
Právě otevíráte srpnové vydání Stříbrského 
zpravodaje, věnované oslavám 825 letům  města 
a jak jsme vás již dříve informovali, toto číslo je 
trochu odlišné v tom, že poměr mezi textovou a 
obrazovou částí je skoro vyrovnán. 

Naše výzva na dodání fotomateriálu ze 
slavností města 2008 měla velký ohlas, a proto 
se nám podařilo  získat od čtenářů a návštěvníků 
mnoho zajímavých fotografií. Výběr TOP nebyl 
zcela jednoduchý, ale nakonec máte sami 
možnost posoudit, jak zdařilé snímky jsme 
obdrželi, protože jsme některé fotografie v tomto 
srpnovém vydání uveřejnili. Děkujeme všem 
za dodané fotografie a věříme, že jejich další 
uplatnění v budoucnu jistě najdeme.

Zároveň si vás dovolujeme tímto pozvat 
jménem MKS  a Fotoklubu Stříbro na zajímavou 
výstavu – Slavnosti města - 825 let , která bude 
zahájena 1.srpna v prostorách radnice ve 
Stříbře.

 Na stránkách www.mks-
stribro.cz jsme uveřejnili 
některé zajímavé fotografie 
v několika galeriích 
a není tajemstvím, že 
spolupracující společnost 
Virtus Vincit ( realizující 
historickou část oslav ) 
dokončuje finální práce na 
výrobě DVD z oslav města, 
které budete mít možnost 
získat po vyhotovení. 
Již dnes můžete několik 
krátkých příspěvků ze 
slavností 2008  shlédnout 
na internetu ( např.: 
w w w . y o u t u b e . c o m 
do vyhledávače zadejte 
Stříbro slavnosti…) 

Ještě jednou 
děkujeme všem 
za kladné ohlasy, 
k t e r é  n á m  
vyjadřujete, a jsme 
rádi, že vynaložené 
úsilí bylo zúročeno 
ke spokojenosti 
návštěvníků.

           Šfred.

MĚSTSKÉ SLAVNOSTI 2008 VE FOTOGRAFII

Dnes se dočtete :
● rozhovor s Oldou Říhou

● program Leader vyhlášen

●  pozvánky MKS

●  události ve Stříbře

●  městské slavnosti 
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Rozhovor probíhal během slavností 
v odlehčené atmosféře - je zkrácen, přepsán 
tak, jak slova padala, a vybráno to, co lze 
ve zpravodaji  otisknout… otázky kladl Petr 
Patočka a  Pavla Deredimosová 

  Pavla: Katapult odehrál dodnes cca 
7 tisíc koncertů…. jak uvádějí zdroje…což 
je úctyhodný počet…jak to vnímáte…?

??? Nemáte tam nějakou jinou otázku??
Petr: Ne..smích..
  No mně to vlastně ani nepřijde… 

jak to myslíte??

Pavla: že je to na české poměry až moc 
vystoupení..

Ani mi to tak nepřijde….já bych zvládl 
ještě jednou tolik.. mně to číslo připadá jako 
imaginární a přesný počet koncertů se dá 
lehce spočítat, protože já mám všechny svoje  
fermany ( rozpis vystoupení- koncertní rozpis 
) od roku 1963 a skupiny KATAPULT od roku 
1970 . Ale jak říkám, toto číslo je imaginární, 
a kdyby tam bylo 14 tisíc koncertů, tak mi 
to nic neříká..já jsem prostě celý život hrál, 
hraju a to mi dělá radost.

Petr: Co by Olda Říha hrál dnes, kdyby 
mu bylo 20 let.? 

???  Tak tohle je  ještě podivnější otázka 
???!!!

smích….JO??
??? Protože na to Vám neumím 

odpovědět…
Petr: Tzn..že by začal hrát jiné době 

a byl tak ovlivněn jinou hudbou???
Je potřeba rozumět jedné věci a to, že 

jsem vlastně taková BEAT GENERATION.. 
jestli tomu rozumíte….v roce 1958 tu byl 
Rocknroll v Americe, který se později dostal 
až k nám do Česka někdy v roce cca 60-
61.  Po něm se ta naše generace jmenovala 
BEAT GENERATION, protože ten přechod 
z jazzu , swingu…. byl taková síla, .. ..něco 
podobného jako přistání Američanů na 
měsíci…. a proto my se cítíme být BG . 

A to je opravdu taková síla, že z toho 
čerpáme dodnes, a tak na to neumím 
odpovědět, ale vím,.. že ve svém novém 
životě, pokud by mi dnes bylo 20 let,…. chtěl 

bych znovu zažít dobu BG a hrát muziku 
šedesátých let..

Petr: Dobře, zeptám se trochu jinak…. 
dnes se hraje a poslouchá něco jiného... 
Co dnes oslovuje Oldu Říhu?.

Kdysi se hrál převážen RocknRoll  posléze 
hard rock, hevy metal … atd, atd…..a dnes 
se hraje více stylů, ale ten základní RnRoll ....
elementární rock….jako je v Americe blues  -
12ti taktový schéma  na 3 akordy…které se 
hraje dodnes….tak Olda Říha by chtěl hrát 
i nadále tento RnRoll… 

Petr: Zajímá tedy Oldu Ř. ještě  jiný 
hudební směr než RnRoll? Tzn.. při 
poslechu a tvorbě čerpá i z jiných 
zdrojů??

No ano… ale to přece musíte slyšet na 
těch nahrávkách…

Petr:  ???? – jen se ptám..
No přeci tam je jasně slyšet deska za 

deskou tak, jak KATAPULT nahrával,… jsou 
jasné vlivy ..jednou jsme hráli tvrději..jindy 
jsme měli písničku vyloženě country…stejně 
jako jiní jsem čerpali ze světové hudby, ale 
v rámci možností.., ..to bylo v době 
komunistické izolace…

Poslouchám všechno a hraji RnR…
a vnímám kulturu nejen z oblasti hudby….
čerpám z knížek…,obrazů…,divadla…

Pavla: Vzpomínáte na některá vaše 
vystoupení více?

Jiná otázka by fakt nebyla?? 
Petr:  Hihihihi bohužel ne….. tak 

jinou….??
Ne.. odpovím…když máte tři děti…. na 

které vzpomínáte nejvíce, když je vypustíte 
z domu do světa…?? Na všechny  přeci 
stejně… .. Kterou máte nejraději svoji 
písničku?...

Petr: Já vždy tu poslední..hihih, tu si 
pamatuju,  smích

Položte mi fakt jinou otázku…

Petr:  Já mám inteligentní otázku… 
Losna nebo Mažňák ??

Co??!!
Petr:  Losna nebo Mažňák ??
?? tak to nevim, co to je…

Petr:  Rychlé šípy ne???? …smích…to 
nezná Olda Říha..??

Tak to mi tedy vypadlo… hm…  tak já jsem 
všechno...dokonce i Dlouhý bidlo ..smích…  
pokud se týká Rychlých šípů, tak já mám 
povahu všech…dokonce i těch Vontů….
protože život se skládá z těch záporných i 

kladných vlastností, a tak já jsem ..měšec 
všech neřestí a řestí..

Pavla: A co vás krom hudby naplňuje.. 
čemu, se věnujete a …

Tak u mě je to jednoduchý…
( dejte mi sem ten diktafon blíž, nebo tam 

nebudete mít vůbec nic….smích.. to tam 
napište do těch novin…ne to vystřihnu.. 
smích )

 … to je jednoznačný..,jak jsem 
řekl..,naplňuje mě především kultura jako 
taková – nevím o oblasti, která by mě 
nezajímala, co se týče kultury ....A jako 
velkou kompenzaci  - adrenalinovou,  mám 
sport …,celoživotní, protože já jsem původně 
sportsman, a já jak můžu, tak sportuju. Ale 
né proto, abych si udržoval kondičku, ale já 
to prostě potřebuju k životu…

Já potřebuju sport , kde je soupeř 
a míček…malej nebo velkej.. to je jedno, 
ale nejsem ten, kterej posiluje, nebo jezdí 
na kole sám…..,já potřebuju soupeře proti 
sobě, míček, adrenalin a jdu do všeho…

Petr: A umí Olda prohrávat???
Já jo, ale horší to mají ti, co se mnou 

prohrávají…. Jsou z toho nešťastný, že 
to neumí ..a kdyby zjistili, kolik mi je let, 
a prohráli se mnou?!!? 

Petr: To je deprimující !!..smích
To by se zastřelili…smích…

Pavla: A jak se vám líbí ve Stříbře ??? Už 
jste tu hrál??

?!? To je opět otázka, ….když se mi někde 
nelíbí, tak to nemůžu říct, abych neurazil….. 
a kdybych řekl že líbí.. tak si zase všichni  
řeknou ..jo to on říká vždy a všude…
smích……Ale pravdou je, že já tady u vás 
trávil mládí…protože jsme začali hrát RnRoll 
v 63. roce v Plzni a já zde v letním kině – 
nevím, jestli ještě existuje ( bohužel ne ) už v 
67 roce hrál koncerty s kapelou Black stars  a 
pak jsem jezdil do kulturáku v sedmdesátých 
letech… a tady na náměstí, když býval ten 
vyhlášený hotel ( Evropa ) jsem trávil mládí, 
…když jsem byl svobodnej… smích..

Takže Stříbro je jedno z měst v milovaným 
západočeském kraji, které je součástí mého 
života.. chápejte,...já jsem tady vystupoval už 
jako BG v šedesátých letech..

Pavla: Co vzkážete fanouškům v rámci 
svého posledního turné??

Ano… je to poslední turné..a  opravdu 
hovoříme spolu v nejobtížnějším roce mého 
života.. ..přes všechny peripetie úspěchů 
a neúspěchů a zákazů hovoříme ve chvíli, kdy 
jsem v polovině turné a v polovině nejtěžšího 
roku….. co bych asi mohl vzkázat svým 
fanouškům….poprvé v životě bych odpověděl 
asi takto:  co by moji fanouškové a čtenáři 
vzkázali Oldovi Říhovi V NEJOBTÍŽNĚJŠÍM 
ROCE JEHO ŽIVOTA ??

všichni umělci a muzikanti vzkazujou…..
a já potřebuju něco vzkázat …dozvím se co 
by mi vzkázali??...

Petr: …já se ještě zeptám… co děti???
Šly na pár piv…smích

Jen se zeptám, doufám, že znáte černej 
humor a jste nad věcí…

Petr: Jo.. jasně .. smích 

ROZHOVOR: OLDA ŘÍHA - KATAPULT



V našem městě je stále možno najít 
domy nebo trakty domů, o kterých 
vlastně ani nevíme, že existují. Jsou 
ukryty kdesi mimo hlavní fronty ulic, na 
dvorech či zahradách. Tak tomu bylo 
i v případě domu čp.797, který 
nenápadně přežíval ukryt za bývalou 
poštou. Pokud si z dětství pamatuji, byl 
obýván nájemníky. (Nebo alespoň jeho 
první patro.) Zřejmě ale již tehdy spadal 
pod správu pošt a telekomunikací. 
Časem pak začal být využíván pouze ku 
provozním účelům zmíněných institucí. 
Koncem roku 1987 byla v sousedství 
(„přes dvůr“) stavebně dokončena  
nová budova přístavby polikliniky, ale 
čp.797 vydrželo ještě další tři roky, 
nežli přišla doba, kdy se i jeho čas 
naplnil. Doličnou fotografii snad netřeba 
obšírně komentovat. Vpravo, mimo 
záběr, máme boční stěnu polikliniky 
s personálním a zásobovacím vchodem 
lékárny – bílá plocha vlevo představuje 
lamelami obloženou část fasády bývalé 
pošty, později telefonní ústředny, tedy 
čp.129.
Do stejných míst míříme i druhým 
snímkem, jenomže tentokrát z opačné 
strany. Takovýto pohled jsme si mohli 
dopřát při zdolávání Smutečního 
vrchu. Aniž bych chtěl vyslovovat 
nějaké soudy či dokonce být jedovatý, 
mám dojem, že kromě odstraněného 
čp.797 nalezneme dnes ostatní reálie 
na těch samých místech, jako v době 
pořízení přiloženého záběru. Dokonce 
i ten dřevěný sloup stále stojí, i když 
dnes obtěžkán daleko mohutnějším 
svazkem silně prověšených a jistě 
nezbytných kabelů.
A na závěr jedno zátiší, tentokrát 
z mnohem „temnějšího dávnověku“, 
neboť ve chvíli stisknutí spouště 
fotoaparátu panovalo léto roku 1962. 
Pořídit  takovýto záběr mi umožňovala 
skutečnost, že jsem tou dobou byl 
k trvalému pobytu hlášen v ulici 
Boženy Němcové čp.127 a neváhal 
použít půdního žebříku pochybné 
kvality. A to jen proto, abych docílil 
patřičného nadhledu. Nijak mne 
ale v tu chvíli ani nenapadlo, že 
vytvářím dokument. Pojďme tedy 
do léta 1962, tak jak je vidělo oko 
fotoaparátu Flexaret. Nejmohutnější 
blok zdiva nám zde nabízí stará 
budova polikliniky, mezi lidem známá 
jako „Ústav“. Je patrno, že její stěny 
ještě krášlila původní secesní fasáda 
a bílá plocha na čele pravého křídla 
stále hlásala „RESTAURATION“. Výše 
zmiňovaný dům čp.797 rozpoznáme 
snadno v pásu bílého zdiva – dvě okna 
dvoudílná + jedno trojdílné, z boku 
pak křídlovitě rozevřený štít. Uzounký 
proužek  čehosi zcela vpravo jenom 
naznačuje balkony zadní stěny čp.129. 
Rozluštit změtˇ stříšek za čp.797 je 
dosti problematické. Zato tři okna při 
dolním okraji snímku zaručeně patřila 
k čp.128, dříve známému jako adresa 
komunálních zámečníků, instalatérů 
a klempířů.
                            připravuje Franta Samec

VZPOMÍNÁME NAD „ STARÝMA FOTKAMA“



Když to vezmeme od samého 
počátku našeho města, vlastně vznikl 
první kostel nebo kaple, spravovaná 
m n i š s k ý m  ř á d e m  k ř í ž o v n í k ů  
s červenou hvězdou. Středověk 
takový byl, určovalo ho náboženství 
a jeho zásluhou nám zůstaly  krásné 
hlavně sakrální památky. Byly 
kamenné, sídlil v nich bůh. Neshořely 
při požárech, přece jen nějakou úctu 
vzbuzovaly, a tak se zachovaly do 
současnosti.

Bohužel  první kostel Panny Marie 
super Mzea nezůstal, ale hned brzy 
potom se město od řeky přesunulo 
na kopec , 1253 se stává královským 
městem se všemi výsadami z toho 
plynoucími a ve stejném roce je 
uvnitř na kopci založen minoritský 
klášter s kostelem svatého Augusta, 
jak se nám zachoval v původních 
rysech dodnes. Sem snad chodil 
do školy pozdější universitní Mistr 
Jakoubek ze Stříbra, přední husitský 
teolog. Zavedl  př i j ímání Těla 
a Krve Páně pod obojí způsobou, 
latinsky sub utraque specie – tedy 
utrakvisté. Také se někdy říká, 
že Jakoubek ze Stříbra vymyslel 
symbol husitství – kalich. V našem 
městě po něm máme pojmenovanou 
Nadaci Jakoubka ze Stříbra a pak 
ulici blízko kostela Všech svatých. 
Z jedné strany se jmenuje Jakoubkova 
a z druhé Jakoubka ze Stříbra. Již 
o tom psal pan František Samec. 

V husitských válkách 28. 9. 1426 
ovládl město Přibík z Klenové 
s husitským vojskem. Výjev o této 
události zachycuje pravé sgrafito 
na naší radnici. Od  té doby byli 
správcové stříbrské fary až do 
roku 1622 husitští kněží. Král Jiří 
z Poděbrad se Stříbru za věrnost 
husitství odměnil hodně, ale dodnes je 
to patrné na městském znaku. Přidělil 
nám do něj stříbrného dvouocasého 
českého lva, který sedí mezi věžemi 
v horní části znaku. Připomenu, že 
od Lucemburků máme heraldicky 
sty l izovanou lucemburskou l i l i i  
v dolní otevřené bráně. 

Počátkem Třicetileté války bylo 
Stř íbro vzkvétaj ícím městem, 
má pozoruhodný kamenný most 
s věží přes řeku Mži, 4 kostely, Máří 
Magdalénu u minoritského kláštera, 
husitský kostelík Nanebevzetí Panny 
Marie pod městskými hradbami, 
za městem svatého Petra a kostel 
Všech svatých je dokončen v pozdně 
gotickém stylu.

V roce 1622 musel odejít poslední 
stříbrský nekatolický děkan Petr 
Kreuzinger. Jeho katolický nástupce 
se objevi l  podle  pramenů až 
r. 1637. 

Zaj ímavou událost í  roku 1634 
j e  p ř e n o c o v á n í  A l b r e c h t a  
z  Valdšte jna,  genera l iss ima 

císařských vojsk, na cestě do 
Chebu, kde byl pak se svými 
společníky zavražděn. Po chebské 
vraždě se průvod s ostatky všech 
čtyř zavražděných opět ve Stříbře 
zastavil. Osudy této politické vraždy 
se však netýkají kostela Všech 
svatých, ale minoritského kláštera. 

Až počátkem 18. století dochází ke 
stabilizaci hospodářství po strašné 
válce a město Stříbro opět vzkvétá. 
Jako velké posílení katolické víry 
se objevuje obraz Panny Marie 
Bolestné, který se stal součástí 
výzdoby nově p ř e s t a v ě n é h o  
b a r o k i z o v a n é h o  kostela Všech 
svatých. Vlastně kostel získal 
současnou podobu včetně freskové 
výzdoby. Dodnes se v kostele díváme 
na výjevy , které v letech 1760 – 
1766 provedl malíř František Julius 
Lux a po  jeho smrti pokračoval Eliáš 
Dollhopf, který namaloval i obraz 
pro hlavní oltář. Pan farář Jiří Hájek 
dopodrobna popisuje všechny výjevy 
na stropě i oltářích. Je to krásné, 
dobře se to čte a člověk by chtěl stát 
uprostřed toho chrámu Páně a říkat si, 
tak tohle jsou emblémy hudby, tohle 
Evropa, tohle Zachariáš. Bohužel 
nám to neumožňuje současný 

systém zabezpečování kostelů proti 
nenechavcům a vandalům.

V roce 1762 zhotovil hlavní oltář se 
sochami svatého Prokopa, Václava, 
Víta a Vojtěcha plzeňský sochař Ignác 
Platzner. Pozoruhodné je, že v letech 
po Třicetileté válce mocně zesílil 
příliv německého obyvatelstva do 
vylidněného města, ve všech análech 
se jako jména významných osobností 
dočtete jen jména německá, a přece 
na oltáři jsou patroni české země, 
na morovém sloupu na Masarykově 
náměstí také. 

Co bylo příčinou uzavření kostela 
Všech svatých v letech 1790 až 
1794, je dost nepochopitelné. V těch 
letech je již zrušen minoritský klášter, 
část majetku koupilo město Stříbro, 
skončil práci klášterní pivovar, ale 
farním kostelem se stal kostel Máří 
Magdalény, ten u kláštera. Z kostela 
Všech svatých i se všemi vzácnými 
freskami a sochami se stalo 
skladiště. 

12. 7. 1792 udeřil do věže kostela 
Máří Magdalény blesk, shořela 
střecha kostela i kláštera. 

KOSTEL VŠECH SVATÝCH



Dne 29.5.2008 byl zaregistrován 
úsekem sdružování Ministerstva vnitra 
ČR  Klub vojenského opevnění Stříbro. 
Tím bylo dosaženo oficiálního uznání 
skupiny nadšenců, kteří se  již delší dobu 
zabývají  vojenskou historií předválečných 
opevnění ve Stříbře a okolí.

   Hlavní náplní činnosti tohoto klubu 
je obnova a rekonstrukce objektů 
lehkého opevnění na Stříbrsku a jejich 
zpřístupnění pro veřejnost i  s případným 
výkladem, badatelství a publikační 
činnost v oboru historie čs. opevnění 
z let 1935 až 1938. 

    Jedním z důležitých cílů klubu je 
propagace města a regionu. Proto klub 
navázal spolupráci s Městským úřadem 
Stř íbro.  Z dosavadních jednání už 
vzešly zcela konkrétní podněty. Klub se 
chce aktivně podílet na budování nově 
vznikající  naučné stezky po  lehkých 

opevněních, navazující na stávající 
stezku, mapující hornickou historii. 

    Klub je otevřen pro všechny případné 
další zájemce o členství, kteří jsou ochotni 

se na činnosti klubu podílet. Mohou se 
obracet na jednatele klubu, MVDr Karla 
Jandu, mobil č. 607919709. 

KLUB VOJENSKÉHO OPEVNĚNÍ STŘÍBRO ZALOŽEN

28. 12. 1794 byl znovu vysvěcen 
kostel Všech svatých a slouží svému 
účelu do dnešních dní. 

Za dobu jeho existence jím prošla 
řada zajímavých i vznešených lidí. 
Patřila mezi ně i císařovna Marie 
Terezie, která obrazu Panny Marie 
Bolestné darovala stříbrný rám  
o váze 40 liber, což je asi 20 kilo.
V nové Československé republice se 
konalo slavné biřmování pražským 
arcibiskupem Františkem Kordačem. 
Další arcibiskup Karel Kašpar přijel 
do Stříbra v roce 1934. V té době 
zde působí .osm katolických spolků 
s latinskými názvy. Farnost měla 
6 476 katolíků a 358 nekatolíků. 
Patřily k ní obce Milíkov, Sytno, 
Sulislav, Svinná, Těchlovice, Vranov, 
Butov ( v roce 1936 skutečná vesnice, 
kterou zatopila přehrada, jejíž stavba 
započala 1963), dále části vesnic 
Pňovany a Vrbice. 

Po 2. světové válce  v roce 1946 
udělil svátost biřmování pražský 
světící biskup Antonín Eltschkner. 
Pak 3x Stříbro navštívil kardinál 
František Tomášek v letech 1967, 
1972 a 1987. To bylo při příležitosti 
250. výročí uctívání obrazu Bolestné 
Panny Marie. Při 260. výročí v roce 
1997 se jubilejní pouti s obrazem 
zúčastnil apoštolský nuncius  
Giovanni Coppa. 

V závěru své práce pan farář Jiří 
Hájek uvádí duchovní správce farnosti 
podle zápisů ve farní kronice. Od roku 
1131 správu obstarávají duchovní 
od svatého Petra ze vsi Doubrava 
– směrem na terén svatého Petra. 
Pak jsou zde kněží různých řádů, 
maltézského, kterým se říká johanité 
neboli řád na ošetřování poutníků. 

Další jsou křížovníci s červenou 
hvězdou. Od roku 1426 do roku 1622 
spravují stříbrskou faru husitští kněží 
utrakvisté. 

První katolický správce v roce 1637 
se jmenoval Jan Rudolf Matherides z 
Letovic. Mezi řadou zajímavých jmen 
upoutá v roce 1711 Ferdinand Josef 
Soyer, rytíř de Brugsburg und Edling, 
který spravoval farnost 50 let. Za 
něho začal plakat obraz Panny Marie 
Bolestné, on se zasloužil o všechny 
administrativní pokusy , aby byl obraz 
uznán za zázračný či divotvorný. To 
se mu nepodařilo, ale vykonal pro 
stříbrskou farnost mnoho . 

Z historie 20. století je velkým jménem 
Georg Krieglsteiner, který byl čestným 
kanovníkem ve Staré Boleslavi. Ve 
Stříbře zemřel roku 1937. V té době 
již byl kaplanem  Jan Boukal, od roku 
1948 sekretář pražského arcibiskupa 
Josefa Berana. 

Po roce 1945 zde působil ThDr. Karel 
Forst, podplukovník duchovní služby 
v.v. Na toho vzpomínali s láskou 
manželé Jarmila a Jan Bauerovi. 

Od roku 1953 do roku 1955 zde 
s l o u ž i l  J o s e f  D o l e ž a l ,  z a t č e n  
v době výkonu své kněžské služby 
, uvězněn komunisty za protistátní 
činnost v monstrprocesu odsouzen  
do vězení. Po návratu nesměl 
vykonávat  kněžskou č innos t  
a pracoval manuálně na Příbramsku. 
K duchovní správě se vrátil roku 
1968 a byl farářem na Příbramsku do 
roku 1989, kdy zemřel. Další kněží 
se zde střídají po roce. Od manželů 
Bauerových znám ještě jména 
Heřman Šimoník a ing. Viktor Frýdl. 
V roce 1992 se ujal duchovní správy 

páter Jiří Hájek, autor publikace, ze 
které informace čerpám. 

Určitě je pan Hájek požehnáním 
pro zdejší farnost, umí dobře 
komunikovat s Němci, udržuje vřelé 
styky s našimi družebními městy po 
stránce náboženské i občanské. Je 
vždy ochoten objasnit náboženské 
otázky ohledně historických památek 
města Stříbra, nedal nikdy najevo 
svou nadřazenost třeba ve znalosti 
lat iny.  Ačkol iv j iž  dovrši l  věk 
70 let ,  je č lověkem moderním ve 
smyslu komunikace se sdělovacími 
prostředky. Tento článek o kostele 
Všech svatých píši s jeho svolením 
podle drobné ale obsažné publikace 
z roku 2008 Dějiny farnosti a kostela 
Všech svatých ve Stříbře
                    Netrvalová , kronikářka



V rámci historických oslav k 825 výročí 
založení Stříbra pořádal oddíl atletiky 
společně s městem Stříbrem 18.ročník 
běhu historickým Stříbrem.Účast 156 
závodníků v různých kategoriích je 
vysoká. 

      V hlavním závodě se stal překvapivým 
vítězem Vlastimil Šroubek,věkem 
ještě dorostenec, z SC Maratón Plzeň 
v čase 23:28 min. Na druhém místě 
doběhl Zdeněk Dúbravčík(23:36 min.) 
a stal se vítězem veteránů nad 40 let. 
V hlavní kategorii na 2. místě doběhl 
Jan Oberlönder ze Sokola Senohraby 
a 3. Marcel Beran z AK Škoda Plzeň. 
V kategorii veteránů za Dúbravčíkem 
doběhl druhý Erwin Beshir z SK Zdice 

a třetí Milan Kožák z AC Karlovy Vary.   
Z veteránů nad 50 let byl nejrychlejší 
Ján Korytár (AC Rokycany),druhý 
Vladislav Razým (SC Plzeň) a třetí 
Miroslav Fryč(AC Rokycany). Těžkou 
trať plnou kopců z veteránů nad 60 
let vyhrál tradiční účastník závodu 
Petr Janový z AC Trial Plzeň před 
Manfrédem Krassou ze ŠAK Chodov 
a Václav Šůchou ze SVS Stříbro.

      Vynikajícím způsobem běžela 
Ivana Sekyrová ze Sokolova. Doběhla 
celkově na 8. místě,vyhrála kategorii 
žen nad 35 let a vytvořila nový rekord 
žen na této trati časem 24:20 min. V její 
kategorii byla druhá Eva Hejtmánková 
z LK Abertamy  a třetí Irena Šípová 

z ACES Karlovy Vary. Kategorii mladších 
žen vyhrála Monika Preibischová 
z Mariánských Lázní také v dobrém 
čase,2. Petra Havlová z HAC S.Praha 
před Vendulou Fronkovou(AWT Team).

Kategorie mládeže – vítězové:
MartinŠpeta, Vladimír Hodan, Miroslav 

Altman, Lukáš Zezula, Tereza Sekyrová, 
Barbora Pribičinová, Neiswirth Julia 
(SRN), Havlíková Denisa, Havlíková 
Jitka, Aleš Svoboda, Tomáš Jaša.

     
                             Moravec

VÝSLEDKY 18. ROČNÍKU BĚHU HISTORICKÝM STŘÍBREM

Ano, opravdu máme zlaté hochy. 
Jsou jimi kluci z fotbalové přípravky.
Vyhráli totiž Okresní přebor přípravek  
v sezoně  2007/2008. A jak byl oceněn 
jejich úspěch a piplavá práce trenérů 
P.Berty a J. Holuba? Samozřejmě 
velkou gratulací od nás  rodičů, 
kteří mohou být na své  ratolesti 
právem pyšní. Dalším , ale zároveň 
posledním gratulantem, byl  sekretář 
O k r e s n í h o  f o t b a l o v é h o  s v a z u  
p. M. Kohút, který nelenil a v neděli 
22.června v půl desáté dopoledne 
předal ve Stříbře  mladým stříbrským 
nadějím zlatý pohár a medaile.

Celý tým kluků ,trenéři i rodiče si 
vítězný pocit  užívali  jak na hřišti , tak 
poté na dokopné. Radost všem zkazil 
jen fakt, že ze stříbrského fotbalového 
vedení  Baníku nikdo nepřišel 
a nepoděkoval. Vždyť by stačilo jen 
klukům poklepat na rameno a říct: „Jste 
makáči, gratulujem. A to je tak trochu 
škoda, nemyslíte?

Tak ještě jednou:“ Kluci a trenéři, 
děkujeme!!!“

    Za rodiče Dagmar Mráčková

ZLATÍ HOŠI ZE STŘÍBRA...

Vážení spoluobčané, dovolte nám, 
abychom Vás informovali, že v období 
07-09/2008 proběhne pokládka 
plynových řadů v části ulic Na Výsluní, 
Plzeňská a Sokolská. Součástí stavby 
plynovodů jsou i plynovodní přípojky, 
které pokud budou budovány v rámci 
uvedené stavby, budou hrazeny 

z prostředků RWE Distribuční služby 
s.r.o. Plzeň, která je investorem celé 
stavby. 

Abychom předešli dohadům, chtěli 
bychom upřesnit, že investorem bude 
v letošním roce budována pouze 
část naprojektovaných plynovodů a 
bohužel může dojít k připojení jen níže 

uvedených nemovitostí č.p. 36, 229, 
239, 241, 247, 249, 250, 319, 330, 331, 
333, 445, 958 a 1369. S poděkováním 
za pochopení a omluvou za dočasná 
omezení způsobená realizací v místě 
stavby Vladislav Hanzlíček, 

vedoucí OVÚP Městského úřad Stříbro.  

PLYNOFIKACE UL. NA VÝSLUNÍ, PLZEŇSKÁ A SOKOLSKÁ

Státní občané České republiky jsou povinni 
provést výměnu občanských průkazů bez 
strojově čitelných údajů, vydaných:
 
od 1.1.1999 do 31.12.2003, za občanské 
průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději 
do 31.prosince 2008  
Zajistěte si výměnu občanských průkazů 
včas !!!!!
Občan je povinen předložit:

  občanský průkaz
  vyplněnou žádost
  1 fotografii
  rodný list, oddací list
Upozornění:
U občanských průkazů, vydaných občanům 
narozeným před 1.lednem 1936, pokud 
není v těchto občanských průkazech doba 
ukončení platnosti vyznačena konkrétním 
datem, nemusí být výměna OP provedena.

VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ



EXKREMENTY domácích mazlíčků, 
nedůstojná součást našich zahrádek 
a našeho okolí.

Milí přátelé,
      řada z nás členů ČZS a převážně  
řada občanů města Stříbra je více 
méně v poslední době vlastníky 
a obrovskými milovníky domácích 
m a z l í č k ů .  E x i s t u j e  v z r ů s t a j í c í  
pyramida pejsků, a to nejen v našem 
městě. Je to celospolečenský jev, 
který s sebou přináší různá úskalí 
a nemalé těžkost i .  Každé město 
i každý z nás se denně potýkáme 
s problematikou psích výkalů. Tato 
otázka je především předmětem 
s p o l e č e n s k é h o  ž i t í  n a  n a š i c h  
sídlištích, ulicích tak i samozřejmě 
v našich jednotlivých zahrádkářských 
koloniích. Je přespříliš smutné a 
někdy i neoddiskutovatelné, jak 
se dokážeme prostřednictvím 
našich pejsků k sobě a k našemu 
okolí chovat. Narážím na tento 
neblahý nešvar z pozice našich dvou 
kolonií, a to kolonie  -„Višňovka“ a 
kolonie – „Skř ivancova zahrada“ 
,  nelze zapomenout samozřejmě 

na nové v l a s t n í k y  p o z e m k ů ,   
osadníky mezi těmito koloniemi. 
Tyto dvě kolonie jsou naprosto 
v některých dnech poznamenány 
a zasypány psími exkrementy, které 
nám všem dokáží znepříjemňovat 
život. Nám zahrádkářům nevadí, 
že naši spoluobčané k nám na tyto 
kolonie zavítají formou procházky 
a relaxace se svými pejsky, ale 
určitě se nemůžeme smířit s tím, jak 
někteří k nám chodí jen za účelem 
vyvenčení svých mazlíčků, které vždy 
končí nějakým psím dárečkem na 
společné komunikaci v jednotlivých 
výše uvedených koloniích. Jsem 
zastáncem toho pravidla, kdo se 
v této c i t l ivé oblast i  nedokáže 
postarat o svého pejska, ať si raději 
žádného nepoř izuje.  Ze strany 
města byly v této oblasti j iž dávno 
podniknuty kroky v podobě instalace 
odpadkových košů na psí výkaly, 
není tedy důvod, proč taková situace 
na koloniích panuje. Tento problém 
je jen v lhostejnosti některých našich 
občanů. Vzhledem k této situaci 
žádáme ty občany, kteří zavítají se 
svými pejsky do našich kolonií, aby 

byli v tomto směru ohleduplnější 
a měli vždy na paměti, že příroda, 
která nás obklopuje je pro nás pro 
všechny a okolí, které sdílíme, nemusí 
být žumpou a odpadovým prostorem 
za každou cenu. Je na nás na všech, 
s jakým postojem se k přírodě 
a  k  s o b ě  d o k á ž e m e  c h o v a t .  
Zatím nelze o nějaké sol idar i tě 
a profesionalismu v tomto směru na 
těchto koloniích hovořit.
           
           Předseda ZO – ČZS - Stříbro
        Ing. František Kuchyňka

ZAHRÁDKÁŘI AKTUÁLNĚ

Vážení a milí čtenáři. Toto roční 
období vyzývá k pobytu a relaxaci 
v přírodě, kde nalézáme zdroje 
pomoci ke zdraví. Již v minulém 
století je zde objevil i Dr.E.Bach. Z 38 
různých druhů rostlin vytvořil esence, 
které harmonizují emocionální projevy 
člověka, působící na jeho zdraví.
Dnes Vás seznámím s BKEč.6 – 
SLÍVA TŘEŠŇOVÁ – charakteristika: 
ztrácíte sebekontrolu, jste ve stavu 
hlubokého zoufalství.
V tomto případě se jedná o přemíru 
kontroly svých prožitků a emocí. 
Takový člověk se snaží ovládat za 
každou cenu. Nasazuje si masku 
netečnosti a staví kolem sebe zeď, 
která mu nedovolí přijímat ani dávat 

city a emoce. Život se tak stává 
vězením, plným strachu před tím, 
co se stane, když někdy kontrolu 
ztratí. Pak bývá reakce nepřiměřeně 
prudká a ze zoufalství staví ještě 
pevnější pomyslnou zeď.Esence 
č.6, zmírní napjatou situaci tím, 
že člověka uvede do stavu, kdy se 
uvolňuje vynucená kontrola nad vším 
a nade všemi. Pomáhá žít v souladu 
s vnitřními pocity a vnějšími událostmi. 
BKEč.7 – POUPĚ KAŠTANU – 
charakteristika: opakujeme stále 
stejnou chybu. Známé přísloví zní, že 
„chybami se člověk učí“.  Ano, mělo 
by to tak být. Většinou si říkáme, že 
příště už si dáme pozor, změníme 
chování, budeme situaci řešit zcela 

jinak.  Ale to je právě past. Ve snaze 
provést co možná největší změny, 
vyloučíme i  poznání,  které nám 
každá, i ta negativní situace přináší. 
Esence z poupěte jírovce posílí 
bdělé a pozorné vnímání k využití 
poznatků z již prožitých situací. Tím 
se posuneme vpřed. Esence také 
podporuje schopnost učení a studia 
v pozdějším věku (přeškolování, 
druhý studijní obor atp.)
Příště si povíme o BKEč.8- Čekanka 
a BKE. Č.9.-Plamének.
Příjemné a pohodové prázdninové 
dny, 
                   
                      přeje Věra Osmiková.

KVĚTY PRO ZDRAVÍ

NOVÉ:



1. července 2008 se zástupci  Hornického 
spolku zúčastnili na pozvání autora nové 
knihy

 „ Těžba stříbrných rud v Jáchymově 
v 16. století“ od ing. Jaroslava Jiskry. Za 
velmi slunného počasí jsme dorazili na křest 
této publikace na zámek v Sokolově. Kmotry 
této publikace, pojednávající o dolování 
v horním městě Jáchymově v 16. století, byli 
ing. Štěpánek – majitel Sokolovské uhelné 
a.s., pan Karel Neuberger a pan Radek 
Strankmüller ze Stříbra. 

     Bylo konstatováno, že autor publikace 
je v současnosti nejpilnějším knihomolem, 
publikoval k dnešnímu dni již 23 knih 
o historii i současnosti hornictví v Čechách. 
Pozvání se jako tradičně zúčastnili zástupci 
báňského úřadu, hornických společností 
a hornických spolků  a samozřejmě  

nechyběla rodina autora.
     Vše se vydařilo k plné spokojenosti 

autora, sdělili nám  pánové Liška Josef 
a Eyer Zdeněk.

Na závěr jsme kamarádovi zazpívali jeho 
oblíbené hornické písničky a snědli mu jím 
osobně připravené škvarky. 

Už tradičně se Hornický spolek 
zúčastňuje hornické parády př i  
pořádání Prokopské pouti v Příbrami 
na Březových Horách. V letošním 
roce nás pořadatelé vytáhli z postelí 
o hodinu dříve. Na Staré náměstí 
v Příbrami jsme se dostavili v hojném 
počtu. Hornické parády se zúčastnili 
zástupci hornických spolků z Příbrami, 
Sokolova, Rudolfova, Plané a Stříbra, 

také zástupci  hornických spolků 
ze Slovenska, březohoršt í  hasič i ,  
mažoretky, dobrovolníci a jiné skupiny. 

Počasí se vydařilo, bylo velké 
vedro. Hornický průvod byl ukončen 
na Březových Horách u kostela sv. 
Prokopa a zde proběhla  polní mše. Poté 
následoval program v areálu dolu Marie 
v hornickém muzeu a na březohorském 
náměstí  Kolotoče,atrakce, krámky, 

stánky. Slavnostní ukončení pouti bylo 
v 16,00 hod, jak jinak než hornickou 
hymnou 

„Hornický stav budiž velebený„. 
Odjížděli jsme domů k večeru, plni 
dojmů a nových přátelství. Již se těšíme 
na příští pouť, která bude mít výročí, 
a bude trvat 3 dny. Nyní nás o víkendu 
čeká hornický průvod v Plané.

My, stříbrští horníci, jsme  byli pozváni  
12. července 2008 na hornický průvod  do 
sousední Plané. Defilé hornické parády 
jsme se zúčastnili v plné síle a se dvěma 
hornickými prapory. 

Do Plané přijeli hornické spolky z Příbrami, 
Mostu, Sokolova,  Chomutova, ze Stříbra, 

také německé hornické spolky ze sousedního 
Bavorska, zástupci báňského úřadu a další 
hosté.  Počasí se nevydařilo, pršelo, ale na 
dobré náladě nám to neubralo.

K poslechu hrála  hornická kapela 
Nýřaňanka. Před štolou Ondřeje Šlika se 
přesto sešlo plno návštěvníků. Závěrem 

se sluší připomenout, že Hornický spolek 
z Plané slavil 10. výročí vzniku spolku. 

Naši plánští kamarádi se pohostinství 
zhostili k plné spokojenosti všech.

P ř e j e m e  j i m  d a l š í  p l o d n á  l é t a  
a kamarádského ducha.

                                            Zdař Bůh

HORNICKÝ SPOLEK V PŘÍBRAMI

KŘEST KNIHYJÁCHYMOV

HORNICKÝ PRŮVOD V PLANÉ



Projekt „Gymnázium Stříbro – centrum 
vzdělanosti pro dnešek i pro budoucnost 
Stříbrska“ skončil 30.června, ale od 
září 2008 poběží kurzy dál. Za prvních 
10 měsíců si účastníci zdokonalovali 
svoje jazykové dovednosti v angličtině 
a němčině, mnozí ze stříbrských 
v i e t n a m s k ý c h  p r o d e j c ů  z á p o l i l i  
s úskalími češtiny a naši senioři 
pronikali do tajů výpočetní techniky. 
Zejména pro ně byly úterní odpoledne 
příležitostí setkávat se a vrátit se mj. 

i do školních lavic.
Od září 2008 nabídne Gymnázium 
Stříbro opět kurzy jazyků a informačních 
technologií (ITE) podobně jako 
v uplynulém školním roce. Na rozdíl od 
pilotních kurzů si budou v novém šk. 
roce účastnici kurzy platit, a to 500,- Kč 
měsíčně za jazyky, 300,- Kč za ITE.
Otevřeny budou:
Angličtina ve třech úrovních – 
začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí
Němčina – začátečníci, pokročilí

Čeština pro cizince
Výpočetní technika pro seniory
Výpočetní technika pro začátečníky 
i pokročilé
Přihlášky jsou k dispozici na webových 
stránkách (www.goas.cz) a v kanceláři 
školy. Uzávěrka je 22. srpna 2008.
Těšíme se, že s Vámi, nejen již starými 
známými, ale i s novými účastníky 
budeme od září opět pravidelně 
setkávat.  PhDr. Jana Kutná,                 
                koordinátorka projektu

PROJEKT „ GYMNÁZIUM STŘÍBRO“

Součástí cvičení jsou:
=  fyzická cvičení (ásány),
=  relaxace a meditace,
=  dechová cvičení (pránájáma).
Systém Jóga v denním životě=  nás 
více než 30 let učí jak:
=  rozvíjet tvořivost, sebedůvěru, 
pevnou vůli a radost ze života,
=  překonávat špatné vlastnosti, emoce 
a zlozvyky,
=  posi lovat pozi t ivní  v lastnost i 
a talent,
=  chránit, upevnit zdraví a předcházet 
nemocem,

=  rozvíjet osobnost a rozšiřovat 
vědomí,
=  dosáhnout harmonii, vnitřní 
vyváženost a čistotu,
=  poznat sebe sama.
Cvičení je určeno pro všechny zájemce, 
kteří mají čas a chuť si zacvičit.
Program vedou cvičitelé Jógy v denním 
životě v Karlových Varech.

Místo konání-Mariánské Lázně (Park u 
Ferdinandových pramenů), Datum: 2. 
8. 2008 (sobota), Vstupné: ZDARMA, 
Čas: Od 14:30 hod (cca do18 hod)

V případě nepříznivého počasí program 
probíhá v prostorách TJ SLOVAN.
S sebou:
=  podložku na cvičení (karimatku),
=  pohodlné oblečení (raději teplejší).
Další informace
Sdružení Jóga v denním životě Karlovy 
Vary o. s., Chebská 56A, K. Vary
tel.:732-606-474, 
e-mail:karlovy.vary@joga.cz; 
www.joga.cz

Těšíme se na Vás, jste vítáni.

JÓGA V PARKU - MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Ve čtvr tek 17. 7.  2008 vyhlási la 
místní akční skupina (MAS) Český 
Západ - Místní partnerství 1. výzvu 
k předkládání žádostí o dotace v rámci 
programu LEADER. Výzva je určena 
obcím, neziskovým organizacím 
a podnikatelům z Konstantinolázeňska, 
Stříbrska, Plánska a Hracholusk, kteří 
mají možnost získat dotaci až 90% 
(podnikatelské subjekty až 56%) na 
své projekty v oblastech zachování 
a zhodnocení historického dědictví, 
obnovy veřejných prostranství a budov, 
budování infrastruktury v oblast i  
cestovního ruchu nebo diverzifikace 

činnost i  zemědělských subjektů 
a rozvoje drobného podnikání.  
V rámci výzvy bude rozděleno přes 5,6 
mil. Kč. Žádosti o dotaci  bude možné 
předkládat  osobně v kanceláři MAS 
na OÚ Olbramov ve dnech 27. – 29. 8. 
2008 od 8 do 18 hod. , z doručených 
žádostí, které projdou administrativní 
kontrolou a kontrolou přijatelnosti, 
vybere výběrová komise, sestavená ze 
zástupců místních obcí, neziskových 
organizací a podnikatelů ty, které dále 
doporučí k podpoře. Bližší informace 
se dozvíte na www.leader-ceskyzapad.
cz nebo na informačním semináři 

pro žadatele v úterý 5. 8. 2008 od 
10 hod. v zasedacím sále v přízemí 
historické radnice ve Stříbře. Účast 
na semináři prosím potvrďte sl. Radce 
Šámalové na e-mail samalova@leader-
ceskyzapad.cz . Individuálni konzultace 
s koordinátorem programu LEADER 
Honzou Florianem je možné si domluvit 
vždy ve středu nebo ve čtvrtek 
v kontaktním místě MAS v Infocentru 
v Kladrubech na tel. 777870202, nebo 
na e-mailu: 
florian@leader-ceskyzapad.cz .

PROGRAM LEADER VYHLÁŠEN

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

Dnešní hádanka je určena především 
filmovým divákům:

Kdo uhodne, z jakého filmu je 
podobná scéna této dvojice, viz 
obrázek, zašle správnou odpověď 
(název filmu) na adresu posta@mks-
stribro.cz  a bude ze všech hádajících 
nejrychlejší, vyhrává 2 ks vstupenek na 
libovolné filmové představení  do kina 
Slávia.

 
Správná odpověď na hádanku 

z minulého čísla SZ: Ostrostřelecký terč   

HÁDANKA

minulá hádanka:dnešní hádanka:



Milí návštěvníci  stříbrného plátna, v měsíci 
srpnu jsme pro vás připravili tyto filmové 
novinky:
 
4.- 5.8. od 17.00 hod.   LOVCI DRAKŮ
      Připravte se na průzkum ostrovů, 
kde nebezpečí číhá za každým rohem, 
na seznámení s nejstatečnějšími hrdiny 
a nejrychlejší běh svého života (ten budete 
nutně potřebovat, až se na vás pohrnou draci 
z obou stran Velké západní zdi)! Tito draci 
mohou být větší než ostrov, nebo malinkatí 
jako květák, chrlí nebo prskají oheň, lítají nebo 
se plazí, jsou všude a každý je jiný. Co mají 
společného, ptáte se? Neskutečnou chuť na 
vás! Takže pokud si chcete zachránit krk, držte 
se Zoe a jejích společníků – Gwizda, Lian-
Chua a Hectora.  

7.- 8. 8. od 19.30 hod.    UMĚNÍ PLAKAT 
      Umění plakat je drama s prvky černého 
humoru, které se odehrává v Dánsku v 70. 
letech. Příběh své rodiny vypráví jedenáctiletý 
Allan, jehož duševně nemocný otec je pro svou 
schopnost dojmout lidi k slzám vyhlášeným 
pohřebním řečníkem. Doma si však otec 
vlastním hraným pláčem vynucuje soucit celé 
rodiny. Allanova rodina je kvůli tomuto citovému 
vydírání v troskách – matka již rezignovala, 
jeho starší bratr se odstěhoval a sestra skončí 
na psychiatrii, kam si odnáší jedno děsivé 
tajemství. Allan se rozhodne udělat cokoli, 
aby otce učinil šťastným a rodinu dal znovu 
dohromady … Umění plakat vyniká typicky 
severským humorným nadhledem.

11. - 12.8. od 19.30 hod. SEX VE MĚSTĚ
Carrie, Samantha, Miranda a Charlotte jsou 
zpět a tentokrát na velkém plátně. Čtyři roky 
po skončení šesté série seriálu přichází jeho 
producenti s dlouho očekávanou celovečerní 
verzí. Jakmile Pan Božský zachránil Carrie z 
jejího problémového vztahu v Paříži, odhodlal 
se konečně jejich vztah zlegitimizovat a 
přípravy na velký svatební den můžou začít. 
Charlotte nepřestává toužit po vlastním dítěti, 
Miranda zažívá první trhliny v jejím dosud 
perfektně fungujícím manželství a Samantha 
stále vyhledává nová milostná dobrodružství. 
Dočkáme se všeho toho, co máme na tomto 
seriálu rádi – krásných šatů a bot, zajímavých 
milostných problémů a samozřejmě i spousty 
sexu.  

14. 8. od 19.30 hod.   OKO BERE
Ben Campbell (Jim Sturgees) je stydlivý a 
geniální student M.I.T., který nachází odpověď 
na svoje problémy s financováním studia v 
hazardních hrách. Je mu nabídnuto členství ve 
skupině nejnadanějších studentů, kteří každý 
víkend odjíždějí pod falešnou identitou do 
Vegas, kde využívají svých dovedností k tomu, 
aby si v kartách přišli na slušné peníze. 

18.-19. 8. od 19.30 hod. FRANTIŠEK JE 
DĚVKAŘ
 „František Soukenický, povoláním psychiatr, si 
vždycky vybíral ženy, které za to stály. Přesněji 
řečeno - ony si vybíraly jeho. Všechny je miloval, 
ale některé se mezi sebou bohužel kryly. Není 
tedy divu, že jednoho dne přišel o lékařský 
diplom, střechu nad hlavou a vlastní ženu,“ 
říká o své filmové postavě Josef Polášek.Autor 
námětu, scénáře a režisér Jan Prušinovský 
dodává: „Scénář k filmu jsem se pokoušel 
napsat s nadsázkou a humorem, někdy možná 
až trochu absurdním. Místy jsem se trochu 
zapomněl, takže jsou tam i dramatická místa.“ 
 
 21.8. od 19.30 hod.  WANTED
Wanted je jedním z největších amerických 
filmů, který se točil v České republice. Loni na 
jaře tu štáb, včetně Angeliny Jolie a Jamese 
McAvoye, strávil bezmála dvanáct týdnů.
Jde o adaptace drsného akčního komiksu 
Wanted, v němž se před kamerou objevují 

hvězdy svítivosti. Jamese Wesley Gibson 
(James McAvoy) je mladík, jehož život 
se ocitnul v bludném kruhu formovaném 
každodenní rutinní a nudnou prací. Navíc mu 
s jeho nejlepším kamarádem utekla přítelkyně 
a on nemá ani špetku odvahy k tomu, aby 
s tím něco udělal. Všechno změní jedno 
setkání, během něhož se dozví, že jeho otec 
byl hlavou tajné organizace nájemných vrahů, 
která odnepaměti udržuje na světě křehkou 
rovnováhu podle pravidla “Zabij jednoho, 
zachráníš tisíce”. Podle krásné Fox (Angelina 
Jolie), která tímhle rozhovorem Wesleymu 
zásadně naruší životní perspektivu, jeho otce 
nedávno zavraždili a on si může vybrat, zda 
převezme rodinnou firmu. 

25. – 26. 8.od 19.30 hod. INDIANA JONES 
a království křišťálové lebky
Další dobrodružství nestárnoucího Indyho, 
který bude spolu s agentkou Irinou Spalkovou 
(Cate Blanchett) bojovat o Křišťálovou lebku. Ta 
je údajně rozdělena na sedm částí, rozesetých 
po celém světě a bezpečně ukrytých. Ten, 
kdo ji spojí v jeden celek, bude disponovat 
nesmírnými znalostmi a silou, jakou si člověk 
nedokáže ani představit.

28.- 29.8. od 19.30hod.
MOJE BORŮVKOVÉ NOCI
 Film v režii světově uznávaného režiséra 
Wong Kar Waie je působivým příběhem, který 
diváka provede dálavami, rozprostírajícími se 
mezi bolestí ze ztracené lásky a radostným 
znovuobjevením sebe samého.  Elizabeth 
(Norah Jones), zklamaná mladá žena, se 
vydává na pouť za účelem sebepoznání ve 
snaze vyléčit zlomené srdce. 

                              
                                   ...těšíme se na vás. dP.

RECENZE - KINO 8/2008

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.  

POZOR FOTOKLUB VYHLAŠUJE LETNÍ PRÁZDNINOVOU SOUTĚŽ!!!

           Za fotoklub : Jiránek Ladislav



V měsíci červenci ( 19.7.2008 od 15 -19 hodin.)  
připravilo MKS pro vyznavače dechové 
hudby odpolední vystoupení domažlického 
dechového souboru DUPALKA. Kulturní 
dům ve Stříbře sice nebyl zaplněn, ale kdo 

přišel, jistě nelitoval. Písně nejen lidové, ale 
i moderní nenechaly nikoho dlouho sedět 
a tudíž odpoledne bylo spíše taneční než 
poslechové. V měsíci srpnu se můžete těšit 
na další dechový  soubor DOMAŽLIČANKA, 

který do sálu kulturního domu zavítá 
16.8.2008. Začátek od 15.00 hod . Všichni 
jste srdečně zváni. 
            
                                       MKS redakce

MKS v prostorách muzea uskutečnilo 
dne 4. července koncert folkových kapel 
Hop Trop, Nezmarů a Terezy Terčové. 
Tímto děkujeme muzeu ve Stříbře, 
za poskytnutí těchto prostor.Účast 
návštěvníků byla hojná. Zaposlouchat 
se do trempských písní a odreagovat se 
od všedních starostí přišlo dohromady 
122 lidí. I díky vysoké návštěvnosti byla 
atmosféra ve venkovním atriu opravdu 
jedinečná – letní a prázdninová. 
Program začal od 19.00 hodin. Jako 
první vystoupila tachovská písničkářka 
Tereza Terčová. Po ní skupina Hop 
Trop. Závěr koncertu patřil kapele 
Nezmaři. Písničky byly opravdu krásné 
a nikomu se nechtělo domů. Každá 
z kapel závěr svého představení 
u k o n č i l a  m a l ý m  p ř í d a v k e m .  
O občerstvení se po celý večer postaral 
Gastro Zlatý kalich. Věříme, že všem 
návštěvníkům se koncert líbil, zvedl 
jim náladu a vyloudil úsměv na tváři. 
Těšíme se na hojnou účast i na dalších 
koncertech.      dP.

FOLKOVÝ KONCERT V MUZEU 

DUPALKA ZAHRÁLA NA VÝBORNOU



Tak jako každý rok, byla  Pískovna VII. 

připravena potvrdit pověst pohodového 

a  zábavného minifestivalu, jenž má své 

nezastupitelné místo v seznamu akcí, které 

musíte v létě ve Stříbře navštívit. 

Letošní, již sedmý ročník díky nepřízni 

počasí nedával mnoho šancí na překonání 

rekordu v návštěvnosti, ale nakonec přes dvě 

stovky přítomných si akci náležitě užily.

 

 Tradiční soutěže – Tarzan, Čita 

( hod prázdným KEGem do dálky ) , Pivní král 

a královna…byly velice úspěšné a padly 

i nové rekordy - snad jeden za ostatní stojí 

za zmínku- vypití 0,5L piva za 3,9 vteřiny 

nemusíme dále komentovat. 

            Kvalitní zvuk a profesionální 

osvětlení bylo doménou celé akce, a proto 

každé vystoupení všech účinkujících mělo 

své kouzlo a náležitý ohlas. V letošním roce 

byla do role hlavního přespolního hosta  

postavena skupina V3SKA hrající poctivé 

“skáčko“ a opravdu rozproudila krev každému 

z přítomných. Vzrůstající popularita akce 

a úroveň vystupujících velice těší pořadatele 

Pískovny ( jmenovitě: Bída Band, Coward, 

STROM a MKS ve Stříbře ).

   Je asi zbytečné o akcích tohoto typu psát, 

protože se musí zažít na vlastní kůži…Na 

dokreslení atmosféry máte možnost shlédnout 

v galerii několik fotosnímků. 

 Na závěr jen krátký vzkaz ….za rok opět na 

Pískovně VIII.

PÍSKOVNA VII.
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2. srpen          Felix Slováček, Boris Krajný, od 15.00 hod. katedrála Kladruby
9. srpen          CONSORTIUM PRAGENSE, od 15.00 hod. katedrála Kladruby
9. srpen          skupina CORCHEN zahraje v pivovaru U Rybiček od 20.00 hod.
16. srpen        Domažličanka, od 15.00 hod, kulturní dům
22. srpen        Pavlíček & Basiková, od 21.00 hod., kino Slávia
23. srpen        Karlovarský symfonický orchestr, od 15.00 katedrála Kladruby
do 31.srpna    výstava Adolfa Borna, Muzeum Stříbro
9.   září            Lucerna, aneb boj o lípu, kino Slávia od 19.30 hod 

    

NAVŠTIVTE:

KINO SLÁVIA SRPEN:

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

nezahájí provoz

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

4. - 5. 8.    LOVCI DRAKŮ               Francie / Německo / Lucembursko               
po - út       animovaný                                         dětský fi m                                         
                  od 17.00 hod                                   

7. - 8. 8.   UMĚNÍ PLAKAT                                  Dánsko
čt - pá       drama                                                  MKS tip *
                 od 19.30 hod                                            

11. - 12.8. SEX VE MĚSTĚ                                 USA
po - út       komedie / romantický                       
                  od 19.30 hod
                  
14.8.         OKO BERE                                         USA
čt              drama                                             
                 od 19.30 hod 
                                   
18. - 19.8. FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ                 Česko
po - út       komedie                                              MKS tip *
                  od 19.30 hod                                   

21.8.         WANTED                                             USA
čt              akční
                 od 19.30 hod

25. - 26.8. INDIANA JONES a království křišťálové lebky                USA
po - út       akční / dobrodružný  
                  od 19.30 hod                             

28.- 29.8.  MOJE BORŮVKOVÉ NOCI        Francie / Hon Kong / Čína
čt - pá       romantický                                                  
                  od 19.30 hod                                     

uzávěrka příspěvků do příštího čísla zpravodaje nejpozději do 20.8.08

Plánujeme: BATHORY, PAŘÍŽ, KUNG FU PANDA, ÚTĚK DO DIVOČINY,
DOSTAŇTE AGENTA SMARTA, RENÉ, ROLING STONES, AXTA X

v případě změny místa konání 
koncertu budete informováni na 

stránkách MKS


