
záchranný sbor nebo Policii ČR, kteří v takových chvílích mají oprávnění do těchto
míst vstoupit.
V případě, kdy vám nefunguje elektřina, je i zde několik úkonů, které distributoři elektřiny radí provést předtím,
než zavoláte na jejich pohotovostní linku.
Někdy se může stát, že ani volat nemusíte. Pokud elektřina nefunguje v celém
bytě nebo domě, je nejprve důležité zjistit
zda se nejedná o plánovanou odstávku.
Většina distributorů má tyto informace
k dispozici na svých internetových stránkách. Dalším krokem, nejde-li o odstávku, je kontrola hlavního jističe, tzn. posunout páčku jističe dolů, a pak ji vrátit
do horní polohy. Jistič může být vypadlý
i pokud je v horní poloze a ještě se může
stát, že páčku nelze vrátit nahoru. Nastane-li taková situace, příčina poruchy

je nejspíše v jističi samotném a je potřeba kontaktovat elektrikáře. Posledním
krokem před samotným zavoláním, je
kontrola elektroměru, zda nedošlo k mechanickému poškození nebo vypálení přívodního kabelu. Pohotovostní číslo pro
ČEZ je 800 850 860. Jedná se o bezplatnou
linku dostupnou 24 hodin denně.
Nakonec se podíváme na havárie
dodávky vody. Zde se převážně jedná
o přerušení dodávek vody, či problémy
s kvalitou vody. Stejně jako u elektřiny, je
potřeba zkontrolovat, zda-li se nejedná
o plánovanou odstávku. A stejně jako
při poruše dodávky elektřiny, je linka
800 101 047 bezplatná a dostupná 24 hodin denně.
Michal Záprt,
strážník Městské policie
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Maňásci a loutky
... je nově instalovaná výstava v galerii
Městského muzea ve Stříbře, která je přístupná od 9. června do 5. září 2020. Exponáty maňásků a loutek zde vystavuje paní
Jarmila Straková z Andělic, která zde už
v minulosti vystavila na odiv své panenky
a kočárky. A nyní mi dovolte malý exkurz
do historie k danému tématu.
Loutkové divadlo má stejně dlouhou
historii i podobný původ jako divadlo živých herců. Masky a loutky se podobně
používaly také v náboženských rituálech
ve starověkém Řecku a Římě. První loutky
v pravém slova smyslu se poprvé objevily
patrně v Orientu, ve starověké Indii nebo
Číně, a sloužily k předvádění nadpřirozených schopností bohů a mytologických
hrdinů, tedy tam, kde jednání živého herce bylo omezeno ohraničenými možnostmi lidského těla. Téměř ve všech národních loutkářských projevech se objevovaly
komické figurky nápadné už svým zjevem
a zejména slovním humorem, s nímž dokázaly ostře zaútočit na dobové nešvary.
V českých zemích byly loutky oblíbené až od středověku, kdy se loutková
představení rozšířila jako součást vystoupení komediantů na trzích a jarmarcích.
Od 17. století stále častěji přijížděly
anglické, nizozemské, italské a později
i německé divadelní skupiny, které vedle
klasických divadelních představení předváděly také představení s marionetami.
Okolo poloviny 18. století je vystřídali putující loutkáři, kteří přinášeli české divadlo
i do menších měst a obcí. Navíc domácí-

mu publiku představovali i významné hry
nejen českého, ale také světového hereckého repertoáru. V první polovině 19. století sehráli čeští loutkáři významnou roli
v procesu národního obrození. Prostřednictvím svých představení seznamovali
lidové obecenstvo velmi jednoduchým
a srozumitelným jazykem s myšlenkami
osvícení a národní obrody. Za symbol
těchto loutkářů-buditelů a zároveň za za-

kladatele českého loutkového divadla je
považován loutkář Matěj Kopecký (1775
-1847), jenž bývá též nazýván patriarchou českého loutkového divadla. O obnovu loutkářství se ve 20. století zasloužil
dr. Jindřich Veselý a proslavil zejména Josefa Skupu postavami Spejbla a Hurvínka,
loutkové filmy Jiřího Trnky a řady dalších.
Když se řekne „loutka“, nejspíš si představíte postavy z oblíbených loutkových
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filmů. A když se řekne „marioneta“, nejspíš nebudete tušit, o co se jedná. Pojďte
s námi zjistit, jaké jsou druhy loutek a co
to je vlastně ta marioneta. Marioneta je
loutka ovládaná shora tenkými provázky.
S pomocí těchto provázků loutku oživuje
manipulátor a používá k tomu horizontální, nebo vertikální páku. Manipulátoři
mohou být publiku buď skryti, nebo odhaleni. Jaké další druhy loutek rozlišujeme? Můžeme je dělit podle materiálu, ze
kterého jsou vyrobeny, ale podle způsobu
ovládání je dělení pochopitelnější:

se jedná o milé slovo, které svou hravostí
osloví právě děti, kterým je maňáskové divadlo určeno nejčastěji. Maňásek má tedy
dvě využití. Slouží jako herec v maňáskovém divadle, ale také jako samostatná
a plně funkční hračka.
Stínové loutky: Poprvé se objevily přibližně před tisíci lety na severu Číny.
Dvojrozměrné loutky upevněné na dvou
tyčkách se vodí za bílou zástěnou, nasvícenou silným světlem zezadu. Divák sleduje
jen stínové odrazy loutek.

Vodní loutky: Pochází z Vietnamu a jako
jeviště jim sloužilo zaplavené rýžové pole
či menší rybník. Důležité je, aby diváci neviděli dlouhé bambusové tyče a provázky,
kterými se loutky vodí. Nádrž je rozdělena
na dvě části a za bambusovou oponou pracuje devět až dvanáct manipulátorů.
Volně zpracováno dle zdrojů:
www.kouzloloutek.cz,
www.dspace.cvut.cz
Zbyněk Navrátil
Městské muzeum ve Stříbře

Loutky závěsné. Manipulátor stojí nad
loutkou, kterou ovládá pomocí nití. Tento typ loutek používali například kočovní loutkáři. Dříve byly loutky připevněné
na drátcích, ale později se přešlo k praktičtějším nitím. Mezi loutky závěsné patří právě zmiňovaná marioneta. Loutky
závěsné jsou tradiční loutky pro loutkové
divadlo.
Loutky spodové. Manipulátor je pod
loutkou a ovládá ji zespodu. Mezi loutky spodové patří maňásci, javajky, plošné loutky, stínové loutky a ostatní loutky
ovládané zespodu pevnou tyčkou.
Další typy loutek:
Prstová loutka - maňásek: Látková loutka, která se navléká na ruku nebo na prsty a vodí se zespodu. Oblíbená také jako
hračka, zvířátko. Právě díky tomu působí tak živě a navíc může uchopit různé
předměty. Kde se ale vzalo toto roztomilé
pojmenování? Když si ve Slovníku spisovného jazyka českého najdete heslo maňásek, dočtete se: „loutka vedená prsty zdola
navlečenými“. Už ve staročeštině se slovo
maňas používalo ve významu panák či figura. Jako pojmenování loutky, tedy figurky či panáčka, se slovo maňásek objevuje
už někdy v 16. století ve spojení „kejklířský maňásek”. Ať už pojmenování maňásků vzniklo jakkoliv, jistě se shodneme, že

VÝZVA
Vážení stříbrští spoluobčané a občané stříbrského regionu,
Městské muzeum ve Stříbře uspořádá opět v galerii městského muzea výstavu prací amatérských umělců

„Babí léto“.
Vystavovat lze amatérská díla všech oborů
(kresby, grafiku, obrazy všech technik, fotografie, trojrozměrná díla atd.).
Prosíme umělce, kteří budou mít zájem vystavit svá díla, aby je dodali do městského muzea nejpozději do 31. srpna 2020.
Pracovníci Městského muzea ve Stříbře

6

Stříbrský zpravodaj 7/2020

Festival Stříbření
O letních prázdninách se do Stříbra vrací multižánrový festival Stříbření.
V letošním roce jsme jeho program museli kvůli nejistotě vzniklé následkem
pandemie koronaviru poněkud „osekat“,
ale i tak věřím, že v této době přispějeme
k oživení centra města během letních měsíců. Letos jsme si nevytyčili jeden týden,
jak tomu bylo dříve, ale zaměřili jsme se
na celé prázdniny. Během měsíce července
tak můžete navštívit v Galerii V Hasičárně
výstavu fotografií pořízených z dronu, jejichž autorem je Jan Pakosta. Od 8. srpna
bude v tomto prostoru umístěna výstava
s názvem Symboly emancipace, synagogy
19. století v českých zemích, kterou nám
zapůjčilo Židovské muzeum v Praze. Obě
výstavy budou mít vstupné volné. Celé
léto budou také k vidění fotografie Š. K.
na hradbě U Poledníku.
V rámci festivalu Stříbření připravilo
Městské kulturní středisko v letošním roce
pouze jeden koncert, a to u kostela Nanebevzetí Panny Marie /u čerpací stanice
MOL/, kde 8. srpna zahraje písničkářka
Jana Šteflíčková a následně jazzové uskupení Damareto. Začátek je v 18 hodin.
David Blažek

Galerie
V Hasičárně
- otevřena
od 3. 7. do 30. 8.
ve středu
10 - 12 hod.
v sobotu a neděli
14 - 16 hod.
7
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Rozhovor s Rostislavem Jobem, musherem
„Spřežení s károu se brzdí blbě.“
Pane Jobe, každý už někdy alespoň
zahlédl závody psích spřežení, tedy
mushing. S jak velkým spřežením jezdíte vy?

jiné psy. Může to být pes i fena, ale je lepší,
když to v týmu umí skoro všichni psi. Nebudu lhát, ale každý pes na to nemá hlavu.

se to povede příští rok. Rádi bychom nějaký delší etapový závod ve Španělsku
i v jiných zemích, třeba na pět dní.

Já jezdím se šesti psy, ale jezdí se samozřejmě i s více i s méně.

Jak dlouho se mushingu věnujete?
Já osobně se tomu věnuji od roku 2010,
kdy jsem si pořídil své první psy. Ale
v podstatě v tom žiji a závodím od dětství,
protože se tomu věnoval už můj táta. Ten
měl doma ale sibiřské husky.

Lákalo by vás jet některý z těch klasických závodů třeba v Kanadě nebo v Norsku?

Začínal jste s jedním psem, který
táhne koloběžku nebo lyže, nebo jste si
pořídil rovnou více psů? A jaké plemeno
máte?
Začínal jsem se dvěma psy na koloběžce. Plemeno psů mám Aljašský husky, což
je vyšlechtěné plemeno, které přišlo vlastně z Kanady. Tohle plemeno je kříženec
sibiřského husky s loveckými psy. Je kříženo hlavně kvůli rychlosti a výkonu. Mým
psům je od jednoho roku do deseti let.

Jaká plemena jsou na tenhle sport vlastně vhodná?
TV kategorii canicross může běhat
v podstatě jakýkoliv pes, kterého běhání
baví. Pak máte několik dalších kategorií
jako koloběžka, kolo, tříkolka, čtyřkolka
při podzimní sezoně, v zimě jsou to zase
běžky a saně. V těchto kategoriích se to
dělí ještě do dvou skupin nečistokrevných – aljašských a evropských husky. Ti
jsou náchylnější na zimu, nemají tolik té
srsti, musí se o ně víc pečovat, dávat jim
oblečky. Pak jsou plemena, která jsou
v čistokrevných. To jsou sibiřští husky,
malamuti a samojedi. Když dám příklad,
tak ti čistokrevní záleží na plemenu, někteří udělají průměr 20 km/h na 14 kilometrové trati a ti aljašští husky udělají třeba 27 km/h. Z toho vyplývá, že nemůžou
závodit mezi sebou.
Jak probíhá příprava psů na takové závodění. Je to jen o tom jezdit a nechat je
tahat, nebo se musí trénovat například
povely bez saní a vozíku?

A od jakého věku může pes tahat?
Od jednoho roku, ale když by šlo o delší závody, což znamená longové závody
na více dní, tak tam smí psi až od 18 měsíců.
Jezdí se na sněhu, nebo řekněme na trávě. Co máte vy raději?
Asi ten sníh. Je to lepší než na blátě. Ale
ty zimy tomu v poslední době moc nepřejí.
Jak se jmenují všichni vaši psi a kterého
máte nejraději?
Meggie, Daisy, Tříska, Meny, Fin, Jimmy a Bony. A nejraději mám nejstarší
fenku Meggie, která v deseti letech stíhá
i naším mladým klukům. Doma máme
7 psů, ale běhá jich už jen 6.
Který pes vlastně vede to spřežení? Ten
nejstarší?
Není to pravidlem. Bývala to ta nejstarší Meggie, ale teď už mám jako leadry
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Záleží na tom, na jaký závod se trénuje, jestli krátká, nebo dlouhá trať. Trénuji
čtyřikrát až pětkrát týdně. Leader musí
mít ty povely už naučené, protože vede
celé spřežení na trati. Leadry než postavíte do čela spřežení, je potřeba povely naučit samostatně například na koloběžce.
S malými štěňaty se chodí ze začátku jen
na procházky, kde se učí povely doleva
a doprava, tedy „ho“ a „dží“.
Jak se brzdí takové spřežení?
(smích) Tohle blbě. Na saních, když
není na trase led, to jde ještě poměrně dobře. Tam jsou kotvy, rámová brzda
a ještě taková dečka, takže tam to jde, ale
na těch kárách je to horší.
Díval jsem se do výsledků závodů
a jezdíte v tuzemsku poměrně pravidelně. Účastníte se závodů i v zahraničí?
V zahraničí jsem byl zatím jednou.
Chystali jsme se tam letos, ale ta situace
s tím virem nám to nedovolila. Tak snad

Určitě by mě to lákalo, je to můj sen, ale
na takové závody už potřebujete víc psů.
Musíte mít 15 nebo 16 psů, které střídáte.
V našich podmínkách na takovéto závody
nejde ani natrénovat, protože tady nemáme takové podmínky. Ale jsou ve Francii
nebo v Norsku menší etapové závody, kde
vám stačí těch 6 psů.
Jak na tom mushing v Česku vlastně je?
Myslím si, že Česká republika je na tom
v mushingu poměrně dobře. Ve Švédsku
bylo v únoru mistrovství Evropy a Češi
tam odsud přivezli sedm medailí včetně
tří zlatých.
Pro laika se zdá tento sport poměrně náročný, zejména s ohledem na čas
i peníze. Kolik času týdně musíte psům
věnovat?
Když je sezóna, tak je to dost času. Určitě každý den. Já nemůžu jezdit přímo
od baráku, takže musím někam dojet a až
tam zapřáhnout psy. Ze začátku vám stačí
hodina, ale pak můžou být až čtyřhodinové tréninky. To jsou jen tréninky, ale pak je
taky čas kolem psů, když neběhají, o to víc
se jim doma musíte věnovat. Dále krmení,
očkovaní a další.
Co se vám na mushingu líbí nejvíc?
Baví mě práce s tímhle plemenem,
adrenalinové zážitky a skvělá parta lidí
v tomhle sportu. Nejdřív byli dva psi, pak
jsem si půjčil na závody další čtyři, a už
to bylo.
Vy pořádáte i vyjížďky pro veřejnost, je
o to zájem a vrací se třeba lidi?
Zájem o to určitě je. Začali jsme s tím
s jedním kamarádem, který má 15 sibiřských husky. Děláme to třeba na firemních
a kulturních akcích, dětských táborech, je
možné koupit jízdu pro rodiny i jednotlivce, nebo dárkový poukaz. Lidi nás můžou
najít na webových stránkách www.joko-husky-tours.cz nebo na facebooku a instagramu jako @jokohuskytours. Problém
je, že by chtěl každý svézt na sněhu, což
v našich podmínkách dost dobře nejde.
Děkuji za rozhovor.
David Blažek
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STŘÍPKY HISTORIE
Obchody, provozovny,
živnosti (část 4)
V minulém čísle jsme se dopracovali k oborům těsně spjatým s technickým
pokrokem, který přineslo našemu městu
období přelomu 19. a 20. století. Využívání síly páry již bylo v onu dobu samozřejmostí, na řadu přišla logicky elektrifikace
- projevující se zpočátku výměnou plynového osvětlení, záhy však plným využitím
možností, které nový zdroj energie skýtal.
A jak se můžeme z dobových dokumentů
přesvědčit, stříbrská aglomerace přistoupila k celé záležitosti velice vstřícně.
Z vybavení zobrazeného interiéru (viz
obr. 1) možno usoudit, že i v tomto případě máme co do činění s právě probíraným
oborem. Bohužel jedinou stopou může
být pouze údaj: „1931“.
Snímek č. 2 není sice opatřen popisem
vůbec, zato se zde evidentně pohybujeme v oblasti spjaté s šířením radiových
vln, která úzce souvisí s pokrokem právě
v oboru elektro. Vodítkem nám snad může
být pouze záznam, podle kterého byla
ve Stříbře udělena první rozhlasová koncese 10. 8. 1925. V roce 1930 se již počet
rozhlasových koncesionářů rozrostl na 87.
V soupisu z roku 1945 jsou vedeny
v kolonce „radio“ tři fungující živnosti,
jejichž součástí byl i „obchod elektrotechnickými potřebami, ale současně i
s gramofony, gramofonovými deskami
a součástkami, motorovými a jízdními
koly, šicími stroji a jejich součástkami“,
v jiném případě pak figuruje „Prodej radiotelegrafických a radiotelefonických potřeb (+ hudební nástroje)“.
A další seznam pak ještě navíc uvádí jednoho držitele „koncese pro živnost
elektrotechnickou“, jeden „Elektrotechnický podnik instalací“ a subjekt „Elektrárna a opravy“. V jednom případě je již
tužkou poznamenáno jméno budoucího
národního správce. (Vědomě opomíjíme
tzv. Elektrárenský svaz, jehož působnost
nebylo možno řadit do kategorie malých
živností či malých podniků).
Zato následující specializované firmy
našemu zadání plně odpovídají. Jsou jimi
FOTOGRAFOVÉ. Zatím není známo,
kdy ve Stříbře začal působit podnikatel,
který by svoji existenci spojil v tu dobu

obr. 3
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s poměrně náročným a stále se rozvíjejícím světem vývojek, ustalovačů, rozměrných fotopřístrojů a úkonů souvisejících.
První přesně datovaný snímek „Svěcení
praporu místních ostrostřelců“ v roce 1870
signoval renomovaný plzeňský fotoateliér
Bielfeldt. Ještě záběry reprezentativního
souboru „Erinnerung an Mies 1895“ pak
pořizoval tachovský fotograf J. Fleisner.
Ale již pohlednice odeslaná ze Stříbra
29. 9. 1899 (a dle na ní zachycených
reálií mohla být exponována nanejvýš
v předchozím roce) je dílem stříbrského fotografa Franze Harlasse. Jeho ateliér se dle adresáře z roku 1912 nacházel
na adrese Obere Vorstadt 205 - což v naší
době znamená Benešova ulice čp. 205 (viz
obr. 3). Ještě místní kulturisté se při úpravě vnitřních prostor pro potřeby budoucí posilovny setkávali s neuspořádanou
změtí skleněných negativů. (V soupisech
z roku 1945 je fotoateliér zapsán na jistého
Güntnera Václava.) Výše citovaný adresář
v rubrice „Fotografen“ uvádí ještě „Harlass Fräulein, Bahnhof 523“ - kterážto
adresa odpovídá dřívější administrativní
budově ČSAD v Nádražní ulici. V tomto
případě si dovolím reprodukovat nádherné secesní firemní razítko „Fotographin
Toni Harlass“, kterým v roce 1908 zmíněná dáma signovala velice zdařilý snímek
Koubkovy branky.

Jako třetí je v roce 1912 uváděn fotograf
Büchl Ernst, Gartengasse 165. I na této adrese v dnešní Mánesově ulici byla v poválečných létech vyvážena na smetiště kolečka skleněných fotodesek. Naštěstí se část
archivu pana Büchla podařilo zachránit
a dnes je uložena v depozitáři stříbrského
muzea. Určité indicie nasvědčují tomu,
že se fotoateliér Büchl časem pasoval
do role „dvorního fotografa“ místní vojenské posádky. Osobu samotného pana
Büchla nám v kulisách dnešní ulice Mánesovy lidsky přibližuje snímek č. 4.
Dlužno připomenout i další aktivitu
související přímo s daným oborem činnosti. Všechny tehdejší fotoateliéry byly
zároveň i vydavateli pohlednic. Nakla-
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obr. 4

obr. 6
dateli však nezřídka bývaly i subjekty
z „nefotografických“ oblastí - restauratéři,
knihkupci, spolky, národopisci apod.

V produkci pohlednic byl zvláště aktivní „Lichtbildner Julius Lenhart“ - adresou
Vorstadt 338, což byl dnes již neexistují-
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cí domek v sousedství dnešního hotelu
U Branky (cca na místě autobusové zastávky - viz obr. 5). Ač byl uvedený podnik reklamně prezentován jako Umělecký
ateliér a držitel jakési zlaté medaile z roku
1912, žádný ze mně dostupných adresářů, jej v seznamu živností neuvádí. Dle
pamětníků byl domek čp. 338 po válce
neobýván a volně přístupný, takže nepochybně bohatý archiv negativů byl odsouzen ku zkáze.
I nepříliš věkovití pamětníci mají jistě služby týkající se zaznamenání různých událostí, pořizování fotografií
do občanských (i jiných) průkazů, fotografií svatebních, záběry čerstvě narozených potomků, snímků školních tříd,
sportovních podniků i schůzí všemožných
spolků atd. atd. U všech takových záležitostí bylo vždy možno zastihnout pana
Vlasáka, letitého vedoucího místního
fotoateliéru. Pokud pamatuji, provozovna sídlila léta v ulici Jakoubka ze Stříbra
čp. 545, což se mohlo v té době jevit jako
výhoda, neboť většina svatebních obřadů
se ještě počátkem padesátých let konala
v nedalekém kostele Všech svatých. Přibližně koncem 50. let ale zmíněný fotoateliér přesídlil do čp. 63 (viz obr. 6)
na dnešním Masarykově náměstí. Jak patrno, ani tentokrát to neměli svatebčané
daleko. Navíc po zrušení trafiky v těsném
sousedství byl ateliér podstatně rozšířen.
Tím jsme zhruba nastínili nejznámější
oficiální představitele stříbrských podniků v oboru foto. Poněkud stranou mimo
hlavní kolbiště působil na oficiální bázi
i pan „Václav Frühauf - um. prům. výtvarník, Stříbro, U Červené lávky 667“, na jehož práce lze občas v některých archivech
narazit. Epizodně snad byly fotoslužby
kýmsi poskytovány i pod hlavičkou místního komunálního podniku.
Kdo ještě zažil ono dobrodružství spojené se vznikem fotografických snímků,
musel nevyhnutelně respektovat fenomén
zvaný ČAS (třeba expoziční). A tímto
„oslím můstkem“ přecházíme k další řemeslné odbornosti HODINÁŘ. Adresář
z roku 1912 eviduje ve městě tři živnosti
dané specializace, mezi nimi pak zaslouží
zvláštní pozornosti jistý pan Josef Forkl,
bytem na náměstí čp. 2. Zmíněné čp. 2 byl
přízemní domek při severní stěně městské
radnice (viz obr. 7). Jmenovanému pánovi
je tudíž logicky pamětnickou literaturou
přisuzována péče o radniční věžní hodiny.
Živnost pana Forkla ale již na seznamech

obr. 7

obr. 8
z roku 1928 nefiguruje a v roce 1945 jsou
tak ve Stříbře hodináři pouze dva. (Pozn.
domek čp. 2 byl koncem roku 1945 zbořen.)
Pokud byla moje generace hnána potřebou dát do opravy porouchaného budíka, či investovat výtěžek letní brigády
do koupě nových hodinek, vyhledali
jsme nepříliš prostorný obchod „Hodiny
- Klenoty“ nalézající se v Benešově ulici
čp. 147, vlevo od hlavního vchodu do
domu.
Další, v letmo sestaveném pořadí předmětu podnikání, bychom mohli probrat
profesi HOLIČ - KADEŘNÍK.
Opět vezmeme k ruce fotodokumenty, adresáře, či podobné seznamy. Naše
foto č. 8 prokazatelně pochází z doby
před rokem 1903. Zachycuje totiž čp. 63
zvané Langhammerův dům na tehdejším
„Stadtplatz(u)“ - dnes tedy Masarykově

náměstí. Pro orientaci: jedná se o dům
zbořený v roce 1903, na jehož místě záhy
vyrostla stavba, v poválečných letech známá jako „národní výbor“ (či lidově pouze
„výbor“). Prozkoumáme-li předloženou
scenérii podrobněji, objevíme na veřejích
vlevo od hlavního portálu dva lesklé kotouče (bývaly prý dozlatova) - typický to
atribut tehdejších holičských a kadeřnických provozoven. Vývěsní štít uvádí coby
koncesionáře jistého pana Kleinschmidta, jehož podnik je veden v téže budově
i v roce 1912, v roce 1928 i v roce 1945.
Mimo pana Kleinschmidta v roce 1912
eviduje adresář další čtyři živnostníky téhož oboru. Dle adresáře z roku 1928 rozrostla se profesní skupina „Holič - kadeřník“ na deset živností, seznam z roku 1945
pak uvádí v tomto směru osob devět.
František Samec, červenec 2020
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SPOLKOVÝ ŽIVOT
Poděkování za podporu hasičů
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Stříbra by chtěla za sebe, město
Stříbro a stříbrské občany poděkovat firmě RSF Elektronik spol. s r.o. a jmenovitě pánům Ing. Jiřímu Vernerovi a Ing.
Filipu Hrbáčovi za podporu místních
záchranných složek včetně dobrovolných
hasičů. V letošním roce věnovala firma
RSF Elektronik na dobrovolné hasiče dar
v úctyhodné výši 100 000 korun českých.
Za darované prostředky byly pořízeny
radiostanice a celoobličejové ochranné
masky. Radiostanice budou hasiči využívat téměř u každé události či cvičení.
Ochranné masky pak mohou použít při
únicích chemických látek nebo například
při zásazích s „novým nepřítelem“ - s koronavirem. Věnovaného daru a podpory
si hasiči velice váží. Slova díků jsou o to
větší, že jde již o několikátý podobný dar
v řadě. Již od samého začátku působení této firmy ve městě Stříbře, respektive
od roku 2015, věnuje firma obdobnou
částku na hasiče každým rokem. Tato
dlouhodobá spolupráce se velmi pozitivně
odráží na vybavení dobrovolných hasičů.
Hasiči tak mohli pořídit přetlakové dý-

chací přístroje, plnohodnotný hasičský
navigační software a profesionální termokameru. Firma RSF Elektronik však
neposkytuje dar jen pro „zásahovou“ jednotku Sboru dobrovolných hasičů, nýbrž
také každoročně věnuje částku ve výši
5 000 korun českých spolku dobrovolných

hasičů. Spolek tento dar používá na financování své činnosti především pro mládež. Firmě RSF Elektronik spolu s výše
jmenovanými pány právem náleží náš velký hasičský DÍK.
Za jednotku Sboru dobrovolných hasičů
města Stříbra Roman Jarabica, velitel

které začalo ke stánku s občerstvením
proudit. Fronta narůstala, ale lidé v ní
zůstávali a vydrželi. Začal jezdit hornický vláček, který byl pro množství malých
dětí pravým trhákem. V 17.00 hod došlo
všechno připravené jídlo. Musíme konstatovat, že se akce určitě povedla, že lidé po
delší pauze způsobené „coro coro“, opět
vyrazili za kulturou a přišlo jich opravdu
hodně.

Již nyní Vás předem můžeme připravit
na další akci. Po dohodě s panem Turkem
se v měsíci říjnu na stejném místě uskuteční „stříbrská hornická zabíjačka“.
Všem budoucím akcím mnoho zdaru
přejí členové hornického spolku Stříbro.

U skanzenu byla Burger párty
V sobotu 6. června 2020 uspořádali
společně Dobroty Turek a Hornický spolek Stříbro tzv. „Burger párty“ v prostoru
před hornickým skanzenem. Od časného
rána drobně poprchávalo, což nás udržovalo stále v nejistotě. Hornický skanzen
fungoval již od 9.00 hod ranní. Občerstvení Turek se rozjelo přesně s časem 12.00
hod. Drobně pršelo. Musíme říci, že nás
příjemně překvapilo velké množství lidí,
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Stříbrští atleti už závodí naplno
Závodní atletická sezóna už je v plném
proudu a v druhé polovině května se atleti
Baníku představili hned na několika závodech.
Nejmladší atleti startovali 14. 5. v běhu
do vrchu. Vítězové v jednotlivých bězích
byli následující: atletická přípravka dívky
80 m - Gabriela Sládková,
160 m - Kateřina Bernášková,
200 m (2011-2012) - Klára Šimková
200 m (2009-2010) - Kristýna Záhořová
atletická přípravka chlapci
80 m - Jan Kocek
160 m- Michal Krejčí,
200 m (2011-2012) - David Krejčí
200 m (2009-2010) - Šimon Jiří Turek
O týden později, 21. 5. se ve Stříbře
konal okresní přebor v přespolním běhu,
který byl také primárně určen pro nejmladší atlety. V kategorii mladších žákyň
v běhu na 1000 m zvítězila Lucie Danielová v čase 3 minuty 21 vteřin. Na stejné
trati v kategorii chlapců zvítězil Tadeáš
Vlasák v čase 3:57 min. V kategorii přípravek chlapců - běh na 200 m se o prvenství zasloužil Jan Kocek. 300 m zdolal
nejrychleji Michal Krejčí. Na dvojnásobné trati doběhl nejrychleji David Krejčí.
V závodě na 800 m se o celkové prvenství
zasloužil Šimon Jiří Turek. Svou kategorii
v běhu na 200 m ovládla Tamara Davídková. Marie Zabloudilová si doběhla pro
celkové prvenství v závodě na 300 m. Nejrychlejší běžkyní v závodě na 600 m byla
Klára Šimková. Ve své kategorii v běhu
na 800 m zvítězila Kristýna Záhořová.
Oddílové veřejné sprinterské závody

Jakub Davidík na závodech v Kolíně 1. 6.

žactva ve Stříbře 23. 5. byly pro stříbrské
atlety prvním ukazatelem jejich formy.
Za zmínku stojí osobní rekordy na trati 300 m v podání Adély Košátkové
(42. 45 s), Adama Fliegela (41.48 s) a Ondřeje Honzíka (41.59 s). Michaela Švábková se blýskla ve výšce, kde dokázala zdolat
laťku ve výšce 153 cm.
V ten samý den v odpoledních hodinách na stříbrském stadionu proběhl
2. mítink Plzeňského kraje. Zde si nejlépe
vedli běžci pod vedením Alexandra Matulky. Štěpán Trávníček si doběhl v závodě
na 1500 m pro 3. místo v novém osobním rekordu 4:09.27, čímž vylepšil svůj
předchozí čas o 7 vteřin. Dalšími startujícími byli Michal Pergler 4:23.95 min. Jakub Souček finišoval v čase 4:40.57, těsně
za ním doběhl Jiří Špiroch (4:46.06).
Václav Steinbrücker 5:30.14 a Jan Holub
5:37.59 min.
V rámci veřejných závodů AK Škoda
Plzeň dne 26. 5. 2020 se představilo hned
několik atletů ze Stříbra. Štěpán Trávníček startoval na trati 500 m, kde testoval
svou formu a s výsledným časem 1:06.10
byl velmi spokojený. Stejnou trať si zaběhl
také jeho oddílový kolega Miroslav Gabriško, který zaznamenal také kvalitní čas
(1:13.81). Z dívek se v závodě na 500m
představila Daniela Fürstová (1:21.31)
a Eva Suchánková (1:27.00)
3. mítink Plzeňského kraje, který se
uskutečnil v Sušici 30. 5. 2020 byl pro Baník také úspěšný.
Na 100m žen se představilo hned několik sprinterek. V prvním rozběhu

Tereza Záhořová s trenérkou Veronikou
Matulkovou na závodech v Plzni 2. 6.

zvítězila Kamila Všetičková (12.61s),
Adéla Košátková si doběhla pro 3. místo
(12.99s), Andrea Gabrišková doběhla
5. (13.40s) a 6. místo obsadila Daniela
Fürstová (13.44s). Bohužel tento rozběh měl neregulérní větrné podmínky
(2.9m/s), což znamená, že výkony se nepočítají do statistik. V dalším rozběhu
však byl vítr regulérní, takže se Tereza
Záhořová mohla radovat z vítězného
času 12.67s. Posunuté osobní maximum
bylo vidět také v podání Hany Kozlové
(13.14s) a Adély Flaškové (14.46 s). Adéla Flašková si zaběhla nový osobní rekord
(29.84s) také na dvojnásobné trati, kde se
dokázala dostat pod vysněných 30 vteřin.
Z nových osobních rekordů se radovali
také chlapci v závodě na 3000 m. Osobní
rekord Jiřího Špirocha má nyní hodnotu
10:17.12 min, Jakuba Součka 10:33.59 min
a Václava Steibrückera 11:45.64. „Nutno
dodat, že Vašek se během roku dokázal
zlepšit o více než 2 minuty na této trati“,
uvedla trenérka Kamila Všetičková. Kvalitní čas zaznamenala i Vaškova oddílová
kolegyně Martina Záveská, která proběhla
cílem v čase 13:37.69 min.
Během uplynulých dvou týdnů Stříbro
pořádalo velké množství oddílových závodů, z předvedených výkonů stojí za zmínku vrhač Adam Fliegel, který zaznamenal
na úvod sezóny 13,20 m ve vrhu koulí,
29,63 m v hodu diskem a 31,32 m v hodu
kladivem, což je na úvod sezóny skvělý
začátek. Z posunutého osobního maxima
se mohla radovat také žákyně Hana Kozlová ve skoku do výšky, když zaznamena-

Skupina nejmladších atletů na závodech
v běhu do vrchu
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la 1,48 m. Stejný výkon zapsala i Viktorie
Ulčová. Ve skoku dalekém se posunul
mladší žák Matyáš Vosyka, který dolétl na hranici 4,13 m. V hodu oštěpem
excelovala Tereza Záhořová, která zvítězila hodem dlouhým 27,63 m. Zvítězila tak nad Nikolou Polákovou, která společně s Terezou dokázala jako
jediná zdolat metu 27 m. Její hod byl
dlouhý 27,45 m. Nikola se zlepšila také
v kouli, kdy dokázala kouli poslat na vysněných přesných 9 m.
Největší úspěch sklidila však Tereza
Záhořová dne 2. 6. na plzeňském stadionu v rámci klubových závodů žactva.
Tereza dokázala na trati 150 m vyrovnat

150 m i Miroslav Houžvička (17.81s)
a Adam März (19.92s). Bohužel chlapci
měli nepovolený vítr 2.6 m/s.
Opět nezklamal ani Jakub Davidík!
V rámci projektu Spolu na startu se představil 1. 6. na závodech v Kolíně, kde startoval v běhu na 1000 m mužů. Doběhl
těsně za Filipem Šnejdrem v čase 2:23.56
min. Jakub zaostal pouhé 3 desetiny
za svým vlastním českým juniorským rekordem z roku 2019, který má hodnotu
2:23.24 min. Tento závod ukázal Jakubovu
skvělou formu a těšíme se, co v této sezóně
spolu s trenérem Matulkou ještě předvedou.
Kamila Všetičková

krajský rekord z roku 1992, jehož hodnota je 18.41 vteřin! Dostala se tak na první
příčku průběžných tabulek starších žákyň
v České republice na této trati. Tereza ani
její trenérka Veronika Matulková takový
úspěch nečekaly, můžeme si však být jistí,
že o této sprinterce ještě hodně uslyšíme.
Velmi dobře si vedly i její oddílové kolegyně na trati 200 m př. Hana Kozlová
zvítězila ve svém rozběhu časem 31.08s,
těsně za ní byla Viktorie Ulčová (31.16s),
Adéla Košátková (31.33s) a Simona Löblová (37.56s). Pro všechny dívky tyto časy
znamenají zlepšení osobního maxima
o více než vteřinu.
Velký posun zaznamenal na trati

Rodinné centrum Stříbro opět v provozu
Zdravíme všechny naše návštěvníky
a příznivce. Po nucené pauze jsme opět
zahájili provoz a nabízíme vám volnou
herničku, oblíbené dílničky a v neposlední řadě službu hlídání dětí. Provoz během
letních měsíců bude upraven, pro současnou nabídku i změny v létě navštivte náš
web (www.rc-stribro.cz) nebo FB stránku,
kde naleznete všechny podrobné informace.
Situace kolem koronaviru se dotkla
nás všech. Měli jsme se zúčastnit několika
pravidelných akcí, které se bohužel muse-

ly zrušit, jako například městské slavnosti.
Město Stříbro ale připravuje mimořádnou
akci, která se uskuteční 19. 9. a naše rodinné centrum pro vás připraví dětský koutek
a také oblíbené malování na obličej. Moc
se těšíme! Na podzim také proběhne série seminářů a přednášek zaměřených na
rozvoj rodičovských kompetencí. Většinu
z nich bude lektorovat Mgr. Eva Mikešová,
která se zaměřuje na psychologické poradenství v oblasti výchovy a partnerských
vztahů. Ve čtvrtek 10. 9. vás čeká seminář
s názvem Jak na vztahy s těmi nejmenšími,

Rodinné centrum
Stříbro pořádá

Zuzana Skálová

Rodinné centrum
Stříbro pořádá

Jak na vztahy s těmi
nejmenšími

Jak na vztahy mezi
sourozenci

ČTVRTEK

ÚTERÝ 22. ZÁ

10. ZÁ

CENA: 300 K
400 K
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v úterý 22. 9. Jak na vztahy mezi sourozenci a celodenni seminář proběhne 7. 11.
s tématem Jak rozvíjet emoční inteligenci.
Dále 17. 10. proběhne oblíbený seminář
s porodní asistentkou na téma Těhotenství, porod a péče o dítě. Všechny informace ohledně přihlašování a plateb naleznete v událostech na naší fb stránce.
Věříme, že vás program RC Stříbro
zaujal a budeme se těšit na setkání s vámi.

ŘÍ

2020

Č/OSOBA

Č/PÁR

CENA: 300 K
400 K

ŘÍ

2020

Č/OSOBA

Č/PÁR

16:30 - 19:30

16:30 - 19:30

VÍCE INFO NA:
WW.RC-STRIBRO.CZ
TEL.: 602 750 541

VÍCE INFO NA:
WW.RC-STRIBRO.CZ
TEL.: 602 750 541
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Teepee se po roce vrací do Stříbra
Kapela Teepee Terezy Lavičkové a Miroslava Patočky se vrací do Stříbra, tentokrát v celé sestavě společně s bubeníkem
Tondou Procházkou a multiinstrumentalistou Prokopem Korbou. Koncert se bude
konat 17. července od 19:00 v prostorách
městského muzea.
Za poslední rok existence toho Teepee
stihli opravdu hodně. Kromě vydání desky „Where the Ocean Breaks“, která vyšla
pod berlínským vydavatelstvím Springstoff, také odjeli zatím největší evropské
turné s britskou kapelou Seafret. Kromě
předních showcasových festivalů jako
Reeperbahn Festival v Hamburku, či Eurosonic Noorderslag v holandském Groningenu, Teepee vystupovali také ve Velké
Británii, Francii, Belgii, Polsku, Švýcarsku,
Maďarsku, Rakousku či na Slovensku.
„Velmi se těšíme nejen na návrat do
Stříbra, ale možnost představit novou
desku Where the Ocean Breaks domácímu publiku. Na novém albu jsme pracovali více než rok s britským producentem
Tomem O. Marshem a jsem přesvědčený

o tom, že všechno úsilí, které jsme do ní
věnovali, posluchači ocení. Srdečně vás po
tak dlouhé odmlce na tuto akci zvu a věřím, že se i během letních prázdnin shledáme v hojném počtu a oslavíme možnost
se opět scházet“, uvádí zpěvák kapely M.
Patočka.
Za pět let působení na hudební scéně
si Teepee získali oblibu fanoušků i hudebních kritiků a jejich hudbu zařadila do
svého vysílání česká rádia Expres FM, Rádio 1, Rádio Wave, slovenské Rádio FM,
německé přední stanice Deutschlandfunk
Kultur či TIDE i řada dalších menších rádií nejen v Evropě, ale například i v USA,
Latinské Americe či Jihoafrické republice. Teepee mají za sebou kromě vlastních
koncertů také hostování s Lenny, Václavem Neckářem, Emmou Smetanou, Thomem Artwayem nebo například zahraničními umělci jako již zmiňovanými Seafret,
Oh Wonder či například Peter Bjorn and
John.
Koncert se bude konat v pátek
17. července od 19:00 v prostorách Měst-

ského muzea ve Stříbře. Akce se uskuteční
ve spolupráci s městem Stříbrem. Těšit se
můžete nejen na Teepee, ale i předkapelu,
která bude představena na sociálních sítích. Vstupné je dobrovolné.

Svaz tělesně postižených místní organizace Stříbro
Milí přátelé,
rádi bychom Vás informovali o tom, co se
děje v našem svazu. Všichni víte, že letos
nám doba nepřála. 10. března jsme se viděli naposledy na cvičení, kde jsme měli
ještě velké plány, domlouvali jsme, kam se
půjdeme podívat, že se vypravíme na další
vycházky.
Začali jsme pomalu vyřizovat pobyt,
který jsme měli plánovaný na konec dubna do Fr. Lázní. Výlet do ZOO jsme museli zrušit. Víme, nebyla to vina naše, ale
tak už to někdy bývá, že přijde nečekaná
událost a vše se najednou změní. A u nás
tou událostí byl COVID-19.
Najednou jsme se báli o své nejbližší,
ale také o sebe, nikam se nechodilo, město bylo prázdné, každý měl strach. Šily se
roušky pro Stříbro, kdo uměl a měl šicí
stroj, pomohl. Vím, že i někteří senioři
přidali ruku k dílu. Vedení města se velmi dobře zachovalo a postavilo se k tomu
čelem, semklo se a pomáhalo, a to nejenom představitelé města, ale i hasiči, dobrovolníci, maminky na MD, děti ze škol,
důchodci, no zkrátka pomoc byla vidět na
každém kroku.

Ještě než toto vše začalo, stihli jsme
uspořádat spolu s městem putovní výstavu Stáří na cestách, byla to výstava fotografií Zdravotní a sociální služby Domovinka Plzeň. V únoru jsme byli na výletě
v Černošíně v regionálním muzeu, kde
byla vernisáž výstavy „Móda první republiky“, také jsme si prohlédli kostel
Sv. Jiří, kde nám dělala průvodce Martinka Sihelská. Někteří členové se rozjeli také
do Plzně na výstavu „Ledové sochy“, která
byla naistalována v pivovarských sklepích.
Uskutečnili jsme jeden turnaj v kuželkách
„Mládí proti stáří“. Dále v únoru proběhl
v klubu seniorů workshop s názvem Semínkování, který vedla MUDr. Věrka Roháčková. Dále jsme se také přihlásili do
akce „Přeplav svůj La Manche“. Akce probíhala pod záštitou Totem (dobrovolnická
nezisková organizace Plzeň). Věřím, že ani
příští rok si nenecháme tuto vydařenou
akci spojenou s pohybovou aktivitou ujít.
Také jsme v červnu uskutečnili v nouzovém stavu původnězrušený zájezd
do ZOO Plzeň, uskutečnili LITERÁRNÍ
KAVÁRNU v Klubu seniorů, což byla premiéra. Číst a povídat si s námi přišla paní

knihovnice.
Pokud to situace dovolí, pojedeme
v září na zámek Konopiště, a jelikož se
letos žádný pobyt neuskuteční, jako alternativu zorganizujeme ještě jeden zájezd,
zvažujeme lokalitě přehrada Orlík s projížďkou lodí nebo zájezd na zámek Valeč
s prohlídkou parku, kde jsou umístěny
zpět sochy Matyáše Bernarda Brauna,
které byly dosud uchovávány v lapidáriu
v Kladrubech.
Od září bude opět cvičení, kuželky začnou nyní o prázdninách, zkušebně chceme nabídnout jógu pro seniory, ale to je
zatím v jednání. Uvažujeme o možnosti
využívat permanentky do bazénu, ale to
závisí na zájmu o tuto aktivitu. Členská
schůze bude pravděpodobně až začátkem
října. O všem Vás budeme včas informovat na vývěskách MKS a na internetu.
Jménem výboru Vám přeji pevné zdraví, hodně sil, abyste tuto dobu zvládli bez
problémů. Užívejte si letních dnů se svými
blízkými.
Za výbor STP Stříbro Jiřina Hrubá
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) II.
O škole se v současnosti mluvilo především v souvislosti s přerušenou výukou.
Přesto stojí za zmínku nezapomenout, co
se v našich školách odehrává zajímavého
mimo klasickou výuku.
Na Stříbrsku a Konstantinolázeňsku
probíhá Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) II. Cílem tohoto projektu je
podpora rozvoje vzdělávání a spolupráce
škol v tomto území. Do projektu se zapojily všechny základní i mateřské školy.
Celkem tedy 8 škol, 5 školek a 2 základní
umělecké školy. Realizace projektu se ujala
Místní akční skupina Český Západ, která
má bohaté znalosti v oblasti podpory spolupráce. A jak to vypadá konkrétně? Pravidelně se scházejí pracovní skupiny složené
ze zástupců aktivních učitelů a zaměřují
se na naléhavá témata, jakými jsou rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti
a rovné příležitosti ve vzdělávání. Realizační tým organizuje semináře zaměřené
na vzdělávání pedagogických pracovníků.
A samozřejmě nezapomíná se ani na děti.
Ve školách probíhají workshopy, návštěvy
výstav a přednášky, které mohou obohatit
standardní výuku.
Rodiče a další zájemci o oblast vzdělávání a výchovy mohou pravidelně každý
měsíc navštívit inspirativní kavárnu, kde
lze v neformálním prostředí diskutovat
s pozvanými odborníky.
Velkou akcí letošního jara byl festival
VlaštOV-FFky, dny otevřeného vyučování
a filmový festival. Zahájení projekcí filmu
„V síti“ ve stříbrském kině Slavia proběhlo
velkolepě. Následovat měla série projekcí
zajímavých filmů v jednotlivých školách,
avšak jediným místem, kde stihlo promítání ve škole proběhnout, byly Kladruby.
Následovalo uzavření škol v rámci karanténních opatření.
Výuka přešla do nouzového režimu,
který byl pro všechny zcela nový, a můžeme říci, že se školy na Konstantinolázeňsku a Stříbrsku se situací vypořádaly
opravdu na jedničku. Nezahálel ani tým

MAPu. V době nouzového stavu se zapojily desítky dětí do kreativní soutěže „Tvořím, tedy jsem.“ Malí kutilové, umělci, kuchaři a zahradníci sdíleli svoje dovednosti
na FB. Své výtvory prezentovaly i děti ze
stříbrských základních škol, školky i gymnázia a celkem 5 z nich získalo ocenění
za inspirativní projekty.
V rámci MAP touto dobou tradičně
probíhá akce nazvaná Učitelský večer. Je
to setkání pedagogů z celého regionu a po-

děkování za jejich práci v uplynulém školním roce. Letos je situace jiná. Učitelský
večer bude posunut na dobu příznivější,
ale poděkování je namístě více než kdy
dříve. Celá společnost nyní viděla důležitost a náročnost práce učitelek a učitelů.
Ať nám toto poznání vydrží a ať navážeme
na vše dobré, co se v těchto dnech ukázalo. Paní učitelky, páni učitelé - děkujeme.
Za realizační tým MAP II
Markéta Frouzová

Řádková inzerce
Hledám přítele veselé povahy. Penzion Tachov, 88 let na tel.: 728 958 970
Koupím byt 3+1 s balkónem ve Stříbře a okolí. Tel.: 604 537 322
Nabízím větší množství časopisu RECEPTÁŘ za 1 Kč kus. Přijď si vybrat. Tel.: 724 128 828 od 9.00 do 20.00 hod.
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Běh historickým městem Stříbrem
Běh historickým Stříbrem - tradiční
atletické závody jsou za námi. Objednali jsme si na 14. června 2020 slunečno
a 23 stupňů. Skutečnost byla ještě mnohem lepší, ideální počasí na atletické klání
pro děti i dospělé.
Při rekapitulaci celé akce se zaměřím
především na ty nejmenší účastníky, jejichž výsledky jsou nevědomky upozaďovány, vzhledem k tomu, že se píše častěji
o výkonech těch starších. Ráda bych
u těch nejmenších vyzdvihla zápal a sportovní výkony, na které se připravují v průběhu celého roku se svými trenéry.
Nemladší děti, ročníky 2011-2017,
bojovaly s velkým zápalem o své "místo
na bedně". Závodů se účastnilo přes

180 dětí/závodníků, rozdělených do kategorií dle ročníků, narození a pohlaví.
O zahájení sportovního dopoledne se postarali závodnici v první kategorii 2011
-2012, kdy se celkem 20 chlapců a 23 dívek
postavilo na start trati v délce 400 m. Z našich svěřenců TJ Baníku Stříbro se umístil nejlépe David Krejčí na třetím místě.
Poté je vystřídaly další kategorie starších
dětí a na mladší ročníky se dostalo opět
v 10:00 hodin, kdy byl odstartován závod
na 300 m hochů a následně dívek ročníků
2013-2014. Účast byla krásných 26 závodníků. Z TJ Baníku Stříbro se umístili nejlépe na třetím místě Kateřina Bernášková
a Michal Krejčí.
Závod ukončovala kategorie dětí 2015

a mladší. Na startovní dráhu dlouhou
100 m se tentokrát postavilo celkem 25 dívek a chlapců. V této kategorii jsme měli
největší úspěšnost. Za TJ Baník Stříbro se
umístil Jakub Kamínek na prvním místě
a třetí místo obsadil Jakub Karlík.
Po celou dobu závodů byla mnoha rodiči i náhodnými kolemjdoucími vytvořena velmi krásná atmosféra. Nejen vítězové, ale všichni účastníci si odnesli krásné
ceny, které do závodů poskytlo město Stříbro.
Závěr celého sportovního klání patřil
dospělým sportovcům. Ale o těch více
zase v jiném článku.
Markéta Zabloudilová
a Šárka Honzíková
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLIČEK

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

ZUŠ Stříbro poskytuje základy i experimentální. Jde především o ploš- LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
nou a prostorovou
tvorbu, akční
umění a V literárně dramatickém oboru si vaše
literárně
dramatickém
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současnou
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hravým
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Žáci se učí se vidět krásu kolem sebe, učí se tvořivému přístupu a výtvarnému myšlení. Rozvíjejí
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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.

ZÁPISY do ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

(Stříbro
a pobočka v Kladrubech)
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
HUDEBNÍ
a LITERÁRNĚ
DRAMATICKÝ
OBOR
vyzkoušejí
si
tvorbu
divadelního
představení.
Kostelní 106, Stříbro
Den

Datum

Čas

VÝTVARNÝ OBOR
úterý
1. září 2020
9.00 – 12.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. 9., 2. 9. a 7. 9. – Masarykovo nám. 17,
středa 2. září 2020
12.00 – 16.00
Přihlášku
Stříbro (v přízemí
vpravo)najdete na www.zusstribro.cz v dokumentech.
čtvrtek
3. září
2020
12.00 – 16.00
na č.106,
776Stříbro
323 971, 374 622
400, email
zus.stribro@seznam.cz.
3. 9. Informace
a 4. 9. – Kostelní
pátek
4. září 2020
12.00 – 16.00
HUDEBNÍ OBOR a VÝTVARNÝ OBOR
Přijetí
vybraných
žáků
je
závislé
na
kapacitě
jednotlivých
předmětů
a
oborů. – 16.00
12.00
v budově ZŠ Kladruby, Školní 203, Kladruby pondělí 7. září 2020
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Přehled úspěchů žáků ZUŠ Stříbro v soutěžích za školní rok 2019/2020
SOUTĚŽE
Základních uměleckých škol
V okresním kole soutěže základních
uměleckých škol vyhlášené MŠMT získal
ve hře na kytaru ve III. kategorii žák ZUŠ
Stříbro Lukáš PÍSEK 1. místo a postoupil
do krajského kola.
Soutěž se konala v Plané a žák je ze třídy
učitelky Marty Cábové.
V okresním kole stejné soutěže ve hře
na klavír v 0. kategorii získal 1. místo
s postupem do krajského kola Vít VALENTA a ve II. kategorii rovněž 1. místo s postupem do krajského kola Eliana
MÖLLEROVÁ.
Oba postupující jsou ze třídy učitelky
Zuzany Fryčkové.
Ve II. kategorii získal 2. místo Pavel LUKEŠ. Ve III. kategorii získala 1. místo také
Kristýna ZÁHOŘOVÁ a v IX. kategorii
1. místo David HLIBOKÝ.
Pavel, Kristýna a David jsou ze třídy učitelky Mgr. Hany Bezděkové.
Soutěž se konala v Tachově.
KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK
Ondřej TOLAR postoupil z krajského
kola pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek, které se konalo 6. 2. 2020 v Plzni

v kategorii C1 do celostátního kola
do Karlových Varů.
V kategorii C2 byl náhradníkem na postup.
V obou kategoriích byl nejmladším účastníkem. Ondřej je ze třídy učitelky Mgr.
Evy Skalové.
Zuzana PETRLÁKOVÁ vyhrála kategorii
C2 a postoupila rovněž do celostátního
kola do Karlových Varů.
Zuzana je ze třídy učitelky Mgr. Kristýny
Radačovské.
Další soutěžící ze Stříbra v kategorii A2
Nikol Haasová ze třídy učitelky Mgr.
Kristýny Radačovské a Natálie Bronecová
ze třídy učitelky Mgr. Evy Skalové sice nepostoupily, ale podaly výborný výkon.
Všechny soutěžící ze Stříbra doprovázela
na klavír učitelka Mgr. Hana Bezděková.
ČESKO ZPÍVÁ
Natálie BRONECOVÁ a Ondřej TOLAR
ze třídy učitelky Mgr. Evy Skalové postoupili v pěvecké soutěži Česko zpívá ze
základního do výběrového kola, které se
konalo 8. 3. 2020 v Konferenčním centru
Aquapalace Hotelu v Praze.Z výběrového
kola oba postoupili do semifinále do Trutnova, které se uskuteční v září.

Ondřej Tolar v Toboganu
13. června 2020 se na stanici Českého rozhlasu Praha 2 v pořadu Tobogan Tour, který byl vysílán z Divadla J. K. Tyla v Plzni,
představil také Ondřej TOLAR, který se intenzivně připravuje
na hlavní roli Billyho v muzikálu Billy Elliot. V živém vysílání měl
obrovský úspěch.

SOUTĚŽE
literárně dramatického oboru
Soubor TajtrDlíci, nejmladší ze souborů LDO, se v úterý 10. března zúčastnil
oblastní postupové přehlídky dětského
divadla Plánský Tajtrlík. Jejich autorské
divadlo Poklad, které vychází ze stříbrských pověstí, zaujalo porotu natolik, že
jej nominovala do krajského kola Tartas
2020. LDO vede učitelka MgA. Terezie
Pecharová.
Vyhlášením nouzového stavu 11. 3. byla
postupová kola zrušena nebo odložena.
SOUTĚŽE výtvarného oboru
Soutěž výtvarných prací žáků ZUŠ ze senátního obvodu č. 3 U nás na západě se
v prostorách Senátu v Praze 17. 3. také nemohla uskutečnit a proběhla pouze na fb
stránkách senátora Miroslava Nenutila.
ZUŠ Stříbro obeslala Mezinárodní výtvarnou výstavu Lidice 2021.
Výtvarný obor vede učitelka Veronika Šatrová.
Ostatní soutěže a výstavy VO byly zrušeny.
František Kratochvíl

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
STŘÍBRO
pod záštitou

místostarosty města Stříbra
Karla LUKEŠE

pořádá

v neděli 26. července 2020
v 15.00
před muzeem

49. PROMENÁDNÍ
KONCERT
Vystoupí

SKALANKA
Na snímku zleva Ondřej Tolar, Ivana Chýlková,
Ondřej Kapusta a Martin Stránský.

ze Švihova

Další koncerty: 30.8. Úhlavanka z Klatov a 27.9. Zlatíčka ze Stříbra
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Dětský den v MŠ Palackého
Děti, které v době omezeného provozu
navštěvují MŠ Palackého, zažily na MDD
dopoledne plné pohádek, tance, soutěží
a sportu.
Nejdříve zhlédly klubíčkovou pohádku

„O třech koťátkách”, společně si zatančily
při hudbě, a poté s nadšením plnily zadané úkoly jako je skákání v pytli, chůze
po kladině, hod míčkem na koš a jiné.
Domů si odnášely nejen plno krásných

zážitků, ale také diplomy, medaile, sladkou odměnu a drobné dárky.
Společně jsme si všichni tento den báječně užili.
Děti a učitelky z MŠ Palackého

vé klíště“. Byli jsme překvapeni, když se
místo tradičních velkých zvířat objevila
na terčích klíšťata, ale nakonec to byla
příjemná změna a ani tyto potvůrky ne-

zůstaly bez zásahů. Znovu se potvrdilo,
že mezi našimi dětmi jsou výborní střelci
a při střelbě na 10 metrů v poloze vsedě
ze vzduchovek si vystříleli krásná místa.

Stříbrská terčová 2020
Ve Stříbře byl při lukostřeleckých závodech překonán rekord ČR.
Ve dnech 25. 5. 2020 a 4. 6. 2020 se
ve Stříbře uskutečnily lukostřelecké závody pod názvem Stříbrská terčová 2020.
Jednalo se o oficiální lukostřelecké závody
určené pro mládež z LK Lukostřelci Českého lesa, kteří se v průběhu roku připravují v zájmových útvarech DDM Stříbro
a DDM Tachov.
Soutěžilo se v sedmi kategoriích.
Nejúspěšnější účastnicí byla v kategorii
mladší žákyně - střílí na vzdálenost 20 m
na terč velikosti 80 cm - Anežka Šimková,
která nástřelem 578 bodů vytvořila nový
Český rekord.
R. Mužík

I klíšťata střelci zvládli
Mladí střelci z DDM Stříbro a SSPK
Stříbro opět vyjeli 14. 6. 2020 se svými
rodiči do Chebu a zastříleli si na střelnici Myslivna, tentokrát v soutěži „Červno-
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V kategorii mladších žáků skončil z 11
dětí na 2. místě Adam Hlaváček, v kategorii starších dětí od 10 let opět exceloval
Jakub Zdeněk Kejík a vezl domů zlato!
Perfektního výsledku dosáhl i Dobroslav
Beroun a obsadil 4. místo, 5. místo si vystřílel Pavel Hingar, 6. místo Petr Šándor
a 8. místo Zuzana Štičková. Jako 11. skončil Jan Beroun a 17. Pavel Čepička. Další
kolo oblíbené soutěže se bude konat 12. 7.
2020 a my tam opět nebudeme chybět.
Za rodiče střelců
Zdeňka Hlaváčková

Městská knihovna
ve Stříbře
- výpůjční doba
o prázdninách
DOSPĚLÍ:
Po		

13.00 - 17.00

Út

8.30 - 12.00 13.00 -17.00

St

8.30 - 12.00 13.00 -17.00

Čt

8.30 - 12.00 13.00 - 17.00

Pá

zavřeno

So

zavřeno

NEJLEVNEJSÍ
BRÝLE NA
TRHU!
(nehledejte v tom

hácek)

DĚTSKÉ ODDĚLĚNÍ:
Po

zavřeno

Út

-

St

13.00 - 15.00

8.30 - 12.00 13.00 - 15.00

Čt

-

Pá

zavřeno

Měření zraku ZDARMA

So

zavřeno

Benešova 201 (naproti Dr.Max), Stříbro, tel.: 733 644 760

13.00 - 15.00

Akce platí od 1. 7. 2020 do odvolání.
placená inzerce
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Knihovnice doporučují
Bhútán, má láska - Tereza Boučková
Krajina a příroda vypadaly na internetu nedotčeně, průzračně, nádherně, mimo veškeré kategorie. Ihned
jsem zatoužila ještě jednou, naposledy, překonat sebe sama, své strachy z létání, výšek, z neznámého,
ze své kondice a věku - a jet. Napsala jsem do práce muži, který strachy jako já netrpí: Jedeme do Bhútánu!
Jedeme? Napsal obratem: Jedeme! Číslo osm symbolizuje v asijské kultuře štěstí. Proto se nás v pondělí
čtvrtého listopadu 2019 sešlo na letišti Václava Havla osm cyklistů. Že k sobě patříme, bylo jasné už na
dálku. Prozradily nás obrovské krabice s koly, které jsme před sebou tlačili na vozíku… Putování po zemi
hřmícího draka, hor, klášterů a všemocných penisů, cesta po království štěstí, jak se taky Bhútánu říká,
začala. Ještě jsem nevěděla, že krajina a příroda, ale i lidé tam jsou opravdu mimo veškeré kategorie a že
z toho bude láska na první pohled.

Hlavou proti zdi - Kamila Moučková, Světlana Witowská
Knižní rozhovor populární moderátorky Světlany Witowské s televizní a rozhlasovou legendou Kamilou
Moučkovou není klasickým rozhovorem, ale skutečným dialogem dvou silných žen, které kromě profese
pojí i silné přátelské pouto navzdory rozdílu dvou generací.
Vyprávění o soukromí, práci, úspěších i pádech charismatické hlasatelky Kamily Moučkové (*1928), která
se v životě statečně bila s nepřízní osudu. Ikona srpna 1968, signatářka Charty 77 i profesionálka, která se
po listopadu 1989 dokázala vrátit do veřejného prostoru.
Svižně psaný dialog dvou výrazných osobností, zvyklých se bystře se ptát a bez vytáček odpovídat, je plný
pochopení, vřelosti a humoru, v němž se současnost propojuje se zásadními momenty našich dějin. Kniha prozrazuje také leccos o ženské duši a zralém pohledu na vztahy, politiku i muže.
Rozhlasová a televizní hlasatelka, která oslavila 91 let, proslula zejména jako hrdinka srpna 1968, kdy jako první národu oznámila z obrazovky Československé televize okupaci země vojsky Varšavské smlouvy. Jaké to ale bylo ještě před tím, když si budovala profesní kariéru
první televizní hlasatelky v Evropě a starala se současně o tři děti i prvního manžela? Jaké v dobách, kdy už byla slavnou hvězdou, kterou
zastavovali cizí lidé na ulici? A jaké potom, kdy z nařízení vlády nesměla na obrazovku a její kamarádi raději přecházeli na druhý chodník,
aby se s ní nemuseli zdravit? Dvacet let pak nesměla ani mýt schody a rodinu živila, jak to šlo - například lepením pytlíků.
A do toho řešila vztahy se svými nejbližšími: jaká byla její dvě manželství i dlouholeté soužití s hercem Jiřím Zahajským? Jak prožívala rozchody s muži svého života, včetně těžkého střetu s otcem, komunistou Vilémem Novým, který neslavně proslul odsuzujícím komentářem
činu Jana Palacha? I o tom vypráví kniha Hlavou proti zdi. Kamila Moučková v ní odpovídá na otázky Světlany Witowské tak, jak je zvyklá
- zpříma, pravdivě, vtipně a někdy ostře, jak si její vyprávění právě zaslouží.

Plachetnice na vinětách - Jiří Hájíček
Marie, čerstvě rozvedená sedmačtyřicetiletá docentka literatury, se přes léto neplánovaně ocitá v poloprázdném bytě své sestry v Českém Krumlově. Dojíždí odtud na venkov za těžce nemocnými rodiči
a ve volných chvílích brouzdá mezi davy turistů malebnými krumlovskými uličkami. Seznámí se přitom
s mladičkým knihkupcem Filipem. Jejich začínající románek dýchá atmosférou horkého července a je
protkaný četnými literárními konotacemi. Z Prahy se Marie stále častěji vrací do vesnice svého dětství, kde
chce konečně urovnat vztahy se svou sestrou a postarat se o rodiče – dominantního otce a mírnou, obětavou matku. A také se pokouší vyrovnat se svou náhlou osamělostí. Tu vnímá především jako neschopnost
někomu sdělit a vysvětlit svou životní situaci. Jako uvíznutí v čase, kdy na ni z minulosti doléhají vzdálené
i nedávné vzpomínky – a z druhé strany, prostřednictvím rodičů, vyhlídky na stáří a selhávající zdraví.
V rodinné tradici silných mužských vzorů Marie přemítá o minulosti a současně se ptá, jak žít dál a co si
počít s láskou…

Kdybych tě našla - Ava Dellaira
Sedmnáctiletá Angie žije jen s mámou. Její otec zemřel, ještě než se narodila, a máma o něm skoro nemluví. Angie už se dávno vzdala naděje, že by se o něm někdy něco dozvěděla. Dokonce ani netuší, jak
vypadal. Dokud nenajde v komodě obálku s fotografií, na níž je usměvavý mladík v objetí šťastného děvčete. Okamžitě pochopí, na koho se dívá, a jelikož jí nález nedá spát, rozhodne se začít pátrat. Když objeví
důkazy o tom, že by dokonce mohla mít strýčka, začnou v ní hlodat pochybnosti. Co když jí máma lhala?
Co když je všechno úplně jinak? Ve společnosti bývalého přítele se Angie vydává z Nového Mexika do Los
Angeles, aby tam hledala svého otce. Cestou se dovídá nelehkou pravdu nejen o něm, ale taky o sobě....
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DIVADLO R ADK A B R ZOB OHATÉ HO U VÁDÍ
B E S TS E LLE R DALE WAS S E R M AN A

HR A JÍ : ROMA NA GOŠČ Í KOVÁ / A NNA KULOVA NÁ , MI ROSL AV HR A B Ě / LUK Á Š B URI A N, PE T R KL I ME Š,
MI L A N E NČ E V, LUK Á Š MA L Í NE K , JI NDŘI C H Ž AMPA / MA RT I N ŠNA JDR, K A RE L HÁ B L / A NTONÍ N HA RDT,
A L ŽB Ě TA FI ŠE ROVÁ / B A RB OR A KE PKOVÁ , MI C HA L RONE Š, MA RE K HE L MA
ÚPR AVA A RE ŽI E : LUK Á Š B URI A N
PŘE KL A D: LUDĚ K K Á RL

DIVADLO
RADKA BRZOBOHATÉHO

Partner
představení:

Beauty
partner
divadla
pro sezónu
2018 / 2019:
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OPERÁTOR/KA SKLADU
SKLADOVÝ OPERÁTOR/KA

Nenáročná práce ve skladu, balení výrobků, etiketování.

Vhodné pro muže i ženy
100 Kč/hod. netto + ubytování
zdarma - možnost záloh
Kontakt pouze e-mailem nebo telefonicky.
E-mail:peter@strojpex.com
Tel.: 728 727 224
Lokalita:
Tachov / Bor / Nová Hospoda
24

placená inzerce

Stříbrský zpravodaj 7/2020

Realitní kancelář RVA
Pobočka Stříbro, Dostojevského 189
Telefon: 724 249 276

Byt 3+1, Stříbro, 80 m2, Palackého ul.
2.000.000,- Kč

Byt 4+1, Stříbro, Nerudova ul.
2.100.000,- Kč (Rezervováno)

Byt 3+1, Plzeň - Skvrňany
2.600.000,- Kč

Byt 2+1+L+garáž, Kladruby
1.300.000,- Kč

2

Chalupa s terasou, Popov
Info o ceně u RK

Byt 2+1+L 68 m , Mariánské Lázně
1.990.000,- Kč

Chata se zahradou, Vranov
750.000,- Kč (Rezervováno)

Byt 1+kk, 43,09 m , Heřmanova Huť
1.577.860,- Kč (Novostavba)

2
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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

Byt 4+1 Stříbro, Větrná ulice

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

Byt 3+1 Stříbro, Mánesova ulice

RD (chalupa) Holostřevy

RD Kundratice u Přimdy

Rod. dům Stříbro, Jiráskova

RD (chalupa) Olešovice

Byt 2+KK Stříbro, Plzeňská ul

Byt 2+1 Stříbro, Plzeňská ul.

Byt 2+1 Stříbro, Gagarinova

Byt 2+1 Kladruby, Kostelní

Cena: 2.990.000,- Kč Cena: 2.700.000,- Kč Cena: 3.100.000,- Kč Cena: 3.490.000,- Kč

Cena: 690.000,- Kč

Cena: 1.190.000,- Kč Cena: 1.590.000,- Kč Cena: 1.390.000,- 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 včetně daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
- 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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Doplňte citát od Vlasty Buriana: Ve (viz tajenka)......... není prázdnin ani svátků ani nedělí.
Uzávěrka dalšího čísla je 15. 7. 2020
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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