
Oblíbený dětský hrdina z Kouzelné 

školky Michal Nesvadba zavítal již po 

druhé v tomto roce do Stříbra

Dětské představení s Michalem Nesvadbou 
se uskutečnilo ve čtvrtek 25. září v kulturním 
domě ve Stříbře. MKS Stříbro připravilo tento 
zábavný pořad zejména pro mateřské školy. 
Možnost zavítat na představení se svými 
ratolestmi využila též řada rodičů. Michal 
Nesvadba uvedl svou show zajímavým 
sloganem - „nohy dáme na ramena, budeme 
si držet palce, aby nám nespadl kámen ze 

srdce, třeba rovnou na nohu“. Po celou dobu 
byly děti v blízkém kontaktu s moderátorem. 
Hrály si s ním. Představení hýřilo řadou 
překvapení a legrací, střídaly se malé a velké 
loutky, objevilo se mnoho zajímavých kostýmů, 
a bylo vytvořeno mnoho dárků ze samolepicí 
pásky. Tu Michal zapojil do všech magických 
her a ty proložil několika písničkami. Na závěr 
nechybělo ani pohlazení - velkou pohádkovou 
rukavicí. Michal se dětem líbil natolik, že 
nechtěly odejít. Fotily se s ním a dostaly  
i autogramy.      dP.

MICHAL NESVADBA ROZVESELIL DĚTSKÉ TVÁŘE

Dnes se dočtete :
●  vítání občánků

●  volby 2008 

●  nový sběrný dvůr

●  pozvánky MKS

●  události ve Stříbře



VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Z 16 pozvaných dětí „přišlo“ do obřadní 
síně stříbrské radnice 13 nových občánků. 
Převažovali chlapci. Přivítání přednesl 
předseda sboru pro občanské záležitosti 
– Ing. Josef Sazama. Přejeme všem: 
Adamu Čipčalovi, Vítězslavu Dvořáčkovi, 

Nele Krotanové, Štěpánu Sukovi, Petru 
Harvilovi, Lukáši Bulínovi, Anežce Dlouhé, 
Nicolasi Slunečkovi, Kateřině Benešové, 
Františku Nedvědovi, Nicolasi Míčkovi, 
Anežce Šimkové a Ondřeji Staňkovi hodně 
štěstí a radostných chvil v životě.    dP.

ÚVODNÍK
Miluji masáž a určitě nejsem sám, 

komu dělá dobře. V měsíci říjnu jsem 
byl masírován víc než je zdrávo,  
a přestože tělo nic necítilo, dostal jsem 
tzv. do těla.

Nekončící a opakující se předvolební 
a k c e  d e n n ě  m a s í r o v a l y  m n e   
a spoluobčany bez rozdílu. Snaha 
získat voliče a dovést je k urnám byla 
tak zoufalá, že někteří použili různé 
zbraně, počínaje známými osobnostmi, 

zpěváky, přes rozdávání růží až po 
samotný kamion, který by ( lidově 
řečeno ) pohnul i volem. Ano, je jiná 
doba a předvolební boj už k volbám 
patří. 

Přestože jsem se snažil maximálně 
těmto teatrálním představením vyhnout, 
přiznám se, že  jsem jednou neodolal a 
část projevu řečníka XY jsem zaslechl. 
Na všechno znal řešení, sebe chválil, 
ostatní hanil, radil, sliboval nemožné….  

až mi blesklo hlavou, zda to není sám 
Ježíšek…Nebyl...a v tu ránu mne polil 
studený pot. Masáž nekončí, ale bude 
pokračovat dál s přívlastkem vánoční. 
Z televize, výloh,… ze všech médií na 
nás bude zahájen vánoční útok. Že 
jsem vás vyděsil? Nebojte se, stejně 
jako v letech minulých to zvládnete. 
Vždyť přeci Vánoce jsou svátky klidu.  

                                                Šfr



RADIM UZEL - ROZHOVOR
Povídání o sexu s nezbytnou dávkou 

humoru - to bylo rozjímání známého 
sexuologa Radima Uzla na téma „ Erotika 
a politika“ v rámci předvolební kampaně,   
která se konala ve středu 8. října  
v kině Slávia. Radim Uzel je porodníkem, 
gynekologem a také sexuologem již 42 
let. A byť už je v důchodu a aktivní praxi 
nevykonává, je plně vytížen, působí jako 
soudní znalec a poradce. 

Rozhovor:
„ Pane Uzle, na co se lidé nejčastěji 

ptají?“
„To je trošičku věkově rozlišeno. Dělám 

besedy pro mládež, pro lidi středního věku 
a dokonce i pro seniory. Mládež nejvíce 
zajímá problém antikoncepce a sexuálně 
přenosných nemocí. Lidé středního věku 
se zajímají spíše o partnerské vztahy, 
eventuálně o partnerskou nevěru. A lidé 
třetího věku , jak se říká, zajímají problémy 
stáří a eventuálně sexualita jejich věku. 
Ono je to různé. Pokud jde o publikum 
smíšené, tak se vždycky musí dostat od 
každého trochu. A nejlepší je vyzvat lidi 
k písemným dotazům, protože pak se 
neostýchají. Bohužel zde to nešlo, protože 
posluchačů bylo málo.

„Dokáže Vás ještě něco v lidské 
sexualitě překvapit?“

„To je velmi častý novinářský dotaz 

a já mám vždycky strach, že bude 
položen, protože vypadám jako machr. 
Ale nepřekvapí mě nic. A také se hodně 
dlouho nevyskytla otázka, se kterou bych 
si nevěděl rady. Obávám se, že to vypadá, 
jako nějaké vychloubání, ale je tomu tak.“

„Který dotaz Vás nejvíce rozesmál?“
„ Nedávno se mě ptala při besedě jedna 

středoškolská třída, co bych dělal, kdyby mi 
upadl penis? Někdy jsou dotazy opravdu 
velmi kuriózní a i plné gramatických chyb. 
Rozesmálo mě například „ať řeknu něco 
o sexu se zvýřaty“  nebo i slovo „ lýzat“ 
(smích).

„Prozradíte něco o sobě? Co Vy a sex?“
„Tuto otázku dostávám také poměrně 

často. A odpověď je velice univerzální, 
protože jsem průměrný. Existuje taková 
brožurka. Je to průzkum a jmenuje 
se: „Sexuální chování občanů České 
republiky“ a tam jsou tabulky - od kdy do 
kdy, jak dlouho, jak často - a já neopomenu 
v každém věku to čas od času zkontrolovat. 
Je možné říct, že jsem veskrze průměrný 
ve všech sexuálních parametrech. Snad 
kromě délky trvání manželství! 50% 
populace se rozvádí a já jsem v jednom 
manželství již 42 let s jednou ženou! Takže  
to je taková trošku výjimka.“

„Na závěr - co by mělo lidi z Vašeho 

oboru zajímat nejvíce?“
„Je to plánované rodičovství, základní 

lidské právo. Snažíme se lidi informovat 
o tom, že každý člověk má právo se 
svobodně rozhodovat o počtu svých dětí.  
To považuji za nesmírně závažné. Když to 
říkám někdy mladým lidem, tak se na mě 
koukají nechápavě, protože to považuji za 
samozřejmost.

Děkuji za rozhovor a přeji šťastnou cestu. 
                                                     dP.

Dvě hodiny po poledni se v pátek 17.října 
otevřely volební místnosti po celé zemi. Češi 
rozhodli o složení třetiny Senátu a o tom, 
které strany povedou jednotlivé kraje.  dP.

VOLBY 2008

Součástí předvolební kampaně  bylo  
i vystoupení Kateřiny Brožové. Zazpívala 
písně nejen z muzikálů, například Noc na 
Karlštejně, ale i swingové songy. Došlo 
i na několik společných duetů s Pavlem 
Vítkem. Oba umělci se nechali slyšet, že 
se naše město pyšní opravdu nádhernou 
radnicí, že se jim zdá opravdu pohádková. 
Na její počest „vystřihli“duet známých písní  

z filmu Šíleně smutná princezna. Přihlížející  
návštěvníci přivítali také hokejistu Jiřího 
Šlégra. Mnoho lidí využilo možnost 
vyfotografovat se s ním a nechat si fotografii  
podepsat. I přes chmurné deštivé  počasí 
vydrželi návštěvníci až do konce programu. 
Před deštěm je zachránily deštníky, které 
se na náměstí v rámci kampaně rozdávaly.   

                                                          dP.

PŘEDVOLEBNÍ KAMPAŇ VE STŘÍBŘE



Na úvod tohoto dílu bych chtěl 
požádat laskavého čtenáře o jistou 
dávku shovívavosti, neboť tématem 
následujících dvou vyobrazení bude 
ještě ulice Boženy Němcové. To je 
způsobeno především tím, že tato 
místa jsou nezapomenutelně vázána  
k mému dětství a potom i skutečností, 
že jeden ze snímků se mi podařilo 
objevit teprve nedávno. 
První záběr již vlastně známe  
z minulého Zpravodaje. Tentokrát 
jsme ale na počátku let šedesátých  
a jak zřejmo, komunální zámečnictví, 
klempířství a instalatérství (čp.128) 
se ještě stále do ulice prezentuje 
štítem nad jednopatrovým průčelím. 
Při pozornějším průzkumu možná 
zjistíme, že povrch vozovky byl v tomto 
úseku pouze prašný. Kostky, směrem 
k „Benešovce“, začínaly až na rozhraní 
čp.127a128. Záď zde právě parkujícího 
kabrioletu zn. Mercedes doplňovala 
velká plynová bomba, přičemž vůz ten 
byl vlastnictvím pana Šlosara, jinak 
dlouholetého vedoucího výše zmíněné 
provozovny Komunálních služeb. 
Přízemní domek vlevo (čp.125), 
mám v dětských vzpomínkách spojen  
s manželi Červených, kterýžto pár 
svým vzhledem v mých očích naplňoval 
představu prototypu pohádkového 
dědečka a babičky. (K přístavbě patra 
na jejich chaloupce došlo v r.1996.) 
Pravá strana ulice pak doznala zásadní 
změny v souvislosti s výstavbou bloku 
činžovních domů čp.132-135. Ty byly 
dokončeny v r.1958 a fronta ulice 
tak v těchto místech zhruba o 2 m 
rozšířena.
Křížení dnešní ulice Boženy Němcové 
s ulicí Kostelní nám z nadhledu 
kostelní věže přibližuje dokument  
opět poněkud staršího data. Dle 
stavu zástavby vznikl v předválečném 
období, někdy po r.1924. (Tehdy se ul. 
B.Němcové zvala Špitálská, zatímco 
Kostelní si své jméno ponechala.) Zde 
přepokládám, že řada domovních štítů, 
při středu dolního okraje, existovala 
ještě po válce. V téže době bychom tu 
také nalezli i jednu z obecních kašen, 
patrnou jako obdélníkový útvar, přímo 
na styku uvedených ulic. Její zrušení 
je asi rovněž možno spojovat s výše 
uvedenými dispozičními změnami.
Tím je naše toulání ulicemi města 
Stříbra fotograficky vyčerpáno. Zbývá 
ale ještě rozhlédnout se trochu po nej-
bližším okolí. A kde jinde začít, nežli 
u proslulé Červené lávky. Snímků „an 
face“ asi neexistuje mnoho. Přiložený 
produkt fotoaparátu Pionýr jsem 
osobně spáchal o prázdninách r.1953 
a kromě chátrající dřevěné konstrukce 
zmiňované lávky, zachycuje i postavu 
rybařícího Láďi Volfa, syna populárního 
stříbrského pekaře (dnes pekárna  
U Klimešů). V kauze „Červená lávka“ 
budeme pokračovat  ještě příště.
                            připravuje Franta Samec

VZPOMÍNÁME NAD „ STARÝMA FOTKAMA“



Pan Adolf Samec,
 správce muzea a archivář města 

S t ř í b r a , o k r e s n í  k o n z e r v á t o r  
státního památkového úřadu 
Praze. 

V našem městském muzeu 
e x i s t u j e  r u č n ě  p s a n á  k n i h a  
n a z v a n á  S o u h r n n ý  z á z n a m  
počátků muzea a archivu ve 
Stříbře. Autorem je pan Adolf 
Samec, sám zapsal své tituly na 
první stránku, opatřil j i razítkem 
Muzeum města Stříbra. 

Další nápis hlásá, že muzeum 
bylo převzato pod českou národní 
správu dne 15. května 1945 
místním národním výborem ve 
Stříbře. 

Je po 2.světové válce, ve 
městě je poměrně velká  posádka 
16. obrněné divize 3. americké 
armády generála Pattona a velí jí 
plukovník Ch. H. Noble. Město je 
přeplněné německými uprchlíky 
ze zničené velkoněmecké říše, 
jsou tu zajatci různých národností, 
procházejí j iní zajatci. Předsedou 
revolučního národního výboru 
je ustanoven Rudolf Křivanec, 
jeho místopředseda Adolf Vešta, 
kterého čtenář i  této rubr iky 
zpravodaje znají jako pozdějšího 
k r o n i k á ř e  m ě s t a .  D o  S t ř í b r a  
přijela první jednotka Revoluční 
gardy kapitána Čechury. V knize 
pana Vladimíra Bystr ického 
Stříbro 2000 se píše na str. 113 , 
že nekontrolovatelná moc těchto 
gard leckde vedla k výstřelkům 
v  c h o v á n í  v ů č i  N ě m c ů m   č i   
k v lastnímu obohacování,  čímž 
si gardy vysloužily i nelichotivé 
přezdívky. Všechny tyto údaje 
uvádím proto, abych čtenářům  
tohoto článku připomněla, do 
jakých poměrů pan Samec přišel 
muzeum ve městě převzít. 

Cituji: Převzal jsem klíče od 
čtyř muzejních místností z rukou 
Václava Ichy, akademického 
sochaře ve Stříbře.Ani jeden 
z muzejních předmětů nejevil 
z n á m k y  p o  i n v e n t a r i z a c i , 
katalogizaci či konzervaci. 
Vrstvy prachu byly tak mocné, 
ž e   n e b y l o  m o ž n o  r o z e z n a t i  
pravý tvar předmětu. Chtěl jsem 
se vzdáti a vrátit zas do Plzně. 
Jedině vědomí, že mě je tu 
třeba a republika čeká na práci 
od nás všech, mě od rezignace 
odradila. Moc si této věty vážím, 
proto jsem ji napsala výraznějším 
písmem. Vyjadřuje poválečné 
nadšení českých obyvatel.

Další práce popisuje pan Samec 
jako strast ip lné,  t řeba bylo 
vyvezeno 30 for smetí, získány 
další místnosti pro muzeum, bylo 
jich v roce 1946 celkem 13. Na 
práci byli najímáni Němci, o kterých 

píše, že pracovali s pověstnou 
německou leností. K tomu si 
dovolím podotknout, že Němci 
čekali na odsun z míst, kde žili 
staletí,  a vlastně pro práci neměli 
žádnou motivaci. Pan Samec se 
zúčastňoval muzejnických kurzů, 
chystal předměty na krajinskou 
výstavu, konanou v našem městě 
5 .  a ž  2 1 .  č e r v e n c e  1 9 4 6 ,  d á l  
konzervoval muzejní předměty, 
chystal místnosti pro archeologii , 
vyřizoval úřední věci, vyhotovoval 
seznamy muzejních předmětů. 
Taková poznámka: knihy si váži 
sám- je až dojemná. Dne 18. 7. 
1946 se uvázal pan Samec konat 
funkci okresního konzervátora 
po minulém, neznámo kam 
zmizelém konzervátorovi, který 
svou funkci nikdy nezastával. 
Každodenní zápis činností pana 
Adolfa Samce  přivede  čtenáře 
tohoto deníku v údiv, jednak co 
všechno dělal , jak se staral, 
aby nepřišly v niveč předměty po 
odsunovaných Němcích, jakou 
vykonával manuální práci při 
úklidu celého muzea, průjezdu  
a také chodníku. 

Třeba v srpnu r. 1946 třídil 
materiál v bytě po profesoru 
Jiřím Schmidtovi a po profesoru 
E r n s t b e r g e r o v i ,  p r o h l í ž e l  
knihovnu u bývalého ředitele 
n ě m e c k é h o  g y m n á z i a   Vo s k y, 
přebíral  knihy ze zrušeného 
ž e n s k é h o  k l á š t e r a  ( z ř e j m ě   
v Mánesově ulici před konviktem).
Pánové Schmidt a Ernstbergerové 
stojí za vysvětlení, protože patřil i 
k německé elitě města Stříbra. 
Rodina Ernstbergerů vlastnila 
vilu č. 548 , dnešní mateřskou 
školku na Palackého ulici. Josef 
Ernstberger navrhl  budovu kina 
invalidů s reliéfy na přední stěně, 
podle přání své matky dal postavit 
kapličky pro 14 zastavení křížové 
cesty na Ronšperku a byla podle 
jeho návrhu renovována mostní 
věž. Karel Ernstberger navrhl 
novou instalaci pomníku obětem 
1.světové války. Dnes pomník 
stojí v atriu muzea. Další neméně 
významnou osobou byl profesor 
Georg Schmidt, který vedl kroniku 
města , pořádal různé historické 
přednášky.

Z d e  s i  d o v o l í m  o c i t o v a t ,  c o   
o sobě napsal syn pana Adolfa  
Samce František.  Zanedlouho 
jsme se však přestěhovali do 
čísla 127 v ulici Boženy Němcové, 
kde tou dobou sídlilo městské 
muzeum. Jeho správcem se totiž 
stal můj otec, později k práci přibyl 
i archiv. Díky této skutečnosti 
jsem tak v klukovských letech 
zažíval skvělá dobrodružství 
odhalování ta jemných zákoutí  

našeho města.Otec se z titulu 
své funkce zcela ponořil do 
sběru muzeálií a archiválií, j ichž 
se tou dobou po městě nalézalo 
nepřeberné množství. A na svoje 
výpravy mě s sebou často brával.
Tak jsem měl příležitost prolézat 
opuštěnými domy, půdami, sklepy 
a dvorky a přitom postupně  
a nenápadně nasávat to, čemu 
se říká GENIUS LOCI, j inak 
řečeno dostávat město Stříbro 
pod kůži, výsledkem čehož je můj 
stříbrofilní patriotismus.

Snad abych přiblížil, jak taková 
expedice za muzeáty probíhala. 
Zčasta tak, že na počátku bylo 
…….slovo. Asi v tom smyslu:“Máme 
tady, v tom domě, na té půdě….. 
dvě místnosti plné starých věcí 
a příští týden to potřebujeme 
mít vyklizeno. Buď si to odvezte, 
nebo to v pátek spálím, vyvezu 
na smetiště, ….“Tak nezbylo 
než vzít ruční vozík a vyrazit 
zachránit alespoň to NEJ. Někdy 
otec využil i služeb povozníka 
pana Marka. Takové případy jsem 
zvlášť miloval, neboť pan Marek 
provozoval povoznictví s párem 
koní, kteří pak po příjezdu do 
muzejního průjezdu pofrkávali, 
pohazovali hřívami a vydávali 
nezapomenutelný příjemný odér. 

Zpět k deníku pana Adol fa 
Samce. Píše se rok 1947, první 
rok dvouletky, což znamenalo 
dvouletý hospodářský plán obnovy 
válkou zničeného hospodářství. 
Pro naprostý nedostatek uhl í  
a jakéhokoliv paliva  trvaly 
uhelné prázdniny až do března. 
Jakmile dostal pan Samec první 
topivo, konzervoval 54 štočků 
pěveckého spolku stříbrského, 
započa l  s  l i kv idac í  výs tavy  
betlémů od Vánoc a opravoval 
škody způsobené mrazy na 
vodovodním potrubí. Hezká práce 
muzejníka a archiváře. V březnu 
se také zúčastnil kurzu kronikářů 
okresu Stř íbro a konference, 
vedené profesorem Fridolínem 
Macháčkem. Tento pán měl ke 
Stříbru vřelý vztah, uspořádal tu 
besedy  o dějinách města, aby 
podnítil zájem nových obyvatel 
této oblasti o historii. 

Pro výstavu Čas, náš pán  
a velitel opravil a připravil pan 
Samec 101 hodinových strojků. 

V měsíci dubnu vyjednal pan 
Samec pobyt znalkyně národopisu, 
která bude folklor našeho kraje 
z p r a c o v á v a t  a  z v e ř e j ň o v a t .  
Jmenovala se Kožmínová.Hodně 
o této paní píše, kde bydlela  
a  čím se zabývala.

Když dnes přijdete do našeho 
muzea v roce 2008, najdete 
tu lebku medvěda jeskynního, 

PAN ADOLF SAMEC



kterého přivezl pan Samec dne 
12.6. 1947 od pana ředitele  
O. Horáčka. To vše tu je napsáno, 
jak ji konzervoval. 

V červenci asi roku 1948  
s archeology ze státního ústavu  
v Praze a  s panem Adolfem 
Veštou zahájil i vykopávky u 
Záchlumí. Je najato šest dělníků, 
nad předpokládanými mohylami 
byly pokáceny stromy, pak 
odkryta lesní prsť. Objeveno 
žároviště, nádoby, střepy. I místní 
obyvatelé Kšic, Záchlumí a Cebivi 
obdivovali nálezy. Přes noc hlídal 
naleziště kšický hajný. Všechny 
nálezy byly zabaleny a odvezeny  
do muzea. Zde je pak pan Samec 
konzervoval a připravoval pro 
instalaci. 

V roce 1949 opustily čtyři 
řádové sestry – Němky – klášter 
v Mánesově ulici a budova byla 
přebudována na mateřskou školku 
s celodenním provozem. Na tuto 

skutečnost vzpomínala také paní 
Růžena Kolářová, dlouholetá 
ředitelka mateřských škol ve 
městě. 

Také se v roce 1949 pilně chodilo 
na mandelinku bramborovou, 
i pan ředitel muzea šel sbírat 
amerického brouka k Víchovu. V 
roce 1950 do muzea přišli 2 ruští 
letci a 3 inženýři, kteří práškovali 
pole právě proti mandelince 
bramborové.  

Se zalíbením jsem si přečetla 
zápis: 27.8.1950- neděle- 
nakládání cihel pro stavbu 
kravince  ve Stříbře. Ten pak 
podle pamětníků stál v oblasti 
dnešního kruhového objezdu. Dál 
pak pan Samec odvezl v tento den 
malované skříně, kříže, relikviáře  
a stříbrskou madonu od paní 
Kostiálové, vdovy po soudním 
radovi. Bylo to také z pozůstalosti 
po sulislavském starostovi Adamu 
Králenci. Tak různorodou práci 

musel vykonávat. 
Na jednom místě pan Samec 

uvádí, s datem 14. 12. 1950: 
Ve  Stříbře řádí epidemie 
hnisavé infekce, spály, záškrtu, 
epidemické žloutenky, planých 
neštovic měrou nebývalou. 

K této vší práci pan Samec hraje 
a režíruje ochotnické divadlo, 
hráli řadu kusů, Paní Mariánka, 
matka pluku, Vasa Železnovová, 
Strakonický dudák a určitě  
i další. 

Jiný zápis svědčí o tom, že 
v roce 1950 se slavil svátek 
slovanských věrozvěstů Cyrila  
a Metoděje a také Mistra Jana 
Husa 5. a 6. července. 

Určitě najdu ještě další zajímavé 
zápisy v této podnětné knize, 
třeba o stříbrských hostincích, 
a podělím se s vámi o tyto 
neopakovatelné zprávy.

Jindřiška Netrvalová kronikářka

ZEMŘEL NEJSTARŠÍ OBČAN STŘÍBRA
Z e m ř e l  n e j s t a r š í  s t ř í b r s k ý  
občan pan Karel Mužík. Ve věku 
nedožitých 98. narozenin zemřel 
pán, kterého jste mohli ještě 
nedávno potkat, jak jde z města 
po Palackého ulici. Stále jsem 
doufala, že se stovky dožije, ale 
život si dělá, co chce. 
V  p r o s i n c i  r o k u  2 0 0 3  j s e m   
s  p a n e m  M u ž í k e m  n a t o č i l a   
a zveřejnila rozhovor. Teď se mi 
zdá na místě z něho ocitovat, že 
jeho tatínek padl v 1. světové 
válce, že vždy dbal o své zdraví, 

pravidelně cvičil v Sokole a nikdy 
nekouřil. Naučil se na vojně jezdit 
na koni  a to se mu pak velmi 
hodilo, když  se dal k četnictvu. 
Byl po otci válečný poškozenec, 
tak měl přednost. Mnohdy mu 
šlo o život, sloužil v Chomutově 
a Mariánských Lázních, kde  
v 30. letech síli l t lak henleinovců. 
M n o z í  s i  h o  p a m a t u j e m e   
u dopravní policie jako zkušebního 
komisaře při řidičské zkoušce. 
Pracoval do svých 80 let, pak už 
v jiných profesích než u policie. 

Své vypravování prokládal vtípky: 
Kdybych byl knězem, dával bych 
odpustky, když jsem policajt, 
dávám pokuty. 
Vzpomeňme na pana Karla Mužíka 
jako na pracovitého ukázněného 
člověka. 

Nejstarší občankou našeho 
města je v současnosti p a n í  
K a t e ř i n a  A r g m a n o v á , narodila 
s e  r o k u  1 9 1 0  a  ž i j e  v domě  
s pečovatelskou službou. 

 Jindřiška Netrvalová, kronikářka
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Blíží se splatnost místního poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů.

Dle vyhlášky je splatnost nejpozději 
do 31.10. kalendářního roku.

Upozorňujeme, že 31.10.2008 je pátek a 
pracovní doba je jen do 13.30 hod.

Myslete na to a zaplaťte včas, ať se 
vyhnete nejen frontám, ale především 
nemilému navýšení ve výši 50 %  
z neuhrazené výše poplatku. 

Informace o poplatku:

viz stránky města Stříbra – www.mustribo.cz : 
Informace –  obecně závazné vyhlášky 

–  poplatky –  místní poplatek za odpady 
Místní poplatek - odpady - informační 

letáček o poplatku za odpady.

SPLATNOST POPLATKU ZA ODPAD

REFERENDUM SE USKUTEČNÍ DO 90 DNŮ
Na posledním říjnovém zasedání 

Zastupitelstva města Stříbra se s definitivní 
platností rozhodlo o konání referenda  
v záležitosti s výstavbou větrných elektráren 
v okolí Stříbra. V období do 90 dnů bude 
referendum uskutečněno a podle dosavadních 
informací by se termín konání referenda měl 

uskutečnit v polovině prosince 2008. Občané 
budou mít jedinečnou možnost odpovědět 
na otázku : „Souhlasíte s výstavbou větrných 
elektráren na území Stříbra“ a svou odpovědí 
ovlivnit další vývoj výstavby větrného parku 
v okolí Stříbra. Společnost ČEZ v posledním 
prohlášení svůj záměr výstavby celkem 13 

větrných elektráren zredukoval na 6 větrných 
gigantů. Přestože se postoj radnice a občanů 
v některých otázkách kolem větrníků liší, 
budou to právě občané, kteří o výstavbě 
větrného parku rozhodnou. Termín konání 
referenda bude oznámen na listopadovém 
zasedání Zastupitelstva města.

NOVÁ DOPRAVNÍ ZNAČKA
Co je to dopravní značka „Zimní 
výbava“?
Dopravní značky „Zimní výbava“ a „Zimní 
výbava-konec“ jsou nové dopravní 
značky, které platí od 1. 7. 2008. Označují 
úseky pozemní komunikace na kterých 
je povinnost mít vozidlo kategorie M 
a N vybaveno pro provoz za zimních 
povětrnostních podmínek z hlediska 
použitých pneumatik.

Co přikazuje tato nová značka?
Dopravní značka „Zimní výbava“ přikazuje 
řidiči motorového vozidla pokračovat  
v jízdě jen za použití zimních pneumatik. 
A to na všech kolech (u vozidel do  
3 500 kg včetně) nebo pouze na hnaných 
kolech (u vozidel nad 3 500 kg). Limitní 
hmotností 3 500 kg je pro účely této 
značky myšlena maximální přípustná 
hmotnost vozidla, podle staré legislativy 
hmotnost celková.

Co je to zimní pneumatika?
Za zimní pneumatiku je považována 
pneumatika, na jejíž bočnici je vyznačeno 
označení M+S nebo M.S nebo M/S nebo 
MS  či terénní pneumatiky.

Co musí dále splňovat tato zimní 
pneumatika?
Hloubka vzorku hlavních dezénových 
drážek nebo zářezů pneumatiky musí být 
nejméně 4 mm na všech kolech (u vozidel 
do 3 500 kg) a nebo nejméně 6 mm na 
všech hnacích kolech (u vozidel nad 3 
500 kg).

Proč právě 4, případně 6 mm?
Podle průzkumů a také na základě 
zkušeností bylo zjištěno, že zimní 
pneumatika s hloubkou dezénu nižší než 
4 mm (u vozidel do 3 500 kg) již ztrácí 
své vlastnosti na sněhové pokrývce, 
ztrácí tzv. samočistící efekt.

Mohu použít protektorované 
pneumatiky?
Ano, mohou, musí být označeny výše 
uvedeným značením tj. M+S nebo M.S 
nebo M/S nebo MS či terénní pneumatiky.
Jak je to s přívěsem?
Na vlastní přípojné vozidlo se povinnost 
vyplývající z této značky nevztahuje, 
povinnost je vztažena na motorové 
vozidlo kategorie M a N, které toto 
přípojné vozidlo táhne.

Je možné zimní pneumatiky nahradit 
sněhovými řetězy?
Ano, v případě, že vozovka je dostatečně 
pokryta sněhovou nebo ledovou vrstvou.

Kdy platí tato značka?
Tato dopravní značka platí od 1. listopadu 
do 30. dubna. Pod značkou může být 
případně umístěna dodatková tabulka s 
uvedením odlišné úpravy doby platnosti.

Kde končí platnost příkazu?
Platnost příkazu této dopravní značky 
ukončuje pouze dopravní značka “Zimní 
výbava-konec” (č. C15b) 

Zjistím někde, na které komunikaci je 
značka umístěna?Ministerstvo dopravy 
bude podporovat zveřejnění informací o 
umístění této dopravní značky na pozemních 
komunikacích.



Lidé ve Stříbře na Tachovsku a jeho okolí 
mohou využívat nový sběrný dvůr odpadů,  
do kterého se přestěhuje stávající sběrna 
z Nerudovy ulice. Stavba o nadstandardní 
velikosti 3 200 m2 byla postavena za necelé 
čtyři měsíce na pozemku města  v prostorách 
areálu bývalých kasáren. Sběrna přijímá 
všechny druhy odpadů, které vyprodukují 
domácnosti, včetně nebezpečného. 
Spádově slouží pro více než 11 000 lidí 
ze Stříbra i okolí. “Plochou je tento sběrný 
dvůr největší v kraji. Jednorázově se do 
něho dá umístit až 600 tun odpadů,” uvedl 
Bc. Marek Sýkora z regionální rozvojové 
agentury (RRA) Plzeňského kraje. Stavba, 
zabezpečená kamerovým systémem, 

oplocená a osvětlená, stála 5,6 milionu 
korun. Evropská unie zaplatila 90 procent, 
tedy maximum možného, město Stříbro 
dofinancovalo zbylých 600 000 korun. 
“Pro sběrný dvůr jsme využili zadní část 
bývalých vojenských kasáren. Upraven 
byl pro zastřešení kontejnerů například 
přístřešek, pod nímž kdysi stávaly tanky,” 
uvedl starosta Miroslav Nenutil. Podle něj 
jde o první dokončenou investici v areálu 
čtyřicetihektarových městských kasáren, jež 
se snaží město spolu s developerskou firmou 
Waystone oživit. K dispozici je speciální 
místo pro ukládání biologicky rozložitelných 
odpadů rostlinného původu, (například listí, 
větví, trávy a štěpkovač na drcení dřevní 

hmoty). Dvůr je vybaven i speciálním 
ekologickým skladem s nádobami pro 
ukládání nebezpečných odpadů v tuhé 
a kapalné podobě. „Nedořešen zatím 
zůstává stavební materiál, který bude ještě 
nutné regulovat objemově i časově,“ dodal 
jednatel provozovatele Petr Strankmüller. 
Občané budou služeb dvora užívat zdarma. 
„Musí se ale prokázat dokladem o uhrazení 
částky za svoz komunálního odpadu 
nebo průkazem totožnosti,“ sdělil starosta 
Miroslav Nenutil. Drobní podnikatelé budou 
využívat dvůr za poplatek. Připomeňme, 
že  za odpad odhozený do lesa všem hrozí 
pokuta a ještě ničíme životní prostředí sobě 
i budoucím generacím!              dP.

STŘÍBRO MÁ NEJVĚTŠÍ SBĚRNÝ DVŮR V KRAJI

Projekt „Sociální automobil“  pomohl 
v naší zemi rozdat už více  než 200 
vozů, které pomáhají  handicapovaným 
žít pestřejší život.  Město Stříbro také 
nabídlo pomocnou rurku a spolu s ním 
i další stříbrští  občané. V Černošíně   
v restauraci Vlčák předal  vůz oblastní 
ředitel  KOMPAKT spol. s r.o.  pan Pavel 
Černý. „Snažíme se pomoci postiženým, 
nemocným či opuštěným.  Ti sice většinou 
bývají hmotně zabezpečeni, ale chybí jim 
doprava k lékaři či na výlety,“ zahájil  akci 
Pavel Černý.  Přítomní sponzoři dostali od 
handicapovaných osob dárečky, které samy 
vyrobily v chráněných dílnách.  Posezení 

v autě si hned vyzkoušely dvě slečny ze 
střediska. „Jsme slabším regionem, a proto 
jsem moc rád, že se také na nás myslelo, je 
pěkné vidět, kolik lidí nám rádo pomohlo,“ 
byl dojatý pan Rusňák, pracovník střediska 

Víteček, který všem děkuje.  Z oslovených 
690 firem se zapojilo 10%. „Myslím, že 
tak to má být, slabším se má pomáhat.  
Takovým lidem rád pomohu,“ řekl rozhodně 
Václav Vrátník ze Sytna. 

ČERNOŠÍNSKÉ STŘEDISKO VÍTEČEK DOSTALO SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL

Projekt „Sociální automobil“ pomohl

v autě si hned vyzkoušely dvě slečny ze Víteček, který všem děkuje.  Z oslovených 



Dne 6. 11. 2008 zahájí Český klub 
nedoslýchavých HELP, Tomanova 
3, PLZEŇ poradenskou činnost pro 
občany v zasedací místnosti naší 
radnice.(přízemí)

Kontaktní pracovnice klubu, paní 

Alena Štauberová, bude přítomna od 
8,30 do 11,00 hodin ve dnech  6. 11. 08,   
4. 12. 08 a dále pak každý první čtvrtek 
v měsíci vždy ve stejný čas.

V uvedených termínech má zde 
své konzultační hodiny i Centrum pro 
zdravotně postižené z Tachova.

Český klub nedoslýchavých nabízí 
občanům sociální, zdravotní a technické 
poradenství, opravy a servis (čištění) 
sluchadel, prodej kompenzačních 
pomůcek pro nedoslýchavé, baterií do 
naslouchadel, signalizačních zařízení 
atd.

Cílem klubu nedoslýchavých je 
umožnit kvalitnější život sluchově 
postiženým osobám zmenšením, či 
odstraněním bariér způsobených 
nedoslýchavostí, nebo ztrátou sluchu.

I n f o r m a č n í  l e t á č k y  a  k a t a l o g y  
kompenzačních pomůcek pro sluchově 
postižené (na které finančně přispíváme 
dle vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb.) 
jsou k dispozici na sociálním odboru 
MěÚ Stříbro.

                     Alena Ratajová
               vedoucí sociálního odboru
               Městského úřadu Stříbro

ČESKÝ KLUB NEDOSLÝCHAVÝCH HELP

Stále zveme k účasti na seminářích!
Škola podnikání se nám sice již 

naplno rozjela, stále se však můžete 
hlásit na semináře, přístupné všem.

Nejvyšší zájem zaznamenaly 
počítače, středeční přednášky jsou 
ovšem velmi zajímavé a přínosné, 
nejen pro ty, co uvažují o podnikání, 
ale i pro ty, co už podnikají, mohou 
přinést novou inspiraci a nové poznání, 
aktuální postupy a trendy v podnikání.

Přednášky v listopadu a prosinci:
5.11, 12.11. - Účetnictví pro malé podniky        
19.11, 26.11 - Daně pro malé podniky  
3.12, 10.12. - Logistika malého 

podniku na venkově - zde dostanete 
mnoho rad, jak si správně zorganizovat 
věci ve firmě, jak ušetřit na nákladech, 
jak zvýšit produktivitu práce, atd.

Semináře jsou zcela zdarma, konají 
se vždy od 16.30 - do 19.30, ve foyer 
kulturního domu v Konstantinových 
Lázních. Přednášejí lektoři ze 
Západočeské univerzity z Plzně.

V í c e  i n f o r m a c í  n a l e z n e t e  n a   
www.infokl.cz v sekci novinky, můžete 
se dostavit přímo, či se přihlásit na  
e-mail kultura@infokl.cz nebo na 
telefon 608-339099

V  i n f o c e n t r u  K o n s t a n t i n o v y  

Lázně též obdrží te informace  
o možnostech čerpání dotací z EU,  
a to 

každé pondělí 12.00-18.00,  
st ředu 12.00-18.00,  
sobotu 9.00-16.00
Evropský zemědělský fond - Evropa 

investuje do venkovských oblastí
             
       Jitka Šimková, o.s. Živá Ves

KONSTANTINOLÁZEŇSKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ

V dnešním článku se dozvíte, jak 
ušetřit významné peníze na Vaší 
hypotéce. Postup je jednoduchý 
a výsledek stojí za to. Stačí si 
jenom udělat poznámku do diáře 
nebo do Outlooku a včas jednat. 
Recept je jednoduchý, ale klienty 
bank málo využívaný. Spočívá 
v tom, že včas donutíte banku  
k tomu, aby Vám snížila úrokovou 
sazbu a tím i splátku. Pokud máte 
hypotéku nebo ji budete sjednávat, 
je velmi pravděpodobné, že tato 
rada Vám pomůže ušetřit hodně 
peněz. 

Představte si, že se Vám podaří 
snížit úrokovou sazbu jenom  
o 0,5 %.  U třímilionové hypotéky 
na 25 let to dělá dvě stě padesát 
tisíc. Sami si můžete spočítat, 
kolik by to dělalo u Vaší hypotéky 
– na níže uvedeném webu k tomu 
najdete elektronickou kalkulačku 
... 

První sjednání hypotéky bývá 
č a s t o  s p o j e n o  s  n ě j a k o u  
m a r k e t i n g o v o u  a k c í  b a n k y .  
Často tak získáte hypotéku za 
výhodnější sazbu, než která je 

v daný okamžik obvyklá na trhu. 
Jak už to ale v komerčním světě 
bývá, žádná sleva není zadarmo. 
Banky si obvykle toto zvýhodnění 
kompenzují tím, že při nejbližší 
fixaci nabídnou úrok o něco vyšší, 
než je v tu dobu na trhu obvyklý. 
Při ukončení fixačního období 
může banka měnit výši úroku a Vy 
jako klient můžete úvěr bez sankcí 
doplatit. Banky mívají sdělení 
nové sazby pečlivě načasováno 
tak, aby klient neměl mnoho 
času na případné přeúvěrování.  
A jenom dobře informovaný člověk 
(teď už jste to i Vy) má šanci na 
tom vydělat. Nečekejte na sdělení 
banky a řekněte si o lepší úrok. 
Moje zkušenosti říkají, že klienti 
tímto postupem získají úrok o 0,5 
% nižší, než banky standardně 
nabízejí. 

TIP pro Vás:
Napište bance dva měsíce před 

uplynutím fixační doby dopis, ve 
kterém požádáte o sdělení nové 
výše úroku. Nebojte se napsat, že 
výši úroku potřebujete znát proto, 

abyste posoudili ostatní nabídky 
na trhu. Tím bance říkáte asi toto: 
„Milá banko, jsem pečlivý klient, 
který nečeká na to, až mi oznámíš 
vyšší úroky a já s tím nebudu 
moci nic dělat. Řekni mi to včas, 
já si to porovnám s trhem, a když 
to bude jinde zajímavější, tak ti 
uteču“. (znění dopisu ve wordu si 
můžete stáhnout na níže uvedené 
webové adrese)

Banky se dají přimět ke snížení 
sazby i při sjednávání hypotéky. 
Hodně peněz se také dá ušetřit při 
správné volbě fixačního období, 
ale o tom si povíme někdy příště.

další rady a tipy najdete zde: 
www.janachladova.com

VYZNEJTE SE VE VAŠICH PENĚZÍCH  (2)



Vážení a milí čtenáři, opět se setkáváme, 
abychom si pověděli o Bachových Květových 
Esencích.     
  

I když se nám čas vrátil do středoevropských 
kolejí, dny jsou stále kratší a slunečních paprsků 
si také už můžeme užívat jen poskrovnu. V tomto 
čase jsme vnímavější na přetížení, především 
psychického charakteru. K tomu, abychom se 
opět dostali do pohody, nám pomohou právě 
květové esence, působící velmi pozitivně na 
naše emoce a prožitky.

BKEč.12 – H O Ř E C -charakteristika: ztrácíte 
odvahu, propadáte pochybnostem a skepsi. 
Tento pesimistický postoj k životu, získáváme 
tehdy, když se nám dlouhodobě něco nedaří. 
Vzpomeňme si ale na to, když jsme byli malí. 
Kolik úsilí nás stálo udělat první krok, zavázat 
si tkaničky, nebo se naučit jíst příborem? Tehdy 
jsme tyto překážky nevnímali, ale zvládali je. 
Tak jsme poznali vlastní schopnosti, které nám 
daly možnost postupu vpřed k novým zážitkům  
a informacím. Esence z květů hořce nám dodá 
vnitřní sílu a odvahu vykročit a získat zpět 
původní optimistický pohled a víru v pozitivní 
průběh života.

BKEč.13 – KRUČINKA – charakteristika: 
pocit absolutní beznaděje a zoufalství.  Někdy 
se v těžkých životních situacích dostaneme 
až na pomyslné dno. Je to způsobeno naším 
statickým pohledem na svět. Nevidíme nic 
ve vývoji a postupu, ale jako nehybný obraz, 
podobný fotografii. Z toho pramení pocit, že 
daný stav je neměnný a beznadějně zastaven. 
To samozřejmě způsobí, že propadáme 
absolutnímu zoufalství, které může vést až  
k velmi dramatickým reakcím. Esence kručinky 
pomůže vnímat život jako plynoucí, kdy vše 
má svůj čas a vše se odvíjí v souladu s řádem 
vědomí světa a vesmíru. Naladí vnímání na tuto 
nekonečně proměnnou životní energii, přinášející 
očekávané pozitivní změny a schopnost je 
přijmout.

Příště si povíme o BKEč.14- Vřes a č.15.
Cesmína.

Přeji Vám optimistické a radostné dny.

                                                Osmiková Věra, 
              kineziologická poradna HARMONIE
.

 KVĚTY PRO ZDRAVÍ

Ve dnech 18 a 19.října 2008 se v prostorách 
areálu bývalých kasáren ve Stříbře uskutečnila 
krajská výstava drobného zvířectva. 
Organizátoři  ZO ČSCH Stříbro ve spolupráci 
s OO ČSCH Tachov a zahraniční organizace 
KTZV Vohenstrauss připravili pro odborníky 
ale i laickou veřejnost nevšední zážitek. Více 
než 150 vystavovatelů z kraje Plzeňského  

a Karlovarského vystavilo k ohodnocení mnoho 
plemen a tedy několik set kusů králíků, holubů 
a drůbeže. S velice zajímavými exponáty  
a ukázkou zdobení perníčků se pochlubili na 
výstavě včelaři ze Stříbra.

Jak již bylo na plakátech uvedeno, výstava se 
uskutečnila ve Stříbře v době 60 letého výročí 
založení ZO ČSCH ve Stříbře. Jeho předseda 

Antonín Stehlík vyjádřil spokojenost a poděkoval 
všem, kteří se podíleli na zdaru této výstavy, 
protože tato akce se po všech stránkách podařila. 
Návštěvníci ocenili různorodost a nápaditost 
výstavy, a především malé děti odcházely  
s velkým zážitkem.

KRAJSKÁ VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
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Dovolujeme si vás informovat, že DVD  
městské slavnosti Stříbro- 825let je již dokončeno 
a společnost Virtus Vincit nám několik výlisků 
věnovala na památku a jako poděkování za 
realizaci společné akce.

MKS ve Stříbře nabízí všem, kteří mají zájem 
o DVD, jejich zapůjčení a nabízí možnost 
objednání originálního DVD s potiskem včetně 

obalu. Zapůjčení DVD je samozřejmě zdarma 
a prodejní cena od společnosti Virtus Vincit je 
100,- Kč. Objednávky na zakoupení originálního 
DVD budou přijímány na MKS ve Stříbře do  
14. listopadu 2008 se zálohou 50,- Kč, 
aby zájemci DVD obdrželi do konce měsíce 
listopadu.    

DVD MĚSTSKÉ SLAVNOSTI 825 LET

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ÚNOS
Divadelní představení ÚNOS v podání divadelního spolku DIVOCH JIUNIOR STUDIO-X se konalo dne 17.10.2008 od 17.00 hod.  Kvalitní výkon herců 

odměnili diváci  potleskem, což bylo důkazem, že představení mělo úspěch.



…Sál potemněl a z reprobedny se ozvala 
známá skladba. Statický peleton se pod 
povzbudivým vedením lektora svižně vydal 
po dlouhé rovince, za níž se pozvolna 
zvedal první imaginární kopec. Čekalo nás 
několik stoupání vystřídaných rovinkami. 
Po prvním kopci nám po zádech začaly 
stékat první kapky potu. „Rozjezd máme za 
sebou, a teď se do toho dáme, jste pro?“…
houkla instruktorka z lektorského kola a my 
nováčci začali chápat, o čem vlastně indoor 
cycling je …

INDOOR CYCLING
Co to je?
Indoor cycling je jízda na speciálně 

upravených stacionárních kolech. Jezdí se 
na hudbu s instruktorem. 

Je to fenomén aerobního cvičení 
posledních let. Toto skupinové cvičení  
spojuje prvky hudby, mot ivace, 
představivosti a přesně dávkovaného 
tréninku do jednoho celku. Tento originální 
sportovní program, který vychází z cyklistiky, 
je dostupný lidem každého věku i úrovni 
fyzické zdatnosti. 

Indoor cycling je jeden z nejdostupnějších 
sportů. Provozuje se uvnitř, a tudíž není 

závislý na ročním období, počasí a denní 
době. Může se provozovat jak v létě, tak 
v zimě, při pěkném počasí i za deště.  
V 7 hodin ráno nebo v 9 hodin večer.

Je indoor cycling pro mě?
- je to sport pro každého. Indoor 

cyclingový program kombinuje více 
stylů jízdy, které nabízí neopakovatelný 
způsob cvičení. Instruktor udává tempo 
a zpozorňuje na dodržování správného 
držení těla, ale zátěž si volí každý „SÁM“. 
Každý má jiné cíle a tomu také odpovídá 
individuální jízda každého účastníka. 

Uvidíte, že až sednete na kolo  
a z reproduktorů zazní motivující hudba, 
do které bude vstupovat instruktor, se Vám 
Indoor cycling zalíbí natolik, že nás budete 
navštěvovat pravidelně. 

Indoor cycling nemá náročnou 
choreografii, protože vychází z cyklistiky 
a kruhového pohybu nohou, který každý 
zná z jízdy na kole. Proto nemusíte být ani 
zkušení sportovci a ani se nemusíte učit 
dlouhou dobu složité kombinace cviků, 
abyste mohli začít s tímto krásným zdravým 
a zábavným sportem.

Indoor cycling je vhodný pro mládež, 
u které příznivě ovlivňuje rozvoj plic  
a krevní oběh. Zlepšuje kondici a podporuje 
sportovního ducha a funguje též jako aktivní  
prevence před užíváním drog. Je vhodný 
pro ženy po těhotenství, jelikož nezatěžuje 
jejich kloubní aparát, který je vyčerpaný 
hormonálními změnami. A je pro ně dobrý 
jako psychické odreagování. 

Pro lidi seniorského věku je indoor 
cycling jeden z mála vhodných sportů 
pro jejich klouby, páteř a srdeční činnost, 
protože pracuje s odlehčenou vahou 
vlastního těla. Indoor cycling je též jeden 
z mála sportů, které se dají provozovat po 
relativně krátké době po zranění kloubů 
pohybového aparátu a slouží k regeneraci. 
Budete nenásilně pracovat na své fyzičce  
a zároveň pročistíte svoji mysl- i když je 
vám 60 nebo máte 130 kg. 

Cíl indoor cyclingu?
Na úvod lze snad říci, že jak jsou různí lidé, 

tak mohou být různé cíle při provozování 
indoor cyclingu. Jedno mají však všichni, co 
jej provozují, společné: „DĚLAJÍ TO PRO 
SEBE- SVOJI KONDICI, SVŮJ VZHLED A 
PŘEDEVŠÍM PRO SVÉ ZDRAVÍ.“

Zhubnout- většina dnešních lidí má 
problémy s udržením optimální hmotnosti, 
kdy ideální podíl tuku a na tělesné hmotnosti 
(zhruba 10-25 %) má vedle estetického 
hlediska důležitější část, a to zdravotní. 
Toto je takzvaná nemoc moderní doby, kde 
jezdíme všude autem, prosedíme celé dny 
v kanceláři, poté jedeme domů a sedneme 
k televizi- zkrátka chybí nám pohyb. 

Při pravidelném provozování indoor 

cyclingu (2x-4x týdně) jsou znatelné 
výsledky nejen viditelné, ale i měřitelné  
a to v relativně krátkém časovém horizontu. 
Je to také proto, že při 50 minutách indoor 
cyclingu spálíte 500-650 kcal. Šetříte při 
tom klouby, protože pracujete s odlehčenou 
vahou vlastního těla.

Trénink- indoor cycling umožňuje 
speciální přípravu pro všechny druhy 
sportu. Při využití měření tepové frekvence 
lze simulovat jakoukoliv tréninkovou zátěž-
rychlost, sílu, výbušnost, vytrvalost. Pro 
příklad lze uvést, že většina hráčů NHL 
využívá indoor cyclingu k získání a udržení 
kondice. 

Také již padl dotaz, jestli z kola 
nenarostou stehna. Naše odpověď zní: 
„NENAROSTOU“! Museli byste celou 
hodinu jezdit do kopců s velikou zátěží.  
A to my nechceme. Hodiny jsou uzpůsobeny 
tak, abychom vystřídali jak jízdu v sedle 
(rovinky, sprintíky, kopce), tak jízdu ve stoje. 
A to vše s našimi usměvavými, příjemnými 
lektory, VLAĎKOU, DANOU, VERONIKOU 
a MARTINEM.     TĚŠÍME SE NA VÁS !!!!!!

       

INDOOR CYCLING

Přeneste se s námi do Irska a nechte 
si vyprávět starodávnou legendu irské 
mytologie.

Prostřednictvím špičkových tanečních  
a především stepařských výkonů celého 
souboru i jeho sólistů, doplněných 
velkolepou výpravnou světelnou show 
s celou  plejádou opravdu nevšedních 
efektů i video -projekcí a umocněných 
více než 180 originálními kostýmy vám 
budeme vyprávět příběh,  přenášený po 
mnoho generací. Nechte se vtáhnout do 
děje a vychutnejte si lahodné taneční 
 menu připravené z těch nejkvalitnějších 
ingrediencí irského stepu a scénického 
tance. Menu plné mystiky, lásky   
i překvapivých zvratů. 

Swan Legend je energií nabitá show, 
které stojí za to se zúčastnit.

Městské divadlo Mariánské Lázně
4. 12. 2008 ve 20.00 h

Předprodej a rezervace vstupenek:
INFOCENTRUM, dům Chopin,

 Hlavní 47, 353 01 Mariánské Lázně, 
tel. 354 622 474, 
fax 354 625 892 

(po – ne 9.00-12.00 a 13.00-18.00)
DIVADELNÍ POKLADNA, 

Městské divadlo, Třebízského 106, 
353 01 Mariánské Lázně,

Tel. 354 622 036, 354 622 482 
(po – čt 12.00 – 18.00)

POZVÁNKA NA IRISH DANCE TOUR



Dne 7.10. se vypravili žáci  
z druhých tříd ZŠ, Gagarinova ul. na 
stopovačku. Někteří si pozvali i své 
rodiče a sourozence. Cílem této hry 
bylo zajímavou a nenásilnou formou 
podpořit zájem dětí o přírodu a stav 
životního prostředí.

Jedním z úkolů bylo sledovat okolí  
a zaznamenávat, co do přírody nepatří. 
Odměnou za splněné úkoly byl poklad, 

který si však žáci museli najít.
Co o společně prožitém odpoledni 

napsaly děti, se dozvíte z práce, která 
byla součástí podzimního projektu. Zde 
žáci využili znalostí o větách a pokusili 
se napsat článek do novin. 

                    Tř. učitelky                             

PODZIMNÍ STOPOVANÁ

   Říjnový měsíc byl pro žáky 
naší školy měsícem plným zábavy, 
okouzlení a nadšeného aplaudování! 
Celá škola totiž mohla vyjet za kulturou! 
Nejprve si zvesela pobrukovali některé 
árie z muzikálu Zpívání v dešti žáci 

druhého stupně, kteří se na divadelní 
představení přihlásili a vyjeli 7. října do 
Divadla J. K. Tyla v Plzni,  a pak se 
rozzářila očka všem žáčkům prvního 
stupně při sledování  pohádky Dlouhý, 
Široký a Bystrozraký v Divadle Alfa  

10. října. Při zpáteční cestě do školy  
paní učitelky mohly slyšet dětské 
komentáře p r i n c o v a  s o u b o j e  s  
č a r o d ě j e m  Morgianem Moranem o 
srdce princezny Jaromily.                   
     

 Ř Ř

ZÁJEZD ZA KULTUROU

„Všem našim spolužákům ze 7.A!
Máme se skvěle!V neustadtské 

škole nás přivítali velmi pěkně,provedli 
nás celou školou,připravili si pro nás 
spoustu her,úkolů a pokusů.Ukázali 
nám i výrobky žáků.Zaujala nás 

korýtka na vodu,která žáci vyráběli v 
pracovních činnostech.

Byli jsme ve sklárně.a představte 
si,že Honza Junek si zkusil vyfouknout 
skleněnou kouli!

A také jsme ochutnali oběd ve školní 

jídelně.Bavorské knedlo-vepřo-zelo 
bylo sice trochu „jinačí“ než naše,ale 
bylo dobré.

Zítra vám budeme ve škole vyprávět!

                Ahoj Katka,Lucka a Verča 

NÁVŠTĚVA V NEUSTADTU

K dalšímu z řady setkání žáků tří 
partnerských škol došlo 9.října 2008.

V tento den se do Altenstadtu a.d.WN 
a Neustadtu a.d.WN vypravilo celkem 
44 žáků a 4 pedagogové naší školy.

22 žáků 2.stupně se dvěma učiteli 
zavítalo do Hauptschule Neustadt,kde 
po krátké prohlídce školy následoval 
program zaměřený na komunikaci  
v  n ě m č i n ě  a  a n g l i č t i n ě . P o t é  
následovala návštěva místní sklárny  
a oběd ve školní jídelně,která slouží pro 
stravování německých žáků zapojených 
do tzv.“celodenní školy“.

22 českých žáků 1.stupně přibralo do 
autobusu v Altenstadtu 20 žáků tamní 
Grundschule a společně se vydali do 
města Weiden,kde je čekala prohlídka 

města a návštěva muzea porcelánu.
  Společný oběd, připravený členkami 

sdružení rodičů školy v Altenstadtu, 
byl příjemnou tečkou za celým 
programem.

V závěru letošního roku proběhnou 
ještě dvě akce.Jednou z nich bude 
výstava výtvarných prací s vánoční 
tematikou na stříbrské radnici a druhou 
pak předvánoční koncert v kostele 
sv.Felixe v Neustadtu.

O obou akcích budeme čtenáře 
Zpravodaje blíže informovat.

               V.Peteřík
                    

SPOLUPRÁCE S PARTNERSKÝMI ŠKOLAMI



V prostorách Gymnázia se uskutečnil dne  
15. října od 17:30 hodin výtvarný kurz Decoupage 
dekorace. Pod článkem můžete vidět některé 
fotografie z tohoto kurzu. Všichni účastníci se 
dozvěděli více o technice decoupage, vytvořili 
si originální výrobek a u toho se ještě v komorní 
atmosféře náramně pobavili. Tímto děkuji Mgr. 
Deredimosovi za poskytnutí těchto prostor, ve 
kterých se budou i nadále konat další výtvarné 
kurzy. Rozpis kurzů na měsíc listopad najdete 
již v tomto čísle zpravodaje. Těšte se na různá 
překvapení, zábavu či relax, všichni jste srdečně 
zváni. Těšíme se na Vás …      Hobby Gemini

 VÝTVARNÝ KURZ V GYMNÁZIU

O tom, že české školství prochází změnami a 
že snahou každé školy je být lepší, se čas od času 
v tisku objeví nějaká zmínka. Poučený čtenář už 
ví, že se ve školách nejen učí, ale také plánuje  
a evaluuje, provádí se SWOT analýza a vyplňují 

a zpracovávají dotazníky….. 
Většina zmíněných změn pak obvykle 

přichází potichu, postupně a pro okolí téměř 
neznatelně, a jejich vliv se neprojeví hned. 
Přesto školy mění svou tvář i navenek, tuhle 
je nové hřiště, tamhle  nová fasáda. Tak třeba 
v Základní škole v Revoluční ulici: s počátkem 
letošního kalendářního roku září žákovské šatny 
barvami díky novým uzamykatelným skříňkám,  
v počítačové učebně přibylo 6 nových počítačů 
a byla vybavena funkčním nábytkem, stejně jako 
prostor určený pro školní družinu, před budovou 
roste díky úsilí starších žáků a učitelů pracovní 
výchovy nový růžový záhon, chodník vedoucí 
k hlavnímu vchodu bude osázen kvetoucími 
keři….Co dodat? Pořád platí to staré okřídlené 
„stále se něco mění a stále je co vylepšovat“.

                          
                                          Jasmína Vaňková, 
                       učitelka ZŠ Stříbro, Revoluční

 ZMĚNY VE ŠKOLSTVÍ? - ZŠ REVOLUČNÍ

V úterý dne 23.9. 2008 se uskutečnil již 
6.ročník tradiční sbírkové akce „Světluška“, 
kterou pořádá Nadační fond Českého rozhlasu  
a jehož milou patronkou je zpěvačka Aneta 
Langerová. My jsme se opět do této akce, pod 
vedením vyučujícího Mgr. J. Kőnigsmarka, 
aktivně zapojily.

V tento „Den, kdy svítí Světlušky!“ jsme 
hned ráno vyšly ve dvojicích do města Stříbra  
a nabízely kolemjdoucím k zakoupení magnetky 
s kresbami nevidomé Pavly Francové, nebo 
náramek se „Světluškou“, která svítí ve tmě. 
Většina občanů, které jsme oslovily, byla vstřícná 

a s pochopením přispěla finančním obnosem do 
šesti „světluščích lucerniček“. Ovšem bohužel 
se nám také stalo, že nás kolemjdoucí úmyslně 
přehlíželi -  dělali, že nás nevidí a neslyší. To 
nás moc mrzelo. Ale naštěstí takových bylo 
opravdu jen málo. Přestože tento den bylo dost 
chladné počasí, podařilo se nám vybrat celkem 
finanční obnos ve výši 16.808,- Kč, který pan  
Mgr. J. Königsmark v doprovodu dvou „Světlušek“ 
odeslal na konto sbírky.

Těší nás, že naše škola opět přispěla na 
konkrétní pomoc nevidomým dětem a dospělým 
z celé České republiky.                světlušky

 ANI PŘI LETOŠNÍM ROČ. „SVĚTLUŠKA“ NECHYBĚLA NAŠE ŠKOLA

 Mini Globe Games je přírodopisná 
soutěž, která je proslulá po celém světě. 
Tato soutěž zavítala i do Stříbra, aby 
učila děti poznávat své okolí a rozšířila 
jejich znalosti. Na  soutěž přijely i děti  
z okolních měst a vesnic. Všichni se dobře 
bavili, protože pro ně byl připravený 
velice zajímavý, zábavný a zároveň 
poučný program. Děti procházely 
stříbrským okolím od stanoviště ke 
stanovišti a plnily přichystané úkoly. 

Za každý úkol dostávaly ohodnocení 
a body. Na soutěž jsme se zeptaly i 
jednoho z účastníků - Míry Makrlíka, 
žáka 6.třídy:     

 

Co se ti líbilo nejvíc?
Mně se nejvíc líbilo první stanoviště - 

Hydrologie, kde jsme zkoumali vodu.

Proč?
Protože jsem ještě nikdy vodu 

nezkoumal a zaujalo mě to.
 
A co se ti nelíbilo?
Angličtina.

Proč?
Protože byla těžká a byla tam slovíčka, 

která jsme se ještě neučili, a taky mě
moc nebaví.    Zapsala Tereza Slabá,
                      žákyně 6. třídy 
                      ZŠ Mánesova                             

MINI GLOBE GAMES



�

� �

Vážení divadelní předplatitelé, již se 
opět začíná zajišťovat sezóna 2009, 
proto se na vás obracíme s nabídkou 
nového předplatného do divadla.

Pokud budete mít zájem o předplatné 
na rok 2009, vyplňte přiložený kupón 
a odevzdejte jej buď přímo v autobusu 

nebo do poloviny měsíce listopadu 
v Městském kulturním středisku ve 
Stříbře, Benešova čp. 587  1 patro.

Vlastní placení a vyzvedávání 
abonentek bude až v listopadu a prosinci 
2008. Děkuji za dodržení termínu 
odevzdání objednávky předplatného. 

My musíme v polovině listopadu provést 
odevzdání kompletní objednávky DJKT 
v Plzni. Dopravné by se nemělo zvýšit 
o nějaký výrazný rozdíl. 

                  Těšíme se opět na vás
                                             MKS

PŘEDPLATNÉ DO DO DIVADLA 2009     K-8 V-4

MKS POZVÁNKY:

BABOUCI

23.11.08 od 15.00 hod.

KD STŘÍBRO

BABOUCI



ZŠ Mánesova  a DDM Stříbro se staly dne 
16. října hostitelé 1. ročníku přírodovědné 
soutěže MINI GLOBE GAMES.  Akci (morálně) 
podpořila koordinátorka GLOBE v České 
republice Dana Votýpková. Program GLOBE 
(the Global Learning and Observations to 
Benefit the Environment) vznikl v roce 1994 
na popud tehdejšího viceprezidenta USA Al 

Gora. Česká republika byla jednou z prvních 
zemí, která se k programu připojila. 

V současnosti je do programu zapojeno 
více než 110 států z celého světa. Účastníci 
programu GLOBE provádějí systematická 
měření a pozorování kvality životního prostředí 
v oblastech meteorologie, hydrologie, 
biometrie, fenologie, pedologie a dálkového 
průzkumu Země. Tyto výsledky posílají 
internetem do centra NASA v Coloradu. 
Výsledky měření jsou přístupné na (www.
globe.gov). 

Akci ve Stříbře finančně podpořila firma 
Alcoa. Peníze umožnily nákup knižních cen. 
Program byl zaměřen na sledování životního 
prostředí našeho okolí. Po odstartování 
soutěže se postupně vydalo 19 týmů z devíti 
škol na 5 km dlouhý okruh po stříbrské stezce 

podél řeky Mže, soutěžící pozorovali kvalitu 
životního prostředí. Všímali si nejrůznějších 
jevů a vyhodnocovali je.

Družstva tvořila skupina pěti zástupců 
nejlepších žáků z každé školy. Účastníci byli 
rozděleni na mladší a starší žáky. 

 „Jak dlouho trvaly přípravy?“ zeptala jsem se 
starších žákyň, které obsluhovaly  stanoviště. 
„ Dva dny obcházíme trasu, značíme ji a 
chystáme jednotlivá stanoviště. Již v ranních 
hodinách jsme s dalšími spolužáky všechno 
změřili a připravili,“prozradila sympatická 
dívka.

 Ačkoli počasí žákům právě v tento den příliš 
nepřálo, úspěšně odevzdali své denní práce. 
Výsledky jsou nyní volně k nahlédnutí na 
nástěnce v DDM. Ve starší kategorii si vítězství 
odnesla 9.A ze ZŠ Gagarinova ve Stříbře, 

druhá příčka patří ZŠ Na Valech v Plané, třetí 
pak 8. B ze stříbrské ZŠ Gagarinova. V mladší 
kategorii dobylo 1.příčku Gymnázium Stříbro, 

druhé místo získala ŽS Hornická Tachov  
a třetí plánská ZŠ Na Valech.  dP.

DO PROGRAMU GLOBE GAMES SE ZAPOJILO DEVĚT ŠKOL

Výlety pro všechny lyžaře, snowboardisty, děti, rodiče i ostatní milovníky hor - 4x během zimní sezóny 2008/09
  So  10. 1. 2009, So 17. 1., So  7. 2.,  Ne  14. 2., (So  8.3. – náhradní termín)
  Většinou na Klínovec a Boží Dar - Neklid – dle sněhových podmínek - autobusem DT Expres
  Odjezdy v 7.00 z autobusového nádraží, návrat kolem 19 hod.
  Cena: Vzhledem k dnešním cenám přívětivá.
  dospělí   900,- Kč  děti do 15 let  800,- Kč (cena zahrnuje 4x dopravu tam a zpět)

Kontakt a přihlášky: DDM Stříbro, ZŠ Mánesova , M. Cvrk  - tel. 602 101 561 , L. Strankmüllerová  - tel. 603 271 158 
Email: dumdeti.stribro@seznam.cz, www.ddm-stribro.cz    Platbu a přihlášku nejpozději do 30. listopadu 2008!!!

HURÁ NA HORY

KAŠPÁREK A INDIÁNI
S Kašpárkem do Ameriky a zpět za pouhou hodinku /vhodné pro děti od 3 let, předškoláčci pouze v doprovodu rodičů /

SOBOTA 15.listopadu 2008
ODJEZD :  13.30 hod Stříbro – autobus.nádraží, /další možné zastávky : Sytno, Sulislav/     
                    /začátek představení je v 15.00 hod/
         CENA : 110,- Kč /vstupné + jízdné/
ZÁJEMCI,ZÁJEZD JE NUTNÉ UHRADIT IHNED, POČET MÍST JE OMEZENÝ!!!
DDM Stříbro, Masarykovo náměstí 17               Bližší informace: E.Tomešová   tel.č. 604 587 527

ZÁJEZD DO DIVADLA DĚTÍ ALFA V PLZNI na komedii s písničkami



VAŘÍME SE ZPRAVODAJEM
Je období hub, nabízím vám recept  

s houbami

Roláda s houbami
75 dkg mletého masa, sůl, vegeta, 250 ml 

mléka, 100 g tvrdého sýra.
Náplň: 4 vejce, olej, 1 cibule, 150 hub 

(hlíva), umíchané kapie, steril. hrášek.

Mleté maso smícháme s kořením  
a polovinou strouhaného sýra, necháme 
několik hodin v chladu. Na oleji osmažíme 
nadrobno nakrájenou cibuli, přidáme houby  

a podusíme. Pak zalijeme osoleným vejcem  
a uděláme smaženici.

Na kus alobalu rozložíme mleté maso, 
potřeme smaženicí, posypeme hráškem  
s kapií. Roládu stočíme, zabalíme do alobalu, 
dáme na pomaštěný plech a podlijeme. 
Před dokončením alobal odstraníme  
a posypeme zbytkem sýra a dopečeme.

A protože je i zelenina zdravá, tak ještě:

Brokolice na houbách
500 g brokolice, 200 žampionů, 20g oleje, 

40g másla, 40g hl. mouky, sůl, muškát.květ.

Brokolici nakrájíme na větší kousky. 
Žampiony nakrájíme na plátky. Na rozehřátém 
oleji podusíme žampiony, přidáme brokolici, 
zalijeme troškou vody a dusíme (přidávám 
pro chuť a aroma špetku houbového koření).K 
poloměkké brokolici přidáme máslo smíchané 
s moukou, rozšleháme a pět minut povaříme.

Dochutíme solí a muškát. květem. 
Podáváme s dušenou rýží.       

      Dobrou chuť vám přeje B. Mozdíková

Po téměř dvouleté výstavní pauze se 
stříbrský malíř, sochař, grafik a začínající 
filmař Radek Weigl vrací s novou famózní  
a exklusivní výstavou – Radek Weigl Face to 
Face- Prague Invasion 2009.

Oficiální výstava je připravována na přelom 
léta a podzimu v Praze a tématicky se pyšní 
zaměřením na největší světové celebrity 
současnosti. Po úspěšné předešlé výstavě 
věnované Jennifer Lopez, která proběhla na 
jaře 2007 v městském muzeu, se autor nyní 
zaměřil hned na několik osob, které neunikly 
malířovu talentu. Mezi tyto osobnosti patří 
např. Jennifer Lopez, Johnny Depp, Daniel 
Craig, Jared Padalecki, Kristine Kreuk, 
Rihanna, ale i Dana Morávková, či Sámer 
Issa z české scény.

 Tato výstava je protkána spousty 
nej, a jak autor říká, to nejexklusivnější 
nej je zcela unikátní krok, který se Radek 
rozhodl učinit. V Praze představí největší  
a nejrealističtější portrét nejslavnějšího herce 
současnosti Johnnyho Deppa, slavného 
představitele kapitána Jacka Sparowa. Tento 
figurální portrét herce v nadživotní velikosti, 
bude největším vystaveným obrazem a nutno 
podotknout, že bude patřit i do kategorie 
nejdražších. Cena a velikost je však přísně 
utajována jako stejně všechny ostatní ceny 
originálů, které umělec v Praze představí.
Tento obraz však cenou nebude schopný 
konkurovat jedné olejomalbě, která bude 
zasazena do  rámu z pravého zlata. Ale 
ani tento obraz nebude stačit na skutečný 
klenot výstavy. Jeden obraz by měl mít podle 
prvotních informací přímo v plátně zasazeno 
několik desítek pravých diamantů.

 Momentálně se dokončují taktéž mé 
webové stránky, jejichž grafiku jsem si navrhl 
a zpracoval sám, avšak hlavní otěže ohledně 
zprovoznění drží můj hodně dobrý kamarád, 
kterého znám od základní školy, a se kterým 
si hodně rozumíme, což je i dobré pro 

komunikaci a porozumění si ohledně podoby 
těchto internetových stránek. Jsem vážně  
vděčný za to, že mám takové přátele kolem 
sebe, na které se mohu spolehnout nejen  
v pracovních věcech, ale i v těch 
soukromých.

 Co se týče samotného webu, tak 
by měl být hlavně informační, aby tam lidé 
nalezli podstatné informace o mé tvorbě a vše 
potřebné k výstavám, které budu připravovat.  
V budoucnu máme také v plánu, že by 
mělo být možné objednávat přes tento web 
VIP vstupenky na vernisáže, ale i provádět 
rezervace normálních vstupenek. Dále by zde 
měly být k prodeji i reprodukce všech mých 
obrazů jednotlivě, ale taktéž celé publikace 
všech obrazů dohromady, kalendáře s mými 
reprodukcemi apod. 

Tyto webové stránky jsou v provozu  
s prvními informacemi již od 1.9.2008, avšak 
nějakou chvíli na nich budou ještě probíhat 
dokončovací práce. www.radekweigl.wz.cz

 Pokud budete mít náladu odreagovat 
se od všedních starostí, jste všichni srdečně 
vítáni a doufám, že se vám bude tato výstava 
líbit a naplní vaše očekávání. Stříbrská Promo 
výstava bude zahájena 27.11.2008 od 18:00 
v galerii U Rybiček a potrvá až do ledna. Pro 
návštěvníky této Promo výstavy je připraven 
jeden dárek v podobě losování o tři VIP Gold 
karty, které třem vylosovaným šťastlivcům 
umožní vstup již na slavnostní vernisáž v Praze 
zdarma. Vylosovaní tak budou mít možnost 
vidět slavnostní odhalení výše zmiňovaných 
klenotů výstavy na vlastní oči. Je to jen a jen 
na Vás, jestli tuto šanci využijete a přijdete 
27.11. v 18:00 do Galerie U Rybiček, kde 
mimo jiné proběhne taktéž dražba luxusního 
kalendáře pro rok 2009 o velikosti 50x80 
cm s dvanácti reprodukovanými obrazy 
Radka Weigla. Kalendář obsahuje tři zcela 
exklusivní reprodukce obrazů, jejichž originály 
budou představeny veřejnosti až na výstavě  

v Praze. Majitel tohoto kalendáře tak bude 
první, kdo tyto reprodukce získá a dokonce  
i s vlastnoručním podpisem umělce. Kalendář 
je zpracovaný citlivou grafikou a každý list 
tak působí jako samostaný obraz. Jedná se 
však o limitovaný výtisk a k dispozici bude na 
vernisáži pouze jedinný kus, který získá ten 
nejrychlejší. :-)

 Pochopitelně nesmím zapomenout 
poděkovat všem lidem, kteří mi s realizací 
tohoto projektu pomohli a pomáhají. Všem 
svým přátelům, kteří mě podporují ve všem, 
v co věřím, a se kterými jsme tu jeden pro 
druhého a můžeme se na sebe spolehnout.  
Pochopitelně obrovský dík patří rodině, 
která je s vámi od rána do večera a je to 
největší jistota, kterou v životě máte. Velice 
bych chtěl taktéž poděkovat webmasterovi 
mých webových stránek, který odvedl nejen 
obrovský kus práce, ale hlavně skvělý kus 
práce. A v neposlední řadě všem návštěvníkům 
výstavy, jak stříbrské, tak budoucí pražské, 
protože bez návštěvníků a diváků, bychom 
asi jako umělci těžko fungovali. Galerii  
U Rybiček, Městskému kulturnímu středisku a 
sponzorům hlavně potom Jiřímu Kertisovi za 
společnost SOTER a společnosti OMLUX. 

 Takže velké díky vám všem, a těším 
se na setkání s vámi všemi.

                                            Au revoir.
                                            Radek Weigl

RADEK WEIGL SE VRACÍ
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Listopadové vydání zpravodaje 
obsahuje další obrázek, který je   určen 
pro všechny soutěživé čtenáře.

Kdo uhodne: v jakém roce bylo možné 
zakoupit v USA za 400,- dolarů barevný  
televizor viz. obrázek (Tolerance +,- 5 
let.) a zašle správnou odpověď na adresu 
posta@mks-stribro.cz  a bude ze všech 
hádajících nejrychlejší, vyhrává 2 ks 
vstupenek na libovolné filmové představení  
do kina Slávia. 

 
Správná odpověď na hádanku z minulého 

čísla SZ:  Perník

HÁDANKA

minulá hádanka:dnešní hádanka:

Milí filmoví přátelé, v měsíci listopadu na vás 
čekají tyto filmové novinky:

3.- 4.   19.30 hod.  CESTA DO STŘEDU ZEMĚ
Film je natočen je na motivy knihy Julesa 
Verna Cesta do středu Země. Jedná se zde o 
cestu za ztraceným bratrem, v jejímž průběhu 
vědec, jeho snyovec a horský průvodce objeví 
fantastický svět přímo ve středu matičky Země. 
Hrdinové tu putují na souší i na rozbouřeném 
moři. Utkají se i s masožravými rostlinami, či 
dokonce s prehistorickými zvířaty....
Tuto dobrodružnou fantasy režíruje Eric Brevig, 
který patří mezi špičku v oboru vizuálních 
efektů. Je také jedním z režisérů slavného 
seriálu Xena. 

10.       19.30 hod. UKRUTNĚ ŠŤASTNI
Kodaňský policista Robert (vynikající Jakob 
Cedergren, známý z Outsidera Dagura 
Karího) právě vjíždí do provinčního městečka, 
aby zde krátkodobou službou odčinil nedávné 
profesionální selhání. V jižním Jutsku končí 
další z pomalu se ploužících polojasných dnů 
a v neměnných tvářích místních obyvatel je 
příchod mladíka z hlavního města vítán podivně 
uspokojeným výrazem. Konstábl, jehož chování 
„podle příručky“ je záhy konfrontováno s 
lokálními zvyklostmi, začíná tušit, že za fasádou 
zdánlivě obyčejného maloměstského života 
se skrývají zneklidňující tajemství. Groteskně 
laděné drama se žánrovými odbočkami ke 
krimi, westernu či hororu, natočené podle 
románu Erlinga Jepsena (autora předlohy 
úspěšného Umění plakat), vyniká originální 
stylizací a poutavým vykreslením temné 
atmosféry obestírající podivně vyšinutou 
komunitu. „Rád bych, aby byl film vnímán jako 
noční můra v nadreálném, paralelním světě, 
kde jsou celkem pravděpodobné události 
kdykoli připravené vzepřít se naší běžné 
zkušenosti,“ svěřuje se režisér. 

13. - 14.  19.30 hod. MÁJ 
Filmový projekt s názvem „Máj“ režiséra a 
kameramana F. A. Brabce je koncipován jako 
celovečerní hraný film pro celou rodinu. Tento 
projekt v mnoha ohledech navazuje na film 
„Kytice“, který v době svého uvedení slavil s 
návštěvností přes 600 000 diváků na české 
poměry výrazný divácký úspěch. Podobně 
jako Kytice je i námi připravovaný projekt „Máj“ 

především odvážným autorsko-režisérským 
nápadem. I když tuto látku zná každý ze 
školních lavic, dosud nikdo se ji neodvážil 
zpracovat filmově. Již po přečtení scénáře je 
jednoznačné, že kameraman a režisér F. A. 
Brabec toto dílo ztvární okouzlenýma očima 
třetího tisíciletí a znovu dokáže, že i na klasika 
se dá masově chodit do kina.  

17.- 18. 19.30 hod.    NESTYDA
Oskar (Jiří Macháček) by měl být podle všech 
předpokladů šťastný. Jako milovaný manžel, 
starostlivý otec a populární moderátor televizní 
předpovědi počasí drží v ruce všechny trumfy 
úspěšného muže v nejlepších letech. Kde 

je problém? Oskar začíná ztrácet hlavu. 
Hnán neurotickým strachem, že mu život bez 
opravdové lásky utíká mezi prsty, opouští svoji 
ženu kvůli mladé milence s dokonale plnou 
postavou a úplně prázdnou hlavou. Je snad 
tohle láska? Na cestě z extrému do extrému 
se pak Oskar zaplétá se slavnou zpěvačkou 
Norou (Emília Vášáryová), která je sice krásná, 

inteligentní a jemná, leč poněkud v nejlepších 
letech. Oskar je opilý svobodou a jeho život se 
mění v divokou jízdu ztřeštěných situací... Film, 
který Michal Viewegh s nadsázkou označuje 
jako neromantickou komedii o manželství 
a sexu, vznikl na základě jeho bestselleru 
„Povídky o manželství a o sexu.“  
 
21. - 22. 19.30 hod. STAR WARS: Klonové války
Počítačově animovaný snímek ze světa Star 
Wars odehravající se za Klonových válek (mezi 
Epizodou II a III). V příběhu se objeví všichni 
hlavní hrdinové z předešlých filmů a pomalu 
se začnou objevovat další v připravovaném 
seriálu, který bude navazovat na film.
Před filmem už vnikl seriál Clone Wars, který 
byl však kreslený, takže nový film + seriál je 
spíš remake a bude jenom dál rozvíjet svět 
Star Wars za Klonových válek...  

24. - 25. od 17.00 hod.  VESMÍRNÍ OPIČÁCI
Kenan Thompson, Patrick Warburton, Kristin  
Chenoweth, Patrick Breen, Cheryl Hines
Když NASA, Národní úřad pro letectví 
a kosmonautiku, naposledy stál před 
problémem, který byl nad jeho síly, povolal 
do služby Bruce Willise. Teď je ale problém 
tak nebezpečný, že úkol zvládne vyřešit jen 
opravdový hrdina. Do služby je tedy povolán 
vnuk prvního šimpanzího kosmonauta 
Ham Třetí (v českém znění Vojtěch Kotek), 
který by měl mít ty správné předpoklady  
k záchraně projektu. Jenže Ham je původem 
cirkusák, a tak o takovouhle slávu zrovna 
dvakrát nestojí. Přesto neochotně přijme 
úlohu neohroženého zachránce a společně 
s nebojácnou a temperamentní seržantkou 
Lunou (Lucie Vondráčková) a nevrlým  
a věčně podrážděným velitelem Titanem 
(Martin Písařík) podstoupí vesmírně 
dobrodužný a nesmírně náročný výcvik, 
aby mohli najít sondu, která zmizela kdesi  
v intergalaktické červí díře. Ham se ale víc než 
o záchrannou misi zajímá o to, co všechno se 
dá vyvádět ve stavu beztíže, a tak zkouší různé 
(sk)opičiny a psí kusy, a nějaké hrdinské činy 
mu jsou naprosto ukradené. To se ale změní 
ve chvíli, když kdesi uprostřed vesmíru narazí 
na dosud neznámou obydlenou planetku „za 
devatero horama“, kterou si okamžitě zamilu
jí.                              
                            ...těšíme se na vás. dP.

RECENZE - KINO 11/2008



Při příležitosti prvního setkání slovenských 
hornických měst v Pezinoku reprezentovala 
město Stříbra společná výprava hornického 
spolku a privilegovaného měšťanského 
střeleckého sboru.

Díky svižné jízdě našeho autokaru po D1 
a brzkému příjezdu na místo ubytování, jsme 
se po přivítání s místními horníky rozhodli 
okusit nočního života tohoto vyhlášeného 
vinařského centra. Pulzující město stříbrskou 
výpravu doslova pohltilo. Nabitá atmosféra, 
zaplněné ulice, bohatá nabídka krajových 
specialit a místního vína - to byl Pezinok  
v poslední zářijový víkend.

Hlavním bodem víkendových oslav  
a vinobraní se stala sobota, kdy po defilé 
hornických spolků, úvodních proslovech 

a dekorování zasloužilých osobností 
slovenského hornického života, zahájil 
stříbrský ostrostřelecký sbor slavnostní salvou 
I. ročník setkání slovenských hornických 
měst.

Po těchto oficialitách již následoval 
individuální program, který se většina z nás 
rozhodla strávit družnou zábavou s ostatními 
horníky z bývalého Československa  
a ochutnáváním místního vína (hlavně 
burčáku).

V pozdních nočních hodinách si náročně 
strávený den začal na některých účastnících 
vybírat svou daň  a tak se za doprovodu 
známých melodií vystupující slovenské 
popové legendy Petera Nagyho naše výprava 
odebrala do luxusních prostor Horského 

hotelu ke spánku. 
Zlatým hřebem byla jednoznačně neděle, 

kdy pod patronací prezidenta SR pana 
Gašparoviče proběhl slavnostní průvod všech 
zúčastněných hornických spolků a ostatních 
skupin místního kulturního života. Mnohokrát 
sborově pronášené „Stříbro zdraví Pezinok 
– Zdař bůh“  doprovázené pokaždé ohlušující 
salvou stříbrských ostrostřelců , se určitě 
nesmazatelně vrylo do paměti pezinockých 
obyvatel.

Stříbrská  hornicko-ostrostřelecká 
reprezentace se stala jednoznačnou hvězdou 
této hornické slavnosti, o čemž svědčí vřelé 
pozvání na druhý ročník setkání slovenských 
hornických měst.

                       Tak za rok v Handlové… 

STŘÍBRO ZDRAVÍ PEZINOK

Již několik let jsou někteří z příslušníků 
stříbrského ostrostřelekého sboru zároveň 
i členy tradiční historické jednotky I.R. No. 
35 – slavných plzeňských pětatřicátníků. 
Je tedy samozřejmostí, že nemohli první 
říjnovou sobotu chybět  v Třemošné u Plzně, 
kde právě pětatřicátníci uspořádali (také již 
tradiční) rekonstrukci části bitvy z období 
Světové války (přídomek „první“ získala až po 
té druhé).

Každá rekonstrukce se vždy váže 
ke skutečným historickým událostem, 
a tak letošní ukázka v Třemošné 
představovala poslední italskou ofenzívu 
na Piavě, která proběhla na samém 
sklonku války. Bezprostředně po italském 
průlomu požádalo Rakousko-Uhersko  
o příměří a pár dní poté vznikla samostatná 
Republika československá. Scénář bitvy tak 
byl předem dán – vyhrají Talijáni.

Stříbrští, kteří tvoří samostatné útočné 
družstvo (tzv. Sturmtrupp) 1. kumpanie  
35. regimentu, se dostavili v dopoledních 
hodinách na pozice, aby zjistili, že na ně 
nezbyl předem vykopaný zákop. Museli si tak 
plivnout do dlaní a jako naši pradědové před 
devadesáti lety si okopy ve spěchu vykopat 
ručně.  Odvedli výbornou ženijní práci, jejíž 
výsledkem byla předpisová střeliště a palpost 
pro mašinkvér  - vše samozřejmě pečlivě 
zamaskované.

Samotné bojiště tvořilo několik řad zákopů 
s předsunutými pozicemi, střeleckými posty 
a minometnými kasematami. Scenérie 
byla doplněna dobovými reáliemi včetně 
sestřeleného italského aeroplánu. Střed 
obranné linie centrálních mocností hájila 
německá infantérie, rakousko-uherské oddíly 
spolu s bosenským regimentem kryly křídla. 
Proti nim stáli příslušníci italských legií, 
podporovaní regimentem skotské pěchoty.

Klid před bitvou přerušily dávky z mašinkvéru 
z rakouských pozic, které měly odradit od 
zběhnutí dva dezertéry. Na to se rozpoutalo 

peklo dělostřelecké přípravy bezprostředně 
následované italskou ztečí. Zteč byla 
odražena a následoval rakousko-uherský 
protiútok po levém křídle. Stříbrský sturmtrupp 
zaútočil zprudka granáty na první italské linie  
a dokonce se mu povedlo Italy vyhnat  
a obsadit nepřátelský zákop. Přísun posil 
bohužel uvázl na husté nepřátelské palbě, 
a tak se stříbrští úderníci museli stáhnout  
a opustit draze získaný okop. 

Tak jako ve skutečné poziční válce se pak 
bojovalo o pár metrů území nikoho systémem 
útok - ústup - protiútok – ústup. V jednu chvíli 
se zasekl mašinkvér na levém křídle obrany, 
čehož okamžitě Talijáni využili a pokusili se 
rakouské pozice obejít. Tomu však stříbrský 
sturmtrupp zabránil zuřivým výpadem  
a zahnal granáty nepřítele na útěk. Situace 
však byla dlouhodobě neudržitelná, neboť 
protivník byl ve značné materiální a početní 
výhodě. Když se schylovalo k poslednímu 

italskému útoku a bylo zjevné, že další udržení 
pozic je nemožné, vydalo rakousko-uherské 
velení poslední rozkaz: důstojníci, kterým by 
hrozilo zajetí, se zastřelí, poddůstojníci se 
zachovají dle svého uvážení a mužstvo má 
právo se čestně vzdát. 

Aby umožnilo vlastním jednotkám odpoutání 
od nepřítele, provedlo stříbrské družstvo 
poslední sebevražedný útok na italské 
pozice. Povedlo se jim dokonce dosáhnout 
nepřátelských pozic a obejít italský zákop, 
kde však byli zdecimováni silnou palbou. 

Tak jako v roce 1918 byl italský průlom 
předzvěstí evropského míru, byl poslední 
italský útok v roce 2008 tečkou za povedenou 
historickou ukázkou a zároveň zahájením 
přátelského setkání kamarádů a příznivců 
vojenské historie, kdy do pozdních nočních 
hodin seděli u piva, grogu či svařáku  
v družném hovoru vojáci všech znepřátelených 
stran. A tak to taky má být…  

PIAVE 24.10.1918 (TŘEMOŠNÁ 4.10.2008)



Dne 27.9.2008 byla v sokolovském 
muzeu pod patronací Sboru loketských 
ostrostřelců otevřena Výstava novodobých 
ostrostřeleckých terčů. Jak vyplývá z názvu 
výstavy, hlavními exponáty na ní jsou 
malované terče současných ostrostřeleckých 
sborů z celé republiky, spojených ve sdružení 

Ostrostřelci Koruny české. Terče jsou doplněné 
informačními panely a dalšími exponáty  
z ostrostřeleckého života jednotlivých sborů.

Stříbrský sbor vystavuje šest malovaných 
terčů, které jsou samy o sobě malými 
uměleckými díly a rozhodně patří k nejhezčím 
z celé výstavy.

Vzhledem k tomu, že výstava bude 
putovat po městech, kde ostrostřelecké 
sbory působí, budou mít i stříbrští občané 
možnost výstavu v dohledné době 
zhlédnout. Sami pak mohou posoudit, do 
jaké míry stříbrští ostrostřelci reprezentují 
město i v této tak trochu umělecké disciplíně.

NOVODOBÉ OSTROSTŘELECKÉ TERČE

120,- 
Kč

POZVÁNKY MKS



BRUTUS: PIVO NIČÍM NENAHRADÍŠ

Parta muzikantů nestárne, i když 
má za sebou více než čtyřicet let své 
existence. Za tu dobu se v kapele 
vystřídalo na čtyři desítky muzikantů, 
ale styl zůstal stejný.

“Nefalšovaný bigbít, na který chodí 
spodních deset milionů lidí,” takhle 
Brutus charakterizoval nejstarší člen 
skupiny Sáša Pleska. 

Podle kapelníka Vládi Hasala patří 

Brutus mezi skupiny, které si píšou 
vždycky vlastní texty a na novou desku  
“To samozřejmě můžeš” přispěl 
autorsky snad každý člen.

Již s určitou pravidelností skupina 
Brutus předvádí pravý bigbít i v KD ve 
Stříbře.

A tak 10.říjnu 2008 během večera 
nechyběly hity jako “Hej kámo, Vosolme 
ji, Dlažební kostka,..” a další.

Počet návštěvníků tohoto večera 
nebyl příliš velký, což dávalo na 
rozlehlém parketu kulturního domu 
vyniknout ladně kroutivým pohybům 
krásných tanečnic. Přítomní tančili 
naplno a atmosféra pohody  v sále 
dostala snad všechny.  

                                  redakce 

SPOZ USPOŘÁDAL SRAZ DŘÍVE NAROZENÝCH

Stříbrští senioři se sešli v kulturním 
domě dne 15.října s představiteli 
Sboru pro občanské záleži tost i ,  
kteří pro ně připravili již tradiční 
zajímavé odpoledne. K poslechu a 
tanci je provázela dechová hudba 
Amátovka. Návštěvníci se dozvěděli 
od starosty města Stříbra pana Mgr. 

Miroslava Nenutila mnoho zajímavostí 
ohledně voleb a dění ve Stříbře. 
Pan Turek z MKS Stříbro informoval  
občany o připravovaných kulturních 
a společenských akcí. Přítomní si 
nakonec pochutnali si na občerstvení, 
které pro ně SPOZ přichystal.    dP., 

                             foto: p. Jiránek

COUNTRY BÁL

STARŠÍ PÁNI
16.5.08 od 20.00 hod

100,- Kč
 kulturní dům Stříbro

29.11. 2008 od 20.00 hod.



I. PRODLOUŽENÁ SE LÍBILA
Taneční kurz ve Stříbře už má za 

sebou první prodlouženou. Ta se letos 
nesla v duchu vody, a tak mladí tanečníci 
přišli v různých kostýmech hastrmanů, 
vodních víl, ale i instalatérů, ba  
i dokonce ředitele vodáren. Taneční 
mistři Naďa a Pavel Cíchovi z taneční 
školy Dance Stod  vyberou vždy téma, 

ke kterému tanečníci zvolí patřičné 
oblečení. V minulých létech to byli 
světové a české osobnosti, pohádkové 
bytosti, 30. a 60. léta a v loni country.

Mezi tanečníky se pohyboval celý 
široký okruh příbuzenstva a přátel, který 
se celý večer příjemně bavili, stejně 
jako účastníci tanečního kurzu, kteří si 

také vyzkoušeli zajímavé vědomostní 
soutěže. K hezhé vzpomínce jim určitě 
pomůže DVD, které vzniká a bude 
předáno po závěrečné lekci tanečního 
kurzu 2008. Všichni se již těší na další 
prodlouženou, která se koná 11.11.2008.    
                                 redakce

                        foto: p.Trávníčková

VÝSLEDKY FOTOSOUTĚŽE ROMANTICKÉ LÉTO

Fotoklub MKS Stř íbro  vyhlási l 
počátkem srpna 2008 soutěž pro 
všechny, kteří rádi fotografují a nebojí 
se své fotografie ukázat. Soutěž byla 
anonymní ( jména autorů znal pouze 
ředitel MKS ), a tak i rozhodování 
poroty bylo v rámci regulí. 

Dnes vás chceme seznámit  
s výsledným hodnocením poroty,  
která své rozhodnutí neměla nijak 
jednoduché, ale jak nám sdělil 
pan L.Jiránek, ne všichni se drželi 
předepsaných kritérií a odklonili se od 
tématu  romantické léto. 

Ze všech zúčastněných amatérských 
fotografů,  kterých bylo nakonec 
deset, se na prvním místě umístila se 
stejným počtem bodů M. Sihleská a M. 
Deredimos. 

Podobná situace vznikla u místa 
druhého, kde se rovněž se stejným 
bodovým ohodnocení umístila opět  
M. Sihleská a V.Solový. 

Vzhledem k tomu, že byla vyhlášena 
dvě první a dvě druhá místa, nebylo 
třetí místo vyhlašováno. Fotografie 
všech účastníků byly od počátku 
října vystaveny v Malé galerii v kině 
Slávia ve Stříbře. Ceny do soutěže 
věnovalo FOTOexpres Trávníčková  

a MKS ve Stříbře, které osobně předal 
př i  vyhlášení p.  ředi te l  P.Patočka.  
Všem soutěžícím děkujeme za účast  
a věříme, že se příští soutěže zúčastní  
i další čtenáři SZ.  

                                      redakce 
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AKCE V MĚSÍCI 11/08

4.   listopad   taneční kurz 2008 od 19.00 hod.
11. listopad   druhá prodloužená - taneční kurz 2008 od 19.00 hod.
11. listopad   Martinský průvod od 16.30 hod. začátek: ul. Soběslavova
15. listopad   Kečup od 21.00 hod., v KD
15. listopad   loutkové divadlo - Perníková chaloupka v kině Slávia od 14.00 hod.
16. listopad   Oldies discotéka, v KD od 20.00 hod.
18. listopad    taneční kurz 2008 od 19.00 hod.
21. listopad   divadlo K-8 - Koločava
21. listopad   divadlo V-4
23. listopad   Babouci od 15.00 hod.v KD - dechovka k poslechu a tanci
29. listopad   Country bál od 20.00 hod. v KD - hrají Starší páni

NAVŠTIVTE:

KINO SLÁVIA LISTOPAD:

3.- 4.11.    CESTA DO STŘEDU ZEMĚ                        USA
po - út   Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi          
                  od 19.30 hod                     

6. - 7. 11.  PAŘÍŽ                                                           Francie                 
čt - pá       Komedie / Drama / Romantický                MKS tip *                           

                  od 19.30 hod                                   

10. 11.      UKRUTNĚ ŠŤASTNI                                   Dánsko
po             Drama  

                  od 17.00 hod                                            

13.-14.11. MÁJ                                                              Česko
čt - pá       Poetický                                                        MKS tip *   
                 od 19.30 hod
                  
17.-18.11. NESTYDA                                                     Česko
po - út       Komedie                                                       MKS tip *                                             
                 od 19.30 hod 
                                   
21.- 22.11. STAR WARS: Klonové války                    USA / Singapur        
pá - so       Animovaný / Dobrodružný / Sci-Fi                                              

                  od 19.30 hod                                   

24.- 25.11.VESMÍRNÍ OPIČÁCI                                    USA
po - út       Animovaný / Komedie / Dobrodružný                 

                  od 19.30 hod

28. 11.      LETOPISY NARNIE:  Princ Kaspian           Velká Británie / USA     
pá             Fantasy / Dobrodružný / Rodinný                          
                  od 19.30 hod                             

                       

uzávěrka příspěvků do příštího čísla zpravodaje nejpozději do 20.11.08

Plánujeme: DĚTI NOCI, NOCI V RODANTHE, 96 HODIN, OKO DRAVCE,
JUNO, NOČNÍ HLÍDKA, VIKI CHRISTINA BARCELONA, KATYŇ
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