
Městské slavnosti 2008 konané ve dnech 
13.-16.června na Masarykově náměstí ve 
Stříbře jsou již minulostí a návštěvníkům 
zůstávají jen vzpomínky. Věříme, že převažují 
dojmy převážně kladné, přičemž vycházíme 
z dosavadních reakcí, které nám zasíláte 
a nebo sdělujete.

Program městských slavností 2008 dokázal 
přilákat mnoho návštěvníků ze Stříbra a okolí. 
Při večerním vystoupení legendární skupiny 
KATAPULT se návštěvnost na náměstí 
pohybovala přes 3 tisíce posluchačů a z vlastní 
zkušenosti potvrzuji, že někde bylo opravdu 
těsno.

 Tak obsazené náměstí většina z přítomných 
ještě nezažila, a proto věříme, že se nám 
podařilo to, co bude pro příští slavnosti již 
samozřejmostí. Jsme potěšeni celkovou 
vstřícnou atmosférou a bezproblémovým 

OHLÉDNUTÍ ZA MĚSTSKÝMI SLAVNOSTMI 2008

Dnes se dočtete :
● vítání občánků

●  archeologické vykopávky 

●  školy informují

●  pozvánky MKS

●  události ve Stříbře

●  městské slavnosti



průběhem slavností, a proto dík patří i vám všem 
návštěvníkům.

Hlavním záměrem organizátora  při 
sestavování programu slavností bylo oslovit 
všechny občany města a okolí bez rozdílu věku 
a nabídnout jim možnost výběru z bohatého 
programu vystoupení. 

Abychom byli konkrétní:
 Sestavení programu, výběr interpretů a skupin, 

časovou provázanost a dělení jednotlivých 
sekcí, organizační a technické řešení…. sestavil 
a zajistil Petr Patočka, ředitel MKS ve Stříbře. 

Grafické práce od návrhu  až po přípravu 
pro tisk - propagační materiály, programy, 
plakáty včetně reklamní záležitosti zajišťovala 
a realizovala Pavla Deredimosová.

Organizační a přípravné práce včetně 

technického zabezpečení a koordinace 
jednotlivých vystoupení zajišťoval Roman 
Turek.

 Jsme velice rádi, že se nám- MKS ve Stříbře 
– tvůrci- organizátorovi a realizačnímu týmu 
v jedné osobě podařilo uskutečnit důstojné 
oslavy u příležitosti 825 výročí města. Děkujeme 
všem, kteří se podíleli na  zdaru této akce.  

Připravujeme pro vás zajímavou fotogalerii  
SLAVNOSTI MĚSTA 2008 na stránkách 
www.mks-stribro.cz a již nyní pracujeme na 
neobvyklém obrazovém vydání Stříbrského 
zpravodaje 8/2008.

 
Pokud se vám podařilo zachytit nevšední 

atmosféru oslav fotoaparátem, rádi některé 

zdařilé fotografie uveřejníme, jestliže je spolu se 
souhlasem k uveřejnění zašlete na naši adresu   
reditel@mks-stribro.cz, kino@mks-stribro.
cz , nebo osobně předáte v elektronické podobě 
v kanceláři MKS ve Stříbře – kino Slávia. 

                                                          Patočka



SLAVNOSTNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

V rámci slavností k 825. výročí založení 
města se 13.6.2008 konala velká slavnost 
také v obřadní síni radnice.  Na slavnostním 
zasedání zastupitelstva udělili představitelé 
města Stříbra Čestná občanství a tituly 
Občan roku 2007. Titul Čestné občanství 
města Stříbra převzal pan Clyde Kessen 
– člen 16. obrněné divize US Army, který 
se 5.5.1945 podílel na osvobození Stříbra. 
Pan Kessen do Stříbra dorazil, přestože 
měl absolvovat operaci očí. Sám řekl, 

„Přijímám toto občanství jménem celé 
16. ozbrojené divize. Bohužel, už nás 
žije pouze 150. Toto ocenění je tedy 
i velkou poctou pro všechny členy divize.“ 

      Čestné občanství města bylo uděleno 
také bývalému douhodobému starostovi 
partnerského města Vohenstraussu, panu 
Josefu Zilbauerovi. 

      Titulem Občan roku 2007 byli oceněni 
dva mladí občané – Barbora Šrámková 
a Zdeněk Štybar. Oba mladí lidé 

reprezentují naše město – Barbora 
Šrámková, studentka stř íbrského 
gymnázia,  se zabývala   astronomickým 
výzkumem. Uspěla v mezinárodních 
studentských soutěžích a Zdeněk Štybar 
dosáhl úspěchů v cyklokrosu.

„Vážím si ocenění a děkuji za tento titul. 
Vím, že není tradiční, aby člověk v mém 
věku získal takové ocenění. Při svých 
cestách stále více zjišťuji, že se Stříbro 
stává známějším. Jsem hrdá a děkuji,“ 
dodala Barbora Šrámková. Za Zdeňka 
převzala ocenění jeho maminka, protože 
Zdeněk se bohužel nemohl slavnostního 
udílení účastnit.

Závěr slavnostního zasedání patřil 
rozšíření rodiny partnerských měst - ke 
Stříbru, německému Vohenstraussu a 
italskému Fanu oficiálně přibylo další 
německé město Oelsnitz/Vogtland. 
Smlouvu mezi oběma městy přečetl 
v češtině starosta Stříbra a v němčině 
starostka Oelsnitze paní Eva-Maria Möbius. 
Starostka ve svém projevu řekla, že se těší 
na navázaní spolupráce, která funguje mezi 
školami z obou měst již několik desítek 
let, a že je ráda, že je toto partnerství 
konečně i na papíře. Slavnostní zasedání 
bylo zakončeno slovy pana starosty Mgr. 
Miroslava Nenutila: „Těší mě, že Stříbro 
má k dnešnímu dni již 7762 obyvatel. Jsem 
rád, že zde žije spousta občanů, kteří 
si zaslouží titul Občan roku. Přeji všem 
příjemné oslavy,“ a pozval tím všechny 
přítomné na nadcházející víkendové oslavy 
města.       dP.

ÚVODNÍK: KDO NEPLÁČE, NENÍ ČECH...HOP...HOP...HOP
…a máme tu červenec, vidina letního 

počasí a blížící se dovolené vám jistě 
spraví náladu, přestože moc radosti se nám 
v poslední době nedostalo…že pánové?!

Pokud bych se chtěl  věnovat 
nejdůležitějším událostem posledních 
několika dní, jistě bych nemohl opomenout 
jeden reklamní slogan… nic není 

nemožné….což nám dokázala fotbalová 
jedenáctka s přívlastkem reprezentační. 
I vyhraný zápas se dá prohrát, a tak 
jsem u televizoru nevěděl, jestli bdím 
či sním?! Nebýt třicetikorunového 
regulačního poplatku, nejspíš bych 
navštívil ordinaci svého obvodního lékaře, 
ale regulace je od slova regulovat, a tak 

jsem nešel nikam - navíc jsem se dočetl, 
že regulační poplatek většině pacientům 
nevadí. Taky jsem se dočetl o evropské 
normě, která řeší zahnutí banánů, ale to 
už bylo v daný den na mou hlavu moc, 
a tak bych vám chtěl jen vzkázat:  nic není 
nemožné …hop hop hop 

DEN ŠKOLY NA ZŠ MÁNESOVA
Pro žáky, jejich rodiče, obyvatele města 

i ostatní návštěvníky se 13. června 
uskutečnila tradiční školní slavnost 
„Den školy“ pořádaná ZŠ Mánesova. 
Hlavní program probíhal v minoritských 
zahradách, kde si žáci vyšších ročníků, 
připravili takzvanou „pohádkovou zahradu“. 
Ztvárnili zde bezpočet pohádkových 
postav z pohádek: Perníková chaloupka, 
Šípková Růženka, Červená karkulka, 
Neposlušná kůzlátka, Otesánek, Sněhurka 
a sedm trpaslíků, Popelka a Dlouhý, Široký 
a Bystrozraký. Připravili si krásné kostýmy a 
prozradili, že  naučení každého představení 
jim trvalo pouze týden. Děti z mateřských 
škol, které jednotlivá stanoviště obcházely, 
měly za úkol poznat, jakou pohádku zhlédly 
a odpovědět na otázky, které si pro ně žáci 
připravili. Za dobře zodpovězené otázky 



byly děti štědře obdarovány. Další program 
se konal přímo v budově školy formou „ 
dne otevřených dveří“. Zde mohli zejména 
rodiče „nahlédnout“ do třídy svých ratolestí. 
V každé třídě se odehrával samostatný 
program, který paní učitelka s dětmi 
připravila. Žáci předvedli svou zručnost, 
představivost i tvořivost. Akce se žákům 
i učitelům velmi vydařila. Rodiče i ostatní 
přihlížející budou jistě rádi vzpomínat.   

                                                          dP.

NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ PŘEVAŽOVALI CHLAPCI
Dne 16. června se obřadní síni na radnici 

sešly mladé maminky se svými děťátky ke 
slavnostnímu vítání občánků. Dohromady 
10 chlapců: Milana Béreše, Vojtěcha 
Soudka, Marka Lišku, Daniela Jiránka, 

Martina Havránka, Ondřeje Čečila, Lukáše 
Sobotku, Michala Novotného, Šimona 
Budinského a Romana Beera a jen jedinou 
holčičku Marii Ďurovou uvítali členové 
Sboru pro občanské záležitosti Ing. Josef 

Sazama, Irena Hálová a Marie Ďurová 
a starosta města Mgr. Miroslav Nenutil 
u slavnostního aktu.  Batolata přivítaly i děti 
s MŠ z Pastýřské ulice krátkým pásmem 
básniček. 



V úterý dne 10. června prezentoval Deník 
své noviny na náměstí ve Stříbře. Prozradil 
nám, jak vznikají. Pro děti i dospělé bylo 
připraveno několik soutěží o zajímavé ceny, 
včetně soutěže o luxusní terénní automobil. 
O hudební kulisu se postarala skupina 
Wyjou. Kromě toho pohovořili i zástupci 
Deníku s představiteli města  o aktuálních 
problémech. Pozvání přijal také manažer 
projektu větrných elektráren Ladislav 
Březina. „Vás už tu stříbrští občané dobře 
znají,“ prohodil moderátor akce. „Už jste si 
ve Stříbře našel podnájem?“ „ Ještě ne,“ 
odpověděl s úsměvem pan Březina.

 Občané měli na akci možnost zapojit 
se do rozhovoru. Nedostatek chodníků, 

oprava náměstí, využití kasáren a výstavba 
větrných elektráren - to vše byla témata, 
o kterých  na Dni s Deníkem diskutovali 
obyvatelé s představiteli stříbrské radnice. 
Manžele Cihelkovy například zajímalo, 
proč v Májové ulici nebudou chodníky. 
„Chodí se tam po silnici, děti do školy, lidé 
z práce, a to je nebezpečné,“ kritizovali. 
„V uplynulých letech si lidé koupili pozemky 
kolem silnice, město je nyní nemá šanci 
získat zpět,“ zdůvodnil pan starosta, proč 
chodníky nebudou. Občany rovněž zajímalo, 
kdy stříbrská radnice provede slibovanou 
revitalizaci náměstí. „Je to investice za 50 až 
60 milionů korun, budeme se snažit sehnat 
peníze z dotací, ale příprava je i po formální 

stránce složitá,“ řekl Nenutil. Podle něj však 
lidé musejí počítat, že při obnově náměstí 
budou výrazně redukována parkovací místa. 
Dotazy směřovaly také k využití kasáren, kde 
by mohly vzniknout nové byty.„Mohli jsme 
areál rozprodat, nebo z něho udělat v rámci 
dlouhodobé koncepce funkční předměstí 
Stříbra. Zastupitelé naštěstí zvolili druhou 
možnost, ale realizace záměru potrvá ještě 
nejméně rok,“ vysvětloval starosta. Diskuse 
občanů se točila také kolem plánované 
výstavby parku větrných elektráren. Zástupce 
společnosti, která je hodlá u Stříbra postavit, 
Ladislav Březina, slibuje, že nebudou škodit 
lidem.   dP.

DEN S DENÍKEM

Stavba větrného parku v případě Stříbra, 
kdy se jedná o park 13 velkých větrníků 
v bezprostřední blízkosti obydlí, je citelným 
zásahem do krajiny a trčící 150 m vysoké 
stožáry s vrtulemi na panoramatu historické 
části Stříbra jsou toho jistě důkazem. A to 
nemluvím o dalších nepříznivých vlivech 
větrných elektráren jako je např. hlučnost. 
Nejsem odpůrcem malých větrných 
elektráren, jako doplňkového, obnovitelného 
zdroje energie tam, kde nezasahují do 
neporušené krajiny.

Je třeba si také položit otázku, zda finanční 
kompenzace za umístění větrníků se 
vyplatí, zda za tuto cenu jsme ochotni strpět 
nepříznivé vlivy na naše životní prostředí 
a zda nám nevadí narušení krajinného rázu 
zatím ještě panenské přírody Stříbrska 
a Tachovska. Chápu, že každá koruna do 
obecní kasy je dobrá. Přesto nelze vše 
posuzovat jen měřítkem peněz.

O tak závažné věci, jakou je stavba 
větrného parku, by ale neměli rozhodovat 
jen zastupitelé, ale přímo sami občané 

v referendu. A to při vědomí, že touto 
stavbou se elektrická energie pro naše 
domácnosti jistě nezlevní, že se žádný 
blok tepelné elektrárny neodstaví 
a že se, ať se nám to líbí či ne, budeme 
muset nadále spoléhat na výrobu elektřiny 
z jaderných elektráren.

            Poslanec Parlamentu ČR        
Ing. Václav Votava reaguje na článek 
v Deníku

O VĚTRNÍCÍCH AŤ SI ROZHODNOU SAMI OBČANÉ



Jistě jste si již všimli, že letní kino je 
v současné době uzavřeno. Je to z důvodu, 
nálezu historicky významných kosterních 
pozůstatků z pozdně středověké a raně 
novověké doby. Dále byly odhaleny gotické 
základy stavby a původní kanalizace.  To nám 
sdělil vedoucí výzkumu Mgr. Martin Čechura, 
archeolog Západočeského muzea Plzeň. 
Upozornil také na velmi nezvyklou polohu 
rukou u nalezených koster, kterou nazval 
jako místní obvyklou polohu pohřbívání. 
Levá ruka je překřížená přes břicho, zatímco 
pravá dosahuje skoro k rameni. Celé práce 
důkladného odkrývání trvají v kostele 
sv. Máří Magdaleny přes měsíc a v současné 
době již budou u konce. Ostatky budou 
podrobeny dalšímu průzkumu, který by mohl 
určit i pohlaví a věk. Nastává ale otázka, co 
bude s letním kinem dál. Ředitel Muzea ve 
Stříbře Pavel Plánka je názoru, že se zde 
určité věci vzhledem k pietě místa, (jedná se 
přece o pohřebiště), nehodí. „Mohla by zde 
být letní scéna, ale s velmi citlivým využitím. 
Koncerty tvrdé hudby, dle mého názoru, 
zde nejsou úplně v pořádku.Umím si zde 
představit folkovou hudbu, i divadlo. Naší 
ideou by bylo pokusit se s radnicí dohodnout, 
že by nám tyto prostory vrátili jako součást 
prohlídkové trasy,“ prozradil svůj záměr 
ředitel muzea. Nastává tedy rozpor zájmů. 
O letní kino, které sloužilo jako venkovní 
scéna, by tak přišlo MKS. A na některé akce 
kulturní dům, zvláště v letním období, nestačí. 
Jak situaci vyřešit?                             dP.

ARCHEOLOGICKÉ KOSTERNÍ NÁLEZY V KOSTELE MÁŘÍ MAGDALENY

Informační setkání s veřejností 
o bytové výstavbě v objektu bývalých 
kasáren se konalo 4.6.2008 na radnici. 
Účelem setkání bylo představit výsledky 
pětiměsíčního průzkumu a projektové 
práce společnosti Waystone a města 
Stříbra. Záměrem bylo vytvořit plán 
obnovy bývalých kasáren na okraji 
města, která dnes zůstávají nevyužita. 

Příchozí měli možnost vyplnit dotazník 
a vyjádřit se v něm k návrhům. Starosta 
Mgr. Miroslav Nenutil okomentoval 
setkání takto: „ Z areálu bývalých 
kasáren chceme vytvořit novou část 
města. Ta ovlivní vzhled Stříbra na 
dlouhá staletí, proto by měli občané 
mít možnost vyjádřit se k celému 
projektu. Věřím, že toho využijí.“ 
Stuart McLoughlin, generální ředitel 
britské společnosti Wayston, která 
právě otevřela svou pobočku v České 

republice, k tomu dodal: „Takováto akce 
přispívá k lepšímu pochopení plánů 
obnovy a je zdrojem cenných informací, 
aby podobné projekty odrážely názory 
ze strany veřejnosti. Jsme velice rádi, 
že máme příležitost na tomto projektu 
pracovat.“ Městská část ponese název 
Stříbrské věže.

Společnost Waystone si jako projev 
úcty k dlouhodobé těžařské historii 
a úcty k názvu města zvolila za své 
logo atom stříbra. 

STŘÍBRSKÉ VĚŽE - PŘEDMĚSTÍ FRANTIŠKA PALACKÉHO



Jak jsme si minule slíbili, zůstaneme 
ještě chvilku na křižovatce ulic 
Palackého a Soběslavova. Ve vrcholu 
vidlice tohoto rozcestí nám foto 
z roku 1958 vykazuje přítomnost 
další stodoly. Jak ale vidno, již ve fázi 
započatých likvidačních prací. I zde 
si raději provedeme rekognoskaci 
terénu. Postavy kráčející vpravo mají 
namířeno z Palackého ulice do města. 
Vlevo stoupá silnice ku hřbitovu, čili 
dále pak na Kšice. Stavení na stráni za 
stodolou je statek čp.213 a onu stodolu 
přežil zhruba o dalších patnáct let.
Zmíněná zemědělská usedlost byla 
nejspíš v uvedeném roce 1958 ještě 
plně obývána. Dokdy…? Nevím, ale 
počátkem 70. let  poskytly její vnitřní 
prostory potřebné zázemí stavbařům, 
kteří budovali panelové sídliště v okolí 
této části Palackého a Soběslavovy 
ulice. Jako výraz vděku za prokázané 
služby byl pak  řečený domeček, 
s ukončením stavební činnosti 
v daném regionu, zbořen. Což je snad 
celkem pochopitelné. Náš snímek 
bude pravděpodobně posledním 
vyobrazením předdemoličního stavu. 
Samotný smrtící úder přitom odhaduji 
tak na rok 1973 – 1974.
A tady také (co se týče ulic Palackého, 
Soběslavova a jejich odnoží) možnosti 
mého osobního fotoarchivu končí. 
Z hlediska tématického zaměření 
našeho seriálu se v této části města 
vždy především budovalo.
Pro potřeby velice volné katalogizace 
dnes již neexistujících objektů se 
tedy vrátíme na místa mnohem 
inspirativnější, a to zpět do historické 
části starého města. Zbývá nám zde 
totiž projít ještě celou čtvrť v okolí kostela 
Všech svatých, čili ulice Kostelní, 
Boženy Němcové, Husovu a další 
přilehlé. Ani zde však bohužel zdaleka 
nejsou fotografiemi zdokumentovány 
všechny budovy, které byly odstraněny 
po roce 1945.
Poměrně slušný fotoarchiv se vztahuje 
k partiím v okolí monumentu bývalé 
pošty. Novostavba čp.129 byla 
realizována v r.1927 s jednoznačným 
určením. To ale došlo naplnění až 
23.9.1928, kdy se sem přestěhoval 
z čp.14 poštovní úřad. Mimochodem 
-  den před tím tady byla, jako první 
v republice, uvedena do provozu 
automatizovaná telefonní ústředna 
lokální sítě. Ačkoli později pošta znovu 
změnila sídlo, mnohého z pamětníků 
dosud osloví i pojem „stará pošta“ 
vztažený právě k těmto místům. Zrovna 
tak jako zlidovělé „dráťák“ – jinak tedy 
„Rozhlas po drátě – ústředna“. Ta 
obývala přízemí domu sousedícího 
přes vjezd do dvora. „Dráťák“, jinak též 
čp.130, padl na oltář nové přístavby 
polikliniky někdy v první polovině let 80. 
(20.stol). Ale bourání nebyl ještě konec, 
jak se o tom přesvědčíme příště.
                            připravuje Franta Samec

VZPOMÍNÁME NAD „ STARÝMA FOTKAMA“



Mezi místní části našeho města patří 
obec Otročín . Na nepravidelné návsi 
s rybníkem stojí obdélná kaple 
s otevřenou předsíní a věžičkou, 
stavebně velmi podobná kaplím, 
stavěným mezi oběma světovými 
válkami ve 20. století. Skoro stejná 
stojí ve Víchově.  V Otročíně žije 36 
stálých obyvatel a zastupuje ho na 
jednání výboru pro místní části pan 
Karel Skoumal. 

Místní obyvatelé a také chalupáři 
usilovali několik let o obnovu kapličky, 

až v roce 2007 byla dokončena. 
Na financování a projektu  se podílel 

Program stabilizace a obnovy venkova 
Plzeňského kraje. Smlouva byla 
uzavřena se zhotovitelem Kamenicko 
– stavení firmou Ladislav Stach ze 
Stříbra. 

Práce byly provedeny v tomto rozsahu: 
kompletní demontáž střešní konstrukce 
včetně stropních trámů nad kaplí, 
demontáž konstrukce věžičky, výplní 
oken, provedena oprava konstrukce 
krovu  a dodány nové střešní trámy. 

Celá kaplička má novou jednotnou 
střešní krytinu včetně klempířských 
prvků. Nová dřevěná okna se zasklením 
jsou nejenom v kapli samotné, ale i na 
věžičce a ve štítu předsíně. Také fasádní 
omítky včetně barevného nátěru svítí 
novotou. Poměrně náročná byla oprava  
kamenné zdi podél místní komunikace 
a provedení odizolování a drenáže 
okolo objektu. Celá malá sakrální 
stavbička má nové dveře i s rámem, 
v předsíni krásnou mozaikovou dlažbu 
a přístupový chodníček . 

KAPLIČKA V OTROČÍNĚ

Dozvěděli jsme se v minulém 
zpravodaji, že ve Stříbře žila početná 
židovská komunita. Židé mají odlišné 
náboženské zvyklosti i při pohřbívání,  
a tak jejich hroby nenajdeme obvykle na 
komunálních hřbitovech. Ti stříbrští se 
nechávali pochovat v Pňovanech, Řebří 
a Telicích. Teprve v roce 1902 vznikl 
v našem městě židovský hřbitov půl 
kilometru za městským, vlastně mimo 
obec při silnici na Kšice. Je obehnán 
ze tří stran bílými neomítnutými cihlami 
a ze čtvrté strany směrem k silnici stojí 
pozdně klasicistní budova, původně 
s obřadní síní, průjezdem a hrobnickým 
bytem. V jiné knížce se stavení nazývá 
domem pohřebního bratrstva. V knize 
Židovské památky pana Chvátala se 
píše, že tu byl na konci 2. světové války 

popraven a pohřben nezjištěný počet 
osob  a v dubnu 1945 ve východní části 
hřbitova uloženi do hromadného hrobu 
vězňové koncentračního tábora, oběti 
tak zvaného pochodu smrti. O těchto 
pochodech existuje poměrně značná 
literatura a s podobným tvrzením jsem 
se v ní nesetkala. 

2. světová válka vlastně zlikvidovala 
židy na Tachovsku, tedy i ve Stříbře. 
Již před válkou většina z našeho města 
odešla buď do vnitrozemí, ti bohatší 
ještě dál do bezpečnějších území. 
Protižidovský teror v Protektorátu 
Čechy a Morava znamenal deportaci 
celých rodin do Terezína a pak do 
vyhlazovacích táborů hlavně v Polsku. 
Mladí židé bojovali v řadách armád 
spojenců proti fašistickému Německu. 
Z našeho města to byl četař aspirant 
Vilém Bergler, narozen 8. 10. 1919, 
který padl u Dunkerque 5. 11. 1944. 
Bydlel v Žižkově ulici č. 87.   Možná je 
takových více, ale o tohoto se zajímal 
vojenský historik Martin Reichl v roce 
2006. Jiná židovská rodina a její 
potomci žije v USA a jejich dílem je 
i pomník obětem holocaustu na 
místním hřbitově, alespoň podle tvrzení 
paní Milady Řezníčkové, dlouholeté 
pečovatelky o celý židovský hřbitov. 
Po válce hřbitov chátral , nebyl užíván, 
protože ve Stříbře žádní židé nebydleli. 
A jestli ano, tak se báli dát najevo své 
smýšlení, protože komunistický režim 
je pronásledoval stejně jako fašisté. Po 
roce 1968 se začala politická situace 
uvolňovat a teror vůči židům vlastně 
skončil. 

Od té doby je hřbitov velmi dobře 
udržován, zmapován zásluhou pana 
PhDr. Václava Chvátala, který vytvořil 
v roce 2004 fotodokumentaci pomníků 
a překlady nápisů. Nachází se tu 94 
náhrobků ve třech řadách. Hroby jsou 
od nevyužité části odděleny živým 
plotem. Nejstarší hrobní místo nese 
letopočet 1902 a v roce 2006 sem byla 
uložena poslední urna s popelem. Tento 
poslední zemřelý pan Turek pořídil 
koncem 20. století úplný soupis hrobů 
na stříbrském hřbitově. Pan Chvátal 
použil  jeho číslování hrobů. Kromě 
zemřelých ze Stříbra zde odpočívají 
i obyvatelé Cebivi, Černošína, 
Hracholusk , Ošelína. Zvláštní kapitolu 
tvoří náhrobky uprchlíků z 1. světové 
války. Pocházejí z Bukoviny, Haliče , 
z dnešního Polska a Ukrajiny. 

Překlady náhrobních nápisů jsou 
zajímavé, psány jsou hebrejsky, hlavně 
ty starší. Končí slovy: Jeho duše buď 
přijata do svazku živých. 

Asi v roce 2000 vznikl na židovském 
hřbitově ve Stříbře památník obětem 
holocaustu.Přikládám fotografii. Nemá 
žádné datum postavení, nápis je 
anglický. Je tu 21 jmen a u nich pak 
jména manželek a dětí. Za donátory 
označila paní  Milada Řezníčková 
americké židy. Prostřednictvím Matany  
jsem se pokusila zjistit, kdy byl památník 
postaven, ale všechny mé pokusy byly 
bez výsledku. Chci se s vámi, milí 
čtenáři Stříbrského zpravodaje, podělit 
o jeden zvlášť milý telefonát. Volala 
jsem na plzeňskou židovskou obec, 
jestli něco nevědí o pomníku obětem 
holocaustu ve Stříbře, a pán mi řekl, 
že dokud se pomníky stavějí, je to 
v pořádku. Horší je, když se dovídá, že 
někde byl židovský hřbitov zplundrován 
a pomníky pokáceny. Takto vezměme  
i my informaci o památníku obětem 
zla.  

V současné době se o židovský 
hřbitov stará MATANA, hebrejsky 
Dar, organizace se sídlem v Praze, 
která sdružuje občany, hlásící se 
k židovskému náboženství. Spravuje 
250 objektů a jedním z nich je i náš 
židovský hřbitov. Celá situace se 
příznivě vyvíjí , je zde dokončen plot 
a chystá se oprava domku, kde bydleli 
Řezníčkovi. Snad se najde zase někdo 
tak odhodlaný a obětavý, jako byli 
dlouhá léta oni, a nastěhuje se tam. 

Ještě chci napsat, že autorem modelu 
synagogy v místním muzeu je student 
architektury Jaroslav Cígler, občan 
našeho města.

Materiál:

Jiří Fiedler, Václav Chvátal: Židovské 
památky Tachovska, Plánska 
a Stříbrska, 2008, Nakladatelství 
Českého lesa v Domažlicích,

STŘÍBRSKÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV



ATLETIKA
2. kolo družstev Oblastního mistrovství 

Severozápadní atletiky mladších žákyň v Plzni 
na Petříně mělo potvrdit šance mladých atletek 
Baníku Stříbro na postup do krajského finále. Ve 
středu 28.května se postavily proti soupeřkám 
a vedly si více než zdatně. Nejúspěšnější 
závodnice prvního kola Šárka Lukšová si vedla 
nejlépe i ve druhém. Všechny tři starty proměnila 
ve vítězství.  V běhu na 60 m překážek za čas 
11,4 sec.,v běhu na 60 m čas 8,7 sec. a běh na 
150 m časem 21,6 sec. Běh na 60 m překážek 
byl nejúspěšnější disciplínou Baníku,protože  
druhá byla Lenka Janoutová časem 11,5, sec. 
a třetí Veronika Matulková shodným časem.
Pro obě to byl nový osobní rekord. Na 5. místě 
skončila Tereza Slabá(13,0 sec.). Ta bodovala 
i v běhu na 60 m(9,5 sec.). V této disciplíně 
získala body také Lucie Krejčová výkonem 

9,2 sec. za 4.místo. Veronika Matulková měla 
dobrý den. Po určitých změnách ji 
tentokráte vycházela technika ve 
výšce,což jí přineslo vítězství a nový 
osobní rekord,zdolala laťku ve výšce 
131 cm. Marně se o tuto výšku pokoušela Lenka 
Janoutová,přesto výkon 126 cm a 2. místo 
jsou velmi dobré. Veronika potom nečekaně 
vyhrála hod míčkem (42,26 m), a tak trenér 
ing. Matulka mohl být se svojí dcerou více než 
spokojen. Lenka Janoutová v míčku obsadila 
3. místo (41,10 m), ale stále zůstává za svými 
možnostmi v této disciplíně. 5. byla v míčku 
Sára Holečková(32,94 m) a bodu se dočkala 
i Klára Honalová (32,56 m). Ta přidala 2 body 
ve vrhu koulí,v němž vrhem dlouhým 6,21 m 
byla pátá. Méně závodnic ze Stříbra bodovalo 
v dálce,výkon Lucie Krejčové 408 cm však 

přinesl velmi dobré 3.místo. Také trochu 
smůly,protože první závodnice skočila 409 
cm,druhá 408 cm,ale měla lepší 2.pokus. 
Poslední disciplínou byla tradičně štafeta,v 
tomto kole 3x300 m. Mimo bodování startovala 
štafeta Baníku ve složení Lukšová,Matulková, 
Janotová. Děvčata vyhrála časem 2:33,2 min.
Druhá štafeta Baníku bodovat mohla a také 
bodovala. Honalová,Kalistová a Benešová 
obsadily 5.místo časem 2:53,1 min. a byly 5.

       Uvedené výsledky přinesly suverénní 
vítězství pro mladší žákyně Baníku Stříbro.Tak 
suverénní,že je vyneslo do celkového vedení 
po dvou kolech před družstva Nýřan a Sokola 
Plzeň. Do konce soutěže však zbývají 2 kola 
a jedno vítězství nelze přecenit.

  3. kolo se koná 18. června 2008 ve Stříbře.
                                                          Moravec

Odborný dohled nad provedením 
opravy kapličky vykonával odbor OVÚP, 
oddělení památkové péče MěÚ Stříbro. 
6.srpna 2007 byla oprava dokončena 
a vyúčtována. Celková částka činí 
852 678 korun včetně účelové dotace 
z Programu stabilizace a obnovy 
venkova Plzeňského kraje. 
Potud fakta z MěÚ Stříbro. Zde jsem 
se také dozvěděla, že tu stával pomník 
obětem 1. světové války, jak dokládá 
fotka. Já přikládám fotografii pana ing. 
Coufala z odboru regionálního rozvoje 
MěÚ. 
Až se někdy třeba na kole vydáte 
směrem na Těchlovice a Otročín, určitě 
se zastavte u kapličky. Nemůžete ji 
minout, stojí přímo v cestě. 
                             Jindřiška Netrvalová, 
                                 kronikářka města.               

ATLETICKÉ ZÁVODY
Rychlým tempem pokračují atletické závody.

Květen a červen jsou jimi doslova nabity. 
Vrcholným krajským závodem jednotlivců je 
oblastní přebor – krajské mistrovství společné 
pro kraje Plzeňský a Karlovarský. Konalo se 
v sobotu 24.5.2008 na stadionu Škody Plzeň.

      Relativně malá výprava atletů Baníku 
Stíbro si vedla úspěšně. Potvrzuje to zisk 
5 titulů. Stabilně dobře si vedli běžci. Junior Daniel 
Čenščák běžel 1 500 m. Po výpadku v tréninku 
si netroufl na kratší trať,v podstatě si chtěl ověřit 
stav zranění. Proto se také držel v závěsu,zrychlil 
v posledním kole a zvítězil v čase 4:12,17 min. 
Stejnou  trať běžel dorostenec Tomáš Jaša.Měl 
sice rozpočítáno tempo na rychlejší čas,protože 
je však udával téměř celou trať sám,dosáhl času 

4:20,77 min. I to stačilo bezpečně na vítězství. 
Tradiční problémy měla Karolína Hrubá v běhu na 
1 500 m.Má natrénováno na lepší výkony,chybí 
jí však sebedůvěra.Na počátku si nechala utéci 
závodnici na 3.místě na odstup cca 20 m.Tento 
odstup vydržel až do posledního kola,v němž 
Karolína mohutně finišovala, ztrátu snížila na 
minimum,na 3.místo se však nedostala. Jako 
starší žákyně mezi dorostenkami 4. místo brala 
ráda za čas 5:22,0 min.

       V běhu na 110 m př.startoval Jan Kohut.
Běžel je prvně  v životě na juniorské výšce a 
poměrně dobrým časem 16,12 sec. obsadil 
2. místo.Vše si vynahradil v trojskoku,který 
vyhrál výkonem rovných 12 m. Také trojskok 
mužů měl vítěze z Baníku Stříbro.Stal se 

jím Lukáš Lintimer za skok dlouhý 12,45 m. 
V kategorii mužů si vedl velmi dobře Vladimír 
Linda v hodu oštěpem. Obsadil 3.místo velmi 
dobrým hodem,který skončil na značce 63,58      
m.Opět  jen potvrdil,jaký je talent a je jen škoda,že 
jej více nenaplňuje.

       Poslední titul pro Baník přivezla Veronika 
Sládková.Jako starší žákyně startovala v hodu 
oštěpem v kategorii dorostenek. Po problémech 
s bolestí zad a velkém výpadku zimního 
tréninku je každý závod loterií.Jednak zda vydrží 
záda,jednak co udělá neustálená technika. Záda 
závod v Plzni vydržela,technika „rozházená“ 
zůstala.Výkon 30,19 m je z tohoto pohledu 
slušný a byl také vítězný.  

                                             Moravec

UPŘESNĚNÍ INFORMACÍ Z ČLÁNKU O IVĚ PELCOVÉ 5/08
Upřesňuji, že Iva Pelcová nevyhrála pouze 

jednu soutěž, jak jsme uvedli v květnovém 
zpravodaji, ale vyhrála soutěže dvě. První se 
jmenovala Lumix FotoAkademie 2008. Umístila 
se v ní na 2. místě podle veřejnosti a zároveň 
na 5. místě podle poroty. ( viz. první foto) Druhá 
soutěž se jmenovala Mladí Fotografují památky. 
V té vyhrála 1. místo ( viz. druhé foto).



Milí filmoví přátelé, doufáme že i v červencovém 
měsíci si vyberete mezi těmito novinkami  
stříbrného plátna a zavítáte do kina Slávia. 
Bohužel  letní kino letos zprovozněné nebude.
I přesto věříme, že návštěvnost neklesne, ba ji 
neohrozí  ani narůstajicí venkovní teploty, které 
budou lákat zejména k vodě. 
 
1. 7. od 19.30 hod.    KULIČKY
KULIČKY jsou povídkový film o tom, jak ženy 
manipulují s muži. O drobných vydíráních, 
o pláči, o slzách, 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. 

4.- 5. 7. od 19.30 hod. TAJEMSTVÍ PRSTENU
Tajemství prstenu nás zavádí do doby Druhé 
světové války, kdy se tři mladí Američané - 
Jeff, Teddy a Chuck - rozhodnou dobrovolně 
narukovat do války. Spojuje je blízké přátelství 
a také dívka jménem Ethel, do které jsou 
všichni tři zamilovaní a střídavě se ucházejí 
o její přízeň. Své srdce tenkrát dala Teddymu, 
ten se ale z války už nevrátil, a Ethel se uzavírá 
před světem a později i před svým novým 
manželem Chuckem i dcerou Marií a Jackem, 
posledním žijícím “členem” staré party…. 

 7.- 8.7.  od 19.30 hod.
 KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ     
     Geirrovi je třiatřicet. Před dvěma lety měl 
autonehodu, od té doby nemůže chodit 
a je impotentní. Jeho žena Ingvild, ve snaze 
zachránit manželství v krizi, pozve na delší 
návštěvu skupinu tělesně postižených, 
které vede agilní psycholožka Tori. Dosud 
sebedestruktivní milovník Johnnyho Cashe 
a válečných filmů se vzbouří proti nevítané 
invazi „pozitivní“ energie a za pomoci místy 
až brutální upřímnosti se pokusí ovládnout 
situaci. Uvnitř zánovního domu v poklidné 
čtvrti dochází během jedné noci k zúčtování 
s falešnou upřímností, dusivým soucitem 
a zdánlivě osvědčenými metodami léčby 
duše. Debutující režisér smísil známou formuli 
skandinávského psychologického dramatu 
o mezilidských vztazích se sarkasticky černou 
komedií syrového kvazidokumentárního 
vzhledu. 

10. - 11.7.  od 19.30 hod.   CO MY JEN VÍME
Radikální řez skrz všechny konvence. Vyžaduje 
naprostou odpoutanost od zažitých stereotypů. 
Je to dokument. Je to příběh. Film, který diváka 
uvede do kvantové neurčitosti, kde se realita 
mění každou další myšlenkou. Dokument 
s hranými pasážemi a spoustou počítačových 
efektů, ve kterém vystupuje několik předních 
světových fyziků, neurologů, molekulárních 
biologů, mystiků a duchovních vůdců, popisuje 
realitu na základě nejnovějších objevů fyziky. 
(Pražské brány 2007)  

14. - 15.7. od 19.30 hod.   AMORŮV ÚLET
Znáte to, převlíknete se za rajcovního andělíčka 
a jdete požádat svou snoubenku o ruku. Jenže 

ona místo nadšeného “ano” dostane infarkt 
a před vašima očima to s ní sekne. Pech co? 
Nic horšího už se vám v životě stát nemůže. 
Pak si zajdete s kámošem na jídlo do bufáče, 
kde vás zaujme jedna pěkná zrzka, jen tak ze 
srandy jí nabídnete svatbu, spoustu družiček 
a obří dort. Ale co když řekne, že do toho 
praští? 

17.-18.7.  od 17.00 hod.    HORTON
Horton je skvělý film pro každého - dokazuje 
to nejen kouzelně barevná a propracovaná 
animace postaviček a celého okolního světa, 
ale i humor pro všechny věkové kategorie. 
Horton je totiž nejen tak trochu pomatenec, 
ale hlavně velký naiva a ještě větší nešika - co 
byste taky po slonovi chtěli? A tak se občas 
stává, že osud Kdosic visí doslova na vlásku. 
To třeba když Horton zdolává provazové mosty 
a jiné nástrahy, návštěva zubaře v Kdosicích 
může být pěkně nebezpečná věc. Sloní otřesy 
totiž často znamenají, že člověk (vlastně Kdoví) 
přijde o víc, než by rád. 

17. - 18.7. od 19.30 hod.        CLONA
Benjamin a Jane se právě vzali. On je 
uznávaný fotograf, a tak na svatební cestu 
odjedou do Japonska, kam se Benjamin po 
krátké pauze vrací pracovat. Jedné noci se 
jim stane autonehoda. Pod kola jejich auta se 

totiž připlete mladá žena, jejíž tělo ovšem není 
k nalezení. Oba dva se na tuto epizodu snaží 
zapomenout, ale náhle se začnou dít divné věci. 
Na jejich fotografiích se objevuje záhadný stín. 
Pod drobnohledem se ukáže, že je to dívka, 
kterou tak záhadně srazili. Zatímco Benjamin 
začne být tajemnou bytostí ohrožován, a to jak 
psychicky, tak i jako fotograf, Jane se vydává 
po stopách podobných příběhů a zjišťuje, že 
dívka vlastně volá o pomoc…

21. – 22.7.  od 19.30 hod. PENELOPE
Penelope je kouzelná moderní pohádka 
o lásce a sebepoznání. Penelope Wilhernová 
(Christina Ricci), dcera bohatých a vlivných 
rodičů, trpí pečlivě utajovanou rodinnou kletbou, 
která jí přičarovala prasečí rypáček. Stále má 
ale ještě nějakou naději. Kletba bude zlomena, 
až si ji vezme někdo, kdo bude mít stejně jako 
ona modrou krev. Ukryta v rodinném sídle čeká 
až jí rodiče najdou vhodného ženicha. Každý 
vhodný nápadník je Penelope a jejím velkým 
věnem nadšen, ale jen do okamžiku, než spatří 

její obličej. Penelope uteče od rodiny a jde do 
světa hledat štěstí. Poprvé v životě pozná 
Penelope, jaké to je být někým odlišným a co 
znamená skutečná láska. 

28.- 29.7. od 19.30 hod.      
SMUTEK PANÍ ŠNAJDROVÉ
Děj filmu se odehrává v roce 1961, kdy partička 
studentů FAMU (Čech, Slovák, Albánec) 
natáčí v Českém Štemberku absolventský film 
o továrně na motorky. Konfrontace bohémství 
a vnímavosti mladých filmařů s českým 
venkovem, setkání s celou škálou postav 
(hrabě, šéf policejní stanice, ředitelka hotelu, 

předák ve fabrice ad.) tvoří jednu dějovou vrstvu 
příběhu. Další pak představuje osobní drama 
albánského studenta Lekeho, pocházejícího 
ze země zcela izolované od zbytku Evropy, 
rozpolceného pocitem sounáležitosti se svou 
vlastí a rodinou, zejména vazbou na matku, 
a okouzlením životním stylem, erotickou 
nevázaností a bezstarostností české “zlaté 
mládeže”. Hrdinovo milostné vzplanutím ke 
zralé ženě, manželce policejního šéfa (Anna 
Geislerová), je další nosnou rovinou vyprávění, 
jehož epilog nás přenese do současnosti. 
 

31.7.- 1.8. od 19.30 hod.  PAŘÍŽI, MILUJI TĚ
V Paříži, miluji Tě se sešli světoznámí režiséři, 
mezi něž patří bratři Coenovi, Gus Van Sant, 
Gurinder Chadha, Wes Craven, Walter Salles, 
Alexander Payne a Olivier Assayas, aby 
společně ukázali Paříž způsobem, jaký tu ještě 
nebyl. Natočen lidmi stejně kosmopolitními 
jako město samo. Americký turista vidí 
rasové napětí a paranoidní vize města. Mladá 
emigrantka pracuje v buržoazním prostředí. 
Americká hvězdička natáčí film. Muž neví, zda 
být s manželkou nebo milenkou. Mladík pracuje 
v tiskárně a touží po jiném muži. Otec se pere 
se vztahem ke své dceři. Pár se snaží okořenit 
svůj sexuální život. To je jen pár zážitků, které 
tvoří PAŘÍŽI, MILUJI TĚ...

                                ...těšíme se na vás. dP.
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Jak poznám závislost?

Závislost  patří mezi chronická 
onemocnění a vyvíjí se delší 
čas. Závislost vzniká na základě 
následujících příznaků:

a) silná touha užívat drogu 
b) potíže v kontrole užívání drogy
c) užívání drogy k odstranění tělesných 
odvykacích příznaků (absťáků)
d) potřeba vyšších dávek drogy 
k dosažení žádoucího stavu 
e) zanedbávání jiných zájmů a potěšení 
než je užívání drogy 
f) pokračování v užívání i přes jasný 
důkaz škodlivých následků užívání 
- depresivní stavy, nákaza virovou 
žloutenkou při injekční aplikaci, cirhóza 
jater při užívání alkoholu apod.

Jaká je závislost? Je některá, která 
by byla méně závažná?

Závislost se dělí na psychickou 
závislost a fyzickou závislost.

Fyzická závislost
Fyzická složka závislosti nutí uživatele 
dodržovat mezi jednotlivými užitími 
drogy určitý časový odstup, aby nedošlo 
k rozvoji odvykacího stavu (tzv. absťák). 
Odvykací stav je sice nepříjemný, 
může ohrozit i život postiženého, ale 
odeznívá během několika dní. Velmi 
vážný tělesný odvykací stav paradoxně 
vyvolávají látky legální - některé léky 
(benzodiazepiny, barbituráty) a alkohol. 
Tam dochází k vážným komplikacím 
mnohem častěji a rozvinutý odvykací 
stav není prakticky možné zvládnout 
bez hospitalizace. Pokoušet se 
zvládnout bez lékaře delirium tremens 
(odvykací stav u alkoholu) je vysloveně 
nebezpečné.

Psychická závislost
Psychická složka závislosti je mnohem 
hůře ovlivnitelná a její zvládnutí 
vyžaduje mnohem více než pevnou 
vůli. Právě ona je důvodem, proč 
existují léčebná zařízení jako například 
terapeutické komunity a doléčovací 
centra; právě ona je příčinou recidiv 
i po několikaleté abstinenci. Její 

zvládnutí může trvat mnoho měsíců 
či let a často vyžaduje zásadní změnu 
myšlení, vztahů, prostředí a životního 
stylu vůbec.

Existují drogy, po kterých vzniká 
závislost již po prvním užití?

Neexistuje droga, po které by vznikla 
závislost již po prvním užití. Existují 
různé druhy drog, která v sobě nesou 
rozlišně vysoká rizika návykovosti, 
a to jak psychické, tak i fyzické. Na 
opiátech se vyvíjí fyzická závislost 
poměrně rychle. Psychická závislost 
se rozvíjí v souvislosti s osobnostní 
charakteristikou a zralostí jedince, 

který látku užívá. Někteří mají sklony 
k rychlému vzniku závislosti, zatímco u 
jiných se vyvíjí pomaleji a u některých 
se závislost nevyvine vůbec. Droga 
jako taková je pouze jediným z mnoho 
faktorů, ovlivňujících vznik závislosti. 
K dalším důležitým faktorům patří 
samotná osobnost člověka, jeho 
odolnost, životní situace, zdravotní 
a psychický stav, rodinné zázemí, 
vztahy a prostředí, ve kterém žije.

Jak se léčí drogová závislost a je 

možné se vyléčit?
Drogová závislost může končit 
i smrtí, ale stejně tak může dojít 
i k vyléčení, resp. k trvalé abstinenci. 
Samotná léčba drogové závislosti je 
složitý a dlouhodobý proces. Hlavním 
a základním stavebním prvkem 
v léčbě je samotná motivace člověka 
k abstinenci, uvědomění si, že negativa 
užívání drog jsou větší než pozitiva, 
a že vznikl problém, který je třeba řešit. 
Bez tohoto vnitřního přesvědčení je 
léčba již od počátku neúspěšná. 
V léčbě drogových závislostí je vždy 
důležitý komplexní postup, zahrnující 
psychologický přístup, úpravu 
sociálního zázemí klienta a eventuelní 

farmakologický přístup, který může 
pomoci překonat odvykací příznaky, 
toxickou psychózu nebo zvládnout 
duševní krizi. 

Další dotazy nebo náměty na článek 
ohledně drogové problematiky můžete 
posílat na tachov@kotec.cz . 

Autoři: David Klaus (K-centrum, o.s. 
Kotec), Renáta Demetrová (studentka 
VOŠ Domažlice, obor sociální práce)
      

JSME VŠICHNI ZÁVISLÍ?

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



Na začátku června se žáci čtvrtých 
tříd ZŠ Gagarinova ulice vydali 
v doprovodu třídních učitelek na exkurzi 
nové stanice Hasičského záchranného 
sboru ve Stříbře, která se nachází v 
areálu bývalých kasáren. Velice rádi 

jsme přijali pozvání pana Kratochvíla. 
Hasiči zajišťují nejen požární 

ochranu, ale také poskytují pomoc 
při nehodách osob, zvířat a v dalších 
nouzových situacích, poskytují pomoc 
při jiných mimořádných událostech 
a při úniku nebezpečných látek.
Rozdělili jsme se do šesti skupin 

a každé skupiny se ujal jeden hasič. 
Měli jsme možnost vyzkoušet si dýchací 
přístroje, prohlédli jsme si hasičská 
auta, zkusili hašení z hasičských hadic 

– to se nám velice líbilo. Prohlédli 
jsme si celý areál, hasičům jsme 
pokládali různé otázky a oni nám na ně 
s trpělivostí odpovídali. 

Zjistili jsme, že je to velice náročné 
povolání a spousta z nás se v tu chvíli 
určitě chtěla stát hasičem a všem 
pomáhat.

Byl  to nezapomenutelný záži tek 
a exkurze se nám velice líbila.

                                                        
                 Nikola Kratochvílová, IV.B

STANICE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU

DNY ŠKOLNÍ ZAHRADY 

16. května jsem se my, žáci IV. B, zúčastnili 
Dnů školní zahrady, které organizovala SOŠ 
Stříbro. Před prostory školního hospodářství 
SOŠ nás opět čekala výstava dravců, kterou 
jsme zhlédli v ZOO v Plzni. Jsme již znalci 
a mnoho informací si velká část z nás  
pamatuje. 
A co nás čekalo uvnitř? Soutěž pro děti, 

prodej zeleniny a okrasných rostlin, jízda na 
koních z kladrubské Pony farmy, projížďky 
v kočáře taženém koňmi, prodejní výstava 
pokojových a venkovních bonsají, výstava 
drobných hospodářských zvířat a prodej 
včelích produktů.
Na výstavě byly i zemědělské stroje (traktory 
a návěsy) a také historické auto ŠKODA 

FELICIA GLX z roku 1960. 
Abychom neumřeli hladem a žízní, byl pro 
nás připraven školní bufet. 
Akce se nám velice líbila a už se těšíme na 
příští rok.
                                                                        
     Za IV.B Jakub Čampula a třídní učitelka

ČAS ŠKOLNÍCH VÝLETŮ 
V západních Čechách na okraji Českého 
lesa nedaleko Domažlic stojí na levém břehu 
řeky Radbuzy ve stejnojmenném městě hrad 
a zámek Horšovský Týn s rozsáhlým přírodně 
– krajinářským parkem.
Byl čas školních výletů, takže jsme se 
i my vydali na výlet směr Horšovský Týn 
a Koloveč. Autobus zaplnily obě čtvrté třídy. 
V Horšovském Týně jsme nejprve prošli 
dolní část  zámeckého parku, kde dominují 
dva rybníky, okolo kterých jsou upraveny 
cesty pro pěší, a vydali se na hrad, kde jsme 
zhlédli sklepení, loveckou halu, hodovní síň 
a pracovnu, velký sál s obrazy, hradní kapli 

a zbrojnici.
 Navštívili jsme i kuchyni, kde je stálá výstava 
osvětlovacích těles, nádobí, osobních 
a cestovních potřeb, porcelánu, hraček 
a kočárků. Opravdu bylo na co koukat.
A do Kolovče, Muzea techniky a řemesel, to 
bylo, co by kamenem dohodil. 
 Součástí prohlídky byla i návštěva původní 
hrnčířské dílny rodiny Volfů, ukázka práce 
na hrnčířském kruhu a prohlídka řemeslných 
dílen s odborným výkladem. Některé z dílen 
a živností byly velice zajímavé. Viděli jsme 
i expozici hodin a hracích strojů, kočárků 
a hraček.

Jednou ze zajímavostí je světoznámý 
kolovečský mlýn na přemílání starých bab 
na mladá děvčata. 
Na závěr jsme si nakoupili z širokého 
sortimentu kolovečské keramiky, která je 
charakteristická svým červenohnědým 
střepem a tradičním dekorem. 
Výlet se nám vydařil, počasí nádherné 
a těm, kteří se tímto směrem ještě nevydali, 
můžeme vřele doporučit.
                                                                       
Za IV.B třídní učitelka a Jakub Čampula

PODĚKOVÁNÍ 

Žáci ze IV.B ZŠ Gagarinova ul. spolu s třídní učitelkou velice děkují panu Zdeňku Eyerovi za velice 
zajímavé a poutavé vyprávění při prohlídce Královské dědičné štoly Prokop. Z.N.

PROJEKT S DOPRAVNÍ TÉMATIKOU ZEBRA - ZŠ REVOLUČNÍ 
Dne 30.5. 2008 zpestřily dětem výuku učitelky 
1.stupně ZŠ Revoluční 1341 Stříbro. Projektu 
s dopravní tématikou ZEBRA, který vytvořily 
J. Dvořáčková a J. Vrbová, se zúčastnili žáci 
prvního stupně.
  Děti byly rozděleny do čtyř skupin. První 
skupina byla zaměřena na hudební výchovu. 
Společně zpívali a malovali píseň „ Tu, tu , 
tu, auto už je tu.“ Druhá skupina vyráběla 
semafory a připomněla si správné chování 
chodců na přechodu. Ve třetí skupině se děti 
mohly výtvarně projevit při malování zebry 
živé i dopravní. Čtvrtá skupina měla možnost 
pracovat v terénu. Zabývala se statistikou 
frekvence provozu na přechodu pro chodce. 
„ Dnešní den jsme si užili, taková škola by se 
mi líbila“, řekla Lucie Janová. Na závěr jsme 
vytvořili společnou koláž ze všech výrobků, 
kterou děti vyrobily.



V pátek 13.června 2008 byl na ZŠ 
v Mánesově ul .  s lavnostní  den. 
Probíhal zde Den školy, který v tomto 
období těsně před koncem školního 
roku škola už tradičně pořádá. Letos to 
bylo formou „dne otevřených dveří“ pro 
rodiče. Ti měli možnost navštívit školu 
a zapojit se do programu, který žáci se 

svými učiteli připravili. 
 Pro žáky prvních tříd a jejich 
rodiče byl připraven výlet s překvapením 
– projížďka parníkem po Hracholuské 
přehradě. Počasí nám sice moc 
nepřálo, přesto dětské tvářičky zářily 
jako sluníčka. Po hodinové projížďce 
se prvňáčci i rodiče vrátili zpět do tříd, 
kde je čekala poslední  společná práce 
– namalovat parník.Výkresy se velmi 
zdařily, každý parník měl i své jméno. 
 K tomuto hezkému dni přispěl 
p. David Ryba, majitel rodinného 
pivovaru U Rybiček, který tento výlet 
sponzoroval. Děkujeme a těšíme se na 
další spolupráci.    

Za první třídy    Mgr.EvaHejcmanová,
                        Mgr.Eva Černochová

Perfektní, připravená, precizní, 
poučná, poutavá...Pro tuto chvíli 
přestanu se slovními hříčkami, protože 
jinak by se čtenáři nedozvěděli, 
jak proběhla celoškolní  páteční 
( 20.6.) akce ZŠ Mánesova připravená 
p a n í  u č i t e l k o u  M g r .  Š á r k a  
Strankmullerovou pro všechny žáky 
i jejich rodiče.
   Ve spolupráci se záchranným 
hasičským sborem a policií měly děti 
možnost procvičit své dovednosti - jak 
se zachovat v mimořádných situacích 
ohrožujících lidské životy.
   V objektu bývalých kasáren byla 

př ipravena jednot l ivá stanoviště 
s praktickými úkoly. A tak děti poznávaly 
různé signály, musely si poradit se 
zraněným,správně telefonicky ohlásit 
krizovou situaci, viděly skutečnou 
neprůstřelnou vestu,  vyzkoušely 
detekční t rubičky na pří tomnost 
alkoholu v dechu, mohly “prošmejdit” 
hasičské auto...
   Pěkná podívaná! Pojednou poledne! 
,,Páni, padla.Pěkná práce!” pomyslela 
si pedagožka Šárka Strankmullerová 
a poděkovala požárníkům (postaru) 
a policistům.     
     (Zapsala Mgr.Alena Deredimosová)

AKCE 5P

DEN ŠKOLY – HURÁ NA PARNÍK 

ZŠ Mánesova se již třetím rokem 
zúčastnila soutěže Malý záchranář. Vytvořili 
jsme 2 čtyřčlenná družstva -1. Jakub 
Fiala, Matěj Hradský, Nikola Grešková 
a kapitán Lukáš Adam, 2. družstvo Jana 
Kalistová, Sára Holečková, Hana Koníčková 
a kapitánka Dominika Nová.V okresním kole 
nás čekalo 6 stanovišť a testy. Z této soutěže 
naše škola každoročně odjíždí s vítězstvím a 
tradici jsme neporušili ani letos. Obě družstva 

uspěla a přivezla diplomy za 1. a 2. místo 
a obě družstva postoupila do kraje, kde se 
soutěž konala 19.6. 2008. 

   V krajském kole soutěžilo 19 družstev, 
která musela překonat 8 stanovišť, testy  
a výtvarnou soutěž.

V okresním i krajském kole se úkoly na 
stanovištích vztahovaly k integrovanému 
záchrannému systému. I v kraji jsme byli 
úspěšní - 1. družstvo bylo na 13. místě a 2. 

družstvo na 10.místě.
   Je jasné, že si s naší přípravou dala pí 

uč. Lenka Strankmullerová práci a my jsme si 
mohli odvézt hodnotné a pěkné ceny. Jsme 
rádi, že jsme udělali něco navíc a doufáme, 
že znalosti uplatníme i mimo soutěž.

  
                Za soutěžící žáky J. Kalistová,        
                      D. Nová a J. Fiala, 7. třída

MALÝ ZÁCHRANÁŘ



 Po dalším roce pilné práce na projektu 
Socrates se 17 studentů Gymnázia 
Stříbro za odměnu opět vydalo na jih 
Francie. Cestovali s námi i studenti 
školy ve Vohenstraußu, kteří jsou do 
projektu také zapojeni. Strávili jsme 

zde týden od 25. 5. do 31.5. a navštívili 
mnoho zajímavých míst. 
 Nejdříve nás čekala Paříž – okolí 
Eiffelovy věže a nezapomenutelná 

večerní plavba po řece Seině. Další den 
jsme navštívili dva zámky na řece Loiře 
– Chambord a Chenonceau. Večer jsme 
dorazili do Moncoutantu, městečku na 
jihu Francie, který se měl pro další 
4 noci stát naším domovem. Bydleli 
jsme v rodinách dětí z místní školy 
a všichni jsme byli velice spokojeni, 
Francouzi  jsou skutečně nesmírně milí 
lidé.
 Po následující 4 dny jsme zvládli 
přístavní město La Rochelle, ostrov Ile 
de Ré, na kterém leží i městečko St. 
Martin, dále katedrálu v Poitiers a jedno 
celé odpoledne jsme strávili v zábavním 
parku Futuroscope, kde najdete 
3D kina, virtuální reality a mnoho 
dalšího. Poslední den v Moncoutantu, 
čtvrtek, jsme strávili ve škole, kde jsme 
se byli podívat na výuku angličtiny, 

španělštiny, matematiky, informatiky…
dále nás čekalo sportovní odpoledne 
ve smíšených družstvech.
 V pátek ráno jsme se rozloučili s naší 
„rodinou“ a znovu vyrazili směr Paříž. 
Cestou jsme se zastavili v Chartres 
a prohlídli si katedrálu. Odpoledne jsme 
přijeli do Paříže a zbytek dne strávili 
na Eiffelově věži a v okolí Louvre. Po 
poslední noci strávené právě v Paříži 
už nás čekala jen devítihodinová cesta 
domů.
 Letošní týden ve Francii byl pro nás 
všechny nezapomenutelným zážitkem. 
Našli jsme si nové přátele a poznali 
„kus světa“ a jsme si jisti, že ani jedno 
z toho jsme neviděli naposled. 
 Naše poděkování patří vedení školy 
v Moncoutantu, škole ve Vohenstraußu 
a v neposlední řadě paní Gabriele 
Hufeislové, paní Marii Maškové a paní 
Evě Junkové za to, že pro nás tento 
skvělý týden zorganizovaly a strávily 
ho s námi. 
                 Za členy projektu Socrates, 
                             Tereza Nepustilová

SOCRATI VE FRANCII

V pondělí 23.června 2008 proběhla ve 
školní jídelně ZŠ Stříbro,Mánesova 485 
slavnostní akce.Za přítomnosti předsedy 
školské rady p.M.Černocha a členky rady 
p.J.Solové byla vyhodnocena celoroční 
Soutěž o nejlepšího žáka školy.

 Nejdříve se v jídelně shromáždili 
všichni žáci 1.stupně se svými třídními 
učitelkami,které vyhodnotily nejlepší dívku 
a nejlepšího chlapce.Z nich pak vzešli 
nejlepší pro 1.stupeň a to Aneta Bláhová z 1.A 
a Michael Fiala ze stejné třídy.Oba obdrželi 
diplom a věcné ceny.

 Vyhodnoceni byli také žáci,kteří byli 
úspěšní v okresních,nebo jiných soutěžích.
Např.L.Šutorka a E.Podušková,kteří 
získali 2.a 3.místo v mezinárodní výtvarné 
soutěži Zlatá stezka,S.Holečková 
a H.Koníčková,které byly členkami družstva 
malých záchranářů,které vyhrálo okresní 
soutěž, a také výborná matematička 
a sportovkyně L.Jarolímová. Celkem bylo 
oceněno 42 žáků 1.stupně.

 Nejlepší žákyní 2.stupně se 
stala L.Dvorská,která mimo jiné soutěžila 
v krajském kole olympiády v českém jazyce 
a J.Špaček,který byl členem družstva 
florbalistů,které vyhrálo okresní přebor.

Vítězkou okresní soutěže v konverzaci 
v Nj se stala N.Lukšíková a Tachovské laťky 
K.Klása.Vítězkou soutěže Zlatá stezka 
byla P.Strnadová.D.Nová a J.Kalistová 
byly členkami vítězného družstva malých 

záchranářů.V krajském kole recitační 
soutěže reprezentoval M.Patočka.Celkem 
bylo oceněno 47 žáků ze 2.stupně.

Věřím,že příští rok bude stejně úspěšný.   
                                                   V.Peteřík   

VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH ŽÁKŮ



Dva výchovné koncerty pro žáky 
stříbrských mateřských škol pořádala 
ve středu 18. června Základní umělecká 
škola Stříbro. Představili se žáci na 
hudební nástroje, které se ve škole 

vyučují. Nejmenší děti pak odměnili 
účinkující upřímným potleskem.  Řada 
z nich projevila zájem  o výuku v ZUŠ.
Foto: archiv ZUŠ
 1 MŠ: zleva nahoře Jakub Kovařík 

– trubka, Jan Matějka – baskřídlovka 
a žáci mateřských škol 2 MŠ: žáci ZUŠ 
Stříbro     

KONCERTY ZUŠ

 Ve středu 4. června 2008 se  zaplněné 
aule Gymnázia ve Stříbře představili 
žáci Základní umělecké školy Stříbro. 
26 čísel, 36 účinkujících a více než 
90 minut hudby, takové jsou základní 
údaje o závěrečném koncertu, kde 

se vedle flétnového  a klarinetového 
souboru představili žáci na klavír, 
klávesy, dechové nástroje žesťové, 
dechové nástroje dřevěné a žáci 
sólového zpěvu.
Posluchači vyslechli skladby autorů 

klasické vážné hudby 18., 19. a 20. 
století, ale také skladby z oblasti 
popové muziky.
                        František Kratochvíl
                        ředitel ZUŠ Stříbro  

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ

      
V sobotu 7. června na 35. ročníku 
Švihovského hudebního léta zazářila 
ZLATÍČKA ZE STŘÍBRA. 
Dechový orchestr Základní umělecké 

školy Stříbro s dirigenty Antonínem 
Bulkou a Františkem Kratochvílem se 
představil nejdříve v průvodu městem 
a odpoledne pak skl id i l   úspěch 

závěrečným koncertem na švihovském 
náměstí. Jubilejního ročníku ŠHL se 
zúčastnilo dvanáct orchestrů z České 
republiky, Německa a Holandska.

35. ROČNÍK ŠVIHOVSKÉHO HUDEBNÍHO LÉTA

      Na 39. mezinárodní dětské výtvarné 
výstavě „LIDICE 2008“ získala Základní 
umělecká škola Stříbro medaili za 
kolekci grafiky. Autoři této kolekce 
jsou žáci  a žákyně výtvarného oboru:  

Felberová Markéta, Hradský Matěj, 
Jarol ímová Lucie,  Machaloušová 
Tereza, Nová Dominika,   Pašková 
Marie,  Takáčová Anna a Tvrzická 
Monika.  Pořadatelem výstavy  je 

Památník Lidice, ministerstvo kultury, 
školství a zahraničních věcí ČR 
a Česká komise pro UNESCO. Výtvarný 
bor ZUŠ Stříbro úspěšně vede učitelka 
Jana Vačviricová.

39. ROČNÍK LIDICE 2008



Dům dětí dne 1. června nezapomněl ani 
na ty nejmladší „prcky“ a připravil pro ně 
zábavný pořad ke Dni dětí i v kulturním domě. 
Zpěvačka, moderátorka, hudební skladatelka 
a textařka řady úspěšných dětských písniček 
Inka Rybářová přijala pozvání a vystoupila 
ve Stříbře. Celý zábavný pořad trval hodinu 
a půl. Písničky byly plné krásné ryzí češtiny, 

citových obratů a metafor, slůvek a slovíček 
jemně poskládaných do veršů. Promyšleně 
zrytmizovaná slova a líbivé, dobře 
zapamatovatelné melodie přímo vybízely 
k hopsání a dovádění na sále. Opravdu byla 
radost je poslouchat! A co teprve si na ně 
zatancovat! Tance se chytli dokonce i rodiče. 
Všem se odpoledne líbilo a rádi budou 
vzpomínat.   dP. 

ZÁBAVNÝ POŘAD KE DNI DĚTÍ

      V rámci projektu Spolupráce na 
ZŠ Revoluční žáci 1. a 6. ročníku 
vyrazili na exkurzi do sběrného 
dvora ve Stříbře. Starší žáci naložili 
ve škole papír, který  nashromáždili 
v rámci soutěže ve sběru starého 

papíru a tento odvezli. Za poutavou 
přednášku o sběru a následném využití 
komunálního odpadu, patří poděkování 
panu Sazamovi, pracovníku sběrného 
dvora, který žáky opravdu zaujal a byl 
ochotný odpovídat i na jejich zvídavé 

dotazy. Přeji si jako většina občanů, 
aby tyto sběrné dvory byly využity 
a druhotné suroviny neskončily v naší 
krásné přírodě.
     
     Třídní učitelka: Jaroslava Londová

ŽÁCI ZŠ REVOLUČNÍ



ZÁJMOVÉ KROUŽKY
SPORTOVNÍ:
Cvičeníčko s hudbou  – pro dívky 

1.-3.tř.-kombinace aerobního cvičení 
s gymnastickým cvičením, pohybové hry, prvky 
jógy, country tanečky, cvičení s obručemi, 
švihadly a gymnast.míči pondělí: 12.30 – 14.00 
hod  /Hošťálková J./

Cvičení s hudbou  – pro dívky 1.-3.tř., 
kombinace aerobního cvičení s gymnastickým 
cvičením, pohybové hry, prvky jógy, country 
tanečky, cvičení s obručemi, švihadly 
a gymnast.míči středa: 13.00 – 14.30 hod 
Hošťálková J.   

Aerobik I – pro dívky od 4.tříd , aerobní  
a gymnastické sestavy, rozvíjení pohybových 
schopností pondělí: 14.00 – 15.30 hod 
Hošťálková J. 

Aerobik II-  pro dívky od 6.třídy, rozvíjení 
pohybových schopností- aerobik, tanec 
středa: 14.30 –16.00 hod  Hošťálková J./  
Tanečky se cvičením–pohybová a rytmická 
příprava, základy jednoduchých tanečků 
v kombinaci se cvičením, vhodné pro 5 a 6ti 
leté tanečnice - Hošťálková J./ středa:16.00 
– 17.30 hod /Hošťálková J./

Kuželky – pro začátečníky i pokročilé od 
10 let celoročně : 13.30- 15.30 hod. kuželna  
TJ Baník Stříbro /na stadiónu - Hošťálková 

Plavání – pro plavce i neplavce 1.-9.tříd, 
zájezdy do tachovského bazénu  1x za 14 
dní, čtvrtky od 15.00 – 18.00 hod, 2.10.- první 
zájezd/ - Hošťálková J.,Šálová B./

Florbal I– pro všechny se zájmem 
o kolektivní sálovou hru , pondělí 14 –15.30 
h.tělocv.DDM  / Šálová /

Florbal II – pro všechny se zájmem 
o kolektivní sálovou hru, úterý 15.30 – 17 h. 
tělocv. DDM  / Šálová /                     

Florbal III.  – pro všechny se zájmem  
o kolektivní sálovou hru ,středa 14 – 15.30 h. 
tělocv.DDM /Šálová 

 Horolezecký – určené nejmenším  
školákům   , úterý    13.00 – 15.30 hod /Šálová 
B./

Horolezecký – SKOBA – pro ty trošku 
starší , po, út, čt   /Cvrk, Pitra, David, Tříska/

Stolní tenis – od začátečníků až po mistry       
Minivolejbal – pro dívky 1. a 2. třídy, pondělí 

12.30 – 14.00, tělocvična DDM  Šálová B.
/Box/Kick – box – pondělí, středa 18 – 19.30 hod.
Dance aerobik Pončíková I./Aerobik   

Pudilová K./ Taneční mix –pro dívky a chlapce 
od 6. tř., kteří mají rytmus v těle /RůžičkováJ./

Sportoveček – sportovní, pohybové, zábavné a 
míčové hry  /vybíjená,přehazovaná,

fotbálek,florbal,cvičení na nářadí i s náčiním-
švihadla,míče,cvičení v posilovně a na lezecké 
stěně/,pro děti od 1. tříd  čtvrtek  13.00 – 14.00 
hod  /Tomešová E./                                    

Turistík – vhodné pro děti od 1.tříd, krátké 
turistické výlety po okolí Stříbra, hry v přírodě, 
v případě špatného počasí hry, malování, 
prostě zábava v klubovně DDM středa  13.00 
– 14.30 hod /Tomešová E./                      

Střelecký kroužek: 
úterý:     skup.I     14,00-16, 30  Šimice J./
čtvrtek : skup.II    14,00 -16,30 Šimice J./
TECHNICKÉ: 
Modeláři plastikových modelů  - út + pá  

16.30-19.00 /Urban I./                      
Informatika a výpočetní technika: pondělí: 

začátečníci skup I 13,00- 14,35 skup.II 14,45-
16,15 /Šimice J./úterý :pokročilí skup I 14,00- 
15,30 

skup.II 15,45-17,15/Šimice J./ středa :   
pokročilí  skup I 14,00- 15,30                       

skup.II15,45-17,15 /Šimice J./ Mašek J./

PŘÍRODOVĚDNÉ:  
Včelařský – čtvrtek 14.30 – 17.30  /

p.Osmik,p.Koubek/
Rybářský – muškaření a nejen to… – pro 

začínající i zkušené rybáře, lov dravců, zisk 
povolenky… /p. Lukáš/

Myslivecký

JAZYKOVÉ:
Hrátky s angličtinou -pro prvňáčky/ -Tomešová  
Začínáme s angličtinou – pro loňské 

prvňáčky  a další zájemce z řad druháků   
/ Janečková V./

Francouzština – kurz francouzského 
jazyka pro začátečníky     Havířová A./

UMĚLECKÉ : 
Hra na kytaru  –  pro více pokročilé/ 

Strankmüller R./
Keramika - v opravdové keramické dílně, 

1.inform.schůzka 16.září /úterý/ od 16.00 hod 
v DDM   /Koblenová M./

Divadelní  - pod vedením zkušeného 
divadelníka p. Tycara,pro děti 2. –5.tříd

Hra na flétnu /Veselá píšťalka/– flétna je 
pro děti prvním nejjednodušším hudebním 
nástrojem,který pozitivně působí  na zdraví 
dýchacího ústrojí, motoriku prstů a především 
děti skamarádí s hudbou. Cílem je přirozená 
radost z muziky a pískání pro zdraví. Pro děti 
od 1.tříd.     /Janečková V./

OSTATNÍ:
Harmonizace – Potřebujete si odpočnout? 

Rozvinout vaše schopnosti? Poznat sebe 
sama? /Osmiková V./ 

Pro děti 1.-5. tř. Holka -ŠIKULKA – pro  
děvčata  od 1.tříd – základy vaření a pečení, 
slavnostní prostírání / dekorace  a výzdoba 
jídel. stolu/,další činnosti pro volnou chvíli / 
ubrousková technika, kresba na porcelán aj./ 
/Londová  J./

Hrátky s výtvarkou- pro děti 1. – 3.tř.         
Sekaninová Z./ 

Šachy – pro začátečníky od 1.tř.                   
Sihelská M., Kantnerová D./                    
                                              

PRO NAŠE NEJMENŠÍ A PŘEDŠKOLÁČKY: 
Klub mrňat – pro ty nejmenší – hry, cvičení, 
malování,pohádky - Tomešová E./

Cvičení rodičů s dětmi – pro rodiče 
s malými dětmi, zábavné a míčové hry, 
tanečky s říkadly,cvičení s hudbou,cvičení 
na nářadí i s náčiním /švihadla,obruče,míče-
Tomešová E./

Cvičeníčko pro nejmenší- sportovní, 
pohybové,zábavné a míčové hry, tanečky, 
cvičení na nářadí i s náčiním obruče, 
míče, různé akce,např. Minimaškaráček 
apod.,vhodné pro 3,4 leté děti /I. ÚT 15.00-
16.00h     II. ČT 14.00 – 15.00h/  /Tomešová 

E./ Cvičeníčko pro nejmenší s tanečky 
pro 3,4leté tanečnice /ÚT 14.00 – 15.00 h/

                                                                           
      Sportík neposeda –sportovní, pohybové, 
zábavné a míčové hry-fotbálek,florbal, vhodné 
pro 5-6ti leté  sportovce  /ČT 15.00 – 16.00h/ 
/Tomešová E./ Šikulka – vhodné pro šikovné 
3-4 leté děti, hry,cvičení, malování,modelování  
/Po 14.00-15.00h/  /Tomešová E./

 
KLUBY :
Dívčí fit klub - kondiční a posilovací cvičení, 

cvičení s fitballem, step aerobik na bedýnkách, 
aerobik pro dívky od 10 let, pondělí: 15.30 
– 17.00 hod. /Hošťálková J./   

Ranní fit klub pro ženy – různé formy 
cvičení a posilování pro maminky na mateřské 
dovolené, které si chtějí zacvičit.

O děti je postaráno /hry, pohádky/.
Hošťálková J., Šálová B./

Fit klub pro ženy a dívky – určeno 
začátečnicím, které si chtějí zacvičit v menším 
kolektivu a příjemném prostředí, aerobik, 
posilování, formování těla , pondělí 17.00 
– 18.00hod., středa 18.00-19.00/Hošťálková     
                                                                           
    Horolezecký klub – pro začátečníky i zkušené 
lezce, makáme na špičkovém zázemí / 

- Cvrk M./                    
Cvičení pro těhulky – pod odborným 

vedení fyzioterapeutek, pátek 16.15 – 17.15 
/ Gregoridesová J., Andršová V./)

Cvičení pro ženy – pod odborným vedení 
fyzioterapeutek, pátek 17.30 – 18.30 

( Gregoridesová J., Andršová V./)

KURZY :
Němčina I. – III. – pro začátečníky 

a pokročilé, po, čt  - po domluvě s lektorkou 
(607743023)   /Klepsová K./

Angličtina I. – II. – především pro dospělé, 
začátečníci až mírně pokročilí / Pitrová J./ 

Základy práce s PC ( počítačem) – chcete 
alespoň trochu vědět, o čem mluví vaše děti 
a vnoučata? Co je internet a jak na to? Získejte 
základy v práci s počítačem…  pro rodiče 
a seniory /Šimice J., Mašek J./

Školička bruslení – určeno pro rodiče 
a malé děti pod odborným dohledem /úterý 
15.30- 16.30/  stadión TJ Baník Stříbro /Hora             

Škola bruslení – určeno pro začínající 
i pokročilé děti, které se naučí základům 
bruslení, chlapcům na hokej, děvčatům 
na krasobruslení, nebo jen tak pro radost 
(Hošťálková J.) úterý 15.30 - 16.30  stadión TJ 
Baník Stříbro   … a spousta dalších akcí…… 
sledujte pozorně plakáty, webové stránky,  
Stříbrský zpravodaj…

Tato nabídka je pouze předběžná. Termíny 
zájmových kroužků, jejich ceny, upřesníme 
v září. Zároveň vás zveme na DNY  
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 1. – 6. září 2008 
Bližší informace je možno získat osobně na 
DDM Stříbro, nebo na tel. 374622277

e-mail : dumdeti.stribro@seznam.cz , 
www.ddm-stribro.cz

Na vaši účast v našich zájmových kroužcích 
se těší pracovníci DDM Stříbro

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ DDM 2008-2009



Přelom měsíců červen/červenec se 
vyznačuje letním počasím zpravidla se 
šortkovými  teplotami a současně v tuto dobu 
jsou již v plném proudu různé hudební přehlídky, 
festivaly a podobné akce. Ve Stříbře 21.6. se 
uskutečnil desátý ročník přehlídky alternativní 
hudby Divočák fest X. a přípravy na VII. 
ročník PÍSKOVNY jsou již v samém závěru. 

Chtěli bychom tímto pozvat všechny  
posluchače hudby různých žánrů  na již 
zmiňovaný VII. ročník Pískovny Stříbro, 
který se, jak již sám název uvádí, bude 
konat jako každým rokem v pískovně 
ve Stříbře v Nádražní ulici (naproti 
stavebninám vedle sběrny druhotných 
surovin) dne 12.7.2008 od 15.00 hodin.

Pískovna není jen hudební přehlídka, 
ale tato akce zahrnuje i vystoupení různých 

seskupení z dalších oborů-divadlo, 
tanec, apod. Velký zájem a obrovskou 
účast mají různé doprovodné soutěže, 
kterých je připraveno několik (Pivní král, 
králek a princezna, Tarzan…. ), z nichž si 
vítězové odnášejí nejen pocit vítězství, ale 
i věcné ceny a ručně malované diplomy.

Z hudební nabídky se vám letos představí 
skupiny SPZ 06-05, ABUSED, CPT DENNIS, 
LORDI, COWARD, V3SKA A RAGULIN.

Pořadatelé: Bída band, Coward, STROM 
a MKS ve Stříbře pro vás připravili zajímavou 

akci, kterou by bylo škoda nenavštívit. Čeká 
na vás kvalitní světlo a zvuk, dobrá hudba 

a občerstvení. Věříme, že nám bude počasí 

přát a těšíme se na shledanou na Pískovně VII.

 PÍSKOVNA VII.

Chrámový sbor Cantus vám nabízí 
členství. V jeho repertoáru se objevují 
písně od doby renesanční až po 
současnost – umělé i lidové. Vítáni 

budou muži i ženy. Soubor vede Mgr. 
Stanislava Šmahelová. Zkoušky začnou 
od druhé záříjové středy 2008 od 17.00 
do 18.30 hod. v Základní umělecké 

škole ve Stříbře. Těšíme se na nové 
zpěváky.               
                    L. Folková, členka sboru

ZPÍVÁTE RÁDI?

V roce 2004 zemřel pán, kterému 
všichni říkali pan profesor Steiner. 
Napsala jsem na něho vzpomínku do 
Stříbrského zpravodaje a musím říci, 
že mi nikdo nespílal. Teď mám podobný 
pocit, chci napsat o své dlouholeté 
kolegyni, s kterou jsem učila 30 let 
na jedné škole, jejíž kabinet o velké 
přestávce nestačil, kolik lidí přišlo na 
kávičku nebo jen tak posedět a potkat 
jiné kolegy. 
 Za více než 30 let své pedagogické 
praxe prošla oběma základními školami 
v našem městě, učila spousty dětí, učila 
je ráda a předávala jim kromě dalšího 
své estetické cítění v nesčetných 
hodinách výtvarné výchovy. Dosud 
chodby školy v Gagarinově ulici zdobí 
výtvory žáků, vzniklé pod jejím  citlivým 

a laskavým vedením. Kolik dětí to bylo, 
nikdo nespočítá, ale málokdo uměl být 
tak shovívavý a trpělivý, jako právě 
paní učitelka Kukačková. Její smrtí byli 
zaskočeni i dospělí muži, které kdysi 
vzdělávala. 
Patřila k městu Stříbru, studovala zde 
na gymnáziu a vrátila se sem jako 
učitelka. Prožila tu celý svůj život, 
vychovala dvě dcery, které se o ni 
vzorně staraly do posledních okamžiků 
jejího života. Stejně  se ona dokázala 
postarat o své rodiče jako jejich jediná 
milující dcera. U ní nacházela milé 
zázemí i její vnoučata od nejranějšího 
věku až doposud. Přicházeli i se svými 
kamarády a babičku Blanku těšil 
jejich veselý smích. Velkou radostí 
posledních dvou let byl Mareček, který 

svou bezprostředností dokázal rozptýlit 
myšlenky, že dědeček už rok chybí 
v této rodinné pospolitosti.
Blanka se uměla smát, nezkazila žádnou 
zábavu, byla dobrou kamarádkou řadě 
spolupracovníků. Nikdy nikomu neřekla, 
že mu nepomůže, měla kamarádky na 
celý život od útlého dětství, stráveného 
na plácku, kde dnes stojí Lidl, 
u mlékárenských rybníků a těchlovické 
kapličky. Mohli jste přijít kdykoliv a vždy 
vás srdečně zvala do svého příjemného 
pohodového bytu. 
Nikdo neodejde beze stopy, vždy zůstávají 
vzpomínky . Na paní Blanku Kukačkovou 
budou zvlášť vřelé. Jestli existuje nebe, 
dívá se z něho určitě na nás, zbavena 
utrpení posledních dnů těžké nemoci.                  
Jindřiška Netrvalová, učitelka v.v.

VZPOMÍNKA NA Mgr. BLANKU KUKAČKOVOU

NOVÁ PUBLIKACE O PLZEŇSKU PRÁVĚ NA PULTECH
Právě vychází pátý svazek vlastivědné 
ediční řady Krajina a lidé. Publikace 
je členěna podle jednotlivých oborů, 
text je doprovázen řadou barevných 
ilustrací, dobových fotografií, mapek, 
g r a f ů  a  p l á n k ů .  Č t e n á ř ů m  j s o u 
představeny jednotlivé oblasti ve všech 
jejich podobách, seznamují se nejen 
s geologickou minulostí, fl órou, faunou, 
histor i í  a speci f ickými odvětvími 
průmyslu, ale i se životem a zvyky 
obyvatel. Region Plzeňska – v rozsahu 
okresů Plzeň-město, Plzeň-sever, 
Plzeň-jih, Rokycany a části okresu 
Tachov (Stříbrsko a Bezdružicko) – je 
v tomto svazku edice zkoumán ze všech 
stran. Je to ojedinělá a bezesporu 

nejrozsáhlejší reprezentační publikace. 
V převážné míře je dílem odborníků 
z Plzeňska (Západočeská univerzita, 
Západočeské muzeum a okresní  
muzea, Národní památkový ústav 
v Plzni, Západočeská galerie a další)

Vychází koncem léta 2008
Cena: 1 550 Kč 
(při objednání u nakladatele: 1 300 Kč)

Nakladatelství Baset
Sokolská 66, 120 00 Praha 2
Telefon / fax: 244 402 706
e-mail: baset@ok.cz
www.baset.cz



Červencové vydání zpravodaje obsahuje 
další obrázek, který je   určen pro všechny 
pozorné a všímavé čtenáře.

Kdo uhodne: co je vyfoceno na fotografii 
, 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.
 Malá nápověda: obraz -p. Malina, terč, 

reklamní plakát, nástěnná malba, vítězný 
obrázek žákyně ZŠ,  gobelín,  malovaná 
truhla, sgrafito,

Správná odpověď na hádanku z minulého 
čísla SZ:  Čepice ostrostřelce   

HÁDANKA

Vážení a milí čtenáři.Dnes si povíme 
o dalších květových esencích Dr.Bacha, 
které pomáhají  zvládat emocionální 
přetížení, působící na naše zdraví. BKE 
č.4 – ZEMĚŽLUČ  - charakteristika:   je pro vás 
těžké říci NE. Tato, v přírodě přehlédnutelná 
rostlinka, je ve své podstatě vznešená, 
jemná a obdivuhodně krásná. Tak i někteří 
lidé, neustále žijí podle očekávání druhých, 
snaží se všem vycházet vstříc. Při tom, ale 
často zcela zapomínají na sebe.Na své okolí 
pak působí, že jsou bez vlastní vůle, jako by 
neměli žádné myšlenky, názory ani potřeby. 
Snadno se nechávají utlačovat, využívat 
a ponižovat. Doslova ztrácí „vlastní tvář“.

Z tohoto začarovaného kruhu je velmi 
těžké bez pomoci vyjít ven. Možná jim to 
z počátku vůbec nepřijde tak kruté, ale vše 
má své meze. A toto prohlédnutí má pak velmi 
hořkou příchuť. Esence z květů zeměžluče 

poskytne cennou podporu v okamžicích, 
kdy už se nechceme nechat dál  ovlivňovat. 
Projasní vlastní charisma a okolí pozná, 
že je zde jedinečná osobnost, hodna úcty 
a respektu. BKE č.5 – VOSKOVKA ROŽEC 
– charakteristika: nerozhodnost,                 
 zpochybňování svých schopností. Tato 
modrofialově kvetoucí rostlinka, původně 
pochází z Tibetu. Vyžaduje chráněné, slunné 
místo, aby se v Evropě vůbec udržela. Náš 
život je neustálý řetězec situací, které řešíme 
a na základě vlastních zkušeností, poznatků, 
informací a řízení autorit, pak rozhodujeme. 
Ne vždy je to snadné. Máme ale obrovskou 
výhodu. Kromě vlastního rozumu máme také 
dar intuice. Je to PRVNÍ informace, která nám 
vyvstane v mysli, když o něčem rozhodujeme. 
Následně zapojujeme rozum, který to vše 
musí schválit. Ať je výsledek rozhodnutí 
jakýkoli, dospějeme stejně k tomu, že právě 

ta první informace byla ta správná. Pak si jen 
s povzdechem řekneme – já to říkal, myslel 
jsem si atp. Je to proto, že naše podvědomí 
pojme a zpracuje mnohem více informací, 
nežli  náš bdělý rozum. V každém momentě 
využívá všechny smysly, registruje emoce 
a skutečnou pravdu. Toto vše vyhodnotí, 
pro naše nejvyšší dobro a předá ve formě 
intuitivní myšlenky. Esence tohoto zázračného 
kvítku nám pomůže navázat kontakt 
s naším vnitřním hlasem. To zklidní náš rozum 
a poskytne jistotu v našem vnímání situací 
a jejich řešení.   

Příště si povíme o BKEč.6 Slíva třešňová 
a BKEč.7 poupě kaštanu.23.7.08 - 
Harmonizační podvečer    od 17,oo do 18,3o 
hod. v DDM Stříbro na téma:  Síla 5 živlů -   
1)VODA

Krásné, slunečné léto všem přeje 
    Věra Osmiková.  www.harmonie.wgz.cz

 KVĚTY PRO ZDRAVÍ

minulá hádanka:dnešní hádanka:

        Výpůjční doba o prázdninách

Dospělí                       Děti

po                  13-17.00   zavřeno
út  9-12 13-17.00  10-12 13-15.00
st  9-12 13-17.00  10-12 13-15.00
čt  9-12 13-17.00  10-12 13-15.00
pá      zavřeno   zavřeno

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA: ZMĚNY O PRÁZDNINÁCH TANEČNÍ KURZ 

Do tanečního 
kurzu  se můžete   

přihlásit do 
začátku září.

Termín posunut.



SPORTOVNÍ HRY MŠ - SEMIFINÁLOVÉ KOLO
Oddělení školství MěÚ Stříbro ve 
spolupráci s DDM Stříbro uspořádalo 
2 9 .  k v ě t n a  2 0 0 8  s e m i f i n á l o v é  
kolo sportovních her, kterého se 
zúčastnily mateřské školky z celého 

Stříbrska. Jmenovitě se jednalo o MŠ 
z Bezdružic, Kladrub, Kostelce, Svojšína 
a ze Stříbra, děti ze Stříbra se ještě 
dělily na MŠ Soběslavova, Palackého 
a Pastýřská. Soutěže se konaly na 
hřišti ZŠ Gagarinova Stříbro.
     Samotné hry zahájil starosta 
m ě s t a  M g r .  M i r o s l a v  N e n u t i l  
společně s tajemníkem Mgr. Radkem 
Strankmüllerem. Následovala rozcvička 
d ě t í ,  k t e r o u  v e d l  „ š a š e k “ ,  č l e n  
divadelního spolku Divoch. A potom 
už se sportovalo. Soutěžilo 9 družstev 
v pěti disciplínách – štafetový běh, hod 
tenisovým míčkem, chůze zručnosti, 
skákání v pytli a pětiskok (žabáky 
z místa). Hodnotil se vždy výkon celého 
týmu. 
     Děti ze stříbrských školek, které 
nesoutěži ly,  př iš ly podpoř i t  své 
k a m a r á d y.  S l u n í č k o  n á m  s v í t i l o ,  
děti fandily, prostě pravá soutěžní 
atmosféra. V areálu sportoviště bylo 
samozřejmě připravené občerstvení 
a pití pro všechny soutěžící. 
     Po sečtení výsledků nakonec zvítězila 
mateřská školka ze Svojšína, druhá 
byla MŠ Stříbro ze Soběslavovy ulice 
(Kostkáčkové) a třetí další MŠ Stříbro 
z Palackého ulice. Proběhlo slavnostní 

vyhodnocení a předání diplomů, 
medajlí a cen. A protože sportovní hry 
byly pořádány v duchu – „Důležité není 
vyhrát, ale zúčastnit se“, byly nakonec 
oceněny všechny děti, které sportovaly. 
Jen pro MŠ Svojšín tímto soutěžení 
ještě nekončí. Celý projekt Sportovních 
her MŠ je celostátní soutěží, vítězové 
semifinále proto postupují do krajského 
finále, které se uskutečnilo 11. června 
2008 v Plzni.
     Závěrem bychom chtěli poděkovat 
v š e m  s p o n z o r ů m ,  k t e ř í  s v o u  
podporou pomohli semifinále her MŠ 
uspořádat. Díky  patří firmám Alcoa 
Fujikura Czech, Ehrmann a pekařství 
Reisinger a také divadelnímu souboru 
Divoch. Poděkování patří také všem 
pracovníkům DDM Stříbro a žákům 
8. C ZŠ Gagarinova Stříbro, kteří se 
podíleli na organizaci soutěží.
Další informace o celém projektu 
Sportovních her MŠ naleznete na www.
RodinneSportovniHry.cz

         

         Za oddělení školství MěÚ Stříbro
           Jana Solová a Jiřina Möllerová

BUDULÍNEK

Představení pro děti mateřských škol uspořádalo MKS dne 4. června v kině Slávia. Děti shlédly pohádku Budulínek v podání 
divadelního spolku DIVOCH.



Pod tímto názvem proběhla ve středu 
28.5.2008 akce ZŠ Gagarinově ulice ve 
stříbrském kině. Deváťáci se skutečně 
důstojným způsobem rozloučili se svým 
působením na této škole.Během hodiny 
se představilo celkem 8 vystoupení žáků 
školy.
Nejprve začali ti nejmenší-naši prvňáčci.
Pod vedením Mgr.J.Svobodové a Mgr.
J.Koutové zarecitovali básničky a zazpívali 
Abecedu.“Tak takhle jsme vypadali,když 
jsme nastoupili do první třídy,“hlásili 
komentátoři V.Sládková a P.Kačer:oba žáci 
9.B.
Pokračovalo vystoupení 4.A, a to 
v cizím jazyce-v angličtině.Děti zazpívaly 
2 písně,které doprovodily i tancem.S tím vším 
jim pomáhala Mgr.J.Vlasáková.K.Matysová 
a M.Zezula, žáci 9.B, konstatovali,že učit se 
cizímu jazyku byla velká změna ve škole.
Důležitým mezníkem bylo i ukončení 
prvního stupně školní docházky ,a tak nám 
žáci 5.ročníků zatančili nejprve Šamana od 
skupiny Kabát a poté country tance.Bedlivě 
je při tom sledovaly jejich tř.učitelky Mgr.
Š.Oberajtrová a Mgr.M.Slabyhoudková.
„A již je tady puberta,“hlásí komentátoři 
a na pódium se řítí 7.A a křepčí na rokenrol: 
To máme mládež,který s nimi nacvičila 
Mgr.H.Kovářová,která se zasloužila 
i o průvodní slovo. Další vystoupení 
je již téměř „dospělácké“.Žáci 7.B 
v neuvěřitelně rychlém tempu zaskákali 
moderní aerobic,který nacvičili v režii Mgr.
J.Vlasákové.
Na závěrečná 2 vystoupení se těšili snad 
všichni účinkující,rodiče i učitelé. Byla 
to neuvěřitelná proměna holek a kluků 
9.ročníků na mladé dámy a pány.Všem 
se tajil dech při prvních tónech skladby 
9.A i 9.B.Na pódium nastoupily dívky 
v dlouhých bílých šatech a po nich hoši 
v oblecích.Již při prvních tónech je publikum 
odměnilo obrovským potleskem.Tleskalo se 
i dále a v sále se již začaly vytahovat první 
kapesníčky,když dojatí rodiče i učitelé viděli 
své děti.Obě vystoupení byla nádherná 
a při závěrečných úklonách bouřil celý sál.
Deváťáci byli na sebe právem hrdí.Hrdá na 
ně byla i Mgr.J.Vlasáková,která vystoupení 
nacvičila.
Závěrečná řeč nenechala žádné oko 
suché.Tereza Buchová:9.A a Matěj 

Kovačka.9.B děkovali nejen učitelům,ale 
i rodičům,spolužákům a nezapomněli ani na 
ty,kteří se této akce již zúčastnit nemohli,na 
tragicky zesnulou spolužačku Marušku 
Boubelíkovou.
Deváťákům se jejich DEN opravdu vydařil.
A tak,jak se jim povedlo jejich vystoupení,jim 
přejeme,aby se zároveň povedl vstup na 
další školy a poté vstup do života samého. 
Přiblížili se na náš „dospělácký“ břeh,na 
který je pomal ičku př ipravujeme 
a voláme,přestože jim i sobě přejeme,ať 
jsou ještě dlouho bezstarostnými dětmi.
                                          Mgr.J.Vlasáková

DEN DEVÁŤÁKŮ ZŠ GAGARINOVA
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4.   červenec  Nezmaři, Hop Trop, Tereza Terčová - muzeum, od 19.00 hod
12. červenec  Pískovna, od 15.00 hod
19. červenec  Dupalka, od 15.00 hod., kulturní dům
23. červenec   harmonizační podvečer od 17.00 hod. v DDM Stříbro 
26. červenec  Turbo, od 21.00 hod., kulturní dům 
16. srpen        Domažličanka, od 15.00 hod., kulturní dům
22. srpen        Pavlíček & Basiková, od 21.00 hod., kino Slávia
do 31.srpna    výstava Adolfa Borna, Muzeum Stříbro

    

NAVŠTIVTE:

KINO SLÁVIA ČERVENEC:

vzhledem k probíhajícím archeologickým pracem 
v prostorách minoritského kláštera letní kino letos 

nezahájí provoz

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

4. - 5. 7.    TAJEMSTVÍ PRSTENU               Velká Británie / Kanada / USA                 
pá - so      drama / romantický                                   
                  od 19.30 hod                                   

7. - 8. 7.    KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ      Norsko
po - út       komedie / drama 
                  od 19.30 hod                                            

10. - 11.7. CO MY JEN VÍME                              USA
čt - pá       dokumentární / komedie / drama 
                  od 19.30 hod
                  
14. - 15.7. AMORŮV ÚLET                                 USA
po - út       romantický / komedie                                             
                 od 19.30 hod 
                                   
17. - 18.7. HORTON         USA
čt - pá       dobrodružný / animovaný / rodinný                                     
                  od 17.00 hod                                   

17. - 18.7. CLONA         USA
čt - pá       dobrodružný/ komedie/ drama
                  od 19.30 hod

21. - 22.7. PENELOPE                                        Velká Británie /USA
po - út       komedie / drama  
                  od 19.30 hod                             

28.- 29.7.  SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ        Česko / Albánie
po - út       drama                                                  MKS tip *
                  od 19.30 hod                                     

31.7.- 1.8. PAŘÍŽI, MILUJI TĚ               Francie  / Švýcarsko / Německo
čt - pá       romantický                                        MKS tip *
                  od 19.30 hod                           

uzávěrka příspěvků do příštího čísla zpravodaje nejpozději do 20.7.08

Plánujeme: FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ, SEX VE MĚSTĚ, WANTED, 
LOVCI DRAKŮ, UMĚNÍ PLAKAT, OKO BERE, , INDIANA JONES,
MOJE BORŮVKOVÉ NOCI

v případě změny místa konání 
koncertu budete informováni na 

stránkách MKS


