
Dovolujeme si tímto pozvat širokou veřejnost 
na letošní městské oslavy, které se uskuteční 
ve dnech 13. -15.června 2008 na Masarykově 
náměstí ve Stříbře.

Letošní slavnosti budou ve znamení výročí 
825 let ( od první písemné zmínky o městě 
Stříbře ) a tím i celé programové ladění bude 
v historickém stylu. 

Program slavností 2008 najdete uvnitř tohoto 
vydání zpravodaje jako samostatnou přílohu, 
ale musíme upozornit na skutečnost, že časy  
jednotlivých vystoupení jsou pouze orientační. 

Vlastní slavnosti začnou již v pátek  slavnostním 
zasedáním Zastupitelstva města Stříbra 
v obřadním sále radnice, kde bude předáno 
čestné občanství města Stříbra a  titul Občan 

roku 2007. Oslavy budou pokračovat dobovým 
průvodem městem, ukázkou vystoupení rytířů, 
obecenstvo pobaví šašek a kejklíř a zajímavé 
taneční umění předvedou dvorní dámy. Páteční 
večer uzavře hudební vystoupení skupiny Hradní 
duo a omlazená nestárnoucí hudební legenda 
Blue Effect s Radimem Hladíkem.

Sobota bude zahájena v 9.30 hod. seřazením 
slavnostního průvodu před radnicí, který před 
desátou hodinou vyrazí na krátký okruh městem. 
V průvodu budete mít možnost zahlédnout rytíře 
na koních, kejklíře, dvorní dámy, ale i zástupce 
místních spolků a sdružení.

Po celý den můžete vidět na několika scénách 
ve městě mnoho různých vystoupení a ochutnat 
různé dobroty. Stánky s občerstvením a ukázka 

dobového jarmarku jistě 
neunikne vaší návštěvě. 
Různé lunaparkové atrakce, 
které jsou již samozřejmostí 
na podobných oslavách, 
budou umístěny na zeleném 
prostranství za poštou 
( ul. 28. října ).

Hlavní hudební program 
je naplánován na sobotní 
podvečer, kdy  na náměstí 
na hlavním podiu vystoupí 
skupina Kukulín + Jan 
Hrubý, diváky roztančí Lenka 
Dusilová a do varu přivede 
nestárnoucí KATAPULT. 
Sobotní program dovede 
až k samému závěru svým 
vystoupením skupina U2 
BAND.

Nedělní dopoledne 
bude ve znamení sportu,
a to v 9.00hod.  zahájením 
silničního  běhu historickým 
Stříbrem.  Je to jeho XVIII. 
ročník.  Asi cca v 11.00 
hod.  odstartuje I. ročník 
charitativního Běhu naděje, 
který navazuje na tradici 
Běhu Terryho Foxe.   

Je nejspíš zbytečné 
popisovat vše co, vás čeká, 

když podrobné informace naleznete v přiloženém 
programu. Každopádně si určitě udělejte volno ve 
dnech 13. -15. června se zúčastněte  městských 
slavností ve Stříbře 2008.                        

                                                          redakce

MĚSTSKÉ SLAVNOSTI

Dnes se dočtete :
● Zdeněk Troška ve Stříbře

●  program městských slavností

●  školy informují

●  pozvánky MKS

●  události ve Stříbře

●  ordinační hodiny - lékaři

PÁTEK 13.6.2008:                 



ZDENĚK TROŠKA  
Skvělý režisér a komik, Zdeněk Troška, 

zavítal do našeho města dne 27. května, 
aby nás pobavil svými úžasnými historkami  
ze zákulisí. Než vystoupil v kině Slávia, 
navštívil naše dříve narozené spoluobčany 
v pečovatelském domě. Pro ně také zahrál 
pěvecký soubor ZUŠ.         

Večerní představení v kině Slávia 
bylo téměř vyprodané. Pan Troška 
vyprávěl především o svých příhodách 
z natáčení filmu Slunce, seno…,či pohádce 
Nejkrásnější hádanka, kterou teprve 
nedávno uvedla česká filmová plátna. 
( Naše kino tuto pohádku promítne ještě 
jednou dne 1. června, zdarma, jako dárek 
ke Dni dětí.) „Pohádka je to krásná. Nechybí 
jí pravý punc humoru, je plná života 
a zachycuje krásy české krajiny,“ pověděl 
pan Troška. Potvrdil, že je velký gurmán, 
který nedá dopustit na dobré papáníčko. 
Prozradil pár oblíbených receptů, čímž 
jistě potěšil stříbrské hospodyňky. Přítomní 
diváci měli možnost zakoupit si jeho knihu 
s recepty a nechat si ji podepsat. 
Představení se vydařilo a návštěvníci byli 
spokojeni.

Z rozhovoru s panem Troškou pro 
Stříbrný zpravodaj:

Prozradil jste, že jste v okolí Stříbra 
natáčel pohádku Z pekla štěstí.   Jak se 
vám líbí náš kraj?

„ Je to nádherná, poetická krajina. 
Nasnímali jsme tu spousty krásných 
záběrů. Rádi bychom tu natáčeli i některou 
z dalších pohádek.

Kde hledáte inspiraci pro natáčení 
svých pohádek?

„Rád chodím po antikvariátech a sbírám 
staré knihy. Čerpám od Boženy Němcové, 
od Jana Drdy, ale i z ruských pohádek.“

“
Vy jste jistě velmi časově vytížen. 

Zbývá vám čas i na své zájmy a koníčky 
a můžete prozradit, které to jsou?

„ Čas si na ně vždycky udělám. Rád 
vařím, rád spím. Poslouchám muziku, 
režíruji opery, čtu literaturu. Televizi sleduji 
málokdy.“

Nedávno jste oslavil pětapadesátiny. 
Necítíte se již unaven?

„ Určitě ne. Vevnitř mi je stále dvacet, ale 
karoserie jde do pr….“ (smích)

 

Chystáte se točit nějakou další 
pohádku?

„Další pohádka se bude jmenovat Čertova 
nevěsta a bude natočena na motivy Boženy 
Němcové.“  dP.



VERNISÁŽ VÝSTAVY ADOLFA BORNA
Městské muzeum ve Stříbře připravilo 

pro občany Stříbrska ( ale i vzdálenější 
milovníky umění) ojedinělou výstavu prací 
grafika a ilustrátora Adolfa Borna. Dne 
24.5. Mistr A. Born poctil město svou účastí 
na vernisáži.

Mlčky jsme sledovali milého, příjemného 
pana Borna a přemýšleli u jednotlivých 
obrazů nad otázkou, kde vlastně bere své 
podivuhodné nápady. Slon na trávníku, 
místo chobotu dlouhou dámskou punčochu 
se střevíčkem na konci, kolem poskakují 
kočky v červených punčochách, zpěvák, 
z jehož hlavy roste mohutná kvetoucí 
jabloň a z pusy mu vytékají hejna bělásků, 
jako když sněží…Vidíte hejno netopýrů 
v cylindrech? Je to rodina bankovního 
úředníka z Cařihradu. Tu podobu na sebe 
vzali, aby mohli uletět svým věřitelům. Věru, 
bláznivý svět!

Udělejte si čas, běžte se podívat. 
Z našeho bláznivě nepoetického světa 
se dostanete do pohádkově něžného, 
líbezného a vtipného. 

      Výstava Městského muzea ve 
Stříbře vám to umožní od 27. května do 
31. srpna. 

Otevírací doba: 
PO             zavřeno 
ÚT - PÁ     9 - 12     13 -16 
SO             červen - září  10 - 15 
NE             zavřeno 
                                     autor:  dP.

Dne 23. května bylo na radnici slavnostně předáno maturitní vysvědčení 27 studentům gymnázia a 31 studentům obchodní akademie. 
Přejeme hodně štěstí a úspěchů v životě. dP.

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ MATURITNÍHO VYSVĚDČENÍ NA RADNICI



Studentská oslava přicházejícího léta, máje 
a krás života - to je Majáles. Jako každý rok 
i letos stříbrské gymnázium nabídlo možnost 
prožít tento studentský svátek naplno. Průvod 
masek na téma: „Hudební styly, aneb hudbou 
je člověk živ“ se dne 25.4. od 14.00 hod táhl 
městem od školy gymnázia. Zakončen byl 
na náměstí, kde pan starosta města Stříbra 
Mgr. Miroslav Nenutil symbolicky předal 
studentům  klíč od města. Zde se také 
odehrával další program Majálesu. Mohli 
jsme například vidět vzrušující vystoupení 
mladých kluků, kteří si říkají Street raners. 
Ti předvedli poměrně mladý sport, který se 
nazývá Le parkour. Jde o novou aktivitu 
spočívající v překonávání různých překážek. 
Přihlížejícím se až tajil dech při pohledu na 
úžasná salta a přemety, které na náměstí 
chlapci předvedli. Shlédli jsme i vystoupení 
hvězdné pěchoty, či taneční show v podání 
G5, která pro nás letos toto úžasné veselí 
připravila. Program byl opravdu pěkný, 
a ačkoliv se studenti obávali deště, tak jim 
alespoň na chvíli vyhlášení krále a královny 
Majálesu sluníčko přálo.  dP.

STUDENTSKÉ OSLAVY LÉTA

KVĚTNOVÉ OSLAVY OSVOBOZENÍ V OBRAZECH



Část závodnic z družstva mladších žákyň 
oddílu atletiky Baníku Stříbro se zúčastnila  
soustředění ve Fanu v Itálii. 
  Průběžný stav trénovanosti sliboval 
možnost bojovat o druhé místo ve skupině 
oblastního přeboru družstev a tím o 
postup  do krajského finále,společného s 
Karlovarským krajem.
  1.kolo ze 4 kvalifikačních se konalo 
ve středu 14.5.2008 v Nýřanech.
Favoritem bylo jednoznačně družstvo 
Nýřan,za které startoval po neshodách 
v Plzni téměř kompletní tým Škody 
Plzeň. O druhé místo se ucházel tým 
Baníku Stříbro. A boj o postup zvládl 
v prvním kole dobře. Nejlepší závodnicí 
byla Šárka Lukšová. V běhu na 60 
m překážek statečně bojovala,závod 
jí vyšel na 4 kroky a doběhla 
2. v čase 11,7 vteřiny.Stejný čas zaběhla 
i Veronika Matulková,každá získala 
4 body pro družstvo.1 bod získala  Lenka 
Janotová za 6.místo.
      Šárka si vše vynahradila v běhu na 60 m.Po 

vítězství v rozběhu nenašla přemožitelku 
ani ve finále a zvítězila suverénně časem 
8,7, vt.Body získaly také 3. Lucie Krejčová 
a 4. Tereza Slabá. Ještě jednou bylo 
jméno Šárky Lukšové na místě nejlepším.
K vítězství v běhu na 300 m potřebovala 
čas 48,0 vt.,který je velmi dobrý.Také bod 
za 6.místo  Lucie Jarolímové byl cenný. 
Škoda jen,že Stříbro neobsadilo běh na 800 
m,dříve to byla dobrá disciplína.Najde se 
závodnice pro tuto trať?
      Vrhačské disciplíny zahájil vrh koulí.  
Tato disciplína přinesla dobrý zisk díky 
sestrám  Paškovým.Lepší byla Marie,která 
výkonem 7,60 m získala 2.místo. Anna byla 
4. jen o 53 cm za sestrou. Technicky nejhůře 
zvládnutou disciplínou byl hod míčkem. 
Závodnice zůstaly za očekáváním,přesto 
bodovaly velmi dobře. Lenka Janoutová  
dle předpokladů zvítězila výkonem 
42,11 m.,třetí byla Veronika Matulková
(38,57 m) a 4. Sára Holečková v dobrém 
osobním rekordu 38,09 m .
      Skokanské disciplíny zahájil skok 

do dálky.Za Stříbro startovaly dvě 
závodnice. 5. byla Lucie Krejčová(3,61 
m) a 6. Nikol Marzová. Velkou naději 
vkládaly závodnice Baníku do skoku 
vysokého. Velké očekávání a z něj 
plynoucí nervozita však závodnice 
rozhodily natolik,že neskočily to,na co 
měly.Spokojena mohla být jen Sára 
Holečková,která skočila 116 cm a za 
6.místo získala bod. Lenka Janotová 
byla 5. se 121 cm a Veronika Matulková 
na 4.místě 126 cm. Poslední disciplínou 
byl závod štafet na 4x60 m. 5 bodů za 
2. místo a čas 37,5 vteřiny vybojovala 
štafeta Baníku ve složení Jarolímová,
Slabá,Holečková,Krejčová.
      Po sečtení bodů vyhrálo dle 
předpokladů družstvo Atletclub Nýřany 
s 78 body,na druhém místě s poměrně 
malým odstupem(67 bodů) Baník 
Stříbro. Plánovaný cíl byl splněn,potvrdí 
jej další kola?                    
                                          Moravec

ATLETIKA TJ BANÍK STŘÍBRO

Dne 14. května 2008 se v nově 
zrekonstruované restauraci Sauna 
konala valná hromada TJ Baník Stříbro, 
která hodnotila činnost za uplynulé 
období a po dvou letech volila nové 
členy do výkonného výboru a revizní 
komise.
Krom delegátů a  zúčastněných členů TJ 
byli přítomni hosté - pan poslanec ing, 
Václav Votava, starosta města Stříbra 
Mgr. Miroslav Nenutil, místostarosta 
Pavel Tóth a tajemník VV Sportovního 
sdružení Tachovska  ing. Miloslav 
Kohút.

  Předseda TJ Jan Hora v úvodu valné 
hromady stručně a věcně zhodnotil 
uplynulé období a poděkoval všem, 
kteří se podíleli na dosažených 
výsledcích jak v oblasti sportu, tak 
v oblasti probíhající  rekonstrukce 
a výstavby areálu TJ.

Jedním z hlavních bodů bylo ocenění 
sportovců, trenérů a činovníků  z řad 
TJ. Svou činnost ve funkci tajemníka 
zahájil od května 2008  Petr Bursík. 

V tajné volbě členů výkonného výboru 
a revizní komise bylo zvoleno nové 
vedení TJ Baníku Stříbro ve složení: 
J.Hora - předseda TJ, M. Pitra – 
místopředseda TJ. Další členévé výboru 
jsou T.Mirvaldová, K.Lukeš, V.Šraga, 
J.Urban, P.Patočka, M.Vlček, J.Šimun, 
revizní komise: D.Junek, Z.Urban.

Nově zvolenému VV přejeme mnoho sil 
a úspěchů v nadcházejícím období.  
                                             redakce

VALNÁ HROMADA TJ BANÍK STŘÍBRO

Zástupci města Stříbra spolu s bývalými 
vojáky odhalili u vstupní brány bývalých 
kasáren dvě pamětní desky současně. 
Jedna nám bude stále připomínat 
vojenský útvar Františka Palackého, 

který ve Stříbře působil do roku 2005. 
Druhá deska vzpomíná na léta 1950 
– 1954, kdy ve zdejších kasárnách 
působili „pétépáci“ – 52. pomocný 
technický prapor. Na slavnostní akt se 

sjeli vojáci, kteří zde sloužili. Kasárna 
se nyní dočkají rekonstrukce – vytvoření 
bytové čtvrti. dP.

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMĚTNÍCH DESEK



Dříve než se vrátíme do starého města 
zbývá ještě zmapovat oblast, jejíž 
vstupní branou je ulice 28.října, přičemž 
materiál, použitelný pro naše účely, je 
omezen pouze na úsek od pošty po 
křižovatku Palackého – Soběslavova.
V prostoru, kde v současnosti 
nalezneme autoservis pana Šrouba, 
zdokumentoval někdy v roce 1958 
anonymní fotograf  existenci další 
stodoly. Ze snímku rovněž vyplývá, že 
pověstný (a bohužel bývalý) kaštan 
„u Javozu“ nebyl tou dobou jediným 
stromem v oné části zmíněného 
„boulevardu“. Opět orientačně: ulice 
28. října, nalevo pošta (čp. 217), 
vpravo čp.799. Přijíždějící automobil 
tudíž směřuje od ulice Palackého ku 
křižovatce u kina. 
My ale zamíříme právě směrem 
opačným. Zábradlí po obou stranách 
silnice signalizuje, že členitost terénu 
v těchto místech si vynutila určitá 
bezpečnostní opatření. Pravou stranu 
opomineme, protože tam prozatím 
nedošlo k žádným zásadním změnám. 
Dokonce i to zábradlí je snad pořád 
původní. Levou části se pak zabývá 
poslední odstavec dnešního povídání. 
Zbývá tedy střed, tj. křižovatka ulic 
Palackého a Soběslavovy. Ač použitý 
obrázek nelze považovat za vrcholnou 
ukázku úrovně fotografie té doby, 
přece jen je možno rozpoznat stavení – 
statek, který tato místa zabydloval ještě 
někdy v první polovině 70. let 20.století. 
Starší plánek města sem klade čp. 
213. Střecha v pozadí lokalizuje, tehdy 
zřejmě novou, leč dnes již nefunkční, 
mateřskou školku. (Příští pokračování 
ještě přinese další záběry zabývající se 
změnami v prostoru tohoto rozcestí.)
Na závěr se ve vzpomínkách pokusme 
nahlédnout za zábradlí v levé části 
předešlého snímku. Ještě generace 
dnešních padesátníků si možná 
vybaví, že se v oněch místech nalézala 
vodní nádrž všeobecně známá jako 
„Svinčák“, kteréžto přízvisko bylo 
hovorovou podobou, snad oficiálního, 
názvu „Svinský rybník“. Dle jakéhosi 
memoárového článečku prý  mělo  
toto pojmenování úzký vztah k faktu, 
že přímo nad břehem rybníka stávala 
jatka, kterým právě takto výhodná 
poloha napomáhala bezproblémově 
řešit hospodaření s jatečními odpady, 
neboť rybníček byl zřejmě dříve 
asi o dost větší. (Částečně byl pak 
z jižní strany zavezen v r.1930.) Moje 
„retro“ vnímá „Svinčák“ jako v zimě 
výhodně položenou ledovou plochu. 
Fotografie dokládá, že v našich dobách 
byl nejméně jednou učiněn pokus 
o vyčištění dna od nánosů bahna, 
které vytrvale přinášel protékající 
Těchlovický potůček. A zřejmě tak 
vytrvale, že byl nakonec někdy v 70. 
létech legendární „Svinčák“ zavezen 
s konečnou platností.
                            připravuje Franta Samec

VZPOMÍNÁME NAD „ STARÝMA FOTKAMA“



Židé , hebrejsky Jehudim, latinsky 
Judei, je národnostní skupina  potomků 
izraelských kmenů, obyvatel starověké 
Palestiny. Palestina se nacházela 
na místě dnešních států Izrael 
a Jordánsko a také svobodného města 
Jeruzalém. Židovské kmeny zde žily 
od 14. století před naším letopočtem, 
odolávaly nájezdům Babyloňanů, 
Chetitů, Egypťanů. Nejvíce popsané 
jsou dějiny Židů na přelomu letopočtu, 
kdy byla tato země součástí Římské 
říše. To žil Ježíš Kristus, slavíme jeho 
narození o Vánocích, tady ho ukřižovali, 
a máme Velikonoce. To jen abych i těm 
nejméně informovaným přiblížila, co 

všechno o Židech víme. Místo , kde se 
židovské kmeny usadily, je středem zájmu 
od starověkých říší do dneška. Setkávají 
se zde dva světadíly- Asie a Afrika, třetí, 
Evropa, sem zasahovala prostřednictvím 
svých kolonií. V této oblasti se vyznávají  
tři největší monoteická náboženství, 
židovské, křesťanské a muslimské. Jsou 
zde bohatá naleziště ropy, byl tu nedaleko 
prokopán Suezský průplav. Židé svou 
vlast vždycky opouštěli, protože v ní byli 
utiskováni, usazovali po jim známém 
světě a šířili hlavně své schopnosti 
a vědu. V Evropě byli vždy všemožně 
omezováni, kde se smějí usadit, jaké 
smějí vykonávat zaměstnání. Od 
13. století v českých zemích museli žít 
v tak zvaných židovských ghettech. Snad 
jejich náboženství či výběr jedinců vedl k 
tomu, že přežívali celá staletí a vlastně 
i nejkrutější pogromy na židy v období 
fašismu a nacismu za 2. světové války. Ve 
slovníku , odkud čerpám tyto informace, 

je napsáno, že na území republiky , Čech 
i Slovenska, zahynulo 180 000 občanů 
židovského původu. Dnes se tomu říká 
holocaust. Hrůzy té doby připomínají filmy 
(vždy si vzpomenu na Obchod na korze 
režisérů Kadára a Klose), muzea, knihy. 
Protože se v současnosti Izrael stal cílem 
poznávacích i jiných zájezdů, vešel do 
našeho povědomí více než dříve. Jedeme 
tedy do Izraele, hlavní město Tel Aviv, 
stát je židovský a v něm je několik enkláv 
arabských, nad Jeruzalémem, pod ním 
a pak velmi známé pásmo Gaza,řečených 
palestinská území. 
Ve Stříbře je židovské obyvatelstvo 
d o l o ž e n é  o d  1 4 .  s t o l e t í ,  a l e  

o náboženské obci a jejích aktivitách 
se nehovoří. Podle ústní tradice žili 
na jihozápadním okraji tehdejšího 
města, to je v západní části ulice 
Jiřího z Poděbrad a Hradební. Dodnes 
se úzkému průchodu mezi oběma 
ulicemi říká Židovská branka. Dům 
se slunečními hodinami je považován 
za dům rabína a na druhou stranu 
branky rohový jednopatrový dům 
číslo 118 mohl být bytem rabína také. 
Prostor Hradební ulice místní němečtí 
obyvatelé nazývali Judentauch, 
židovská rituální lázeň. Nyní některá 
čísla. V roce 1811 žila ve Stříbře jedna 
rodina, rodina vinopalníka. A  když 
v tomto století získali židé možnost 
se stěhovat, v roce 1860 zde žije 61 
osob. Počet stále stoupá. Stěhují se 
do města hlavně židé z okolí, z malých 
vesnic. Proto v roce asi 1855 koupila 
židovská obec od rodiny bohatého 
stříbrského měšťana  Streera, nebo-
li Streeruwitze dům číslo 16 na 
dnešním Masarykově náměstí, nebo

chcete – li  v Mánesově ulici proti 
komerční bance. Dnes je zde proluka. 
Budova se stala sídlem náboženské 
obce, byl v ní byt rabína , náboženská 
škola. Za 2. světové války dům užívala 
nejprve nacistická mládežnická 
organizace hitlerjugend a v letech 1942 
– 45 sloužil jako vojenská strážnice, 
protože v synagoze byl zajatecký 
tábor. Roku 1959 byl vydán demoliční 
příkaz, dům byl zbořen a parcela 
zůstává nezastavěna. V letech 1878 
– 79 byla na jejím dvoře postavena 
synagoga. Uvádím fotografii modelu 
z našeho muzea. Plány synagogy 
vlastní Židovské muzeum v Praze. 
Ve vysoké novorománské budově 
na půdorysu 15x10 metrů měla 
synagoga půlkruhovitě zasklená okna 
a ploskostropý modlitební sál. Na  
podzim roku 1938 byla vyrabována, když 
se stalo Stříbro součástí velkoněmecké 
říše. Paní  Eliška Čepková si pamatuje 
z dřívějších dob rozlehlý chrámový 
prostor, na podlaze mramor , krásně 
vykládaný, na zdech zlato. Mnohé může 
být ovlivněno dětskýma očima paní 
Čepkové, narodila se roku 1926. Také 
vzpomínala, že rabíni chodili po městě 
a nikdo na ně neútočil ani z Němců, 
kterých před 2. světovou válkou bylo ve 
Stříbře 90 %. V synagoze byli  za války 
ubytováni francouzští zajatí důstojníci. 
Když na tuto dobu vzpomínal pan 
Adolf Vešta, můj předchůdce, psal, že 
měli ze všech zajatců největší volnost.  
Francouzští totálně nasazení se mohli 
volně po městě pohybovat, mladé 
Němky je měly rády. Tak se stávalo, 
že německý voják přišel na dovolenku 
z fronty a našel u své ženy Francouze. 
(opravdu jsem si to nevymyslela, píše 
to pan Vešta ve své kronice č. 3 na 
str. 19) I to, jestli byli totálně nasazení 
nebo zajatci, nechám  na odbornících 
pro otázky 2. světové války.
 Po roce 1945 byla budova synagogy 
i  domu č. 16 vrácena židovské obci 
a zůstala nevyužita. Pak ji pronajal 
jako skladovací prostor státní statek, 
ale v podstatě zůstala zachována. 
Roku 1969 byla důkladně přestavěna 
na zemědělskou laboratoř, hlavní sál 
byl rozdělen do tří podlaží, odstraněna 
novogotická fasáda a vysoká okna. 
V té době už dům č. 16 nestojí.  V roce 
1981 město adaptovalo budovu bývalé 
synagogy na  dům dětí a mládeže.  
Dnes v bývalé synagoze sídlí Správa 
majetku města Stříbra. 
Materiál jsem čerpala z knihy
Jiří Fiedler,kurátor dokumentace dějin 
židovských obcí, Václav Chvátal, :
Židovské památky Tachovska, Plánska 
a Stříbrska, vydalo nakladatelství 
Českého lesa, 2008, Domažlice. 
                       
                        Netrvalová , kronikářka

ŽIDÉ NEJEN VE MĚSTĚ STŘÍBŘE



Letošní červnové slavnosti budou také 
ve znamení 825. výročí první zmínky 
o našem městě. Na tomto místě chci 
připomenout, co vše o této události 
víme z historických pramenů. 
Je rok 1183, řeka Mže teče  skoro ve 
stejném korytě, protože hluboké údolí 
jí moc možností nedává. V místě 
mohutného zákrutu už sídlí lidé, líbilo 
se jim tu odedávna  v době kamenné 
a bronzové, o čemž svědčí nálezy více 
v okolí Stříbra než ve městě 
samotném.
Ve století 12. si zde zakládá mnišský 
řád křížovníků materiální základnu pro 
zabezpečení poutníků, jdoucích do 
Svaté země, tedy do Jeruzaléma. Tento 
řád je především řádem vojenským 
a špitálním se sídlem na ostrově 
Malta ve Středozemním moři. Proto 
tam ve městě La Valleta je na jedné 
stránce pergamenové kroniky zmínka 
o Stříbře. Je tu napsáno, že manželka 
českého knížete Fridricha nebo 
také Bedřicha ( vládl 1178 – 1189) 
dala vystavět pro řád  kostel Panny 
Marie u stříbrnice -   Argentaria. Tuto 
skutečnost potvrdil kníže Bedřich, když 
témuž řádu přiznal roční důchod 12 
hřiven stříbra vytěženého nade Mží 
( …de argentaria super Mzea ).
Jedno ze sgrafit na naší radnici znázorňuje 
založení města knížetem Soběslavem  
v roce 1131. Protože pověst o založení 
města v tomto roce napsal vyhlášený 
kronikář Václav Hájek z Libočan ( zemřel 
1553 ), převzal ji i náš stříbrský kronikář 
K. L. Watzka a Němci mohutně 
slavili 800. výročí založení města 
v roce 1931. I zde se píše o stříbře, 
dolovaném na území našeho města. 
Podle archeologických výzkumů 
Dr. břicháčka stávala raně středověká 
osada na terénní hraně nad řekou 
jihovýchodně od dnešního kostelíka 
Panny Marie. 

V roce 1995 zde byla v několika sondách 
nalezena souvislá sídelní vrstva z 1. 
poloviny 13.století. Mezi lety 1240 
– 1250 byly na skalnatém ostrohu nad 
starou hornickou osadou se jménem 
Mzea, Misan a podobně položeny 
základy novému královskému městu. 
Jeho půdorys byl pravidelně vyměřen, 
proto máme obdélníkové náměstí a 
z něho vybíhají ulice poměrně rovné, 
jak to dovoloval terén. Postupně bylo 
město opevněno dvojitými i trojitými 
hradbami a v nich vytvořeny vstupní 
brány. 
Na příznivém vývoji se podílely výsady, 
udělované městu českými králi  za 
těžbu rud, a výhodné položení na 
důležité obchodní stezce Praha – Plzeň 
– Norimberk a jiná bavorská města. 
Vrátím se k listu z kroniky na ostrově 
Malta. Kopii této stránky, kde se o 

Argentáriu píše, máme jako faksimile,  
tedy věrnou napodobeninu i na 
pergamenu, vystavenou ve slavnostním 
sále radnice po pravé straně od 
vstupních dveří. Nový výrobek je 
prakticky a opticky nerozlišitelný od 
originálu. Vím, že jsem vám nic nového 
nesdělila, ale opakování….
Ta k  a ž  n a d e j d e  č a s  o s l a v  
13. – 15. června, vzpomeňte si, jak je 
naše město prokazatelně staré, jak si 
ho naši předci vážili a o něj pečovali a 
jak je stále hezčí. 
Materiál jsem čerpala z oblíbené knihy 
Stříbro 2000 a z historicko- turistického 
průvodce pana Zdeňka Procházky 
Stříbrsko a Borsko. 
                            Jindřiška Netrvalová, 
                                kronikářka města.      
                        foto: p.Jiránek

825. VÝROČÍ MĚSTA STŘÍBRA

ZAHRÁDKÁŘI - AKTUALITY 
   Milí přátelé,
Vstoupili jsme do dalšího roku a pevně 

věřím, že bude pro nás zahrádkáře úspěšný. 
V loňském roce  jsme oslavili 50 let od vzniku ČZS 
malou oslavou v kolonii „ Višňovka “,kde účast 
našich členů byla velice mizivá. Tehdejší stav  
byl zapříčiněn především nepříznivým počasím 
a vlivem  tak trochu nezájmu některých členů. 
Oslava byla  pořádána v duchu zavzpomínání 
na minulé časy, jak se začínalo, jaký měl kdo 
podíl na vzniku spolku ve Stříbře,  co jsme od 
těch dob prožili, čeho jsme dosáhli a jak nás  
to vnitřně uspokojuje. V období roku 1990 se 
vyskytly poněkud nepříznivé  otázky. Tato doba 
začala přinášet pro náš svaz problémy v podobě 
střídání zákonů, vzrostla takzvaná „právní 
nejistota“, mladí odcházejí, zůstávají senioři 
a klesá členská základna. Tyto otázky se 
postupem času zvolnily do podoby stagnace 
a v posledním čase dochází ke zlepšení jistoty 

v podobě již dlouho očekávaného zahrádkářského 
zákona, který by měl být již v brzké  době
k projednání v parlamentu České republiky. 
Dále nás tlačila otázka nejistoty – smlouva mezi 
městem a naší organizací. Tato záležitost byla 
po spolupráci s panem starostou města Stříbra 
– p. Nenutilem uvedena na správnou míru. 
Výsledkem je „smlouva o zápůjčce“ .  

S částečným potěšením mohu konstatovat, 
že snad se již zastavil pokles naší členské 
základny a že se k nám hlásí noví a mladí 
členové. Nedobrým a neuspokojivým jevem 
stále zůstávají vnitřní vztahy některých našich 
členů v diskuzích, kdo udělá to či ono v rámci 
našeho spolku samozřejmě „navíc“ a pod. Jsme 
organizací, která ať chceme nebo ne, vychovává 
naše členy k společnému pracovnímu odhodlání 
a zápalu pro danou věc. S tímto smyslem jsme 
každý do organizace vstoupili. Každý z nás 
musí usilovat o své ideály, které mu zpříjemní 

každodenní život v našich zahrádkách.
Jsem hluboce přesvědčen, že jsme schopni 

se semknout  pro ideální věc či stav žití v našich 
podmínkách, v našich zahradách, koloniích. 
Doufám, že tento rok nám přinese bohaté 
uspokojení na duši, v kvalitě našich výpěstků 
a nezapomenutelně i v charakteru a pocitu dobře 
vykonané práce.

          Milí přátelé, přeji Vám za sebe a za výbor 
ZO mnoho slunečných dnů, dostatečně velkou 
a kvalitní úrodu našich výpěstků, vzájemnou 
solidaritu a vstřícnou pomoc každého 
z nás. Jsem nakloněn  „přání“, které se určitě 
každému vyplní ve  formě odměny – oddychu 
každodenního života na  zahrádce.

                                                               Děkuji.
                              Předseda ZO ČZS – Stříbro
                                    Ing. František Kuchyňka



Dnes jedeme na výlet! Všichni 
jsme natěšení, vždyť je cílem vodní 
hrad Švihov. Ale ejhle, ani není nutno 
kouknout z okna, déšť je slyšet i tak. 
A není malý. No, kolik se nás sejde 
u autobusu, to se honí hlavou 
Drahošovi, předsedovi místní Obce 
Slovákov. Slováci překvapili, i za těchto 
ne příliš optimálních podmínek nás jde 
něco přes 30, z toho třetina dětí (do 
tělesné výše 1,5 českého lokte). Cesta 
nejkratší možnou trasou (prostě zadem 
přes Chotěšov) ubíhá rychle, sice se 
krajinou tolik nepokocháme, ale o to 
lepší nálada vládne vevnitř. Vždyť 
jsme se někteří neviděli delší dobu. 
A jsme u hradu. Rychle zaparkovat 
a dobýváme pokladnu. Překvapení číslo 
jedna – tento víkend je den památek, 
takže kastelán připravil pro zájemce 
krátkou prohlídku stavebního vývoje 
hradu, zejména po místech, kudy běžná 
prohlídka nevede. Než se vydáme na 
prohlídku, která začne za hodinku, 
prohlížíme si expozici vývoje osvětlení. 
Od smolných louči až po Edisonovy 
žárovky. Názorné, jednoduché, vtipné. 
Co to dalo předkům úsilí, než došli 
k tomu, že dnes stačí otočit vypínačem. 

Středověká krčma nabízí občerstvení 
– ten čaj bodnul, i ten v námořnické 
úpravě. A už se nás ujímá průvodkyně 
Pavla a začíná zajímavě podávaná 
prohlídka. Kromě spousty historických 
údajů o vzniku hradu a jeho majitelích 
si člověk zapamatuje nejvíc různé 
„pikošky“. Nejdřív nádvoří – tady byl 
vchod do kuchyně, bacha, muselo se 
překračovat to, co padlo z prevétu. 
Hodovní síň – tady je korbel, cínový, 
o objemu cca 3 l. No, napij se, když to 
váží kolem 10 kg! A kuše, z ní střílela 
Libuška Šafránková. Ano, točila se zde 
nejslavnější vánoční pohádka Tři oříšky 
pro Popelku. A taky Šašek a královna, 
naposledy pohádka Tři životy. A co je to 
prevét, tak tady to je. Kamenný výklenek, 
v něm místo i na svíčku. Dole do otvoru 
dáte hlavu, zakřičíte něco jako “Pozor, 
dále od hradu..“, vykonáte dílo…. 
a jdete dolu po sobě uklidit. Jadrněji 
řečeno – prevét = výsernice. Cestou do 
nejvyšších míst prohlídky hradu míjíme 
svatbu. Mladý pár, originální oblečení 
– družičkám rozhodně nebylo při 
focení teplo. Špýchar, zbraně, obrazy, 
ložnice, další dojmy – teda drsný 
život to byl,  když nikde ani krb není 

vidět.  No dalo by se vidět toho ještě 
mnoho….tak někdy příště. Loučíme 
se s sympatickou průvodkyní s dobrou 
pamětí. Čeká nás oběd, pro změnu ve 
Středověké krčmě. A hele, ve Švihově 
je sklářská huť Anna. První odvážlivci 
vyrazili zrychleným krokem. Není to 
daleko. Majitel a huťmistr v jednom 
nám ochotně podal výklad, z čeho 
a jak se taví suroviny, jak se barví sklo 
(napr. zlatem na červeno) a ukázal 
něco ze svého mistrovství. Taky jsme 
si mohli něco vyfouknout – napodiv, 
nemusíte mít silné plíce, důležitější je 
foukat pravidelně, spíše v kuse. Teplo 
bylo pořádné,  sklovina má běžně přes 
1100° C (takhle horkou jí klidně můžete 
poválet po ruce, fakt nespálí. Ale teplota 
nesmí klesnout pod 1100°C, potom se 
skutečně spálíte).

Zahřátí, plní dojmů jedem nazpátek. 
Sice stále je pod deštěm, ale v  autobuse 
panuje opět výborná, ba ještě lepší 
nálada. Zejména nezapomenutelný je 
dlouhý dialog mezi Drahošem a malou 
blonďatou dívenkou.

Tak to byl výlet Obce Slováků na 
vodní hrad Švihov v sobotu 19.4.2008.

SLOVÁCI NA VÝLETĚ VE ŠVIHOVĚ

Po 99 letech se v Mar. Lázních 
dne 4.5. 2008 konala anglikánská 
bohoslužba. Stříbrský rodák Rt Rev. 
Edwin Wagner, OSJE, D.D., biskup 
anglikánské církve, slavil zahajovací 
bohoslužbu v anglickém, českém 
a německém jazyce, za přítomnosti 
představitelů města a hojné účasti 
věřících.

Anglikánský kostel v Ruské ulici byl 
postaven v roce 1879 a nechala jej 
postavit Lady Anne Scott of Rodono na 
památku svého manžela, který v Mar. 
Lázních v roce 1867 zemřel. Až do roku 
1909 britský král Edward VII. (9.11.1841 
– 6.5.1910), který navštívil Mar. Lázně 
celkem devětkrát ( 1897 -1909), se zde 
zúčastňoval bohoslužeb. Anglikánské 
bohoslužby se konaj í  pravidelně 
každou neděli v 10.30 hodin.

Rt Rev. Edwin Wagner, OSJE, D.D

ANGLIKÁNSKÁ BOHOSLUŽBA V MAR.LÁZNÍCH PO 99 LETECH
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STAŇ SE RYTÍŘEM

Sbor bratrské jednoty baptistů v Teplé se stanicí v Konstantinových Lázních Tě zve 
                      na křesťanský dorostový tábor:

                              Více informací a přihlášky u hlavního vedoucího:
                        Milan Trávníček, U Kostela 91, Ošelín, 349 01  STŘÍBRO

                     e-mail: Mila-2@seznam.cz; tel: 724 751 411 
                         Cena: 1500Kč, další info: http://www.bjbtepla.estranky.cz

                                     Věk: 11 – 16 let
                                  Kdy: 2. – 9. 8. 2008

                                    Kde: Nové Mitrovice



Marihuana je řazena do skupiny 
drog označovaných jako drogy lehké 
nebo, jak bylo dříve uvedeno, do 
skupiny látek s tzv. “akceptovatelným 
rizikem”. Díky svému rozšíření se tato 
droga stala pro jedny symbolem “zla” 
a společenskou hrozbou, pro druhé pak 
“zakázaným ovocem” a předmětem 
boje za legalizaci a dekriminalizaci. 
Co to je?
Marihuana ( nebo konopí) jsou listy 
a kvetoucí části rostlin konopí setého, 
které může dorůst až do výšky čtyř 
a půl metru. Konopí roste v mírném 
pásmu celého světa, mimo jiné i u nás 
a v mnoha částech USA. 

Účinná látka v marihuaně se nazývá 
THC (tetrahydrocannabinol) a  odlišné 
odrůdy marihuany obsahují rozdílné 
množství THC. V Nizozemsku byly 
vyšlechtěny velmi silné odrůdy nazvané 
Netherweed, Northern Lights (severní 
záře) nebo Skunk, ve kterých může 
obsah THC dosáhnout až dvaceti 
procent.

Účinky:
Účinky v případě kouření se dostavují 
po 5–10 minutách a účinek může 
přetrvávat 1–4 hodiny. Nízké dávky 
vedou k navození klidu a vzrůstajícího 
pocitu dobré pohody, doprovázené 
jakýmsi stavem zasněného uvolňování, 
pocitem hladu, zejména chuti na 
sladké. Změny ve smyslovém vnímání, 
živější vnímání zrakových, sluchových, 
čichových, hmatových a chuťových 
vjemů mohou být doprovázeny 
pronikavými změnami ve způsobu 
myšlení a jeho vyjadřování. Velmi 
se prohlubuje i prožitek z hudby. Při 
vyšších dávkách nastupuje takzvaná 
„vysmátost“, kdy se uživatel směje 
všemu a sám vlastně neví proč. Někdy 
tyto záchvaty mohou trvat i desítky 
minut a nedají se zastavit. Po stavu 
euforie nastává stav, kdy člověk nemyslí 
vůbec na nic a jen kouká do prázdna 
nebo se mu chce spát. Uživatelé tento 
stav popisují jako velice příjemnou 
relaxaci. V případě, že se marihuana 
jí, nastupuje účinek později (hodina i 
více) a efekt trvá déle (dvanáct hodin i 
více). U dlouhodobých uživatelů je stav 
poklidnější a mizí vysmátost.
Mezi nepříjemné symptomy, které jsou 
různé konopné preparáty schopny 

zmírnit, patří nechutenství, deprese, 
křeče, bolesti kloubů, alergie a některé 
psychotické stavy. 
Škodlivé dlouhodobé účinky:
1) Možnost vzniku rakoviny plic, nebo 
jazyka. Je totiž dokázáno, že marihuana 
je až 7x karcinogennější než obyčejná 
cigareta, pokud se užívá v kombinaci s 
tabákem. 
2) Možnost vzniku psychické závislosti 
na marihuaně. Psychická = budete 

mít chuť dát si, ale tělo žádné signály 
závislosti vydávat nebude (např. 
zvracení, halucinace aj.)
3) Je dokázáno, že dlouhodobé užíváni 
marihuany zhoršuje krátkodobou 
paměť.
4) Marihuana ovlivňuje výrazným 
způsobem zrání spermií. Při 
dlouhotrvající konzumaci jsou pravidlem 
deformace a změny buněčné struktury, 
tedy “zmrzačené” spermie. 
5) Marihuana je jednou z mála 
drog, které - přinejmenším při trvalé 
konzumaci - způsobují abnormální 
dělení buněk a velmi závažná dědičná 
poškození.
6) Existuje řada výzkumných prací, podle  
kterých, zejména po dlouhodobém 
užívání marihuany, dochází k trvalému 
poškození imunitního systému.
7) Marihuana patří do skupiny drog, 
které mohou kdykoli vyvolat i psychózy 

nebo jim podobné stavy.
Návykovost:
U marihuany byla dokumentována 
pouze návykovost psychická – 
znamená to, že si konzument nemůže 
vybudovat návyk jako např. u cigaret, 
kdy se při dlouhodobé abstinenci 
objevují fyziologické příznaky (svalové 
tiky, nervozita a další). Psychický návyk 
se projeví jen tím, že závislý má chuť 
na jointa. Tuto závislost lze většinou 

přemoci vůlí. 
Riziko předávkování hrozí u perorální 
aplikace, kde celková tělem přijatá 
dávka účinné látky vyžaduje delší 
dobu k zapůsobení, působí silněji než 
stejné množství inhalované a poté, 
co se psychoaktivní účinky požitých 
konopných produktů dostaví, už je 
nelze žádným jednoduchým způsobem 
zastavit, a je nutné počkat i několik 
hodin, než odezní. Není ale znám 
případ, kdy by předávkování produkty 
z konopí požitými v potravě způsobilo 
smrt, nebo mělo trvalé zdravotní 
následky.
Další odborné informace o marihuaně 
naleznete například na www.odrogach.
cz; www.drogovaporadna.cz .
Autoři článku o marihuaně: David 
Klaus (K-centrum, o.s. Kotec), Hedvika 
Petříšťová a Jitka Vavříková (studentky 
oboru sociální práce VOŠ Domažlice)

MARIHUANA TOLEROVANÁ A PODCEŇOVANÁ

Soutěž „ROMANTICKÉ LÉTO“ je určena 
pro každého, kdo rád fotografuje něco 
hezkého a nebojí se to ukázat ostatním. 
Soutěž je stejně jako minulý rok anonymní. 
Účastníci soutěže mohou fotografie formátu 
20 x 30 se zachováním delší strany předat 
v neoznačené obálce v maximálním počtu 
4 ks na Městské kulturní středisko ve 

Stříbře. Uzávěrka soutěže je 1.září 2008.
Vyhodnocení provede pětičlenná porota 
určená kulturním střediskem. První tři místa 
budou oceněna.
Kritéria pro hodnocení poroty:

Hodnocení bude provedeno ve třech kategoriích 
vždy 1 - 5 bodů. 

1. snímek nejlépe splňuje dané téma
2.technické zvládnutí obrazu (ostrost, čistota, 
barva)
3. zdůraznění hlavního motivu
Body porotců se sečtou u každé fotografie 
a pořadí určí nejvyšší počet. V případě 
rovnosti bodů u některého z prvních tří míst 
rozhodne o pořadí los.  
                      Za fotoklub : Jiránek Ladislav

FOTOKLUB VYHLAŠUJE LETNÍ PRÁZDNINOVOU FOTOSOUTĚŽ



7.5. 2008 se naše třídy IV.A a IV.B 
vypravily do ZOO města Plzně na 
výukový program „Naše příroda“. 

Vyslechli jsme zajímavé informace 
o zvířatech u nás. Seznámili jsme 
se s obojživelníky, plazy, savci a 
nejzajímavějšími ptáky. O tom, co jsme 
si zapamatovali, jsme se přesvědčili 
při vědomostní soutěži, kde výhrou 
byl časopis zoologické zahrady IRIS. 

Na doporučení jsme se šli podívat na 
ukázku sokolnictví. Jak se ptáci cvičí 

nám předvedl sokolník a jeho svěřenci 
sova pálená a orli mořští. Po tom, co jsme 
si doplnili energii malým občerstvením 
v bufetu, jsme utratili své kapesné 
v krámku s exotickými květinami 
a kaktusy. Počasí nám přálo, a tak se 
nám exkurze velmi líbila. 
                         
                        Jakub Čampula, IV.B

VÝUKOVÝ PROGRAM „NAŠE PŘÍRODA“

Oficiálně byl tento celostátní projekt 
minulý rok ukončen, ale díky paní Evě 
Tischlerové, krajské koordinátorce, 
ř e d i t e l c e  D D M  v  K a z n ě j o v ě ,  
v Plzeňském kraji pokračuje. Soutěž 
má za úkol prohloubit znalost zákonů 
žáků 5. - 9. tříd základních škol a prim 
až kvart víceletých gymnázií; zvláštní 
důraz je pak kladen na prevenci kouření 
mladistvých. Během několika hodin se 
testuje týmová spolupráce i schopnost 
smysluplně se vyjádřit k tématu.
11. dubna se konalo školní kolo soutěže 
Paragraf 11/55, kde si žáci sedmých, 
osmých a devátých tříd naší školy 
testovali znalosti zákonů, hájili své 
postoje před publikem, stavěli školu 
z karet a odhadovali věk figurantů. 
Soutěže jsme se zúčastnily i my – dívčí 
družstvo z 8.B  –  a přesto, že jsme 
v to na začátku ani nedoufaly, vyhrály 
jsme!
Na přípravu do oblastního kola jsme 
měly pouhý týden, ale nevzdaly jsme se 

a za pomoci paní učitelky M. Kordíkové 
každý den pracovaly na soutěžních 
tématech.
V den D – 18. dubna – jsme do Tachova 
vyrazily v oranžových tričkách jako 
družstvo „Karotky“. Začátek byl v 10:00 
a my se, za hlasité podpory našeho 
školního fanklubu, který zuřivě mával 
transparenty, pustily do soutěžení 
se třemi vítěznými týmy tachovských 
základních škol a se dvěma družstvy 
z Plané. V prvním kole si každé ze šesti 
družstev vylosovalo obálku s otázkou, 
a protože naše znalosti zákonů jsou 
skutečně velmi dobré, získaly jsme 
nejvíc bodů! Druhé kolo bylo o něco 
horší, a přestože jsme se na témata 
připravovaly, mluvit do mikrofonu není 
naše parketa. Ale nejhorší jsme taky 
nebyly! Ve třetím kole se stavěla věž - 
škola z kostek a ta naše (150 cm!!!) byla 
nejvyšší! Nejtěžší ze soutěže bylo kolo 
čtvrté, kdy nám byl promítán příběh 
o fiktivním městě a po jeho skončení 

jsme vymýšlely, které zákony bychom 
zrušily, jež v příběhu platily, ale 
nepřinášely užitek, a které bychom 
naopak zavedly. Malou bodovou ztrátu 
jsme dohnaly v kole posledním, pátém. 
Odhadoval se věk figurantů, tipovalo 
se, zda jsou dostatečně staří na to, 
abychom jim prodali cigarety nebo 
alkohol. Dařilo se nám „na plný počet“, 
a tak jsme se 44 body všechny týmy 
předehnaly a celou soutěž vyhrály! 
Postoupily jsme do krajského kola, 
družstvo jsme posílily o dva spolužáky 
a 7. května reprezentovali náš okres 
v Plzni. Bohužel, na rozdíl od loňského 
roku celá soutěž tady končila. Hlavní ale 
je, že jsme si pořádně zasoutěžili!!! 

Barbora Kvapilová, Kateřina Korandová, 
Tereza Kolářová, Veronika Vaňková, 
Veronika Rapavá, Lucie Vaňková, 
Martin Hrubý a Petr Kačer
                  
                  ZŠ Stříbro, Gagarinova ul.

 SOUTĚŽ PARAGRAF 11/55  

DNY ŠKOLNÍ ZAHRADY - SOŠ STŘÍBRO - 3. ROČNÍK

Ve dnech 16.a 17.května proběhla na školní 
zahradě SOŠ Stříbro zajímavá akce.Již 
potřetí si mohla široká veřejnost přijít vybrat 
z různých výpěstků školního hospodářství.
Jednalo se především o sazenice zeleniny, 
kvetoucích letniček, trvalek i okrasných keřů, 
které vypěstovali studenti v rámci praxe pod 
vedením paní zahradnice Stanislavy Krátké.
 Velký zájem o výstavu projevily  děti 
z mateřských i základních škol Stříbra.
Studenti veřejné správy, přírodovědného 
lycea i agropodnikání si pro ně připravili 
zábavnou vědomostní soutěž.Za úspěšné 
splnění úkolů na několika stanovištích  si 
děti odnesly sladkou odměnu, pamětní list 
a pro celou třídu dárek .Mohly se také svést 
v kočáře taženém koňmi, na koních a na 
ponících. Děti si prohlédly  kozy kamerunské, 
telátko, osla i králíky, drůbež, holuby, morčata 
a koťata. Zvířata zapůjčili např. p.Kraus 
z Pony farm Kladruby, ing.Lukšová (Stáj 
u řeky Stříbro), ZD Černošín, pan Pospíšil 
z Kladrub a Svaz chovatelů Tachov.Děti si také 
mohly prozkoumat traktory i auto-veterána 
p.Jaroslava Vlasáka.Se svými dravými ptáky 
za dětmi přijel pan Zaleš ze ZOO Plzeň. 

K vidění a ke koupi byly také včelí produkty 
firmy Škola Chodová Planá, venkovní 
a pokojové bonsaje p.Glasera ze Staňkova 
a ukázky vazeb z OU Vejprnická ul.v Plzni.
 Hladoví i žízniví návštěvníci se mohli 
občerstvit ve školním bufetu, kde studenti 
opékali např. klobásy a nabízeli výrobky 
školní kuchyně. 

   Výstava se setkala s příznivým ohlasem. 
Zaměstnanci i studenti SOŠ už nyní začínají 
pracovat na přípravě dalšího ročníku této 
akce, která,jak doufáme, se stane tradicí.
                                                    
                                             ing.JanaHrubá
                              zástupkyně ŘŠ pro praxi



Pátek 13.června 2008 bude na ZŠ 
v Mánesově ulici slavnostní den.Bude 
zde probíhat Den školy,který v tomto 
období těsně před koncem školního 
roku škola už tradičně pořádá.
Letos to bude formou „dne otevřených 
dveří“,která se loni velmi osvědčila.
Rodiče žáků i další zájemci mohou 
školu navštívit během vyučování a 

zapojit se do programu,který žáci se 
svými učiteli připravují.
 Doufáme,že si co nejvíce 
rodičů bude moci udělat na dopolední 
dobu čas,přijde do školy a prožije v ní 
příjemné a zajímavé chvíle.
                             Těšíme se na Vás. 
              Za kolektiv pedagogů
           Mgr.V.Peteřík,řed.školy

DEN ŠKOLY NA ZŠ STŘÍBRO, MÁNESOVA 485

Ž á c i  1 . B  c e l o r o č n ě  s o u t ě ž í  
o nejpilnějšího žáka třídy. Třídu mají 
vyzdobenou včelkou Májou, talismanem 
soutěže. A tak není divu, že chtějí 
o pilných včeličkách vědět něco víc.
. Proto si pozvali včelaře MvDr. Jana 
Krabce. Nejdříve se dětí ptal, jaké 
mají zkušenosti se včelami.  Jestli 

už je někdy včela píchla, jestli vědí, 
jak se v takovém případě zachovat.
Pak  pan Krabec vyprávěl  dětem 
o historii včelařství.  Ukázal jim rámečky 
s plástem a náčiní včelařů. Předvedl 
jim vše,  co se dá z medu vyrobit, 
a nakonec jim daroval medové 
perníčky.

Zeptaly jsme se dětí,  jak se jim líbilo 
povídání s panem Krabcem..
Od dětí jsme slyšely nadšené výkřiky 
„bezva, super“. 
Celá třída i p. učitelka Eva Hejcmanová 
touto cestou včelaři  p. Krabcovi děkují 
za  krásnou  přednášku.
                                Andrea Šetková

PILNÝ JAKO VČELKA

1.kategorie: do 6 let:
1.místo: Kolektiv dětí MŠ Černošín
2.místo: Erika  Kujanicová,MŠ Halže              
Jakub Trávníček, MŠ Halže
3.místo : neuděleno

2. kategorie: 6-8 let:
1.místo:  Kryštof Janata, ZŠ náměstí Svobody, Planá
2. místo: Šárka Turnerová, ZUŠ Tachov
3.místo:  Jan Budínský,Ondřej Otta, Al Saleh Hosam Edin, ZŠ Na Valech, Planá

3. kategorie: 9-11 let
1.místo:  Kolektiv 3.A  ZŠ Na Valech, Planá, Dominika 
Nová, ZUŠ Stříbro, Pavlína Šetková, ZUŠ Stříbro, 
Barbora Kvapilivá, ZUŠ Stříbro
2. místo:  Anna Pospíši lová, ZŠ Mánesova, Stř íbro,  
Barbora Daruová,  ZŠ Mánesova, Stříbro
Kolektivní práce žáků  ZŠ náměstí Svobody, Planá

Václav Šulc,Václav Hlaváč, ZŠ Na Valech, Planá

3.místo:  
Žáci 3.A, ZŠ náměstí Svobody,Planá

4. kategorie: 12-15 let
1. místo:  Kolektivní práce žáci 7.,8.,9.třídy, ZŠ Mánesova, Stříbro
2. místo:  Jaroslav Fuchs, ZŠ Gagarinova, Stříbro
Matěj Pirmy, ZŠ náměstí Svobody, Planá
Dominik Zemko, ZŠ náměstí Svobody, Planá 
 Václav Polelka, ZŠ náměstí Svobody, Planá
3. místo : Kolektiv 8.A,B, ZŠ Gagarinova, Stříbro
J.Netrvalová, Z.Součková, Gymnázium Stříbro

5. kategorie: 16-18 let
1.místo:  Štěpán Janů, ZUŠ Tachov,
 Zuzana Součková, ZUŠ Stříbro
 2.místo  Anna Štičková, ZUŠ Stříbro

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ - STŘÍBRSKÁ LAMPA - V. ROČNÍK - VÝSLEDKY:

Žáci naší školy s p. učitelkou Janou 
Brožovou  (a  se žáky a učiteli ze ZŠ 
Gagarinova) se vydali 6. května na 
poznávací putování po Anglii. Cílem 
bylo poznat odlišné prostředí , neboť 
jsme byli ubytováni v anglických 
rodinách, a také vyzkoušet si naše 
jazykové znalosti v praxi.
   Program šestidenního zájezdu byl 
velmi náročný. “Co jiného jste mohli 

čekat, vždyť je to poznávací zájezd,” 
opakovala nám často paní učitelka. 
A viděli jsme toho opravdu hodně.   
Asi nejvíce na nás zapůsobil krásný 
středověký hrad Warwick, zaujalo nás i 
prehistorické kultovní místo Stonehenge 
a sídlo anglických panovníků - zámek 
Windsor.
   Měli jsme i báječnou možnost ochutnat 
anglické jídlo - Jacket potatoes, fish 
and chips. Přeci jen jsme zvyklí na 
kořeněnější stravu a  také fazolí jíme 
mnohem méně.
   V ulicích Londýna nás zaujali lidé 
všech možných národností. Trochu 
nám dělalo problémy přecházet ulice 
- rozhlédnout se nejprve vlevo , či 
vpravo? A to řada Angličanů chodí po 
ulicích se sluchátky na uších. Také 
dbajíi na své zdraví, a tak jsme ráno 
často potkávali běžce.

   Anglické školáky jsme poznávali 
podle uniforem. Každá škola má svou 
a děti si nemohou dovolit žádné modní 
výstřelky nebo kreace.
   Viděli jsme opravdu hodně, přivezli 
jsme si spoustu dojmů, máme mnoho 
fotek a zůstane nám plno vzpomínek.
      
Za účastníky zájezdu N. Lukšíková      
                              a E. Krejzová, 8.B

ZAHRANIČNÍ ZÁJEZD



POMŮŽEŠ PŘÍRODĚ I TY?
Zhruba před rokem jsem zaslal do tisku 
příspěvek o ekologických akcích naší školy, 
v jehož závěru jsem byl nucen poukázat 
na negativní vztah obyvatel našeho města 
k životnímu prostředí. Rok uplynul a situace 
zůstává téměř nezměněna. Důkaz ? Stačí 
zajít k rybníku u mlékárny a do jeho okolí.  
Pohled na trvale panující nepořádek je o to 
smutnější, že na něm sídlí poměrně početná 
populace kachny divoké. Stav přírody 
v této lokalitě není dobrým vysvědčením pro 
„kulturního“ člověka 21.století.
Rybník sám je plný plastových lahví, sklenic, 
plechovek a jiného komunálního odpadu 

a v jeho okolí  je to podobné. Navíc kdosi 
odcizil odpadkový koš (byl kovový a zřejmě 
skončil ve sběrných surovinách), na jeho 
místě se objevila  stále se zvětšující hromada 
odpadu. Přestože technické služby města 
při zvelebování okolí rybníka odvedly kus 
práce, měly by se na úklidu v této části města 
podílet daleko více. A navíc denně kolem 
procházejí stovky spoluobčanů, kteří dělají, 
jak je celkem obvyklé, mrtvého brouka….
Proto jsem se také tento rok rozhodl při 
příležitosti  „Dne Země“, spolu se žáky 
7. třídy, tento stav napravit. Alespoň na 
krátkou dobu. Výsledkem naší půlhodinové 

práce bylo naplnění několika velkých 
plastových pytlů komunálním odpadem.
Do budoucnosti bych si přál za sebe i za své 
žáky, aby se vztah části obyvatel i postoj 
pracovníků technických služeb města ke 
stavu životního prostředí v této části města 
zlepšil a věřím, že v příštím článku budu 
moci konstatovat i něco pozitivního.

                                      Ing. Bedřich Zdráhal, 
                               učitel, koordinátor EVVO, 
                           ZŠ, Revoluční ulice, Stříbro

SLET ČARODEJNIC NA ZŠ REVOLUČNÍ
Dne 30. dubna byl pro první stupeň ZŠ 
Revoluční připraven přímo pohádkově 
zábavný program pod názvem „Slet 
čarodějnic“. Škola  akci podpořila (na nákup 
cukrovinek a diplomů). Děti se převlékly 
do masek, které si sami pod svou fantazií 
ztvárnily. Paní uč. Jarmila Dvořáčková 

dětem vysvětlila, proč se staví májka. 
Děti se převlékly do masek, které si samy 
vytvořily.Během dne se zúčastnily hned 
několika soutěží. Soutěžilo se o nejlepší 
čarodejnici (výtvarná soutěž), nejlepší škleb, 
nejlepší lektvar a volila se miss čarodějnice. 
„ Lukáši, co se ti nejvíce líbilo ze všech těchto 

soutěží?,“ zeptala se paní učitelka žáka 
Lukáše Janova. „ Mně se líbily všechny, ale 
nejvíce asi soutěž o nejlepší škleb, protože 
to byla velká legrace,“ prozradil hoch. Děti si 
akci moc užily a prý budou dlouho vzpomínat. 
                                                              dP.

Městské muzeum Stříbro  a  Město Stříbro vás srdečně zvou 
na vernisáž výstavy vybraných prací V. ročníku 

dětské výtvarné soutěže 

Motto: „To staré domy vyhrávají, dokud je lidé nezbourají.“
J. Skácel, Uspávanky

STŘÍBRSKÁ LAMPA

                                                             
5. června od 16 hod. Městské muzeum Stříbro, Na vernisáži budou vyhlášeny a oceněny nejlepší práce.   

Výstava vybraných prací potrvá do konce června.         

               Zuzana Fialová, ZUŠ Tachov
 3. místo Kateřina Polčanová , Gymnázium Stříbro

Prostorové práce:
1.místo: Výtvarný kroužek, ZŠ náměstí Svobody, Planá
2.místo:  Daniel Leško, Luboš Dyk, ZŠ Mánesova,Stříbro
3.místo:  Petra Topitschová, ZŠ Hornická ,Tachov
   
Čestné uznání:
Kolektivní práce ZŠ Svojšín
Barbora Furstlová, Barbora Rusínová, Gymnázium Stříbro
1.třída MŠ Soběslavova, Stříbro

Keramika:
1.místo: Kolektiv ŠD,  ZŠ Mánesova, Stříbro

2. místo: Kolektiv 5.třídy, ZŠ Mánesova Stříbro
3.místo:  Karolína Sládková, ZUŠ Tachov
Martin Havlíček,Ladislav Suchánek, ZŠ Mánesova Stříbro  

Soutěže se zúčastnilo 18 škol .

Hodnotící komise: Jana Klepsová, Jana Vačviricová, Jana 
Minaříková, Ludmila Fraňková

Slavnostní vyhlášení výsledků bude probíhat v prostorách 
muzea ve Stříbře dne 5.června 2008,kde uvedení žáci 
obdrží diplomy a věcné ceny.Zváni jsou tedy nejen 
oni,ale také jejich rodiče,kamarádi i další zájemci,kteří 
mohou poté shlédnout výstavu výtvarných prací.



Dům dětí a mládeže vyhlásil na podzim 
výtvarnou soutěž „o nej… návrh loga 
DDM na téma KAŠTÁNEK. Do soutěže se 
zapojilo 86 kreslířů všech věkových kategorií 
a z různých škol.
Odborná porota pod vedením p. Ludmily 
Fraňkové vyhodnotila vítěze této soutěže, 
i když rozhodování bylo velmi těžké. Velký 
počet výtvarných prací byl na velmi dobré 
úrovni.  
  V DDM byly na chodbách  vystaveny 
nejlepší práce. Vyhodnoceny byly návrhy:
Barbory Blasbalgové ze 3.tř. ZŠ Mánesova,  
Johany Netrvalové z 3. ročníku Gymnázia 

a Kateřiny Čirčové ze 6. ročníku Gymnázia 
ve Stříbře.
Vítěznou prací a logem DDM Stříbro 
vyhlašujeme práci Michaely Minaříkové. 
Vítězky byly odměněny  zájezdem do divadla 
a dárkovými šeky do knihkupectví.
Vybrané logo projde ještě počítačovou 
úpravou, a pak už může fungovat na 
našich vebových stránkách. Všem vítězům 
blahopřejeme a ostatním zúčastněným 
děkujeme za krásné obrázky, které zdobí 
naše chodby.
                                                                        
                                   Za DDM Hošťálková J. 

DDM MÁ NOVÉ LOGO

19. – 29. 6. 2008  HOROLEZECKÝ 
CAMP Paklenica (Chorvatsko)
Horolezecko-turist icko-odpočinkově-
poznávací soustředění nejen pro členy 
horolezeckého kroužku

30. 6. – 4. 7. 2008 CYKLOPOZNÁVACÍ 
TÁBOR   
/B.Šálová/
pro děti od 1.třídy

Cena: 1.200,- Kč
Program: 2 dny – příměstský tábor
3 dny – ubytování v Bezdružicích

30. 6. – 4. 7. 2008 PŘÍMĚSTSKÝ  TÁBOR  
/J.Hošťálková,E Tomešová/
pro děti od 1.třídy
Cena: 600,- Kč
Program: výlety /Frant. Lázně, Kladruby, 
Plzeň…/

14. – 18. 7. 2008  STŘELECKÝ TÁBOR   
/J.Šimice/

21. – 25. 7. 2008  LETNÍ BABY TÁBOR    
/E.Tomešová/
pro nejmenší děti /5,6 let/
Cena:  450,- Kč
Program: turistické výlety po okolí Stříbra, 
výlety /Svojšín, Kladruby/,
hry, cvičení, malování

LETNÍ ČINNOST

Jako velké odstartování  prázdnin zve DDM 
Stříbro a Hudební ostrov MATRIX v pátek 
27. června 2008 od 16:00 do cca 19:00 hod. 

na dětskou  mega disko šou do diskotéky 
MATRIX na akci „Hurá prázdniny!“. Za 
30 kaček vás čekají 3 hodiny plné hudby, her 

a soutěží, taneční vystoupení, speciální host 
podvečera a určitě i nějaké to překvapení…
Těšte se a přijďte rozjet prázdniny!

DĚTSKÁ DISKOTÉKA V MATRIXU

Dům dětí a mládeže Stříbro, Sbor 
dobrovolných hasičů města Stříbra a MKS 
Stříbro pořádají Den dětí - sobota 31. května 
od 14:00 Odpoledne plné soutěží, her 
a sportu - plovárna – hasičské cvičiště. 
Neděle 1. června od 10:00 hodin DDM 

a okolí - Adrenalinové aktivity – spouštění 
na náměstí, slaňování, lanové lávky, lezení 
na stěně, Boulderclub…ukázka práce 
záchranářů
11:00, 11:30, 12:30 vystoupení  kroužku 
aerobicu. Prezentace kroužků DDM

15:00 – 16:30   -  kulturní dům 
- Stříbření s Inkou 
- veselý hudebně-zábavný pořad pro děti
Oblíbená zpěvačka a moderátorka dětských 
pořadů Inka Rybářová       a klaun jistě pobaví 
celou rodinu.

DEN DĚTÍ

Ve škole se vyučuje v přípravném 
a základním studiu,podle zájmu se 
otevírá studium pro dospělé.
Přípravné studium I. stupně je pro žáky 
od 1. tříd základních škol. Ke konci 
roku, po úspěšném vykonání přijímací 
zkoušky (u hudebního oboru), jsou žáci 
přijati, u výtvarného oboru zařazeni 
do 1. ročníku I. stupně základního 
studia. II. stupeň je zpravidla pro žáky 
středních škol. Do základního studia 
mohou být přijati žáci do 18 let.
       
 HUDEBNÍ OBOR
    V hudebním oboru se vyučuje hře na 
klavír, elektronické klávesové nástroje, 

akordeon, housle, zobcovou a příčnou 
flétnu, klarinet a saxofon, trubku 
a bastrubku, pozoun, tenor a baryton, 
tubu , bicí nástroje, kytaru  a sólovému 
zpěvu.
Nově otvíráme hru na baskytaru.
Povinné předměty jsou:  hudební 
nauka 1. – 5. ročník, komorní, 
souborová a orchestrální hra.
        
VÝTVARNÝ OBOR
   Ve výtvarném oboru  se vyučuje 
plošnému vyjadřování, plastickému 
a prostorovému vyjadřování, objektové 
a akční tvorbě, výtvarné kultuře 
a volitelné náplni výuky.

Přihlášku  dostanete v ZUŠ nebo ji 
najdete na  web.quick.cz/zus.stribro  
v dokumentech.

      Ve všech předmětech učí kvalifikovaní 
odborníci.
 Některé hudební nástroje mají 
omezenou kapacitu.    

PŘIHLAŠTE SE JIŽ NYNÍ DO ZUŠ STŘÍBRO



SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ BOUDERKLUBU V DDM

Krásné nové sportovní zázemí přivítali členi 
horolezeckého klubu Skoba, ale i další 
zájemci, kteří se zajímají o tyto zdatnostní 
aktivity. V DDM Stříbro byla totiž v pátečních 
odpoledních hodinách dne 16.května panem 
ředitelem DDM  Miroslavem Cvrkem 
a zástupci města Stříbra slavnostně 
přestřižena stuha od vstupu tohoto 
Bulderklubu. Horolezecký klub ve Stříbře 
působí již 7. rokem a jeho činnost je velmi 
různorodá. V současnosti má 22 členů. Klub 
vznikl původně jako kroužek sponzorovaný 
domem dětí. Byl tu ale problém. Co ti starší?
 „Horolezectví ve Stříbře má obrovskou tradici. 
Nachází se tu mnoho lidí, kteří mají spousty 
energie, spousty nápadů. Při DDM založili 
občanské sdružení a v rámci klubu Skoba, 
pořádají různé aktivity - vedou kroužky pro 
dům dětí, pořádají výjezdy na skály, lyže, 

kola, uskutečňují vysokohorskou turistiku 
i výjezdy do zahraničí. Původní stěna, která 
je zde od r. 2001, byla využívaná zejména 
kroužky DDM. Ale nebylo to dostatečné 
zázemí pro rychle se rozvíjející se sport,  jak 
nám vysvětlil pan Cvrk. „Proto bylo důležité, 
aby tu tento atraktivní Boulderklub fungoval. 
Nyní je to opravdu bomba. Pyšníme 
se dokonce největším Bouderklubem 
v západních Čechách. Máme lidem opravdu 
co nabídnout. Samozřejmě především jako 
sportoviště, ale rádi bychom místa využili 
i pro výstavy, kurzy pro veřejnost, prezentace 
výletů a výjezdů.“
Na závěr vyzval: „ Chceme opravdu, aby si tu 

každý našel své. Nabídka je široká. Přijďte, 
rádi vás zde uvítáme.“ dP.

MEDITAČNÍ KONCERT NA RADNICI

V minulém zpravodaji jsme vás zvali na 
koncert meditační hudby. V sobotu 24.května 
se tento koncert v obřadní síni městské 
radnice ve Stříbře uskutečnil v podání dívčí 
instrumentální a pěvecké skupiny ze Zlína. 
Písně v anglickém bengálském jazyce byly 
zpívány v doprovodu indických i západních 
hudebních nástrojů jako jsou indické 
harmonium, santur, kytara, metalofon, 
zobcová flétna nebo zvonky. Mnoho písní 
bylo také doprovázeno rozličnými rytmickými 
nástroji, které dokázaly oživit atmosféru 
celého koncertu. Potěšil nás zájem nejen 
střbrských občanů, ale i posluchačů z jiných 
měst. dP.



Milí příznivci filmu, v měsíci červnu čeká 
převapení především  nejmladší diváky našeho 
plátna. Připravili jsme si pro ně zdarma pohádku 
Nejkrásnější hádanka jako dárek ke dni dětí. 
Dále se můžete těšit na  několik výborných 
komedií,  dramat i thrillerů. Doufáme, že vás 
tyto filmové novinky potěší a že do našeho kina  
zavítáte.

1. 6.  17.00 hod.  
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
Matěj pracuje u sedláka a miluje jeho dceru 
Majdalenku. Lakomý boháč však jejich 
lásce nepřeje, představuje si pro dceru 
bohatšího ženicha. Jednou zachrání Matěj 
bílou holubičku a ta jemu i Majdalence za 
odměnu daruje kouzelnou jahodu, díky níž oba 
rozumějí řeči ptáků. A dobře slyší, jak kohout 
předpoví, že jednou bude sedlák vítat Matěje 
jako Majdalenčina ženicha.

2.- 3. 6.  19.30 hod.   U MĚ DOBRÝ
  Devět let po Pelíšcích se filmový štáb 
v čele s Janem Hřebejkem vrací do Košíř na 
místo činu. Jen o pár bloků dál, kde vznikly 
památné scény jako „maršál Malinovskij“ nebo 
knedlíko-noková hádka, se od 14. srpna 2007 
natáčí komedie U mě dobrý. Jan Hřebejk 
spolu se scenáristou Petrem Jarchovským a 
producentem Ondřejem Trojanem slibuje, že 
film s hvězdným obsazením bude návratem k 
divácky nejvděčnějšímu žánru – komedii právě 
ve stylu Pelíšků.

6.- 7. 6. 19.30 hod.  KARAMAZOVI
Příběh se odehrává v současném Polsku. Do 
Krakova přijíždí skupina pražských herců v čele 
s režisérem hry, aby na alternativním festivalu 
v netradičním prostoru oceláren uvedla 
jevištní adaptaci Dostojevského hry Bratři 
Karamazovi, jejímž základem je vyšetřování 
otcovraždy. V divadelním dramatu, nabitém 
emocemi - láskou, žárlivostí, nenávistí, se 
řeší otázky víry, nesmrtelnosti a spásy lidské 
duše. Na pozadí divadelní zkoušky sledujeme 
osudy hereckého souboru, komické příběhy 

herců a režiséra. Do děje zasahuje i osobní 
tragédie jednoho z diváků, který projeví 
nezvyklé přání: poprosí herce, aby zahráli 
jenom pro něj. Zkouška se promění ve strhující 
představení, kdy herci vystupují pro jediného 
diváka. Náhle největší drama neprobíhá 
na jevišti, ale v hledišti... KARAMAZOVI 
jsou dramatem o morálce, povaze člověka, 
lidském svědomí, vině, trestu a odpuštění. 
Film není jen psychologickou sondou do 
zpustošené ruské duše, ale reflektuje aktuální 
téma odpovědnosti člověka za své činy. 

9. – 10. 6. 19.30 hod.   AŽ NA KREV
Film Až na krev se odehrává v Kalifornii na 
přelomu století, v období ropného boomu. 
Příběh dokumentuje vzestup Daniela 
Plainviewa (Daniel Day-Lewis), osamělého 
otce, který se z živořícího horníka ve stříbrném 
dole vypracuje na pozici ropného magnáta.

13.-14. 6. 19.30 hod. …A BUDE HŮŘ
Tři hlasy nad knihou A bude hůř: Ivan Sviták: 
Pozoruhodné je právě to, že autoři těchto 
vulgárností jsou nejen hrdi na svou vlastní 
stupiditu a jsou pyšni na absenci kultury, ale 
že povyšují svůj plevel na kulturní hodnotu. 
Rio Preisner: Manichejský pansexualismus 
Dětí ráje bych v té souvislosti definoval jako 
pasivní antipolitičnost (sebe)zotročených 
mas v konfrontaci s aktivní antipolitičností 
otrokářské nomenklatury. Egon Bondy: Rio 
Preisner a snad i jiní nedovedou v Pelcových 
Dětech ráje asi číst nic jiného než ty partie 
o šoustání. Věru není v nich jádro tohoto 
textu. (...) Je to umělecky zvládnutá výpověď 
o životě nepoměrně těžším, než si kdy dovedli 
představit všichni Kerouakové, Ginsbergové, 
Borroughsové a Bukowští. 

16.-17. 6. 19.30 hod. TAHLE ZEMĚ NENÍ 
 PRO STARÝ
Původně si chtěl Lleywelyn Moss (Josh Brolin) 
v noci jenom zalovit. Jenže v místech, kde se 
prázdná pustina dělí díky hraničním kamenům 
na Texas a Mexiko, měl „štěstí“ na jiný úlovek. 
Mezi zkrvavenými těly v rozstřílených autech 
leželo několik balíků čistého heroinu a dva 
miliony dolarů v hotovosti. Neodolal pokušení 
a započal tím zběsilou štvanici na sebe i svoji 
mladou ženu. V jejich stopách se vydává 
stárnoucí šerif Ed Tom Bell (Tommy Lee 
Jones), který ví, že pokud dvojici nenajde 
dřív než profesionální zabiják Anton Chigurh 
(Javier Bardem), bude s nimi zle.

19. - 20. 6.19.30 hod. 
DARJEELING S RUČENÍM OMEZENÝM
Skvělé herecké výkony, jedinečný humor, 
exotická atmosféra, napínavý příběh 
a bollywoodská stylizace.
Anderson patří k několika málo autorům 
neotřelých komedií, kteří si získali přízeň 
nejen mezinárodního publika a kritiky, ale 
také hereckých hvězd, které se v jeho filmech 
objevují. Hlavní roli už tradičně získal Owen 
Wilson.  

23. – 24. 6. od 19.30 hod.   IRON MAN
Slavná komiksová postava Iron Man patří 
mezi nejhýčkanější superhrdiny sdružené 
pod křídly giganta jménem Marvel. Přesto 
(nebo možná právě proto) se až teď mohl 
přidat ke svým sourozencům Spider-Manovi, 
Fantastické čtyřce a X-Menům, kteří o sobě 
mohou hrdě prohlašovat, že o nich natočili film. 
Nečekejte ovšem dalšího spasitele lidstva, 
kterému k jeho mimořádným schopnostem 
pomohlo pavoučí kousnutí nebo ozáření. Muž 
se železnou maskou, občanským jménem 
Tony Stark, se ke své výjimečnosti “poctivě” 
propracoval.

27.- 28. 6. 19.30 hod.    HRANICE SMRTI
Zapomeňte na Saw a Hostel. Přichází Hranice 
smrti. Další filmový masakr, krutá podívaná 
jen pro silné žaludky, téměř dvě hodiny napětí 
a strachu. Parta zlodějů prchá s ukradenými 
penězi přes hranice. Na chvíli zakotví ve 
starém hostinci, kde narazí na podivínského 
chlapíka a jeho rodinu, která se zde skrývá. 
Z obyvatel zapadlé putyky se vyklubou 
fanatičtí neonacisté se sklony ke kanibalismu. 
Strhne se neuvěřitelný souboj, ve kterém jde 
o krk. Začíná boj na život a na smrt!

Scenárista a režisér v jedné osobě Xavier 
Gens se netají zálibou ve filmech Texaský 
masakr motorovou pilou (The Texas Chainsaw 
Massacre, rež. Marcus Nispel, 2003), Noční 
můra v Elm Street (A Nightmare On Elm 
Street, rež. Jack Sholder, 1985), Saw (Saw) 
nebo Barbar Conan (Conan The Barbarian, 
rež. John Milius, 1982). 

30.6. - 1. 7.19.30 hod.  KULIČKY
KULIČKY jsou povídkový film o tom, jak ženy 
manipulují s muži. O drobných vydíráních, 
o pláči, o slzách, o schopnosti se obětovat 
pro vysněný cíl, o sexu ve službách, o tom 
jak využít empatie. Začíná to už v dětství na 
hřišti a nekončí ani po smrti. Postupem let 
se ženský mechanismus manipulace rozvíjí, 
formuje, zraje až dospěje k dokonalosti. 
Jednotlivé příběhy se odehrávají na 
technopárty i na katolické faře a završují se 
ve spokojené domácí rutině dvou starých 
lidí, kterou už nemůže narušit nic – ani smrt. 
Povídky o ženách různého věku a životního 
stylu dohromady složí příběh celého lidského 
života, který byl díky manipulaci s druhými 
prožit podle plánu a zároveň ze stejného 
důvodu promarněn.  
                                  ...těšíme se na vás. dP.

RECENZE - KINO 6/2008



PŘIHLÁŠKA DO TANEČNÍHO KURZU 2008
( doručit nejpozději do: konce května 2008)

                    jméno partnera: ..........................................................

           jméno partnerky: ........................................................

           adresa partnera: ................................................................................................................

           kontak. tel. partnera: .............................. kontak.tel. partnerky: ....................................  

           

             kurzovné zaplaceno dne: ...................................

           

Městské kulturní středisko ve Stříbře a TŠ Dance Stod pořádají taneční kurz 2008. Kurz se uskuteční 
od 16.září 2008. Celkem bude devět lekcí, 2 prodloužené a závěrečný ples. Cena kurzu je 1500,- Kč. 
Případné páry upřednostňujeme. Přihlášky je možné vyzvednout v MKS Stříbro od 1.května 2008. 
„Nultá“ seznamovací hodina tanečního kurzu proběhne v KD 10.června 2008 od 18:00 hod.

TANEČNÍ KURZ 2008

Čerstvou novinkou je instalace další 
webové kamery ve Stříbře a její napojení 
na internetovou síť. Kamera je umístěna 
na kině Slávia a otočena směrem na 
křižovatku se semafory do Benešovy ul. 
Zatím je provoz kamery ve zkušebním 
režimu, ale již brzy bude mít možnost  
veřejnost shlédnout po otevření stránek 

www.mks-stribro.cz   tzv. live záběry z 
této  části našeho města.
Kamera nemá žádné záznamové 
zařízení a je určena pro informační 
, reklamní a propagační účely bez 
narušení soukromí obyvatel. Věříme, že  
toto zařízení umožní skutečný obraz v 
reálném čase na  naše  město a bude 

JAKPAK JE DNES U NÁS DOMA...VE STŘÍBŘE?

ORDINAČNÍ HODINY –  LÉKAŘI I. ČÁST



V červnovém vydání  zpravodaje jsme 
pro vás připravili opět hádanku pro pozorné 
a všímavé čtenáře.

Kdo  uhodne: Co to  je vyfoceno na 
fotografii vpravo,  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:

..vstoupí do kostela Nanebevzetí Panny 
Marie

HÁDANKA

Vážení a milí čtenáři. Dnes vás opět 
seznámím s dalšími esencemi Dr.Bacha 
a jejich pozitivním emocionálním působení na 
člověka. BKE č.2 – OSIKA – charakteristika: 
nečekaně podléháme strachu a panice. 
Stejně jako lístky ve štíhlých korunách tohoto 
stromu reagují i na ten nejmírnější vánek, 
tak někteří lidé jsou schopni díky silné intuici 
vnímat události ve svém okolí.

Jejich reálná mysl si ale se všemi 
informacemi nedokáže poradit, 

a tak může dojít k  nenadálým pocitům 
beznaděje, strachu,paniky, hrozícího 
nebezpečí i poruchám spánku.

Esence z osiky podporuje jasné, 
smyslové vnímání a schopnost přijímat 
informace a při tom zůstat v realitě 
a zachovat klid.

BKE č.3- BUK – charakteristika: jste kritičtí 
a netolerantní k ostatním. Tento projev 
chování často pramení z dětství, kde byly kladeny 
na děti vysoké nároky a velmi tvrdá 
kritika, která vedla k pocitu méněcennosti 
a dalším duševním poruchám. V dospělosti 
se pak pod stálým sebetrestajícím chováním 
a pozorováním snažíme poukazovat na chyby 
ve svém okolí.Všechna tato vnější tvrdost 
a kritičnost se zakládá na vnitřní slabosti 

z vlastních chyb. Esence z buku, obnoví 
duševní rovnováhu a umožní poznat vlastní 
dokonalost s jejími „zvláštnostmi“, vyjadřovat 
jemně a taktně vhodnou kritiku k okolí, ale 
také ji dokázat přijmout.Tím získáme možnost 
posilovat osobní rozvoj a zkvalitnit vztahy.

Příště si povíme o BKE č.4 – zeměžluč 
a BKE č.5 – voskovka.

Přeji všem krásné pohodové rozkvetlé 
voňavé dny.

                                             Věra Osmiková
          Kineziologická poradna HARMONIE.

 KVĚTY PRO ZDRAVÍ

Minulý měsíc jsem poslal příspěvek 
o den později, a tak nevyšel, co se dá dělat, 
termíny jsou termíny.

Stav ohleduplnosti řidičů se ve městě místy 
zlepšil, ale neusněme na vavřínech.

Jsou místa, kde se nedaří přimět lidi ke 
změně k lepšímu, viz. vyhrazené místo 
pro sanitky před poliklinikou, místo kolem 
železářství pana Zoubka v Kostelní ulici 
a třeba Dostojevského ulice na obou 
koncích. Tristní je, že lidé stále častěji vjíždějí 
a parkují na chodnících, před ČSOB 
bankou, v Husově ulici, ale i před světelnou 
křižovatkou naproti kinu.

Mám takový neblahý pocit, že většina těchto 
rádoby řidičů by naprosto vyhořela u testů 
z autoškoly.

Máme ve Stříbře nový ostrov, říká si Matrix 
a zřejmě ho obývají nějací vandaloneandrtálci. 
Vždy po zábavě na tomto ostrově jsou 
poničeny dopravní značky před vstupní 
branou. Nevím, koho posiluje nebo 
uspokojuje ničení těchto dopravních značek, 

ale jejich obnova, a to urychlená, padá ze 
zákona na nájemce ostrova. Za případné 
nehody v tomto prostoru v době nefunkčnosti 
těchto značek je rovněž odpovědný nájemce 
ostrova M--.

Pozitivní zprávou je i oprava letitých výmolů 
v kostkované zatáčce pod autoservisem 
Wolf.

16.05.2008 začne generální oprava mostu 
přes trať ČD na Plzeňské ulici, provoz budou 
řídit semafory, a to 24 hodin denně, protože 
po dobu rekonstrukce bude vždy průjezdný 
jen jeden jízdní pruh o šířce 4 m. Tyto práce 
skončí 13.11.2008.

Dále pak bude výluka na trati mezi Stříbrem 
a Planou od 17.6.2008 do 13.12.2008.
Autobusy zajišťující provoz místo vlaků 
budou zastavovat na vlakovém nádraží 
a také na autobusovém nádraží ve Stříbře.

Z toho plyne, že omezení příjezdu osobními 
auty na vlakové nádraží zůstává v platnosti 
nadále, a to do 13.12.2008.

Na dobu konání Stříbrských slavností bude 

omezen provoz na Masarykově náměstí 
a v přilehlých ulicích a to 14.6.2008 
až 15.6.2008. 

Jedna choulostivá zpráva, někteří občané 
čekající na autobusovém nádraží ve Stříbře, 
bohužel používají opěrnou zeď proti vchodu 
do mateřské školky jako veřejnou toaletu. 
Při sekání trávy v těchto místech to jednak 
hrozně zapáchá, je to nehygienické a proti 
školce prostě nevhodné. Veřejné toalety jsou 
v restauraci na autobusovém nádraží. Asi 
budeme muset požádat městské strážníky 
o pomoc, abychom nedopadli jako ve 
Zvonokosech.

A ještě na závěr něco pozitivního - byly 
krásně osázeny dřevinami a květinani jižní 
zahrady vedle radnice. Vodotrysk a lavičky 
dotvářejí nádhernou atmosféru této zahrady. 
Vřele doporučuji její návštěvu, malá oaza 
klidu uprostřed města vám pomůže odtranit 
stres a depku z běžného denního života.

                                         Tak zase příště
                                                         A 008

HLÁŠENÍ AGENTA 008

minulá hádanka: dnešní hádanka:



STAVOVANKA ZAHRÁLA V KULTURNÍM DOMĚ
Dne 10. května zahrála ve Stříbře lidové 
písně dechová kapela Stavovanka. 
Tato chodská kapela se odlišuje od 
ostatních dechových kapel doprovodem 
basové kytary. Ojedinělý byl také výstup 
muzikanta, který mistrně dokázal „hrát 
na koště“. 

Moc nás těší, že v těchto odpoledních 
hodinách zavítalo do kulturního domu 
až 60 lidí, ačkoliv byl krásný, teplý 
jarní den a počasí lákalo zejména 
k procházce, či opalování na zahrádce. 
Pořadem MKS myslelo hlavně na 
své dříve narozené spoluobčany, pro 

které bychom rádi připravili takových 
akcí více. Přivítáme, když tyto pořady 
budou mít mezi seniory větší odezvu 
a návštěvnost, aby byly rentabilní. Již 
na městských slavnostech se příznivci 
dechovky můžou těšit na Amátovku, či 
na Duo pana Tůmy.            dP.

COUNTRY BÁL
Dne 16.května si příznivci country 
t a n c ů ,  m ě l i  m o ž n o s t  z a t a n č i t  
v kulturním domě ve Stříbře. Po celý 
večer vyhrávala kapela Starší páni. 
Pro zpestření vystoupila i taneční 

skupina Pohoda. Moc nás ale mrzí 
nízká návštěvnost lidí. Chtěli by jsme 
takovýchto akcí dělat víc, ale když 
nebude zájem, budeme bohužel nuceni 
zaměřit se cílově na mladší publikum 

u kterého shledáváme návštěvnost 
vyšší. Páteční Bál se ale vydařil 
a lidé, kteří si sem přišli zatančit, byli 
se zábavou spokojeni. dP.



Sobotní podvečer 17.května 2008 úderem 
dvacáté hodiny byla odstartována hudební 
smršť v sále kulturního domu ve Stříbře.
 Slíbená účast několika hudebních 
seskupení již dopředu potvrzovala nevšední 
akci v podání  DIVE, THE BLISS, SHOGUN 
TOKUGAWA, POSITIVE MIND A THE 
SWITCH. 
Zajímavé ztvárnění a profesionální 
vystoupení zúčastněných skupin potvrdilo, 
že v určitých oblastech  a hudebních žánrech 
dosahují české kapely vysoké úrovně 
v porovnání se světovou konkurencí.    
Tradičně kvalitní ozvučení a osvětlení od 

Musicpro Plzeň umocnilo výkony všech 
vystupujících, jak nakonec potvrdila většina 
z přítomných diváků svou spokojeností.
Tradičně jediným nedostatkem byla slabší 
účast diváků, kterých se na toto vystoupení 
sešlo cca do dvou set platících.
V následujících měsících připravíme pro 
širokou veřejnost další zajímavé vystoupení 
skupin různých žánrů pro různé věkové 
skupiny.
Informace naleznete na plakátovacích 
plochách MKS a nebo na stránkách www.
mks-stribro.cz. Případné podněty,nápady 
a nebo spolupráci rádi uvítáme. Z akce 

EE vám přinášíme několik obrazových 
příspěvků.   redakce 

EXTRAORDINARY EVENT
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AKCE V MĚSÍCI 6/08

1.   červen  „Den dětí v kině“ - od 17.00 hod kino Slávia - pohádka zdarma
1.   červen  den dětí v DDM od 10.00 hod na náměstí
1.   červen  Stříbření s Inkou - kulturní dům, hudební pořad od 15.00 hod
5.   červen  Stříbrská lampa - výtvarná soutěž, vernisáž od 16.00 v muzeu 
11. červen   harmonizační podvečer na téma myšlenky a intuice, od 17.00
13. - 15.6.   MĚSTSKÉ SLAVNOSTI 2008, Masarykovo náměstí 
21. červen  Cesta k harmonii - relaxační kurz, od 17.00 hod. 
21. červen  Divočák fest, Pískovna Stříbro, Nádražní ul. 
25. červen  harmonizační podvečer na téma léčivé barvy a malování, od 17.00 
19.- 29.6.    horolezecký camp Paklenica - Chorvatsko

NAVŠTIVTE:

KINO ČERVEN:

upozorňujeme, že od prosince loňského roku 
se v kině promítá od minimálního počtu čtyř diváků

1.6.           NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA             Česko
ne    pohádka                                             MKS tip *
                  od 17.00 hod                     POZOR  PRO DĚTI ZDARMA

2. - 3. 6.    U MĚ DOBRÝ                                     Česko
po-út         komedie                                             MKS tip *
                  od 19.30 hod                                   

6. - 7. 6.    KARAMAZOVI                              Česko / Polsko
pá - so      drama
                  od 19.30 hod                                            

9. - 10.6.   AŽ NA KREV                                       USA
po-út         drama
                  od 19.30 hod
                  
13. 6.        A BUDE HŮŘ                                    Česko
pá             drama                                               MKS tip *
                 od 19.30 hod 
                                   
16. - 17.6. TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ         USA
po-út         krimi/ thriller/ drama                                   
                  od 19.30 hod                                   

19. - 20.6. DARJEELING S RUČENÍM OMEZENÝM          USA
čt-pá         dobrodružný/ komedie/ drama
                  od 19.30 hod

23. - 24.6. IRON MAN                                         USA
po - út       sci-fi/ akční/ dobrodružný/ thriller
                  od 19.30 hod                             

27.- 28.6.  HRANICE SMRTI                  Francie/ Švýcarsko  
pá - so       horor / thriller
                  nepřístupný do 18 let!
                  od 19.30 hod                                     

30.6.- 1.7. KULIČKY                                         Česko
po-út         komedie                                          MKS tip *
                  od 19.30 hod                           

Plánujeme: TAJEMSTVÍ PRSTENU, KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ, CO 
MY JEN VÍME, AMORŮV ÚLET, HORTON, PENELOPE, TVRDÉ PALICE
SMUTEK P. ŠNAJDEROVÉ, PAŘÍŽI, MILUJI TĚ

 HOP TROP

 MKS STŘÍBRO SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA KONCERT:   

 NEZMAŘI

 4.7.2008 od 19.00 hod
LETNÍ KINO VE STŘÍBŘE

 v případě nepřízně počasí se akce přesouvá 
do kulturního domu

TEREZA TERČOVÁ

v případě změny místa konání 
koncertu budete informováni na 

stránkách MKS


