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SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
ráda bych se s Vámi podělila o zážitek z historicky prvního setkání
představitelů obcí Kladruby. Toto setkání zorganizovala starostka obce
Kladruby nad Labem, ing. Lenka Gotthardová. Uskutečnilo se 26. května
v Kladrubech nad Labem a zúčastnila jsem se ho společně s místostarostou
našeho města.
Vím, že již v minulosti pan Jiří Čechura psal o názvu Kladruby a nositelích
tohoto jména, ale dovolte mi malé doplnění, které jsem načerpala právě
v Kladrubech nad Labem.
V České republice existuje 12 obcí, které se jmenují Kladruby, a dále je
doplňují jejich příbuzní – Kladoruby, Kladeruby, Kladrubce. Celkově 16 míst
v České republice tedy svůj původ odvozuje od dávné činnosti našich předků –
rubání klád. Podobný název najdeme také v Bulharsku (Kladorub) a v Srbsku
(Kladoruba), dokonce existuje Kladorub Glacier – Kladrubský ledovec, který se
nachází v Antarktidě.
Naše Kladruby jsou největší Kladruby v České republice, jediné se mohou
honosit titulem město (pokud tedy nepočítáme město Chlumec, které má
Kladruby jako svoji místní část). Druhé největší a, přiznejme si to, nejznámější
Kladruby jsou právě Kladruby nad Labem. Více než samotná obec (necelých
700 obyvatel) je však světově proslulý kladrubský hřebčín a především
kladrubský kůň. Do trojice Kladrub, které se pyšní proslulostí sahající za naše
hranice, musíme samozřejmě zařadit Kladruby u Vlašimi (malá obec s cca 300
obyvateli), kde sídlí rehabilitační ústav.
Ostatní Kladruby, rozeseté na celé ploše České republiky, jsou většinou
menší obce, které si žijí poklidným venkovským životem se všemi jeho atributy –
ve většině obcí mají kapličky, které opravují, nejaktivnější bývají v obci hasiči.
Na začátku samotného setkání všechny účastníky přivítala na obecním
úřadě výše zmíněná starostka Kladrub nad Labem Lenka Gotthardová.
Následoval přesun do společenské místnosti kladrubského hřebčína, kde nás
přivítal jeho ředitel a dozvěděli jsme se o hřebčínu a kladrubském koni spoustu
zajímavých věcí. Pak přišli ke slovu zástupci ostatních Kladrub, aby představili
ty své.
Setkání se uskutečnilo tři dny před každoroční velkou slávou v Kladrubech
nad Labem – dnem starokladrubského koně. Měli jsme tedy možnost vidět
generální zkoušku na přehlídku hlavního programu, takže jsme viděli různá
spřežení a další jezdecké umění.
Největším zážitkem samozřejmě byla prohlídka hřebčína s koňmi. Někteří
spoluobčané si jistě vzpomenou, že hřebčín jsme již před několika lety
navštívili, a to se zájezdem na Moravu. Tehdy jsme však hřebčín viděli večer
a navíc byl před náročnou rekonstrukcí. Nám se tedy hřebčín předvedl v celé
své kráse, opravený, včetně zámečku a kaple, které k němu náleží. Za návštěvu
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určitě stojí. Chov koní v Kladrubech je velkou chloubou nejen samotných
Kladrub, ale celé naší země, čemuž odpovídá fakt, že v současné době probíhají
kroky k zapsání hřebčína a chovu koní na seznam kulturního dědictví
UNESCO.
Na konci dne všichni hodnotili myšlenku uspořádat setkání Kladrub jako
velice pozitivní a přínosnou. Chystáme se sepsat publikaci, kde by byly
představeny jednotlivé Kladruby tak, aby si alespoň jejich obyvatelé ujasnili,
kde jaké Kladruby jsou a čím se pyšní. Neděláme si samozřejmě iluze o tom, že
skončí ony známé omyly, kdy se k nám jezdí rehabilitovat známé osobnosti
a kdy jsou návštěvníci zklamaní, když dojdou na Pony farmu namísto
do kladrubského hřebčína (ale zklamání není na místě, protože i tady je co
k vidění).
Hádejte, kde se uskuteční příští setkání představitelů Kladrub. Ano, uhádli
jste, u nás. Tak trochu se to nabízelo, když jsme největší Kladruby, takže jsem
přítomné pozvala příští rok k nám. Věřím, že se podaří skloubit toto setkání
také s klubovým večerem, protože současná starostka Kladrub nad Labem je
bývalou ředitelkou hřebčína, rozhodčí, odbornicí na chov koní a v neposlední
řadě také spisovatelkou.
Přeji Vám krásné léto plné slunce, klidu, pohody, zážitků cestovatelských
i rodinných.
Vaše Svatava Štěrbová
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•
•

Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Zasedání rady města v období od 6. 4. 2016 do 1. 6. 2016
Rada města vzala na vědomí:
•
Žádost p. M. Bandžala, Domažlice o pronájem nebytových prostor
v Kladrubech na provoz masáží, solné terapie apod.
•
Žádost p. D. Oláha, Kladruby o pronájem nebytových prostor v Milevě
čp. 36 s tím, že pověřuje starostku města k jednání s p. Oláhem ohledně
odprodeje domu, pronájem nedoporučuje
•
Inspekční zprávu z hodnocení podmínek, průběhu a výsledku vzdělávání
v MŠ Kladruby
•
Dle § 132 odst. 1 zák. č. 513/ 1991:
- Zprávu jednatele o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2015
•
Žádost p. Zdvihalové, Cukrárna Kladruby o povolení umístění reklamní
cedule na sloupek před NS s tím, že bude provedeno místní šetření
•
Žádost p. T. Jaši, Kladruby o zařazení pozemku p.p.č. 1977/ 2 v k.ú.
Kladruby do změny územního plánu města Kladruby
•
Požadavky občanů obce Vrbice z výjezdního zasedání rady města Kladruby
ze dne 18. 5. 2016
•
Žádost pí Klírové, drogerie Kladruby o pronájem NP v budově čp. 85
v Kladrubech (po Antiqu p. Sladkého) s tím, že nájem prostor zatím není
ukončen a předán
Rada města projednala a schválila:
•
Zařazení žádosti p. J. Chovana, Kladruby do seznamu o přidělení bytu
•
Zařazení žádosti pí A. Fuksové, Kladruby o pronájem pozemku v k.ú.
Kladruby u Stříbra za účelem zřízení zahrádky do seznamu žadatelů
•
Přepis nájemní smlouvy na byt v čp. 298 ve Hřbitovní ulici v Kladrubech
z Fr. Nadlera st. na F. Nadlera ml., osoba společně užívající byt pí A. Nadlerová
•
Umístění sídla Českého svazu včelařů, z.s., ZO Kladruby na adrese MěÚ
Kladruby, náměstí Republiky 89
•
Žádost pí M. Švarcové, Kladruby o povolení užívání veřejného prostranství
před restaurací „U KORUNY“ v Kladrubech v období od 1. 4. 2016 – 31. 10.
2016 na umístění stolků a židlí
•
Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě č. 480N07/ 31 uzavřený mezi městem
Kladruby a SPÚ Tachov na doplnění p.p.č. 146 v K.ú. Pozorka
•
Cenovou nabídku firmy PPPOkna Vranov ve výši 81.771,- Kč vč. DPH
na akci – Výměna oken na chodbách ZŠ
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Cenovou nabídku firmy PPPOkna Vranov ve výši 181.067,- Kč vč. DPH
na akci – Oprava balkónů v MŠ Kladruby – patro
Cenovou nabídku firmy Otto Hilf, Stříbro ve výši 141.478,04 Kč vč. DPH
na akci – Oprava balkónů v MŠ Kladruby – přízemí
Ukončení nájemní smlouvy na pronájem NP v DPS dohodou k 30. 4. 2016 –
nájemce pí A. Stehlíková s tím, že nájemkyni jsou nabídnuty náhradní
prostory
Cenovou nabídku Jana Kuvíka, Třešňová 1290, Stříbro na provedení
činnosti technického dozoru při přípravě a realizaci těchto staveb:
Vrbice – oprava povrchu komunikace (5.700,- Kč)
Oprava plochy před muzeem (9.500,-Kč)
Rekonstrukce chodníku u ZŠ (24.800,- Kč)
Kanalizace Láz, prodloužení stoky A (6.200,-Kč)
za celkovou cenu 55.902,- Kč vč. DPH a uzavření smlouvy
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 16/ 2015 ze dne 20. 7. 2015 uzavřený mezi
městem Kladruby a Janem Kuvíkem, Třešňová 1290, Stříbro na provedení
činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby „ZŠ Kladruby – historická
budova stavební úpravy objektu“ – navýšení ceny, a to z důvodu, že akce
měla být dokončena v loňském roce, ale pokračuje dále do 8/ 2016
Dodatek ke smlouvě za výkon funkce TDI na akci ZŠ Kladruby – Oprava
historické budovy uzavřený mezi městem Kladruby a Ing. Ivanem Černým,
Na Hraně 52, Plzeň – navýšení ceny o 40.000,- Kč
Smlouvu o dílo č. 13/ 2016 uzavřenou mezi městem Kladruby a firmou
D Projekt Plzeň Nedvěd, s.r.o., Útušice na zhotovení studie – „Město
Kladruby – architektonická studie náměstí“ za cenu 228.811,- Kč vč. DPH
Dodání antuky na kurty v Kladrubech
Pokácení dřevin rostoucích mimo les (6x jeřabina – do 70 cm) na p.p.č.
1559 v k.ú. Tuněchody, žadatel Správa a údržba silnic Stříbro
Pokácení 2 ks vrby na p.p.č. 1713/ 7 v k.ú. Láz u Stříbra z důvodu
špatného stavu stromů
Cenovou nabídku firmy OberStav Servis, s.r.o., Ječná 547/ 15, Praha
na akci – Oprava střech na pile v Kladrubech za cenu 1.148.255,- Kč vč. DPH
Cenovou nabídku firmy Promonasta, s.r.o., Kralovická 1418/7, Plzeň
na akci – Chodník u ZŠ v Kladrubech za cenu 1.597.076,79 bez DPH
Dle § 132 odst. 1 zák. č. 513/ 1991:
Účetní závěrku Kladrubských lesů, s.r.o. za rok 2015
Převod zisku 2015 ve výši 1.097.863,04 Kč ve prospěch nerozděleného
zisku minulých let
Výplatu podílu z nerozděleného zisku minulých let ve výši 470.588,- Kč
ve prospěch jediného společníka
Srážková daň ve výši 70.588,- Kč bude odvedena nejpozději do konce
měsíce následujícím po datu konání této VH
- Převod nerozděleného zisku minulých let ve výši 0,- Kč ve prospěch

sociálního fondu
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Pronájem reklamních tabulí u kláštera za cenu 1000,- Kč za celou
tabuli/ rok a 500,- Kč za polovinu tabule/ rok
Cenovou nabídku Jaroslava Zabloudila, Projekce vodohospodářských
staveb, Na Vinici 1657, Stříbro na projektovou dokumentaci na akci MVN
na p.p.č. 2508 v k.ú. Kladruby u Stříbra včetně vydání plné moci
k vyřizování se stavebním úřadem
Zařazení žádosti H. Zámkové, Kladruby o přidělení pozemku na části p.p.č.
1964/ 1 v k.ú. Kladruby u Stříbra do seznamu žadatelů o pozemky
Zařazení žádosti J. Michálkové, Kladruby do seznamu uchazečů o přidělení bytu
Zařazení žádosti T. Kunze, Kladruby do seznamu uchazečů o přidělení bytu
Zařazení žádosti Z. Lišky, Kladruby do seznamu uchazečů o přidělení bytu
Vydání „Prohlášení vlastníka sousedních nemovitostí“ na realizaci stavby
vážního domku na p.p.č. 2488 v k.ú. Kladruby, žadatel M. Naruševič,
Kladruby a souhlasí se záměrem stavby
Vykácení dřevin na pozemku st. 10 v k.ú. Vrbice u Stříbra za účelem
vybudování nového plotu, žadatel p. R. Pivoňka, Vrbice
Vyřazení materiálu MŠ Kladruby – skříně a psací stoly v ceně 14.614,- Kč
Cenovou nabídku firmy PPPOkna Vranov – 104.123,- Kč vč. DPH na akci –
Výměna oken v bytě v domě čp. 197 v Husově ulici v Kladrubech (zdravotní
středisko)
Zařazení žádosti pí M. Kajerové, Kladruby do seznamu žadatelů o pronájem
zahrádky
Předložený návrh KÚ Plzeň, odboru dopravy a SH k lince zvláštní linkové
dopravy č. 490923 – Stříbro – Heřmanova Huť – Chotěšov dle přílohy
Užívání komunikace na p.p.č. 2619 v k.ú. Kladruby u Stříbra za účelem
dostupnosti při údržbě vodní plochy na p.p.č. 2516 a 757 v k.ú. Kladruby
u Stříbra pro potřeby ČRS MO Stříbro, Plzeňská 567
Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč Mysliveckému spolku
Výrov, Brod u Stříbra na pořádání Dětského dne v Brodu
Podání žádosti o navýšení autobusového spoje do obcí Láz u Stříbra
a Vrbice u Stříbra na lince č. 490400 10 Prostiboř – Stříbro od 28. 8. 2016
Dodatek č. 1 ke smlouvě o úhradě nákladů spojených se zabezpečením
pečovatelské služby č. 1/ 15 ze dne 11. 5. 2015 se společností Centrum
pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov s účinností
od 1. 1. 2016
Cenovou nabídku firmy Zikostav, s.r.o., Plzeňská 41 Horní Sekyřany
na akci – Kanalizační přípojka pro dvůr u čp. 36 Kladruby – 246.036,- Kč
Cenovou nabídku firmy Zikostav, s.r.o., Plzeňská 41 Horní Sekyřany
na akci – Přístřešek na dřevo Kladruby 36 – 74.252,- Kč
Uzavření Mateřské školy v Kladrubech o prázdninách v termínu od 25. 7.
do 19. 8. 2016
Výsledek hospodaření Mateřské školy Kladruby za rok 2015
Výsledek hospodaření Základní školy Kladruby za rok 2015
Výsledek hospodaření Regionálního muzea Kladrubska za rok 2015
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Zařazení žádosti p. Z. Palmy, Kladruby do seznamu žadatelů o přidělení bytu
Zařazení žádosti manž. Šaškových, Plzeň do seznamu žadatelů o přidělení bytu
Zařazení žádosti p. Slávika a pí Valtošové, Újezd pod Přimdou do seznamu
žadatelů o přidělení bytu v DPS

Rada města nemá námitek:
•
K provedení průzkumného vrtu na p.p.č. 2493/ 2 a 580/ 135 v k.ú.
Kladruby u Stříbra za účelem zjištění stavu podzemních vod společností
Zdeněk Štěpán – Vrtané studny, Radomyšl 283, žadatelé Jitka a Jan
Pospíchalovi
•
K provedení průzkumného vrtu na p.p.č. 580/ 8 v k.ú. Kladruby u Stříbra
za účelem zjištění stavu podzemních vod společností Zdeněk Štěpán –
Vrtané studny, Radomyšl 283, žadatel V. Pitko
•
K provedení průzkumného vrtu na p.p.č. 23 v k.ú. Milevo za účelem zjištění
stavu podzemních vod společností Zdeněk Štěpán – Vrtané studny,
Radomyšl 283, žadatelka J. Zdvořanová, Milevo
•
Ke stavbě přístřešku na p.p.č. 141/ 4 v k.ú. Brod u Stříbra o rozměrech
3x5 m dle předložené situace stavby, stavebník – sl. L. Bohuslavová, Stříbro
•
K předložené PD na akci „Stavební úpravy a dostavba RD Kladruby,
Zahradní 276, Kladruby, stavebník manželé Kermesovi, Kladruby
•
K předložené PD spol. Vodovrty, s.r.o Mariánské Lázně na stavbu studny
na st.p.č. 36 v k.ú. Milevo, stavebník P. Naruševič, Milevo
•
K předložené výkresové dokumentaci k výstavbě základové stanice
mobilních telefonů Vodafone Czech Republic, a.s. v k.ú. Vrbice u Stříbra
na pozemcích spol. Zevyp
Rada města neschválila:
•
Žádost pí H. Ulrichové, Kladruby o bezplatný pronájem ubytovny ze dne
7. 5. do 8. 5. 2016 s tím, že v této době by měla být ubytovna dlouhodobě
pronajata
•
Odprodej pozemku p.p.č. 1655 v k.ú. Milevo p. T. Jašovi k výstavbě RD
z důvodu, že pozemek je v současné době pronajat v rámci řádné nájemní
smlouvy, která je splatná do 31. 12. 2016
Rada města doporučila:
•
ZM schválit pronájem pozemků v k.ú. Vrbice o celkové výměře 17.152 m2
(pozemky dle přílohy) p. J. Koukolíkovi, Vrbice za cenu 0,30 Kč/ m2. Využití
pozemků pro potřeby jezdeckého klubu
•
ZM schválit pronájem p.p.č. 52/ 1 v k.ú. Vrbice u Stříbra o celkové výměře
1184 m2 za cenu dle platného sazebníku – 0,50 Kč/ m2, žadatelka
E. Rypová, Vrbice
•
ZM schválit podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.p.č. 2616 v k.ú.
Kladruby u Stříbra od SPÚ
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ZM schválit podání žádosti o bezúplatný převod majetku dle zákona
č. 92/ 1991 Sb.
SPÚ Plzeň na p.p.č. 1479, 1581, 1582/ 1 v k.ú. Brod u Stříbra a uznání
závazku ze smlouvy č. 3M08/ 31 (honební společenstvo Borovany)
ZM schválit pronájem pozemku st. č. 44 v k.ú. Vrbice u Stříbra o celkové
výměře 8 m2 p. R. Czinnerovi, Vrbice za cenu 4,- Kč/ m2
ZM schválit odprodej pozemku na stavbu RD v lokalitě Kladruby – západ,
p.p.č. 580/ 140 celkové výměře 1172 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra dle
pravidel schválených v ZM p. V. Pitkovi, Kladruby
Irena Lőriková
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2.6.
2.6.
6.6.
10.6.
13.6.
13.6.
14.6.
14.6.
15.6.
16.6.
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2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

3/ 2016

zasedání rady SOČ (skládka)
jednání s SPÚ – pozemkové úpravy Brod
jednání s Pozemkovým úřadem v Plzni
jednání se zástupcem Hasičské pojišťovny
jednání se zást. firmy Stamoza ohledně oprav komunikace v lokalitě západ
řídící výbor pro vzdělávání v Záchlumí
zasedání předsednictva Stříbrského regionu
koord. schůzka s projektanty a členy ZM ohledně Sulanova statku
konference Odpady a obce 2016 v Hradci Králové
konference Odpady a obce 2016 v Hradci Králové
jednání na odboru výstavby MěÚ ve Stříbře
Irena Lőriková

Táboření na Výrově

Jednání starostky města
19.4.
20.4.
25.4.
28.4.
29.4.
2.5.
3.5.
4.5.
10.5.
11.5.
17.5.
18.5.
24.5.
25.5.
25.5.
26.5.
31.5.
31.5.

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

jednání s projektantem ohledně rybníku v Kladrubech
zasedání rady města
jednání s Pozemkovým úřadem v Plzni
členská schůze SOČ (skládka)
zasedání Euregia Egrensis
jednání se studenty OA Stříbro ohledně projektu Seniorpark
zasedání památkové komise ve Stříbře
zasedání rady města
zasedání předsednictva Stříbrského regionu
jednání s ředitelkou ZŠ
spalovna Schwandorf
výjezdní zasedání rady města do obce Vrbice
projednávání územního plánu obce Kostelec
schůzka zřizovatelů škol ve Stříbře
jednání s ředitelem Komerční banky
setkání zástupců obcí Kladruby v Kladrubech nad Labem
jednání na Pozemkovém úřadu v Plzni
jednání s ředitelkou ZŠ
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Od 1. 7. bude jako každým rokem
v tomto období zahájen provoz tábořiště
na Výrově. Provoz bude zajišťovat obsluha,
která bude přítomna až do 31. 8. 2016.
Telefon na obsluhu je vyvěšen v areálu
spolu s ceníkem a provozním řádem.
Ceník poplatků za táboření:

Poplatek za 1 osobu a den: dospělá osoba ……………………
dítě od 6 do 15 let ………………

Poplatek za automobil a den ……………………………………..

Poplatek za motocykl a den ……………………………………….

30,20,50,30,-

Kč
Kč
Kč
Kč

V ceníku je zahrnuto: poplatek za užívání pozemku; užitková voda; popelnice na
odpadky; suché WC.
Irena Lőriková
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Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování
cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste
například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných
evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice
České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí
mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení
možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená,
že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží.
Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly
dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos
očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat
po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat
do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie,
Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě
do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá
zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní
úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není
nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání
žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný
list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad,
lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů.
V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního
pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn
poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt
na webu Ministerstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem
informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu
a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo
Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu
při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální
doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského
úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí
www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy
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•

8. 6. – druhý kvalifikační turnaj Street Hockey Cupu v Tachově opět přinesl
napínavé souboje o postup do krajského finále, které se uskuteční
v hokejbalové hale v Plzni na podzim; družstvo našich chlapců skončilo
na druhém místě a v součtu bodů z obou turnajů (první se hrál 13. 4.
ve Stříbře) postoupilo do hlavního krajského turnaje z prvního místa ☺

•

8. 6. – téhož dne se vydali prvňáčkové do Městské knihovny ve Stříbře, kde
byli pasováni na čtenáře…

•

8. 6. – a do třetice žáci 3. – 9. třídy shlédli v kině Slavia ve Stříbře „anglické“
divadlo, ti mladší si museli poradit s polovinou anglického textu v pohádce
„Červená Karkulka“, ti starší měli daleko těžší úkol – devadesát procent
anglického textu ve hře „Peter Black“ bylo opravdu tvrdým oříškem,
zejména pro šesťáky a sedmáky, zajímavá zkušenost ….

Základní škola informuje:
Střípky ze ZŠ…

3/ 2016

•

21. 4. – okresního kola biologické olympiády se za naši školu zúčastnili dva
žáci, P. Pechmann se umístil na čtvrtém místě, F. Rohm na druhém
a postoupil do krajského kola, gratulujeme, kluci ☺

•

22. 4. – projektový den k příležitosti Dne Země se vydařil; počasí nám
tentokrát přálo a povedlo se opět malinko pomoci přírodě, ať už se jednalo
o sbírání odpadků v blízkém okolí Kladrub a skládky, sázení stromků nebo
sběr elektroodpadu a jeho následné vyložení na skládce v Kladrubech…

•

•

27. 4. – ve Stříbře se konalo okrskové kolo Mc Donald´s Cupu
v minikopané, naše týmy z prvního stupně se umístily na 3. a 5. místě…

9. 6. – okresní atletické závody pro žáky prvního stupně základních škol
se konaly na stadionu Baníku Stříbro, zúčastnila se i početná výprava
z naší školy, ale výsledky dosud neznáme …

•

•

29. 4. – dopravní soutěž žáků druhého stupně základních škol okresu
Tachov hostil tradičně Černošín, naše výprava byla úspěšná – mladší žáci
skončili na třetím místě a starší žáci na druhém; opět velká gratulace ☺

9. – 10. 6. – svůj školní výlet v kempu La Rocca v Konstantinových Lázních
už mají za sebou deváťáci…

•

11. 6. – třetím závodem lezeckého seriálu Rock Point Překližka Cup byl 12.
ročník Kladrubského expresu v lezení na rychlost – viz. článek…

•

6. 5. – zazpívali a zahráli
v kladrubském DPS …

•

14. 6. – žáci 1. a 2. třídy navštívili v rámci exkurze profesionální hasiče
ve Stříbře, stejná návštěva čeká 20. 6. i třeťáky a čtvrťáky…

•

12. 5. – navštívili sedmáci a osmáci představení „Lékařem proti své vůli“
v plzeňském divadle Alfa…

•

16. 6. – se pátá a šestá třída vypravila na školní výlet do Plas, o den později
pak sedmáci do Sušice, 21. 6. měli školní výlet naplánovaný třeťáci
a čtvrťáci…

•

21. 5. – se ve Stříbře konal Májový Open Cup v lezení na obtížnost – více
v článku…

•

22. 6. – jeli do divadla Alfa žáci páté a šesté třídy na představení „Spadla klec“

24. 5. – v okresním kole Pythagoriády se z našich žáků nejlépe umístili
M. Kašáková a P. Pechmann (9. až 17. místo) v mladší kategorii, ve starší
kategorii pak P. Zezulová (7. – 8. místo); v konkurenci ostatních škol
a gymnázií se rozhodně neztratili ☺

•

těsně před koncem školního roku čeká školní výlet ještě osmou třídu
a sedmáky cyklovýlet na Výrov…

•

30. 6. – A je to tady!!! Doufejme, že nám bude přát počasí a rozloučení
na školním dvoře a deváťáků na radnici dopadne podle našich představ ☺

•

žáci

5. třídy

k příležitosti

Svátku

matek

•

25. 5. – navštívili žáci 5. a 6. třídy zajímavý pořad o Peru v kině Slavia
ve Stříbře…

•

1. 6. – MDD – tato „magická“ zkratka každým rokem umožní školou
povinným dítkám hodit školní starosti za hlavu a strávit dopoledne
mnohem zábavněji než ve školních lavicích; i tentokrát soutěžila smíšená
družstva v mnoha soutěžních úkolech na fotbalovém hřišti a blízkém okolí;
letošní téma bylo pravěk...

•

2. 6. – Sir Winton – promítání filmu o výjimečném člověku byli přítomni
i osmáci a deváťáci naší školy…

13

Krásné a prosluněné prázdniny!!!
Pavel Nový
Divadlo Alfa a Západočeské muzeum
Dne 12. 5. vyrazila 7. a 8. třída do Plzně, poté, co jsme vlakem dorazili na
hlavní nádraží, jsme šli pěšky do divadla. Představení, které jsme viděli, se
jmenovalo „Lékařem proti své vůli“, bylo to zábavné představení, plné vtípků,
ale i ponaučení. Po zhlédnutí představení jsme vyrazili do muzea, osmá třída se
věnovala archeologii a na sedmou čekal výukový program středověk. Bylo to
moc zajímavé. Pak jsme vyrazili zpátky na nádraží a domů.
Veronika Pojarová, VII.
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Prodej na historickém jarmarku
Film o Nicholasi Wintonovi
O víkendu 21. a 22. května se na nádvoří kladrubského kláštera konal
historický jarmark, jako každý rok se ho zúčastnila i naše škola a opět jsme
vydělávali na projekt adopce na dálku.
V našem stánku jsme prodávali větrníky s africkým motivem, draky
bambuláky, ti se všem moc líbili, a spoustu dalších drobností. Na své si přišli
i pěstitelé, pro ně jsme měli, jak je už zvykem, muškáty, afrikány a spoustu
dalších okrasných květin.
Na závěr bych poděkovala panu učiteli Kindelmannovi a paní učitelce
Dusíkové, kteří se postarali o fungování stánku.
Zuzana Kovaříková, VII.

Ve čtvrtek 2. června jela osmá a devátá třída do stříbrského kina na film
Síla lidskosti.
Film byl o Nicolasi Wintonovi, o tom jak před 2. světovou válkou zachránil
celkem 669 hlavně židovských dětí z Čech, které poslal do Anglie, kde vyrůstaly
v adoptivních rodinách. Dozvěděli jsme se o tom, proč to dělal, proč o tom sám
nikdy nikomu neřekl, i o tom, jak to s některými z těch „dětí“ dopadlo
v dospělosti.
Po skončení filmu následovala beseda a soutěž o knížky o Siru Wintnovi.
Film byl velmi zajímavý.
Jiří Češka, VIII.

Anglické divadlo
Ve středu 8. 6. se skoro celá škola vypravila
do Stříbra do kina na divadelní představení v anglickém
jazyce.
Žáci od 3. do 5. třídy viděli pohádku o Červené
karkulce, asi polovina pohádky byla česky a polovina
anglicky. Pro žáky od 6. do 9. třídy bylo připraveno
složitější anglické představení o Peteru Blackovi
(„černém Petrovi“), muži, který měl takovou smůlu, že
během jediného dne přišel o vše. Nakonec ale příběh
končil šťastně.
Sál kina byl zaplněn dětmi z okolní, divadlo trvalo něco přes hodinu a bylo
zábavné.

FOTO: Stánek ZŠ na historickém jarmarku

Dominika Karlíková, IX.

MDD
Stalo se již tradicí, že v ZŠ Kladruby probíhá 1. června Den dětí. Tento rok
bylo téma pravěk.
Vše začalo stejně jako každý rok, celá škola se shromáždila na fotbalovém
hřišti, kde jsme se postupně roztřídili do 18 skupin. Celkem jsme plnili 8 úkolů,
stavěli jsme např. pravěkou chatrč, malovali si na obličeje, stříleli z luku
a mnoho dalších aktivit. Bylo to velice zajímavé.
Na konci každé družstvo dostalo pytlík bonbonů.
Bohuslav Pírka, IX.

Hockeyball
Dne 8. června se konal v Tachově na zimním stadionu turnaj
v Hockeyballu. Byly tam týmy z Kladrub, Stříbra, Bělé pod Radbuzou a Tachova
– ZŠ Hornické. Turnaj začínal o 9:00, docela se nám dařilo, skončili jsme druzí,
což znamená, že postupujeme do Plzně. Když jsme přijeli do Kladrub, vystavili
jsme náš pohár do vestibulu.
Filip Rohm, VII.
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Mateřská škola informuje:
Sportovní hry ve Stříbře
V pátek 27. května 2016 se děti z MŠ Kladruby zúčastnily
sportovních her ve Stříbře. „Koťata a Sluníčka“ pilně
trénovala, aby podala skvělé výkony.
Svoje síly děti poměřily s různými MŠ. Účast byla opravdu
veliká. Naši sportovci soutěžili ve skoku v pytlích, štafetovém běhu, pětistovce,
překážkové dráze a hodu na cíl. Vše perfektně za podpory svých učitelek zvládli.
Po vydatné svačině účastníci her netrpělivě očekávali vyhlášení výsledků.
Pro vítěze i ostatní soutěžící byly připraveny odměny. S napětím jsme očekávali
výsledky. Původní verdikt bylo 3. místo pro MŠ Kladruby. Trošku jsme byli
zklamaní, správně jsme tušili, že naši sportovci mají „na víc“. Samozřejmě není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se.
Jak jsme byli překvapeni, když ze 3. místa se naši malí sportovci posunuli
na místo 1. Pořadatelé her se nám dodatečně omluvili, že body za jednotlivé
disciplíny špatně spočítali a MŠ Kladruby se stala vítězem.
Šárka Ježová, Petra Kertysová
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brkem. Seznámily se s opatovým příbytkem, skládaly puzzle a sestavovaly
rozstříhané obrázky soch. Navštívily i kostel s kladrubskou Madonou. Velice je
zaujalo přičichnutí k voňavkám žen Karla IV. Rébusem bylo i to, kam asi patří
ten největší klíč, který měla pí Kovaříková s sebou na svazku s ostatními klíči.
Nakonec nás tento klíč „propustil“ opět na svobodu ze zdí kláštera.
Tato netradiční prohlídka byla poutavou nejen pro děti, ale i paní učitelky.
Ještě jednou „díky“.
Šárka Ježová, Petra Kertysová

FOTO: Návštěva v klášteře

Oslava MDD u Koťat

Na tento nevšední výlet se Koťata opravdu těšila. Čekal nás slunečný den
a procházka s prohlídkou kladrubského kláštera.
Jaké bylo naše překvapení, když jsme dorazili do objektu kláštera a měli
jsme si zavázat oči. Tím jsme se přenesli do starých časů, kdy byl klášter
založen. Paní učitelka se změnila v mnicha Petronela a provázela nás na naší
cestě klášterem. Toto zajímavé a poutavé povídání pro nás připravila pí Pavla
Kovaříková a tímto jí opravdu děkujeme. Děti si vyzkoušely, jak se dříve psávalo

Středeční červnové ráno ve třídě Koťat v MŠ Kladruby bylo plné očekávání.
Děti se nemohly dočkat, jak si ten sváteční den užijí a byly celé netrpělivé.
Po příchodu do MŠ si děti pohrály a pak už je čekala svačina, při které si
paní učitelka zahrála na servírku a všechny obsloužila. To se všem náramně
líbilo. Když měli všichni „plná bříška“, mohli jsme se vydat splnit slíbené úkoly
s překvapením. Úkoly nás čekaly formou stopované. Nesmíme zapomenout, že
tenhle nevšední zážitek pro děti připravila paní Dyková. Její snaha byla
odměněna nadšením dětí plnit připravené úkoly a ještě se dozvědět zajímavé
informace.
První šipka „stopované“ nás čekala hned na zahradě MŠ. Po pár metrech
následovala značka s dopisem, počtem kroků a směrem, kde se úkol nachází.
Místo s úkolem bylo ještě navíc označeno zeleným fáborkem. První stanoviště
bylo „Stanoviště barev“. Děti se seznámily, z jakých barev se skládá duha,
vyjmenovávaly například rychle věci modré barvy a též si zopakovaly své
poznatky o recyklaci.
Další stanoviště se týkalo paměti a orientace. Děti se v úkolu seznámily
s obrázkem potravin a měly jmenovat, co do této skupiny nepatří. Dále rychle
vyjmenovaly potraviny, které si z obrázku pamatují. Nezapomněly si zopakovat
poznatky o tom, co k životu potřebuje takové semínko. Učily se orientovat
v mapě a vyhledávat na ní určitá místa.
Po šipkách jsme došli až ke stanovišti „Pohybových aktivit“. Zde si Koťata
trošku zasoutěžila a mohli jsme pokračovat po vyznačené trase ke stanovišti
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„Hádanek a rébusů“. Tady si děti zapřemýšlely a namáhaly hlavičky, ale
nakonec za pomoci paních učitelek vše rozluštily.
Všechny úkoly jsme už měli splněné a čekalo nás jen najít číslo domu,
ve kterém nás čekalo překvapení. Netrvalo dlouho a i to jsme zvládli. Na
zahradě domu, který jsme hledali, nás čekala paní Dyková a měla pro nás další
zajímavý úkol. Vyráběli jsme plachetnice z polystyrenu, dekorovali plachty
a malovali vlajky států sousedících s ČR. Po dokončení „díla“ jsme plachetnice
vypustili do bazénu, kde se konaly závody. Předškoláci si ještě zkusili logické
hry, rébusy a procvičovali hlásku na začátku slova.
Na závěr stopované nás čekalo hledání pokladu. Děti poklad opravdu našly
a byly za to odměněny lízátkem a v MŠ na ně ještě čekal diplom s medailí, malý
dárek a dezerty.
Tento sváteční den jsme si všichni užili a chtěli bychom tímto moc
poděkovat pí Dykové za ochotu a nadšení, se kterým nám tuto „cestu“
ke hledání pokladu připravila. Ještě jednou moc děkujeme, bylo to skvělé.
Šárka Ježová, Petra Kertysová
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Sluníčka na výletě
Letos se Sluníčka z naší mateřské školy vydala na výlet do plzeňského
muzea na výstavu s názvem „Nelítostný pravěk“. Již tradičně jsme cestovali
vláčkem (někteří úplně poprvé v životě). V plzeňských ulicích jsme pozorovali
tramvaje, trolejbusy, zasahující odtahovou službu a na náměstí jsme si
prohlédli moderní kašny – velblouda a anděla.
Vstupem do muzea jsme se rázem přenesli do hlubokého pravěku
a obdivovali mamuta, jeskynního lva, šavlozubého tygra, dlouhokrkého
brontosaura nebo pravěkou stonožku, škorpióna a mnoho dalších prapředků
dnešních zvířecích kamarádů.
Před zpáteční cestou se všichni protáhli na dětském hřišti a domů
k maminkám Sluníčka dovezl rychlík natotata!
Zuzana Křížová
MDD u Sluníček
Možná se vám to bude zdát zvláštní, ale Sluníčkům přišel dopis
od vodníčka. Pozval děti k vodě, aby hledaly ukrytý poklad. Cestu jim vyznačil
pentličkami a nezapomněl ani na dopisy s vodnickými úkoly. Cestou děti
pozorovaly stromy, květiny, brouky a motýly, poslouchaly ptačí zpěv nebo
hledaly rybky v řece. Po zdolání lávky děti čekal poslední úkol – najít poklad.
Protože Sluníčka jsou bystrá a všímavá, našla ho po chvilce. Vodníček jim
za odměnu přichystal sladkou odměnu, medaile a malou hračku pro radost
všem správným holčičkám i klukům. Vodníčku, děkujeme!
Sluníčka, jako každý rok, navštívila i Pony farmu pana Krause, kde se
povozila na ponících a prohlédla si všechny zvířecí kamarády.
Při procházce na kladrubský klášter jsme díky výkladu paní Petráňové
mohli poznat a prohlédnout si interiér katedrály i ložnici opata. Děkujeme.
Zuzana Křížová

FOTO: Den dětí a cesta za pokladem
FOTO: Sluníčka na výletě
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Berušky a Broučci si užívají konec školního roku
Letecký den u Hradských
Naše děti si rády hrají na letadla. Když se na obloze objeví vrtulník, máme
ve hře změnu a natáčíme vrtule nad hlavou.
S radostí jsme uvítali pozvání tatínka naší Aničky k prohlídce jeho modelů
letadel. A tak se na zahradě u Hradských konal letecký den pro všechny děti
naší mateřské školy. Sluníčka, Koťata i Broučci si mohli prohlédnout různé
typy letadel ve zmenšené verzi. Všichni jsme obdivovali nádherného větroně
nebo stíhačku z 2. sv. války. Každý měl vybraného svého favorita, o kterém pak
doma vyprávěl. Pan Hradský nám připravil ještě jednu atrakci. Na louce jsme
mohli pozorovat letecké umění dvou letadélek. Vidět z bezprostřední blízkosti
akrobatické sestavy všech možných výkrutů, lopingů, otoček a hlavně přistání,
byl zážitek pro všechny kluky a holky přímo parádní. Ještě jednou chceme
touto cestou panu Hradskému poděkovat.
Zuzana Křížová

V průběhu celého školního roku s dětmi ze třídy Berušek a Broučků
při vycházkách velmi rádi běháme a závodíme, tudíž bylo logické, že Den dětí
proběhne ve sportovním duchu. Na školní zahradě děti soutěžily ve dvou
družstvech v tradičních i netradičních disciplínách. Například vodní hrátky si
v parném dni opravdu užily. Děti za své výkony byly oceněny diplomem, medailí
a pytlíčkem dobrot. Ani paní kuchařky nezapomněly na svátek dětí a každého
překvapily sladkým dárkem.
K červnovým aktivitám patří procházky i výlety. V okolí jsme navštívili
Ponyfarmu, kravín i kladrubský klášter. Tímto děkujeme p. E. Krausovi
za trpělivost i svezení všech dětí na ponících. P. St. Eberlovi za umožnění
prohlídky kravína a pí P. Kovaříkové za originální prohlídku kláštera
s programem uzpůsobeným malým dětem.
Na třídní výlet Berušek a Broučků jsme vyrazili do Stříbra. Počasí nám přálo,
a tak jsme si prošli město, prohlédli kostel, ZUŠ. V Minoritských zahradách jsme
posvačili, ale naše kroky vedly hlavně do domu dětí „Kaštánek“. Bláža, Lenka
i Martin pro nás připravili pestrý program plný zábavy, za což jim velmi děkujeme.
Jsme rádi, že po vlně neštovic, která nás zasáhla na celý dlouhý měsíc,
jsme se mohli v téměř celém počtu zúčastnit „celoškolkového“ výletu do Lvíčka
v Plzni, kde jsou děti maximálně šťastné. Přebíhají ze skákacího hradu na
skluzavky, průlezky, skáčou v balóncích, prostě „dětský ráj“.
Co se nám do tohoto článku už nevejde, je výlet na rozloučenou s dětmi,
které po prázdninách půjdou do předškolních oddělení. Pojedeme do Plzně
a v plánu máme prohlídku města a návštěvu svíčkárny s programem pro MŠ.
Dětí, které naši třídu po prázdninách opustí, je v letošním školním roce
rekordní počet – čtrnáct! Bylo nám spolu dobře a jsme rády, že obohatily náš
život a že jsme se spolu mohli potkat.
Zároveň s dětmi se loučíme i s rodiči, kterým velmi děkujeme za výbornou
komunikaci i spolupráci.
Marcela Jandíková, Eva Pomyjová

FOTO: Letecký den u Hradských

FOTO: Sluníčka na výletě
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Uzavření Mateřské školy Kladruby
Divadélko „Nána“
Jedno květnové dopoledne do mateřské školy přijelo divadélko „Nána“. Děti
ze všech tříd se sešly u Koťat, aby shlédly představení „Palouček“. Paní
Jelínková přivezla celou louku s hlemýžděm, beruškami i broučky, květinami
i jahodami. Děti byly vtaženy do děje, dostaly jízdenky na šnečí jízdu a paní
učitelky se proměnily na květinové víly. Divadelní představení zakončila
pohádka o parádivé huse a pro děti z ní vzešlo zajímavé ponaučení, které si
budou určitě dlouho pamatovat.

Mateřská škola Kladruby bude v době hlavních
letních prázdnin uzavřena v době od 25. 7.
do 19. 8. 2016.
Prozatím podle množství přihlášených dětí bude
zajištěn provoz ve třídě Koťat a Sluníček. Pokud se
počet dětí sníží, budou děti přijímány pouze ve třídě
jedné.
Alena Medová

Marcela Jandíková, Eva Pomyjová

Víte, že:

FOTO: Divadlo Nána

•

na 24. 4. jsme pozvali divadelní maňáskový soubor Sedmiklásek, který
zahrál pohádku „Vodníček Puleček“

•

na konci dubna nás čekalo ve třídě Broučků a následně i Koťat nemilé
překvapení v podobě promáčených zdí, zničených učebních pomůcek,
skříněk a dalšího materiálu – praskla totiž gumová hadička na dětském WC
u Broučků

•

bude firma Otto Hilf upravovat prostor kolem balkónu u třídy Koťat a dále
i upravovat a zateplovat horní balkón u Broučků

•

budeme malovat třídy i herny dětí

•

dne 8. 6. byly hlavně předškolní děti fotografovány

•

v červnu ukončila svoji celoroční praxi v kuchyni Tereza Neubauerová
a 14tidenní praxi ve všech třídách Lucie Stará

•

naše poděkování patří p. R. Kertysovi za zprostředkování jogurtů k MDD

•

všechny třídy MŠ navštívily klášter Kladruby, Ponyfarmu i místní cukrárnu

•

se předškolní děti se svou mateřinkou dne 15. 6. rozloučí na MěÚ

•

16. 6. pojedou všechny děti na školní výlet do Lvíčka v Plzni

•

21. 6. nás ještě čekají programy v nafouknuté polokouli Planetária

•

24. 6. pojedou starší Broučci do „svíčkárny“ do Plzně
Alena Medová
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Regionální muzeum Kladrubska informuje:

Cavalla v Kostnici
Soubor staré hudby Cavalla se zúčastnil
ve dnech 27. – 29. května setkání zástupců
husitských měst v německé Kostnici. Soubor byl
vybrán, aby reprezentoval Českou republiku – město
Stříbro.
V sobotu se na historickém náměstí konal Výlet
do středověku – představily se skupiny z českých a
německých měst. Na dvou místech probíhal
současně program, ve kterém se střídaly taneční
skupiny, šermíři, hudebníci. Své umění pak
předváděli středověcí řemeslníci, lazebníci, výrobci
luků aj. Celý program byl zahájen velkolepým
průvodem, kterého se zúčastnili zástupci všech
českých a německých husitských měst. Delegaci ze
Stříbra vedl p. starosta Karel Lukeš, který nesl vlajku
města Stříbra a za ním pochodoval za zvuků flétniček
soubor Cavalla. Celý program byl průvodem opět
ukončen. Po stranách stáli tisíce lidí, kteří nám
nadšeně mávali.
Všichni účastníci akce byli ve středověkém oblečení, což dodávalo
veškerému dění ten správný nádech.
Soubor Cavalla vystupuje v historických kostýmech, takže jsme je mohli
zúročit i na takovéto velké akci. Měli jsme dvě vystoupení – na historickém
rynku a v městských zahradách. Přesto, že soubor byl nejmladší z účastníků,
mělo jejich vystoupení velký úspěch.
Celý den byl pro děti velmi náročný – pochod v obou průvodech, dvě
vystoupení a to vše ve vedru v historických kostýmech od rána až do pozdního
večera. Ale děti ze souboru reprezentovaly Českou republiku perfektně a i jim se
to moc líbilo. Němečtí pořadatelé z Kostnice se výborně postarali o ubytování,
jídlo i pití po celé tři dny. Prohlédli jsme si historické jádro města i přístav
s majákem. Na vystoupení v německé Kostnici budeme všichni ještě dlouho rádi
vzpomínat. Pro děti z Cavally to byla pěkná odměna za práci v souboru.

V recepci RMK
•

až do 11. 9. můžete navštívit výstavu Z pohádky
do pohádky
kolektiv muzea

Vernisáž výstavy Z pohádky do pohádky
V pátek 27. května patřilo kladrubské muzeum hlavně dětem, od 18:00
hodin zde totiž probíhala vernisáž výstavy s názvem Z pohádky do pohádky…
Už dole v recepci si děti mohly s paní Čechurovou vyrobit papírovou
pohádkovou postavičku na špejli, nahoře v sále pak na ně čekal „principál
strašidel“, pan Zajíček z Muzea strašidel v Plzni, v přestrojení za hrozivého kata.
Od něj se děti (ale i jejich dospělý doprovod) dozvěděly spoustu zajímavých
informací, např. kolik je v České republice strašidel, a lecčemus se i naučily…
A pak už se mohli všichni rozprchnout po muzeu a podívat se, jaké pohádkové
bytosti se tu ukrývají.
Jak je zvykem, na návštěvníky čekalo něco dobrého a večer zpestřil
i hudební doprovod, nejen melodie z pohádek zahrál Petr Puda.
Kdo zatím výstavu nenavštívil, má možnost udělat si sem výlet
o prázdninách, určitě se zde nudit nebude. Můžete zde potkat postavy
z klasických pohádek – Karkulku, Sněhurku, Šípkovou Růženku, Otesánka,
Smolíčka, víly, vodníky, ježibaby… A pobaví se tu i dospělí, uvidí věci, které
určitě ještě neviděli, nebo snad někdo viděl ježkovy voči či srdce na dlani?
Bohuslava Dusíková

VO ZUŠ informuje
Žáci z výtvarného oboru ZUŠ připravují na září výstavu v městské knihovně
ve Stříbře. Výstava bude zahájena 14. 9. a její téma bude Já čtenář.
Stanislava Šmahelová
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z Břevnovského kláštera. Všichni, kteří přišli, se vtipnou formou dozvěděli, jak
kdysi žili benediktini, jak žijí dnes a i to, že sv. Benedikt rozhodně nebyl žádný
suchar, když již v 5. století psal Řeholi, která se jednou pro vždy stala
monopolním souborem pravidel mnišského života.
Další mimořádné prohlídky byly zaměřeny na architekturu klášterních
budov vč. Santiniho přestavby klášterního kostela. Víte, že jsou na klášterních
budovách sluneční hodiny? A víte, kolik se takových hodin v areálu nachází?
Následující prohlídky z cyklu Monastýrování proběhnou na začátku srpna
a jejich součástí bude i luštění tajenky v klášterním kostele a vstup zdarma
do kláštera Plasy nebo Teplá.
Po Noci kostelů, kdy se pro návštěvníky mimořádně otevírá i kaple Všech
svatých, se již pro všechny připravuje výstava „Santiniho hvězdy“, tradiční
a nezapomenutelné „Benediktinské dny“ a pravidelné koncertní setkávání.
Možná jste stihli zaregistrovat nově otevřený Archiv vůní, který je
provozován ve spolupráci s parfumérkou Mgr. Petrou Hlavatou. Paní Hlavatá
spolu s Klášterem Kladruby připravuje pro letošní léto provoněné workshopy
a „Klášterní delikatesy“.
Věříme, že z takto bohaté nabídky si každý vybere to své a že nám dáte
za pravdu, že klášter není pouze nudné místo plné studených stěn.
spolek KKOS

FOTO: Vernisáž výstavy Z pohádky do pohádky

Klášter informuje:
Vážení návštěvníci,
ačkoliv letos neslavíme tak velké
jubileum jako loni – 900 let od založení
kláštera, přesto je pro Vás připraveno
množství různě zaměřených akcí, které
Vám ukáží klášter z různých úhlů pohledu
tak, jak jej mnozí možná neznáte.
V nabídce mimořádných prohlídek
navazujeme
na
prohlídky
nazvané
„Monastýrování,
aneb...“
Jedná
se
o tematicky zaměřené prohlídky, které se
vždy dotýkají jak našeho kláštera, tak
klášterů všeobecně. První takto zaměřená prohlídka se týkala života
Benediktinů. Část prohlídkové trasy provázel bratr Martin Ševeček O.S.B.

27

Klášterní tajemství
Klášterní tajemství býval za časů dávných a minulých temný hnědý likér
z bylin, které se pěstovaly v klášterních zahradách. Bylinky ke klášterům patří.
Klášter v Kladrubech mám moc ráda, je to krásné místo, plné krásných věcí
vážících se na naši minulost. V sobotu a neděli 30. 4. – 1. 5. klášter vydal
tajemství vůní. Jsem velmi potěšena, že právě zde vznikl Archiv vůní. Mé
poděkování dnes letí parfumerce Petře Hlavaté, hlavní aktérce tohoto krásného
počinu, které tímto děkuji za úžasné popolední hodiny, strávené na obláčcích
vůní z celého světa. Obdivuji se, jejímu zapálení pro věc, vědomostem a skláním
hold před jejím uměním skládat, tvořit a komponovat parfémy. Vůně, které
najdete v archivu, jsou základní ingredience, které najdete v parfémech. Zde
můžete očichat, oňuchat – říkejme tomu, jak chcete, látky určené pro výrobu
parfémů, které používají i přední výrobci luxusních parfémů světa. Archiv
v Kladrubech je jedinečnou záležitostí v České republice. Stálá expozice
vonných látek vznikla v roce 2015 při příležitosti 900. výročí založení kláštera.
Základních vystavených ingrediencí tu najdete 18 a to hned v několika
variantách – pryskyřice, byliny, vonné oleje atd. Celkem si tu můžete očichat 80
vůní. Základních 18. ingrediencí reprezentuje 9. ingrediencí východních
parfumerství a 9. ingrediencí západních, reprezentující západní parfumerií.
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Archiv vůní pro tento rok během sezony chystá akce, jako jsou workshopy,
a prostor bude mimo jiné sloužit i k tzv. vonným pobytům, spojeným s naukou
o vonných látkách.
V archivu jsem mimo jiné měla možnost očichat parfém, který byl
zkomponován právě k loňskému výročí kláštera v Kladrubech a věnovaný
Santinimu – Star of Santini, jeho hlavními složkami je oud, cedr, myrha,
kadidlo. Tento parfém je složen z ingrediencí východního parfumerství.
Kdybychom chtěli najít ingredience vystavené na klášteře v Kladrubech,
museli bychom obejít řádný kus světa. Je málo míst na zemi, kde se setkáte
s vonnými esencemi v jejich skutečné síle a čistotě na jednom místě. Tím
místem je Archiv vůní v Kladrubech.
Hana Štollová
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Hasičské okénko:
Vážení spoluobčané,
hned na úvod zhodnotím májku. Samotné
vztyčení májky proběhlo za odborného
dozoru p. Pospíchala celkem bez větších
problémů. I když na pohled nevypadala
dlouhá a těžká, v jednu chvíli jsme si
mysleli, že při její váze budeme muset
povolat posily. Nakonec se nám jí ale
podařilo dostat bezpečně do držáku. Velká
kritika se snesla na stánek s občerstvením.
Je pravda, že nám před půlnocí došlo pivo,
ale opravdu jsme nečekali, že se za těch
pár hodin vypije 8 sudů piva. Když bylo
evidentní, že piva bude málo, neměli jsme
ho už kde sehnat. Co se týká kritiky výše cen, s tou musím nesouhlasit, podle
našeho názoru spadáme do cenového průměru venkovních akcí. Těm, kteří
žádné výhrady neměli a u májky se bavili, děkujeme, že přišli a vydrželi.
V neděli 29. 5. 2016 jsme se zúčastnili dětského dne. Jednak jsme tam měli
naši atrakci a také jsme zajišťovali naplnění a následné vypuštění vodních
atrakcí.
Ze sportovní činnosti musím vyzdvihnout naše členy Bedřicha Tausche
a Tomáše Leitla, kteří vyrazili do Spůle u Klatov nasbírat zkušenosti na TFA
(hasičský silový sport). Tausch skončil 28. a Leitl 29. místě. Byla to pro ně nová
zkušenost, a když se rozhodnou jet příště znovu, nepojedou do neznáma
a jejich výsledky se budou určitě lepšit. Soutěžní družstvo už plně trénuje
na hřišti, abychom mohli přes léto obrazit nějaké soutěže.
Zásahová jednotka vyjela od minulého čísla ke třem událostem: požáru
průmyslové haly ve Stříbře, padlému stromu u Mileva a ten samý den ještě
na zaplavenou chatu v Telicích.
Z pracovní činnosti zkoušíme dát do provozu přenosnou stříkačku z Vrbic,
kterou bychom chtěli používat na soutěže.
Závěrem bych Vám rád popřál za SDH Kladruby příjemné prožití letních
měsíců, hodně slunných dní a málo potřeby naší pomoci.
Martin Větrovec

FOTO: Archiv vůní v kladrubském klášteře
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Tak zní začátek česky psané Matyášovy listiny z roku 1616. Pak následuje
velice podrobný, až do samotných detailů rozepsaný popis polepšené městské

pečeti (Sigillum civitatis Cladrubiensis), včetně jejího barevného provedení. To
vše je na uvedené císařské listině zobrazeno tak precizně, že barvy nevybledly
ani za těch pět set let od jejího vydání a budí dojem, jakoby to vše bylo
namalováno dnes. Pečeť je vlastně jednobarevný otisk městského typáře
(pečetidla), tedy jakéhosi kovového razítka, do vosku. V tomto případě bylo
městu Kladruby povoleno pečetit do vosku červeného, zatímco dříve smělo
pečetit jen do vosku žlutého, nebo potom zeleného.
Proč jsou ale na Matyášově listině podrobně zobrazeny a popisovány
i barvy, když pečeť se vtiskuje bez rozlišení barev do červeného vosku? Obrázek
zobrazený na pečetích se totiž již tehdy používal i na různých městských
praporech, standartách, štítech, radničních budovách a podobných symbolech.
Stával se znakem uvedeného města, a tam bylo třeba zachovat i barevné
vyjádření. Pokud nebylo dáno nějakým oficiálním potvrzením krále nebo
panovníka, jak tomu bylo v případě Kladrub, města si barvy znaku na své
pečeti sama volila podle různých pravidel.
Barevně provedený znak města Kladrub se vykytuje třeba na starých
praporech místních řemeslnických cechů. Má tam různé tvary, třeba
obdélníkový, kulatý či oválný, a také není vždy zcela dodržována originální
kresba z Matyášovy listiny. Městský znak byl i na praporu kladrubských
dobrovolníků, kteří ho poprvé použili v roce 1744 na podporu mladé panovnice
Marie Terezie při obraně země na bavorských hranicích proti francouzskému
vojsku. Tento prapor, uložený na radnici, však shořel při požáru města v roce 1843.
Také současně používaný znak se jen málo podobá kresbě na Matyášově
listině. Že obloha vybarvená na originálu listiny v několika barvách je na dnes
používaném znaku jednobarevně modrá, je docela pochopitelné a nutné. Že
andělé, držící štítek s písmenem M (Matyáš), mají být podle popisu uvedeném
v originálu listiny namalováni „s rukávy po lokty ohrnutými čili obnaženými“,
nebo že knížecí osoba v otevřené bráně má šat celý černý a nikoli „mozírovaný“,
tedy zdobený drobným vzorkem, jak přímo udává text listiny – to vše se dá
rovněž přijmout, protože by to způsobovalo technické problémy při tisku. Avšak
to, že šedá kvadrátová zeď má šestnáct řad kvadrátových cihel místo osmi,
které jsou tím pádem mnohem menší, už rozhodně originálu neodpovídá.
Nejhorším „proviněním“ neznámého tvůrce současné podoby kladrubského
znaku je to, že Matyášem přidaná královská koruna nad štítkem s jeho
iniciálou M připomíná spíše jakési půlkolo od vozu a také knížecí čapka
položená před klečícím knížetem v bráně bývá ironicky přirovnávána k lopatce
na uhlí. To jsou pochybení zcela neodpustitelná. Také samotná knížecí osoba
má mít „obdýlné (to znamená delší nebo prodloužené) vlasy žluté nebo zlaté
barvy“ a svoji „tvář vzhůru k znamení Umučení Božího neboližto Krucifixu“
obrácenou. To na současném znaku rozhodně nemá. A tímhle znakem se dnes
prokazuje naše město! Domnívám se, že kladrubský pan Balík by dokázal,
samozřejmě po schválení příslušnou heraldickou komisí, namalovat znak
v lepší shodě s originálem z roku 1616. Co však by taková změna znamenala
pro vedení města, pokud se týká administrativních vyřizování a výměny
různých stávajících úředních materiálů, to raději ani nedomýšlím.
Jiří Čechura
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Před 500 lety polepšil císař Matyáš kladrubskou pečeť
Letos je tomu 500 let, kdy císař římský a král český Matyáš II. potvrdil
městu Kladruby dosavadní privilegia a současně polepšil městskou pečeť. Stalo
se tak listinou opatřenou skvostnou císařskou pečetí v dřevěném vyřezávaném
pouzdře s ozdobným krytem a podepsanou jeho vlastnoručním podpisem. Tato
listina byla vydána na Pražském hradě v úterý po svaté Dorotě (svátek
sv. Doroty se slavil původně 6. února) v roce 1616. Již předtím potvrdil v roce
1571 kladrubská městská privilegia Matyášův otec, císař Maximilián II., a poté
v roce 1584 i Matyášův starší bratr, císař Rudolf II. Originály těchto listin se
nacházely s dalšími vzácnými archiváliemi celá staletí v archivu města Kladrub
v trezoru na kladrubské radnici až do roku 1997, kdy byly předány do Státního
okresního archivu v Tachově. V Regionálním muzeu v Kladrubech jsou
vystaveny faksimile Matyášovy i Rudolfovy listiny, takřka nerozlišitelné
od originálů, včetně přivěšených pečetí.
Co tomuto polepšení městské pečetě předcházelo? Císař Rudolf II. byl
oblíbeným vladařem v Čechách, už proto, že přenesl císařské sídlo z Vídně
do Prahy. Je o něm známo, že byl přítelem umění, sběratelem uměleckých
předmětů, podporoval vědu, ale i pochybnou alchymii. Avšak koncem svého
života, někdy od roku 1600, začal být sužován mnoha nemocemi, psychickými
i pohlavními, a stával se neschopným pro výkon své vladařské funkce. Časté
spory s mladším Matyášem, který cítil příležitost a snažil se ujmout vlády nad
habsburskou říší, vedly ke snaze Matyášově sesadit neschopného bratra
z habsburského trůnu. Rudolfovi se ještě podařilo v roce 1609 vydat tzv.
Rudolfův majestát, jímž povolil svobodu náboženského vyznání v zemi, ale
Matyáš získával postupně faktickou moc v říši pro sebe. V roce 1611 se stal
ve skutečnosti panovníkem, i když Rudolfovi bylo povoleno dožít na Pražském
hradě s dosavadním císařským titulem. Rudolf zemřel v roce 1612.
„My, Matyáš, z Boží milosti volený římský císař, pro všechny časy
rozmnožitel říše a uherský, český, dalmatský, chorvatský král, arcikníže
rakouské, markrabě moravské, lucemburské a slezské kníže a lužický markrabě
oznamujem tímto listem všem, že jsme od opatrných purkmistra a konšelův
i na místě obce města Kladrub, věrných našich milých, poníženě prošeni,
abychom jim všech listův, privilegií, nadání chvalitebných, dobrých zvyklostí
a práv, kteréž sobě od předešlých císařův římských a králů českých slavné
paměti a též i od opatův kladrubských nadané, schválené, obnovené a potvrzené
mají, tolikéž milostivě schváliti, obnoviti, potvrditi a k tomu pečeť jich městskou
polepšiti, i další své povolení císařské, jakožto král český dáti ráčili, aby napotom
voskem červeným pečetiti mohli ...
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Poslední že žhavých milenců
V pátek 13. května v rámci Divadelního roku k nám zavítala Simona
Stašová společně s Petrem Nárožným, aby nás pobavili s komedií Poslední
ze žhavých milenců. Příběh pojednává o majiteli rybí restaurace v New Yorku,
který se po letitém spořádaném manželství odhodlá k první nevěře. Do bytu své
stařičké maminky si postupně pozve tři různé typy žen a dostává se s nimi
do neuvěřitelně komických a choulostivých situací. Divadelní představení
se těšilo velkému úspěchu a navštívilo ho krásných 150 diváků.
Jana Kunešová

KladRockFest
Letošní již šestý ročník KladRockFestu, který proběhl 4. června, patřil více
méně mladým kapelám – například Toxic Paradise, kteří k nám přijeli z Přeštic,
nebo Hand Grenade, kteří zavítali z Mirovice a přivezli s sebou i ohňovou show.
Nechyběly ani kapely jako V3SKA, punkový S.A.S., Misfolded, KOHN a nebo
Trautenberk, které všechny návštěvníky pěkně rozhýbaly. Počasí nám přálo,
takže se našeho festivalu zúčastnilo 200 posluchačů.
Jana Kunešová

OBR.: Polepšená městská pečeť na listině císaře Matyáše II.

FOTO: Šestý ročník KladRockFestu

OBR.: Současně používaný městský znak
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KLADRUBSKÉ LÉTO – 39. ročník:

Zveme Vás…

Hudební festival pořádají město Kladruby společně
s Národním památkovým ústavem v Plzni.
Vstupné na jednotlivé koncerty je 150,- Kč, permanentka na všechny
koncerty 600,- Kč. Informace o předprodeji v Regionálním muzeu Kladrubska,
tel. 374 616 711; muzeum@kladruby.cz.

1. koncert
Jiří Chlum (varhany), Collegium pražských trubačů
16. července od 15:00; klášter Kladruby

2. koncert
Stamicovo kvarteto (smyčce)
23. července od 15:00; klášter Kladruby

Jízda malých motocyklů a mopedů
8. – 10. července od 10:00; sraz na náměstí
Tentokrát výlet na Orlík…

Benediktinské dny
8. a 9. července od 20:00;
15. a 16. července od 20:00;
klášter Kladruby
Objednávky vstupenek od 1. 7. 2016,
na tel. č.: 374 631 773,
e-mailu: kladruby@npu.cz.
Vstupné: dospělí 150 Kč, děti 100 Kč.

3. koncert
Jan Adamus – Kouzlo hoboje
30. července od 15:00; klášter Kladruby

4. koncert
České saxofonové kvarteto, KrisKros (vokální soubor)
6. srpna od 15:00; klášter Kladruby

5. koncert
Západočeský symfonický orchestr Mariánské lázně
13. srpna od 15:00; klášter Kladruby

6. koncert
Jaroslav Tůma (varhany)
20. srpna od 15:00; klášter Kladruby
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Léto vůní Kladruby – Klášterní
byliny a vůně
22. – 24. července; klášter Kladruby

KLADRUBSKÁ POUŤ:

Workshop – setkání s klášterními bylinami a vůněmi…

pátek 12. 8.

Klášterní delikatesky

17:00 – Vernisáž výstavy fotografů a výtvarníků (Stará pošta)

30. července od 12:00; klášter Kladruby
Komorní festival chutí a vůní, ochutnávky čokolády, čajů, kávy, koření, vůní…

sobota 13. 8.
8:00 – Chovatelská výstava, výstava zemědělské techniky (Sulanův statek)
14:00 – Vernisáž výstavy Filmové plakáty (sál muzea)
17:00 – 19:00 – Agnes Rock (náměstí)
19:30 – 21:30 – Lords Old Time Rock (náměstí)

Monastýrování… aneb Nocí ke hvězdám

22:00 – 00:00 – Kečup (náměstí)

5. + 6. srpna od 19:00; klášter Kladruby
Tématicky zaměřené prohlídky kláštera s tajenkou,
připravované s kláštery Plasy a Teplá.

neděle 14. 8.
8:00 – Chovatelská výstava, výstava zeměd. techniky (Sulanův statek)
9.00 – 12.00 – Myslivecká kapela Atlas (náměstí)
11:00 – Poutní mše svátku Nanebevzetí Panny Marie (klášterní kostel)
12.30 – 14.00 – Walda Nerušil a country kapela Walda Band (náměstí)

Léto vůní Kladruby – Umění vůní
12. – 14. srpna; klášter Kladruby

14.00 – 15.00 – Kladrubští dudáci (náměstí)
15.00 – 15.30 – Kulturní vystoupení (náměstí)
16.00 – 19.00 – Anakonda Benda (náměstí)

Setkání s klášterními bylinami a vůněmi…
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Ahoj prázdniny
27. srpna od 14:00; fotbalové hřiště
Zábavné odpoledne nejen pro děti… čeká na Vás
pohádkový les, střelba ze vzduchovky, různé
soutěže, nafukovací hrad…

Připravované akce – na měsíce září a říjen 2016
3. 9.

od 9:00

Memoriál Vojty Šrámka

Hradozámecká noc

3. 9.

od 17:00

Kladrubský kolo-běh

10.9.

od 10:00

Jízda malých motocyklů a mopedů (100 km)

27. srpna od 19:00; klášter Kladruby

10.9.

Víme, kudy chodíme... nový konvent

10.9.

od 10:00

Kladrubská pětka

10.9.

od 13:00

Slavnosti vína a medu

10.9.

od 18:00

divadelní rok (4.): Dlouhý, široký a bystrozraký (Dokola)

13.9.

od 18:00

7. vernisáž výstavy: Tahem pera (do 30.10.)

13.9.

od 18:45

Koncert (jazz)

11.9.

Mše svatá v červenci a srpnu
každou sobotu od 18:00 (kromě 9. a 16. 7.
a 20. 8.); kostel sv. Jakuba

Víme, kudy chodíme... nový konvent

24.9.
24.9.

Monastýrování... aneb klášterní vzdělávání
od 17:00

28.9.

Svatojánský hudební festival – P. Šporcl, L. Brabec
Kladrubská desítka

1.10.

od 13:00

Hubertova jízda pro děti

8.10.

od 13:00

Hubertova jízda pro dospělé

15.10.

od 13:00

Den stromů

15.10.

od 16:00

Zábavné odpoledne pro seniory

21.10.

od 18:00

3. klubový večer: DUO Dubnička – Lahoda
redakce
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POEZIE Z KLADRUB
Prázdniny
Naposled zvonek zacinká
prázdniny přišly k nám,
už jen zbývá chvilka malinká
jen léto vítej nám.
Zamkněte všechny starosti
na velký, zlatý klíč
užijeme sobě radost,
než bude léto pryč.

V měsíci červenec a srpen 2016 se dožijí významného životního jubilea tito naši
občané:
SRPEN
Jamriška Josef (Kladruby)
Kačala Milan (Kladruby)
Duřpeková Jana (Kladruby)
Krejčová Marie (Kladruby)
Duspivová Květa (Kladruby)
Fiala Karel (Vrbice)
Bogdanská Danuše (Kladruby)
Hilf Pavel (Kladruby)
Šlapák Milan (Kladruby)
Med František (Kladruby)
Medová Alena (Kladruby)
Šiman Václav (Kladruby)
Malá Zdeňka (Kladruby)
Burian Josef (Kladruby)
Brichta Jindřich (Kladruby)
Abrahamová Alena (Kladruby)

ČERVENEC
Nosalová Marie (Kladruby)
Kristlová Daniela (Kladruby)
Zíková Marie (Brod)
Valachová Dana (Kladruby)
Mikšík Vlastimil (Kladruby)
Szábo Zdeněk (Kladruby)
Petříková Mária (Kladruby)
Stahl Josef (Kladruby)
Józová Iveta (Kladruby)
Stahlová Miluška (Kladruby)
Kellerová Jana (Kladruby)

Příroda láká do lesů,
k rybníkům, do strání,
ku nebetyčným útesům
jež zvou nás ke hraní.
Užijeme léta, krásných dnů,
kdy nechce se nám spát,
do našich krásných mladých snů
sílu jdem načerpat.
Až opět zvonek zacinká
a vrátíme se zpět
tu prázdninová vzpomínka
vykvete jako květ.

Blanka Krýslová

Všem našim jubilantům přejeme do dalších let jejich života hodně zdraví, síly
a tělesné i duševní svěžesti!
Městský úřad Kladruby
Sbor pro občanské záležitosti
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Máš nějaké další vzory?
Mým vzorem je rozhodně kladrubský běžec Tomáš Jaša a pak reprezentantka
ČR Zuzana Hejnová, která sice běhá jinou specializaci, 400 m překážky, ale má
pěkný styl. Taky si čtu v knížkách o běžcích a technice běhání, vždycky se tam
dozvím něco nového, co si pak sama vyzkouším.

Vnučka běhá s dědou
Sympatická tmavovlasá slečna Ivanka Kvasničková je žákyní zdejší základní
školy. Protože o ní vím, že ráda sportuje a že se s úspěchem zúčastnila několika
významných běžeckých závodů, požádala jsem ji o rozhovor.
Ivanko, začneme pěkně od začátku. Kdy ses rozhodla pro běhání a kdo tě
k tomuto sportu přivedl?
Začala jsem běhat před čtyřmi lety na začátku prázdnin. Už předtím se mi
líbilo, jak běhá můj děda. Viděla jsem, že pilně trénuje a pak nosí domů
diplomy a medaile, a chtěla jsem mít úspěch jako on. Nejprve jsem s ním
běhala jen tak pro radost, a když rodiče viděli, jak mě běhání baví, přihlásili mě
před třemi lety do TJ BANÍK STŘÍBRO na atletiku.

Co tě čeká v nejbližší budoucnosti?
Po jarním soustředění v italském Fanu budu během prázdnin individuálně
trénovat a na podzim mě čekají pravidelné závody. Mezi nejvýznamnější budou
patřit zbývající závody krajského poháru a mistrovství ČR.
Milá Ivanko, přejeme ti všichni mnoho úspěchů a vytrvalosti v tvé začínající
sportovní kariéře.
Marcela Hlaváčová

Můžeš jmenovat nějaké konkrétní závody, kterých ses už zúčastnila?
Ještě před svojí registrací v Baníku jsem běžela svůj nejdelší závod na 4 km
v Dolanech u Klatov. Skončila jsem mezi ženami na 8. místě. Mým prvním
závodem za TJ BANÍK STŘÍBRO bylo mistrovství Plzeňského a Karlovarského
kraje družstev. Skončili jsme tehdy na 3. místě a hned za rok jsme vyhráli zlato.
Soutěžím také v kategorii jednotlivců, před dvěma lety jsem přivezla zlatou
medaili za Bežce Tachovska, vloni jsem skončila jako druhá. Letos jsem
průběžně v Plzeňském poháru ve své kategorii na 2. místě.
Sportovní kariéra se neskládá jen ze samých úspěchů. Zavzpomínáš také na
nějaké nepodařené závody?
K nepodařeným bych přiřadila účast v krajském přeboru na dráze, závod se
běžel na 800 m v hale na Strahově, tam jsem přepálila začátek a nezbyly mi síly
do konce. Další závod, Kladrubská pětka 2015, nejdřív nezačínal vůbec dobře,
a nakonec jsem byla spokojená. Den před mojí účastí mě totiž štípl sršeň do
hlavy a rodiče mi řekli, ať raději neběžím. Ale když přijel děda, rozhodl, že to
můžu zkusit, přinejhorším že poběžím s ním. Už po startu jsem mu utekla a
vyhrála kategorii dorostenek.
Kdo je tedy vlastně tvým trenérem?

FOTO: Ivanka na stupních vítězů

FOTO.: Ivanka s dědečkem

Májový Open Cup 2016 – Velká cena Singing Rock

Dřív jsem trénovala já s dědou. Od podzimu roku 2015 jsem v oddíle Baníku
přestoupila ke starším žákům a specializuji se na vytrvalost. Mám výborného
trenéra, pana Alexandra Matulku. No, a teď trénuje děda se mnou. Na konci
letošního května přijel z ME veteránů z Portugalska, kde běžel závod na 10 km
a štafetu na 3x 2 km, byl tam dobrej.

Nádherné květnové počasí přivítalo v sobotu 21. května na venkovní
horolezecké stěně DDM Stříbro 56 mladých horolezců. Desátý ročník Rock
Point Překližka Cupu v lezecké všestrannosti mládeže pokračoval letošním
druhým závodem Singing Rock Májovým Open Cupem.
Široké závodní pole a známé tváře z různých koutů republiky (Brno, Slaný,
Praha, Plzeň, Cheb, atd.) slibovaly super výkony.
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Závod samotný probíhal jako obvykle – po dvou různě obtížných
kvalifikačních cestách jedna finálová. I přesto, že se rok od roku zvyšuje
náročnost kvalifikačních i finálových cest, muselo také tentokrát dojít
k „nekonečnému rozlézání“ těch nejlepších. Někteří finalisté dokázali pokořit
i tu nejnáročnější cestu, která byla na stěně připravena. Každý takový výkon byl
po zásluze odměněn potleskem.
Seriál Rock Point Překližka cup 2016 pokračuje za tři týdny dalším
závodem, kterým bude Kladrubský expres v lezení na rychlost /11.6./.
Pavel Nový
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a 11,33 s Kačky Matúšové ze Stříbra patřily k nejlepším v dvanáctileté historii
Kladrubského expresu. A jak rychle se vlastně závodníci po stěně pohybují?
Pro spoustu lidí je pohyb vzhůru a ještě v převisu možná nepředstavitelný. Ale
když vidíte některé kluky a holky doslova „vylétnout“ nahoru a ve výskoku se
dotknout vrcholové expresky, skoro se tomu nechce věřit ☺ Možná jen pro
zajímavost. Martin se při dosažení nejlepšího času pohyboval vzhůru
průměrnou rychlostí 0,83 m za sekundu, pro lepší představu 3 km/ h! Tomu se
říká souboj s gravitací! Však také on i Kačka dostali jako cenu za nejlepší čas
pořádnou čokoládovou bábovku na doplnění kalorií ☺ A samozřejmě medailisté
získali kromě diplomu a medaile i hodnotné ceny od sponzorů a zkrátka nepřišli
ani ti, kteří skončili pod stupni vítězů…
Takže jarní část Překližka Cupu je za námi a do té podzimní zbývá ještě
spousta času. Popřejme si navzájem krásné a prosluněné prázdniny či
dovolenou a na shledanou na dalším závodě v Plzni /nebo možná na skalách,
cyklovýletě, u vody a tak všelijak podobně ☺/.
Výsledky

FOTO: Finalistky D 3

FOTO: Udílení rad…

H1:
D1:
H2:
D2:
H3:
D3:
H4:
D4:

1. –
1. –
1. –
1. –
1. –
1. –
1. –
1. –

L. Jiřina, Klatovy; 2. – O. Mulač, Plzeň; 3. – V. Duník, Plzeň
E. Čechurová, Kladruby; 2. – T. Loukotová, Stříbro; 3. – D. Lípová, Cheb
Z. Štička, Stříbro; 2. – J. Voják, Kladruby; 3. – M. Kamenský, Cheb
M. Lešetická, Plzeň; 2. – M. Troníčková, Plzeň; 3. – A. Pitoňáková, Stříbro
V. Čechura, Kladruby; 2. – T. Jouja, Plzeň; 3. – O. Hartl, Cheb
K. Dvořáková, Brno; 2. – A. Artimová, Stříbro; 3. – E. Prokopová, Kladruby
M. Honsig, Tachov; 2. – D. Founě, Stříbro; 3. – D. Hrivňák, Stříbro
K. Matúšová, Stříbro; 2. – A. Kubíková, Cheb; 3. – R. Artimová, Stříbro
Pavel Nový

Kladrubský expres – 12. ročník
Léto budiž pochváleno??? Určitě ano, ale pro účast na závodech v lezení
na rychlost je asi jedním z důvodů méně početné účasti závodníků. Nebo se
snad někteří zalekli této dynamické a v lezeckém sportu méně obvyklé
disciplíny? Pravdivou odpověď bychom asi hned tak nenašli, každopádně i tento
závod vždy napoví, kdo je v celém seriálu Rock Point Překližka Cup ten
nejvšestrannější závodník. Také proto zde nemohli chybět zejména ti, kteří
bojují o nejvyšší příčky v celkovém pořadí a při účasti 33 závodníků byly
k vidění napínavé souboje.
Na sedmimetrové horolezecké stěně v tělocvičně Základní školy
v Kladrubech byly postaveny cesty A a B. Na každé z cest soutěžili závodníci
dvakrát v kvalifikaci a dvakrát ve finále, pořadí určoval součet nejlepších časů
z každé cesty. Kategorie H, D 1 a 2 měly cesty v kvalifikaci o něco kratší a mezi
jednotlivými pokusy přestávku, protože mírný převis přece jen ubíral síly. Starší
kategorie lezly obě cesty hned za sebou. Vzhledem k tomu, že se postavení
chytů na stěně každým rokem mění, nelze úplně srovnávat nejlepší dosažené
časy s minulými ročníky. Ale i tak časy 8,43 s Martina Honsiga z Tachova
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turnaje v Domažlicích 3. dubna se rozdávaly i medaile. Na nás sice zbyly jen ty
bronzové – za třetí místo, ale nutno přiznat, že děvčata na víc výkonnostně ani
neměla. V pěti turnajích se vystřídaly postupně všechny hráčky naší soupisky:
Kateřina Syrová, Hana Bártová, Kateřina Osmiková, Lucie Šavlová, Karolína
Lukášová, Kateřina Bártová, Adéla Steinerová, Michaela Pichová, Michaela
Křižková, Tereza Látalová a Kateřina Švýcarská.
Tabulka KP: 1. Volejbal Domažlice
2. VK Rokycany
3. Sokol Kladruby

10 10 0 0
30:1
10 5 0 0 5
16:15
10 0 0 0 10 0:30

30 bodů
15 bodů
0 bodů

Družstvo Domažlic postoupilo do kvalifikace o 1. ligu juniorek pro soutěžní
ročník 2016/ 2017 a nás čeká rozhodnutí, zda se tohoto soutěžního ročníku
přihlásit – pochopitelně jen do přeboru krajského. Šest hráček čeká maturita
a bude opravdu jen na jejich zvážení, zda to toho jít či nejít.
Pavel Petráň
FOTO: Kladrubský expres

Volejbal – mládež:
KP v minivolejbale 2015/ 2016 mladší žáci – trojice
Koncem měsíce dubna byl ukončen v této kategorii KP. Byly odehrány
celkem tři turnaje. Vždy se hrálo na USK v Plzni. Zatímco v 1. turnaji hrála tři
družstva a Sokol Kladruby skončil na třetím místě, v následujících dvou
turnajích startovala družstva čtyři – přibylo dr. USK B – a k překvapení všech –
jsme 2. turnaj v lednu vyhráli a své vítězství jsme dokonce dokázali zopakovat
i v turnaji třetím, a tím pádem se nám podařilo v krajském přeboru těsně zvítězit.
Sokol Kladruby reprezentovali tito hráči: Daniel Drudík, David Havránek,
Kryštof Ganobják a Michal Havránek.
Závěrečné pořadí: 1. Sokol Kladruby; 2. Slavie USK Plzeň A; 3. VK Kralovice
a 4. Slavie USK Plzeň B.
Pavel Petráň

KP Juniorek 2015/ 2016
Tato soutěž se hrála turnajově, a to na 5 kol. Sokol Kladruby pořádal
2. turnaj v Kladrubech, stejně tak se hrálo 2x v Domažlicích a jednou – na
počátku tohoto roku – také v Rokycanech. Nu a po skončení 5. závěrečného
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FOTO: KP 3 bronz
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Volejbal – ženy:
Volejbalový víkend v Holandsku
Juniorky z týmu TJ Sokol Kladruby byly pozvány na mezinárodní
volejbalový turnaj do holandského města Exloo, který se konal o víkendu
4. a 5. března.
Navázaly tím na dřívější spolupráci s týmem O.S.R., který v loňském roce
navštívil Kladruby a poměřil síly s volejbalovými týmy z plzeňského kraje.
Juniorky bojovaly celý víkend proti hráčkám z holandských klubů a sehrály
pět oficiálních zápasů v turnaji a další dva v promíchaných družstvech. Hrálo
se na dva vítězné sety. Děvčata si nakonec domů dovezla pohár, který jim bude
připomínat tento turnaj a společné zážitky.
Oba dva dny byl zajištěn doprovodný program v podobě společenských her
a aktivit. Ubytování a stravování bylo pod taktovkou rodičů hráček z týmu
O.S.R., a všechny zúčastněné juniorky tak měly veškerý možný komfort
a zázemí.
V létě se opět chystáme navázat na vzniklé přátelství mezi kluby a začínáme
plánovat společné soustředění a malý turnájek.
Juniorky jely ve složení: Hana Bártová, Kateřina Bártová, Lucie Šavlová,
Tereza Látalová, Karolína Lukášová, Adéla Steinerová, Kateřina Syrová,
Kateřina Švýcarská.
Aneta Škorvánková

Město Plzeň prožije atmosféru brazilského RIA
V době konání 31. letních olympijských her v Rio de Janeiru
od 5. do 21. srpna bude západočeská metropole jedním ze čtyř míst v Česku,
kde vznikne olympijský park. Hlavní park na Lipně doplní parky v Ostravě,
Pardubicích a v Plzni. Olympijský park Plzeň bude rozmístěn v areálu za OC
Plzeň Plaza. V prostoru kolem amfiteátru vznikne olympijská fan zóna
s velkoplošnou obrazovkou, na které budou moci návštěvníci sledovat přímé
přenosy z brazilského Ria, společně fandit českým sportovcům, a sdílet tak
atmosféru největší letošní světové sportovní události. Připraven je bohatý
doprovodný program. Prostor parku za řekou Mží nabídne možnost vyzkoušet si
různé sporty pod vedením odborných lektorů v 11 sektorech rozdělených podle
sportovních odvětví. Návštěvníci se tak seznámí s konkrétními plzeňskými
sportovními kluby.
Pro děti a mládež jsou ve všedních dnech v období od 8. do 19. srpna
připraveny příměstské tábory a sportovní kempy.

Sezóna 2015/ 2016 v KP1
Na přelomu března a dubna byla zakončena sezóna žen v Krajském přeboru
první třídy. Jak už jsme Vás dříve informovali, tak po první půlce ženy TJ
Sokola Kladruby vedly tabulku a zbylých 7 týmů se muselo spokojit až
s dalšími místy.
V druhé půlce už je ale neprovázelo potřebné štěstí a soupeřky nastupovaly
do zápasů s větším odhodláním a zkušenostmi z předchozích bojů. Zbytek
sezony tedy nepokračoval na vítězné vlně, ale střídaly se prohry s výhrami. Ale
vše nakonec dobře dopadlo a kladrubské ženy stály na „bedně“, obsadily krásné
třetí místo a dosáhly tím na svoje nejvyšší umístění v této soutěži.
Na podzim začíná sezona nová a doufáme, že se družstvu z Kladrub povede
minimálně stejně dobře jako v té předešlé.
Složení družstva: Barbora Lindová, Terezie Lindová, Jana Kaslová, Aneta
Škorvánková, Radka Kuvíková, Lenka Korbelová, Světlana Vachtová, Kateřina
Bradáčová, Lucie Prokopová, Martina Kourová, Veronika Turková, Šárka
Pomyjová, Markéta Kučerová, Kateřina Osmiková.
Za celé družstvo děkuji všem fanouškům, kteří nás podporovali a vytvářeli
nám někdy až neskutečnou atmosféru, a těším se na naši další spolupráci
v sezóně nadcházející.
Aneta Škorvánková
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Pořadatelem Olympijského parku Plzeň je statutární město Plzeň,
zastoupené Odborem prezentace a marketingu a Odborem sportu Magistrátu
města Plzně.
Bližší informace o přípravách parku, příměstských táborech, sportovních
kempech a konkrétním programu najdete na a www.sport.plzen.eu. Další české
olympijské parky představují webové stránky www.olympijskeparky.cz.
Adéla Kuželíková
Magistrát města Plzně
Odbor prezentace a marketing
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VÍTE, ŽE…
… ordinace obvodní lékařky bude v Kladrubech uzavřena
do 5. 9. 2016; ordinační hodiny ve Stříbře budou zachovány

od

30. 6.

… do konce května byla splatnost poplatků za psy
… 15. 6. 2016 proběhlo v obřadní síni MěÚ v Kladrubech rozloučení
předškoláků s mateřskou školou; do 1. třídy ZŠ nastoupí 21 nových žáčků
… dne dětí v Kladrubech konaného 29. 5. 2016 se zúčastnilo 194 dětí
… Kladrubské lesy, s.r.o. budou v době od 8. 8. do 21. 8. 2016 čerpat řádnou
dovolenou, tudíž dojde k uzavření celého provozu
… Mateřská škola v Kladrubech bude uzavřena od 25. 7. do 19. 8. 2016
… v lokalitě Kladruby – západ jsou volné ještě 4 parcely na stavbu rodinných
domů
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Poděkování:
Paní Jaroslava Dvořáková by ráda poděkovala Danielu Drudíkovi, Sabině
Žákové a Haně Duspivové za nalezení telefonu.
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