
Koncert Michala Pavlíčka a jeho 
hosta Báry Basikové se konal ve Stříbře  
22. srpna. Do kina Slávia zavítalo až 150 
návštěvníků, kteří si tuto hudební legendu 
nechtěli nechat ujít. Sólový kytarový projekt 
Michala Pavlíčka představil instrumentální 
hudbu z jeho tvorby od Stromboli po 
Big Heads v triu s bubeníkem Milošem 
Meierem a baskytaristou Martinem Ivanem. 
Návštěvníci byli velmi nadšeni a vyžádali si 
bouřlivým potleskem malý přídavek.

Rozhovor:

Petr: „ Něco co by se v rozhovoru 
mělo objevit? Co byste chtěli, aby v něm 
zaznělo?“

 „Připravujeme novou desku. Bude se 
jmenovat „ To many notes“ ( příliš mnoho 
not) .“

Pavla: „ Měli byste ji křtít 8. listopadu 
na podzimním Sázava festu, jestli se 
nepletu? Mě by zajímalo, kolik alb máte 
na svém kontě dohromady? Nikde jsem 
přesný počet nezjistila.“

„ Vychází nám v průměru jedna deska za 
rok. Desky točím od svých jednadvaceti let, 
takže jich mám na svém kontě něco kolem 
třiceti.

Pavla: „Složil jste hudbu například  
k seriálu Dobrá čtvrť. V jednom rozhovoru 
uvádíte, že Vás tento seriál oslovil. Čím 

Vás zejména oslovil?“
„Je to ser iá l ,  který je natočený  

v pravdivém „hávu“. Není to žádná seriálová 
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idylka dnešního telenovelství, ale opravdu 
seriál, který se povedl. Je to zobrazení 
zajímavé mládeže, jejich vazeb a vztahů, 
charakteristické dobou, vytvořené velmi 
věrohodně.“

Pavla: „ Paní Basiková, s  panem 
Pavlíčkem jste spolupracovala kromě 
společných koncertů například  
v muzikálu Obraz Doriana Graye, ke 
kterému pan Pavlíček složil hudbu. Jaký 
vztah máte k tomuto muzikálu?“

„ Myslím, že ještě podstatnější je Dáma  
s harlekýnama, který napsal Michal přímo 
pro mě, ve kterém v současné době účinkuji. 
Je to stejný jako při spolupráci na čemkoliv 
jiném. S Michalem se známe řadu let - ať 
už to bylo v kapele Stromboli nebo filmová 
hudba, či hudba k muzikálu, tak vždy je to  
o tom, že se navzájem velice dobře známe 
a navzájem si vyhovujeme. 

Pavla: „ Pro Vás je asi zásadní role 
Máří Magdalény v muzikálu Jesus 
Christ Superstar. Jak na tento muzikál 
vzpomínáte?“

„ Moc ráda na něj vzpomínám, protože to 
byl vlastně první muzikál, se kterým jsem 
se setkala, a zároveň moje první divadelní 
role. Do té doby jsem jenom koncertovala. 
I když jsem se setkala se spoustou dalších 
rolí, tak musím říct, že Jesus byl opravdu 
nejlepší ze všech muzikálů, které se  
v Čechách dělaly. Sešlo se na něm spousty 
bezvadných lidí a myslím si, že pro nás 
všechny, kdo jsme se na jeho tvorbě 
podíleli, to byla obrovská škola. Na ty čtyři 
roky vzpomínám strašně ráda.

Pavla: „Dvě alba jste natočila  
s Petrem Kolářem. Jak se Vám s ním 
spolupracovalo?“

„ Petr je velice talentovaný, specifický 
zpěvák. Je to rocker tělem i duší. My jsme 
se vlastně v určitou dobu vyměnili ve 
skupině Precedens. Já jsem od Precedensu 
odcházela a Petr přišel na moje místo. 
Určitou dobu jsme se ve skupině střídali, 
takže jsme spolu i koncertovali a měli 
jsme spolu několik duetů. Byla to výborná 
spolupráce.Myslím si, že Petr je výborný 
zpěvák.

Pavla: „Máte doma dvě holčičky. 
Vedete je také k hudbě?“

Tak především už to nejsou holčičky 
(smích). Bude jim 17 let.

Pavla:,, Vážně? To se omlouvám, to 
jsem si bohužel nezjistila ( smích)“

Přistupují k hudbě s velkým zájmem, 
nicméně ani jedna se hudbě věnovat 
nechce. Myslím si, že velice dobře znají 
odvrácenou tvář této profese, takže z toho 
důvodu by asi neměly zájem tuhle profesi 
dělat. Vědí, že opravdu není jednoduchá a 
že mi vzala hodně času, hodně soukromí. 
Musela jsem hodně obětovat. Poslouchají 
hudbu, ale často jsou to věci, které ani já 
sama neznám. Převážně ale mladý kapely 

– taneční muzika. Spíše zahraniční než 
česká.

Pavla: „ A poslední otázka. Co 
plánujete do budoucna?“

„Mám hodně práce – koncertování. 
Jednak v kapele Precedens, v Praze 
účinkuji v divadle Ta fantastika ve dvou 
muzikálech. Čemu se chystám věnovat 
v dohledné době, je spíše věc na poli 
společenském. Oslovila jsem spousty svých 
kolegů a chceme společně velmi razantním 
způsobem zahájit boj proti českému 

bulváru. Protože to, co se děje na tomto 
poli, nesouvisí s demokratickým státem   
a svobodou  vyjadřování. Myslím si, že tu 
neexistuje zákon, který by cenzuroval věci, 
které vycházejí. Není tu absolutně žádná 
kontrola na tím, co za bláboly a nesmysly 
se tu rodí. Psát o paní Janžurové nebo  
o paní Bohdalové taková svinstva je prostě 
nehorázný. Novináři už nemají ani úctu  
k těmto lidem, kteří v naší kultuře  
a společnosti něco znamenají. My osoby 
veřejné nemáme ochranu osobnosti. Stát 
nás nechrání před takovouto špínou. 
Herecká asociace v čele s panem 
Postráneckým už sepsala petici, kde je asi 
1800 podpisů. Chtěla bych, abychom se 
přiblížili tomu, co je všude na světě běžné. 
Přeci si nemůže každý napsat o každém, 
co chce a co ho napadne.“

Petr: „ Já vidím, že Vás to skutečně 
rozčiluje. Je to business, těžkej business. 
Napíšou cokoli,jen aby se to prodávalo.
Přejděme raději k veselejšímu tématu.“

Pavla: Vám má, pane Pavlíčku, v září 
vyjít kniha s názvem „ Země vzdálené“. 
Uvádíte, že to má být otevřená zpověď. 
Má být také zajímavě výtvarně pojatá.  
V čem bude výtvarně odlišná?“

„ Kniha bude obsahovat 60 fotografií. 
Líbí se mi knihy o rockových kapelách  
s barevnými obaly. Kniha je sice hlavně  
o obsahu, ale fotky určitě hrají svoji roli. 
V mojí knize kromě fotografií budou  
i ilustrace.“

Pavla: „ A kdo knihu ilustruje?“
„Ilustrátor David Spáčil.“

Pavla: „ Prozradíte čtenářům něco 
bližšího, co se z Vaší otevřené zpovědi 
mohou dozvědět?“

„ Kniha je pro někoho, kdo nás poslouchá 
a má rád muziku a chce najít klíč k tomu, co 
se skrývá za těmito tóny.“

Petr: „ Co by mi Michal Pavlíček 
doporučil, abych si poslechl? Nemyslím 
jeho, ale vůbec?“

„Ze současnosti mám rád Björk. Nejvíc 
ale asi Bouviho.“

Petr: „ A Bára Basiková? Co ta by mi 
doporučila?“

„Já poslouchám úplně všechno kromě 
dechovky a hip-hopu. Mám ráda strunovou 
hudbu, nebo filmovou. Ráda si kupuji filmové 
soundtracky, protože ráda chodím do kina. 
Teď naposledy to byl například film Bathory. 

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně štěstí
                                                            dP.



EHD 2008 - DNY EVROPSKÝCH PAMÁTEK

MKS Stříbro Vás srdečně zve dne 
13.9.2008 od 10.00 hod. na DNY 
EVROPSKÝCH PAMÁTEK (EHD). 

U příležitosti těchto EHD bude všem 
návštěvníkům přístupná většina historických 
památek ve Stříbře. V letošním roce bude 
opět jeho součástí i Medový jarmark na 
Masarykově náměstí. 

Zahájení se uskuteční na radnici od 
9.30 hod., kde bude zájemcům za 10,- Kč 
vydána EHD vstupenka na celý den. Pokud 
jste z předešlých let zvyklí na EHD pas? I 

ten bude platit v roce 2008. Do něj je možné 
nasbírat všechna razítka. Po předložení 
všech sedmi razítek v kině Slávia získáte 
vstupenku na film Bathory ( 15.9. a 16.9.), 
nebo dětský film Winx klub (14.9. a 15.9.) 
zdarma do zaplnění kapacity kina. ( Kdo 
by se popřípadě do kina nevešel, může si 
vybrat náhradní film). 

Dny EHD památek budou pokračovat od 
13.00 hod. na Masarykově náměstí Pivními 
slavnostmi.

Nenechte si akci ujít a udělejte si společně 

se svou rodinou hezký víkend, strávený 
jedinečnou prohlídkou našich památek, 
doplněnou dalším programem.

    Celou akci zakončí v neděli 14.9.2008 
na Masarykově náměstí Slavnosti vína. 
Pan Maršálak zde nabídne degustaci vína 
s odborným výkladem. Zahraje cimbálová 
muzika Verbuňk z Hodonínska. 

Podrobný program EHD 2008 Stříbro 
najdete uvnitř zpravodaje.   dp.

ÚVODNÍK: ODTUČŇOVACÍ KÚRA NAŠICH PENĚŽENEK
Léto se nám nádherně vybarvuje do 

všech možných podob, čas dovolených 
je v plném proudu, a proto jedno  
z věčných témat, peníze, jsou určitě 
na místě. Peníze a zase peníze 
….zajímají asi většinu z nás. Někoho, 
kde je vzít, a jiného za, co je utratit. Jak 
se říká, čas jsou peníze a peníze jsou 
občas. Zásadní informace o zrušení 
padesátihaléřových mincí mi dává jakýsi 
pocit všeobecného zdražení. Přestože 
se bude nákup  zaokrouhlovat až po 
celkovém sečtení všech nakupovaných 
položek, je ze zkušenosti jasné, že brzy 
dojde k zaokrouhlení ceny jednotlivého 
zboží. Na jednu stranu jsem zrušení 
přivítal - padesátihaléře jsem stěží  
v obchodě udával a jako spropitné jsem 

pociťoval, že obdarovaný o takovou 
almužnu nestoj í .  Nic nenadělám  
a s rozpaky čekám, až má peněženka 
bude opět tenčí, a to nejen v přihrádce 
na drobné, ale i v té druhé na papírové 
bankovky. Po informaci gen.ředitele, 
že ČEZ vydělal 29 miliard za půl 
roku, pololetní zisk zvedl o 38 procent  
a podle analytiků odhadl zdražení ceny 
elektřiny cca o 15 procent v roce 2009, 
mám obavy, zda budu peněženku vůbec 
potřebovat. Věřím, že jsem nikoho z 
vás smrtelně nevyděsil, ale mějte na 
paměti, že kdo šetří, má za tři. Jak 
to udělat, abyste měli za pět, to vám 
bohužel neporadím.
                                                          
                                      Šfred.



Vážení spoluobčané,

kandidaturu do Senátu jsem přijal proto, že chci důstojně a důsledně 
reprezentovat náš příhraniční region v Parlamentu České republiky. 
Stejně jako si vážím města, kde žiji, vážím si důvěry spoluobčanů a tu 
zklamat nemohu a nechci a rozhodně budu pokračovat v započaté 
práci pro město jako starosta tak dlouho, dokud důvěru Stříbrských 
budu mít. Do Senátu kandiduji, protože jsem znepokojen důsledky 
vládních „reforem“ a upadající politickou kulturou. Chci přitáhnout 
k našemu regionu pozornost centra, ať už jde o Prahu, Plzeň nebo 
v případě Chebska o Karlovy Vary. Nelze dále připouštět, aby se 
investovalo převážně do velkých měst nebo vnitrozemských regionů. 
I u nás se musí řešit otázky zaměstnanosti, neuspokojivé zdravotní 
dostupnosti, špatné dopravní sítě. Zvláštní pozornost si zasluhuje 
základní a odborné školství. Hlásím se k heslu svého předchůdce 
senátora Mgr. Ladislava Macáka: „Jsme na začátku, ne na konci 
České republiky“. Stabilní a sociálně spravedlivý stát je tou cestou, 
která přísluší České republice. Rozvoj regionů a podpora příhraničí 
náleží Chebsku a Tachovsku. Věřím ve vaši důvěru a pokud vás můj 
program oslovil, vyjádřete svůj názor 17. října v senátních volbách.

Mir. Nenutil



Rozhodnutím Rady města Stříbra ze dne 
18.6.2008 č. 32/II/26/2008 schválen Provozní 
řád placených parkovišť a ceník parkovného 
pro parkování vozidel na Masarykově 
náměstí a náměstí Svobody ve Stříbře.

     Provozovatelem parkovišť, Správou 

majetku města Stříbra,s.r.o. bude na 
Masarykově náměstí v srpnu dodán jeden 
a v měsíci září druhý parkovací automat. 
Parkovací automat na náměstí Svobody 
upraven na nový ceník.

PARKOVACÍ AUTOMATY VE MĚSTĚ

v lokalitách náměstí  T.G. Masaryka a náměstí 
Svobody                                         
  
1.Provozovatelem placených parkovišť je 
Správa majetku města Stříbra, s.r.o.  na 
základě smlouvy č. 7 ze dne 12. 11. 2002.              
2.  Správcem parkovacích automatů je Správa 
majetku města Stříbra, s.r.o., Mánesova 
16 , 349 01 Stříbro, která provádí obsluhu  
a běžnou údržbu automatů.
3. V případě vyskytnutí jakýchkoliv poruch 
nahlaste, prosíme, tyto na tel. číslo 374 627 
353 nebo na 603 470 551.
4. Provozní doba placených parkovišť:
 pondělí – pátek  8 – 17 hod.     
                    sobota  8    –   12    hod.
5.   Parkování 
a) Parkování formou parkovacího lístku:
Zaplacení parkovného lze provést po 
zaparkování vozidla na daném parkovišti. 
Placení se provádí podle délky parkovací doby 
mincemi v hodnotě: 1, 2, 5, 10, 20 a 50 Kč.
     Ceník parkovného:
  0 - 30 min:    5 Kč 
  31 - 60 min.  10 Kč
  za každou další hodinu  15 Kč
  celodenní parkování 80 Kč
  mimo provozní dobu je parkování bezplatné
  autobusy – trojnásobek sazby
 b) Parkování formou parkovací karty:
Na Správě majetku města Stříbra, s.r.o., 
Mánesova 16  349 01 Stříbro, v ekonomickém 
úseku, je možné v úředních hodinách 
(pondělí,středa 07,30 -11,00 a 12,30 – 16,30) 
zakoupit parkovací kartu a to měsíční, 

čtvrtletní, půlroční nebo roční.
     Vydané parkovací karty  nezakládají nárok   
na vyhrazené parkovací místo . 
Parkovací karta může být po úhradě její ceny 
vydána :
      Fyzické osobě nebo právnické osobě bez 
ohledu na trvalé bydliště Parkovací karta 
se vydává v přenosné nebo nepřenosné 
formě a platí vždy pro lokalitu, pro kterou je 
vydána.
Sazba parkovného a podmínky jsou uvedeny 
v příloze tohoto řádu.
6. Vozidlo musí být viditelně označeno 
parkovacím lístkem nebo parkovací kartou 
umístěnou za předním sklem vozidla tak, aby 
byla patrná jeho platnost na něm vytištěná. 
Motocyklista svoje vozidlo neoznačuje, musí 
však mít parkovací lístek nebo parkovací kartu 
u sebe a v případě kontroly ji předložit.

 7.   Od poplatku je osvobozeno parkování:
- vozidel označených jako O1 (vozidlo přepravující 
osobu těžce postiženou nebo osobu těžce 
pohybově postiženou), pokud je tato osoba ve 
vozidle přepravována.
- vozidel Správy majetku města Stříbra, s.r.o., 
Městské policie Stříbro
- vozidel Policie ČR, hasičů, sanitky, vozidel pohřební 
služby, technické údržby komunikací a nadzemních 
nebo podzemních vedení a to jen při výkonu jejich 
činnosti

8. Od poplatku jsou osvobozena vozidla 
zásobování po dobu nezbytně nutnou  
k neprodlenému  naložení anebo vyložení nákladu.

 
9. V případě umístění předvolánky nebo 
technického prostředku k zabránění odjezdu 
vozidla od strážníka Městské policie se majitel 
nebo držitel vozidla, ve vlastním zájmu, 
neprodleně  ohlásí na služebně Městské 
policie, Masarykovo nám,  nebo zaměstnanci 
Správy majetku města Stříbra, s.r.o., který 
vykonává službu.
10. Nezaplacení parkovného se kvalifikuje 
jako přestupek a řeší se podle platných 
předpisů.
11. Tento provozní řád, schválený Radou 
města Stříbro, usnesením č. 32/II/26/08 dne 
18.6..2008 nabývá účinnosti dnem 1.8.2008.

                                Mgr. Miroslav Nenutil 
                               starosta Města Stříbro

PROVOZNÍ ŘÁD PLACENÝCH PARKOVIŠŤ



V dnešní době stále více přibývá lidí, kteří 
mají diabetes mellitus. Převážná většina lidí 
ani netuší, jakým problémem se stává nákup 
potravin pro diabetika. Půlhodinový nákup 
zdravého člověka se mávnutím „kouzelného 
proutku“ stává hodinovým utrpením.

 Skoro v každém stříbrském obchodě 
najdeme nějaký výrobek pro diabetika, ale 
ani si možná nedovedete představit, co to dá 
práce.

Pokud se Vám povede najít dia koutek, je 

to malý zázrak, a další týden zjistíte, že je 
zrušen a potraviny „rozházené“ mezi výrobky 
obsahující cukr. Pokud koutek stále existuje, 
stává se častým pravidlem, že je mezi dia 
potravinami zamíchaná „nedia“ potravina.

 Díky těmto problémům jsem už 
před nějakou dobou přišla na v podstatě 
jednoduché řešení. Proč nechce někdo 
zařídit obchod, kde by byly JEN dia výrobky 
všeho druhu. Pro diabetiky by už nebylo 
nakupování utrpením a nemuseli by se při 

každém nákupu stávat detektivy při pátrání 
po dia potravině.

 
 Než tento návrh hned zavrhnete, 

pokuste se vcítit do kůže diabetika, který 
nakupuje, a zamyslete se pořádně nad tímto 
problémem. Možná by spousta diabetiků,  
a nejenom jich, přivítala užitečnější obchod 
než je opět další obchod s vietnamským 
oblečením…

                          Kateřina Křelovcová

ULEHČENÍ NAKUPOVÁNÍ DIABETIKŮ

Jak jsme vás již v lednovém vydání 
zpravodaje informovali, oddíl kulturistiky TJ 
Baník Stříbro získal nově rekonstruované 
prostory na stadionu TJ ( pod tribunou).

V současné době byla dokončena první 
fáze vybavení posilovny stroji a cvičebním 
náčiním zhruba za 300 tisíc korun( viz 
foto ). Ve druhé a zároveň poslední fázi 

se počítá s podobnou investicí, která by 
pokryla nákup dalšího závaží a činek, ale 
především dokončení interiéru ( osazení 
zrcadel ) a sociálního zázemí. Nově 
vybavená posilovna bude sloužit nejen 
oddílu kulturistiky TJ Baník Stříbro, ale  
i ostatním oddílům TJ celoročně a především 
v období silové přípravy. Případní zájemci 

o kulturistiku a kondiční posilování mají 
možnost stát se členy oddílu kulturistiky 
TJ Baník Stříbro a navštěvovat nově 
vybavenou posilovnu. 

                                    PePa

VYBAVENÍ POSILOVNY VSTUPUJE DO DALŠÍ FÁZE

AMK STŘÍBRO - TERÉN SV. PETRA

AMK STŘÍBRO zve na motokrosové závody, které se pořádají v sobotu 

6.9.2008 - JANEČEK CUP, v neděli 28.9.2008 - SMS NEPOMUK

za účasti závodníků ze západních, severních, středních a jižních Čech.

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



V ulici Husově nás snímek čp.138 
(dům vpravo za plotem)  osloví 
smutnou realitou února roku 1968. 
Bohužel jde o jediný pro náš účel 
použitelný fotodokument zobrazující 
dřívější situaci v těchto místech. 
Věnujme se tedy našemu tématu. 
Dle svědectví bývalých nájemníků 
prý v minulosti kdesi na dvoře čp.138 
fungovala pekárna, později užívaná 
jako sklad cementu. V osmdesátých 
létech ale i do těchto končin ukázal 
prst prozřetelnosti, takže pod číslem 
138 dnes nalezneme novostavbu. 
Sice moderní, ale zas ne až tak příliš 
provokativní, aby vzhledem k místu  
a i celkově poněkud chaotickému stavu 
v dané lokalitě nějak pobuřovala. 
Pokud bychom opomenuli jiná hlediska 
a soustředili se pouze na záležitosti 
urbanistické, pak na dohled odtud 
máme třeba podivný volný prostor 
mezi čp. 96 a čp.97 v ulici Jakoubka ze 
Stříbra. (Mimochodem – jednou je ona 
ulice ulicí Jakoubka ze Stříbra, jindy 
pouze ulicí Jakoubkovou, což hlásají 
i příslušné cedule!?) Zmíněná proluka 
bývala vyplněna přízemním objektem 
garáží. Na jejich střeše, přivinuta ku 
stěně čp.97, stávala socha, ideově 
snad vázaná k zázračnému obrazu 
Stříbrské Madony. Garáže byly přibližně 
v sedmdesátých létech (20.stol.) 
odstraněny. Jakým směrem se ubíral 
osud  oné Piety (posledního to svědka 
existence historického Křížovnického 
domu čp.96) mi není známo.
Pohled na kostel Všech svatých ze 
směru od  dnešní hudební školy je 
jistě každému stříbrskému občanovi 
dobře znám. Oproti poválečným létům 
se ale dnes jeví jako více otevřenější, 
neboť je zbaven ve svahu stojícího 
bloku čp.105. Ačkoli dobu vzniku zde 
prezentovaného snímku odhaduji asi 
tak na počátek 20.století, může pro náš 
účel posloužit k nastínění situace před 
zbořením zmiňovaného domu. K tomu 
došlo zřejmě v létech padesátých.
O něco pozděj i  byla v těsném 
sousedství kostela provedena 
ještě jedna resekce. Tentokrát  šlo  
o čp.110, nalézající se téměř přímo 
proti hlavnímu chrámovému vchodu.  
V mých vzpomínkách byl tento dům 
trvale a nepřerušovaně obýván, 
takže jeho zánik byl pro mne trochu 
překvapením. Dle ústně tradované verze 
však demolice byla jediným řešením 
havarijního stavu budovy. Onen stav 
pak prý byl jen logickým důsledkem 
„intenzivního obývání“ interiérů novými 
nájemníky. (Současná čeština, ve své 
mnohotvárnosti, našla pro jev tohoto 
druhu výraz „vybydlení“.) V případě 
našeho města…již po kolikáté. Stejný 
scénář - stejný výsledek. „A zdi se 
hroutily“. V důsledku čehož dnes 
máme pod bývalou restaurací U Fialů 
roztomilou proluku se třemi garážemi. 
                            připravuje Franta Samec

VZPOMÍNÁME NAD „ STARÝMA FOTKAMA“



Již dva články jsem věnovala 
ž i d o v s k é m u  o b y v a t e l s t v u  
ve Stříbře a zveřejnila je ve 
Stříbrském zpravodaji. Podnětem 
byl jednak židovský hřbitov,  
v zimě 2007-2008 opuštěný 
s t á l ý m i  o b y v a t e l i  m a n ž e l y  
Řezníčkovými, pak knížka pana 
Václava Chvátala a Jiřího Fiedlera 
o židech na okrese Tachov. 
Posledním impulsem k dnešnímu 
č l á n k u  j e  b a k a l á ř s k á   p r á c e  
slečny Evy Daříčkové, sepsaná 
pro Fakultu humanitních studií na 
Západočeské univerzitě v roce 
2000, kdy studentka promovala. 
Sama jsem laik v této oblasti, ale 
práce zaujala i odborníky, jako 
pana Chvátala. Jsem vždy mile 
překvapena, jak jsou dnešní mladí 
lidé vzdělaní, snaživí a zaujatí 
pro některá témata, jako v tomto 
případě slečna Mgr. Daříčková 
, občanka našeho města. Touto 
cestou chci poděkovat jí za 
půjčení práce a její mamince, 
která vše zprostředkovala.
V celém článku budu ci tovat  
z bakalářské práce s názvem 
Proměny židovské komunity 
ve Stříbře  ve 20. století.Ještě  
k malému písmenu u slova žid 
uvádí slečna Daříčková, že je 
zde myšlena vlastně náboženská 
příslušnost více než etnická.
V polovině 19. století došlo  
k celkovému uvolnění stěhování 
v  r á m c i  r a k o u s k o - u h e r s k é  
m o n a r c h i e ,  a  t a k  s e  d o  
Stříbra stěhují ze sousedních 
n á b o ž e n s k ý c h  o b c í  ( Ta c h o v ,  
K y n ž v a r t  a  j i ž n í  o b l a s t i  
Německa) nejdříve jednotlivci 
(Zuntersteinovi) a později celé 
rodiny  (Weilovi). V roce 1862 má 
Stříbro 4 066 obyvatel a z toho je 
61 židů, což je 1,47%. 
2. 3. 1870 se přistěhoval i první 
stříbrský rabín Sabbath Moriz. 
Další nová jména rabínů jsou 
Lederer, Bergler, Weiner ….
Nárůst počtu členů židovské obce 
nastolil i problémy , které souvisely 
s dodržováním náboženských 
ustanovení. Došlo k úplnému 
oddělení náboženských matrik 
a jejich předání do působnosti 
židovské obce. Vznikla modlitebna 
- synagoga na dvoře domu číslo 
1 6 .  N á b o ž e n s k á  o b e c  v e d l a  
matriku, udržovala synagogu, 
hřbitov, ve Stříbře vzniklý až  
v roce 1900. 
Jako představený rady židovské 
náboženské obce postupně 
působil Moritz Lederer, dr. 
Ignác Weil, Max Mandler, Emil 
Zunterstein, dr. Gabriel Scherner. 

Jako sekretář a pokladník po 
dobu více než čtyřiceti let působil 
továrník  Jakob Naschauer. 
Poznámka mimo práci slečny 
Daříčkové. Jeho jméno známe jako 
spolumajitele továrny na výrobu 
zlacených lišt, rámů a zrcadel, 
bratrů, kteří v roce 1903 postavili 
u nádraží novou tovární budovu, 
kde se později zpracovával 
nejrůznější sortiment skla a dřeva 
a výrobky se vyvážely po celé 
rakousko-uherské monarchii, ale i 
do Brém a Hamburku. V 30. letech 
zaměstnávali bratři Naschauerové 
240 pracovníků. 
 Tento pan sekretář Jakob 
N a s c h a u e r  s e  z a s l o u ž i l   
o výstavbu židovského hřbitova 
ve Stříbře směrem na Kšice. 
Do té doby židé pohřbívali své 
mrtvé taky na hřbitov u Řebří. 
Tento hřbitůvek se rozprostírá 
uprostřed vysokého lesa na stráni 
nad potokem Šárka směrem  
k obci Ošelín. Nádherné náhrobky 
stojí v tichu lesa, prostranství je 
upravené nedávným zásahem 
m e z i n á r o d n í h o  w o r k s h o p u , 
mladých lidí z nejrůznějších zemí 
světa, třeba i z Turecka. Zde 
na mladších náhrobcích, které 
mají kromě hebrejského nápisu  
i německý, si můžete přečíst slovo 
Mies, německé označení Stříbra. 
Když jsem psala o místním 
židovském hřbitově, bylo tam 
uvedeno, že některé náhrobky 
patří židům  z Bukoviny a Haliče. 
Eva Daříčková uvádí, že v době 
1. světové války bylo umožněno 
přijmout ve Stříbře více jak  
1 300 ortodoxních židů z oblastí 
dnešního Polska a Ukrajiny, kteří 
utíkali před ruskou armádou. 
Tento údaj je z knihy Tomáše 
Pěkného Historie židů v Čechách 
a na Moravě, vydáno 1993 na str. 
175. Tyto podrobnosti uvádím 
proto, že je s podivem, jak  
v 1. světové válce, poznamenané 
tolik hladem, se stříbrští židé 
starali o víc než 1 000 utečenců. 
Ti, kteří zde zemřeli, jsou 
pochováni v 10 hrobech na jižní 
straně hřbitova, hroby se liší 
j iným uspořádáním navršené 
zeminy do pyramidy. Náhrobky 
jsou z pískovce s nečitelnými 
znaky jidiš.  
Náboženská obec na Stříbrsku 
vzkvétala,  židé většinou patřil i  
k tak zvané střední ekonomické 
vrstvě, zabývali se obchodem. 
S m r t e l n o u  r á n u  ž i d o v s k é m u 
obyvatelstvu u nás jako všude  
v Evropě zasadilo období nacismu. 
Všichni hledali útočiště,hledali 

útočiště za hranicemi, ve 
vnitrozemí u různých příbuzných, 
takže převážně v roce 1942 byli  
deportováni do Terezína, jako 
nejčastějšího místa transportu, 
z Prahy, Plzně, Pardubic, Brna, 
Klatov a Kladna. Tak to uvádí 
diplomantka Daříčková podle 
podkladů, které poskytla  dne 
15.února 2000 dr. Franková, 
kurátorka archivu dějin holocaustu 
Židovského muzea  v Praze. 

Zde jsou uváděna i data úmrtí 
v Osvětimi, Treblince, Trostinci 
a Zamoscu. Popravováni byli  
v letech 1941 a 1942. 6x je 
uvedeno jméno Zuntenstein, 5x 
Weil a Weilová, Naushauer pouze 
jeden. Je to hrozné čtení! Mohu-
li použít slovo zajímavé, pak 
uvádím, že na pomníku obětem 
holocaustu na místním židovském 
hřbitově se uvádí také 39 nebo 
40 jmen (například je tu anglické  
slovo childern  a nevíme, kolik 
dětí bylo).  Při srovnání jmen, 
uvedených v obou seznamech, 
se shodují Zuntensteinovi, ale 
Berglerů je na hřbitově 10. Je 
to nicneříkající statistika, tak 
jak platí citát: Smrt statisíců je 
statistické číslo, smrt blízkého 
člověka je tragédie. 
Ještě jednou uvádím, že všechny 
údaje jsem čerpala z diplomové 
práce Evy Daříčkové z roku 
2000.               
             Netrvalová , kronikářka.  

ŽIDÉ VE STŘÍBŘE PODLE Mgr. DAŘÍČKOVÉ



EHD + MEDOVÉ DNY

RADNICE - od 9.30 registrace, prodej EHD pasu, pravidelná představení 
divadelního spolku DIVOCH - hra: “Založení města Stříbra” 
( opakující se vždy každou hodinu,  poslední představení v 16.00 hod),  12.00 
- 14.00 - vystoupení Konrádyho dudácká muzika z Domažlic.

KOSTEL VŠECH SVATÝCH - prohlídka prostor kostela 
pouze v 15.30 jediná prohlídka kostela s odborným výkladem faráře 
Jiřího Hájka 

MOSTNÍ BRÁNA - prohlídka mostu a mostní brány 

KOUBKOVA BRANKA - prohlídka branky, program Městské ostrostřelecké gardy 
ze Stříbra - promítání dokumentu o Stříbře

SKANZEN - prohlídka skanzenu, prohlídka štoly cca 45 min. pro skupinu 15 lidí 
1x za hodinu - Hornický spolek Stříbro,
 občerstvení, hudba, kapela Corchen od 14.00 - 18.00 hod

MINORITSKÉ ZAHRADY - prohlídka zahrad,
11.00 divadlo Krapet divadelní představení: “Příběhy včelých medvídků”
od 12.00, 13.00, 14.00 a 15.00 hod. představení divadelního spolku 
DIVOCH : “Budulínek” - ( novodobé pojetí pohádky)

MUZEUM - prohlídka muzea od 10.00 - jen do 14.00 hod.!!!

■

■

■

■

■

■

■

  13.9.2008 od 10.00 hod.

14.9.2008 od 10.00 hod.
SLAVNOSTI VÍNA

13.00 - 17.00 hod. cimbálová muzika Verbuňk z Hodonínska, vinný stan 
s prezentací vína a ochutnávkou vína a burčáku

organizátor akce: MKS Stříbro

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ “INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI”

   



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

 1. - 2. 9. od  19.30 hod.    PAŘÍŽ
Příběh jednoho Pařížana, který je nemocný  
a žádá pouze odpověď, zda umírá. Jeho stav 
mu dává nový a odlišný pohled na všechny 
ty lidi, které potkává. Úvahy o smrti se náhle 
setkávají s hodnotou života, života druhých  
a života samotného městě nad Seinou. 
Zelináři, pekaři, sociální pracovnice, tanečník, 
architekt, bezdomovec, vysokoškolský 
profesor, modelka, ilegální přistěhovalec… Ti 
všichni jsou spjati s tímto místem. Ty všechny 
denně potkává. Můžete si myslet, že nejsou 
nijak výjimeční, ale pro každého z nich je jeho 
život jedinečný. 

5.- 6. 9. od 19.30 hod.         
ÚTĚK DO DIVOČINY
Málokdo z nás má takovou odvahu jako 
Christopher McCandless (Emile Hirsch). Bylo 
mu dvacet dva, když dostudoval vysokou 
školu, ale místo toho, aby zaplul do civilizačního 
proudu, ukázal mu vztyčený prostředník  
a z naivního snílka se proměnil v symbol jedné 
generace Američanů. Každý krok jeho cesty 
z města do té nejsyrovější divočiny sledoval 
slavný herec Sean Penn, který se tentokrát 
spokojil s rolí režiséra a scenáristy. Stejný přerod 
jako jeho hrdina absolvoval i talentovaný herec 
Emile Hirsch (Legendy z Dogtownu, Alpha 
Dog), který musel projít náročnou průpravou, 
aby Seanu Pennovi dokázal, že tuhle cestu 
dokáže ujít. 

11.- 13.9. od 17.00 hod. KUNG FU PANDA 
V líhni animovaných talentů studia DreamWorks 
se zrodil nový hrdina, který dokáže skvěle 
konkurovat svému dosavadnímu tahounovi 
Shrekovi. Zatímco zelený zlobr se konečně 

usadil, na scénu nastupuje mladý, neklidný, 
roztomilý a totálně nešikovný pandí chlapík 
jménem Po. Ten musí v akcí a vtipem nabitém 
příběhu ujít neuvěřitelnou cestu, během níž se 
z uťápnutého prodavače nudlových polévek 
stane legendární Dračí bojovník. Hlavním cílem 
režisérů Marka Osbornea a Johna Stevensona 
bylo natočit animovaný film, který by se nestal 
jen dalším z mnoha rodinných filmů se zvířátky. 
„Samozřejmě se lišíme už tím, že mísíme 
rodinnou komedii s poctivým kung fu filmem, 
který naprosto respektuje pravidla žánru. Nám 

šlo ale především o to, aby Kung Fu Panda 
byla nadčasová, aby nestárla. Aby se u ní 
stejně bavili dnešní diváci i ti, kteří film uvidí za 
pár let,“ říká Stevenson.

14. - 15.9. od 17.00 hod.  WINX CLUB
PŘI PŘEDLOŽENÍ VŠECH RAZÍTEK V EHD 
PASU – VSTUPENKA NA TENTO FILM 
ZDARMA!!! 
Před šestnácti lety se nejmocnější bojoví 
mágové Magické dimenze obětovali, aby 
porazili Zlo. Nyní je osud království v rukou 
mladé dívky Bloom, víly Dračího plamene. 
Doprovázena svými kamarádkami z Winx 
Clubu, musí Bloom čelit té největší výzvě: 
vstoupit do hlubin temné dimenze a bojovat 
proti zlu, aby přivedla své rodiče zpět k životu  
a odhalila záhadu spojenou s jejím původem. 

15. - 16. 9. od 19.30 hod. BATHORY 
PŘI PŘEDLOŽENÍ VŠECH RAZÍTEK V EHD 
PASU – VSTUPENKA NA TENTO FILM 
ZDARMA!!! 
Mimořádná osobnost Alžběty Báthoryové 
zaměstnává historiky už po staletí. Ještě 
dnes, bezmála čtyři sta let po její smrti, se 
pohledy na její život a vinu rozcházejí. V 
Guinessově knize rekordů je uváděna jako 
největší vražedkyně v dějinách lidstva. Po 
přečtení publikovaných děl a prostudování 
historických materiálů jsem dospěl k 
odlišnému závěru. Podle mne byla tato 
renesanční, inteligentní a vzdělaná žena 
obětí těch, kteří prahli po jejím majetku. Film 
je příběhem o Alžbětě a její nenaplněné lásce 
k slavnému italskému malíři Caravaggiovi,  
o manželském poutu nejmocnějších 
uherských rodů Báthory a Nádašdy a o 
intrikách palatína Juraje Thurza. Věrně se 
držím všech historických údajů a známých 
faktů, ovšem do zaplňování bílých míst historie 
jsem zapojil svoji fantazii,“ řekl režisér.

18.-19.9. od 19.30 hod. DOSTAŇTE AGENTA 
SMARTA 
Když je jednoho dne napadeno velitelství 
americké zpravodajské tajné služby a identita 
většiny zaměstnanců je prozrazena, jejímu 
šéfovi nezbývá nic jiného, než do akce poslat 
i horlivého analytika Maxwella Smarta, který 
už dlouho sní o tom, že se superhvězdným 
Agentem 23 vytvoří neporazitelnou dvojku. 

22. - 23. 9. od  TEMNÝ RYTÍŘ
Nolanův TEMNÝ RYTÍŘ by měl začít přesně 
tam, kde BATMAN ZAČÍNÁ, skončil. Bruce 
Wayne (Christian Bale) v kostýmu netopýřího 
muže jde spolu s poručíkem Jamesem 
Gordonem (Gary Oldman) z Gothamské 
policie po gaunerovi známého převážně 
podle symbolu; hrací karty s žolíkem, kterou 
zanechává na místech činu. Vtipálek s prořízlou 
tváří (Heath Ledger) má v plánu Batmanovi 
dokázat, že slova Gotham a mír nikdy nebudou 
stát v jedné větě vedle sebe. 

25. – 26. 9. od 19.30 hod. RENÉ
Ryze dokumentární film se syrovou autentičností 
vypráví těžko uvěřitelný příběh Reného, který 
byl od sedmnácti let sledován filmovou kamerou 
na své cestě mezi vězeními a krátkými pobyty 
na svobodě. Kamera ho v roce 2008 opouští  
v jeho sedmatřiceti letech, tedy přesně o dvacet 
let později, jako nemocného člověka, muže 
stále se pohybujícího na hraně zákona, který 
napsal a publikoval dvě knihy. Čas proměny 
z mladíka v muže zaznamenávala režisérka 
Helena Třeštíková na pozadí významných 
politických změn střední Evropy. 

29.9. od 19.30 hod. ROLING STONES
Dokumentární film “Shine A Light” je pohled 
režiséra Martina Scorseseho na největší 
rock’n’rollovou kapelu, na legendární Rolling 
Stones, kteří jsou spolu přes 45 let a stále 
fungují. Scorsese sestavil velice silný režijní 
tým z osob, z nichž mnoho obdrželo Oscary za 
svoji práci, a natáčel Stouny v Beacon Theater 
v New Yorku po dobu dvou dní, aby zachytil 
jejich syrovou sílu a přinesl divákům tento 
filmově/hudební zážitek.    

30. – 1.9. od 19.30 hod.AXTA X: CHCI UVĚŘIT
Druhý celovečerní film podle slavného 
amerického mysteriózního seriálu AKTA X 
(1993-2002). 
V hlavních rolích se znovu objeví David 
Duchovny i Gillian Andersonová, které role 
agentů FBI Muldera a Scullyové v devadesátých 
letech proslavily. Na rozdíl od prvních filmových 
AKT X (1998) nebude příběh druhého filmu 
vyprávět o tajemné vládní konspiraci spojené 
s mimozemským životem. Podle slov tvůrců se 
diváci dočkají napínavého thrilleru s nádechem 
nadpřirozena, pro jehož pochopení nebude 
nutná znalost jakéhokoliv předcházejícího děje
                                    ...těšíme se na vás. dP.
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PROČ  JE  CHTĚJÍ STAVĚT ZA 
KAŽDOU CENU?
Větrné podmínky u nás nejsou zrovna 
ideální,ale od srpna  roku 2006 platí 
zákon o obnovitelných zdrojích, který 
výrobcům energie z větru zajišťuje 
na patnáct let velmi výhodné, pevné 
výkupní ceny. Jde tedy hlavně o peníze.
Česká republika se zavázala, že do 
roku 2010 překročí podíl obnovitelných 
zdrojů 8% hrubé spotřeby elektrické 
energie. Nejjednodušším a zároveň 
nejhorším řešením, jak dosáhnout 
dané 8% hranice, je stavba větrných 
elektráren .Větrné elektrárny, nejenže 
neřeší energetický problém (spíše jej 
zhoršují svou nepravidelnou dodávkou 
energie) , ale navíc jsou mnohonásobně 
dražší, než klasické zdroje energie.

SYNDROM VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN 
Ze závěrů studií lékařů vyplývá, 
že vzdálenost větrných elektráren 
od lidských příbytků by měla být 
minimálně 2 km. Lidé bydlící blíž trpí, 
podle lékařských zpráv,  bolestmi hlavy, 
nevolností, nespavostí, závratěmi, 
bušením srdce, hučením v uších, 
podrážděností, sníženou schopností 
koncentrace, stresem a depresemi 
způsobenými rušivými účinky optických 
efektů a zejména pak produkovaným 
infrazvukem na lidské tělo.

VLIV  NA  KRAJINU
Vlivem výstavby velkých větrných 
elektráren, viditelných až do vzdálenosti 
několika desítek kilometrů, dochází  
k narušení estetického obrazu krajiny.

KDE  UŽ V EU  VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY 
MAJÍ
V Holandsku, Rakousku i Německu 
stoupá odpor proti větrným elektrárnám.
V Dánsku, Německu a Velké Británii se 
po protestech občanů nová zařízení 
větrných elektráren instalují výhradně 
v neobydlených oblastech.

NÁMRAZA
 Při nízkých teplotách může za určitých 
okolností vznikat na listech vrtulí 
námraza. Tyto až několik kilogramů 
vážící kusy ledu mohou být větrnou 
elektrárnou vrženy do vzdálenosti až 
několika set metrů.

JAK SNADNÁ JE DEMONTÁŽ ?
 Mimo oceli obsahují i značné množství 
nebezpečného materiálu. Listy vrtule 
jsou vyrobeny z polyester-epoxidových 
pryskyřic, vyztužených skelnými 

vlákny. Základ elektrárny tvoří cca 
1400 tun betonu vyztuženého železem.  
K elektrárně vedou kilometry kabelů. 

 
ÚČINNOST
Je okolo 15%.Investice do větrné 
elektrárny je nenávratná. Většina 
větrníků postavených na území ČR se 
nezaplatí za celou dobu své životnosti. 

DALŠÍ PROTI...
Cena energie vzroste a rozdíl zaplatí 
spotřebitelé.
Cena nemovitostí v okolí větrných 
elektráren znatelně poklesne.
Rušení TV a Radio signálů.
Tepelné a jaderné elektrárny se 
nezastaví, množství vyrobené větrné 

energie je nestejnoměrné a  kolísá  
v závislosti na počasí.
Více informací na www.stop-vetrniku.cz      
                      Autor: Jiří Bojda

ŘEKNĚTE VY SVÉ NE VĚTRNÝM ELEKTRÁRNÁM VE STŘÍBŘE A OKOLÍ

NOVÉ:



Další korálek na pomyslnou šňůru 
společných setkání navlékli studenti 
Střední odborné školy ve Stříbře  
v posledních dnech uplynulého 
školního roku. Na základě pozvání 
starosty města Stříbra Mgr. Miroslava 
Nenutila a ředitele SOŠ ing. Václava 
Halady nás přijeli navštívit ředitel 
partnerské školy Europa-Berufsschule 
Weiden pan Josef Weilhammer a jeho 
zástupce pan Thomas Neumann se 
svými kolegy. Tato pro nás všechny 
příjemná společenská událost byla 

spojená s přijetím panem starostou na 
radnici, návštěvou městských slavností 
a v dalším dni prohlídkou hornického 
skanzenu.Hned v následujícím týdnu, 
od 16. do 20. června 2008, spolupráce 
mezi našimi partnerskými školami 

měla pokračování, tentokrát na opačné 
straně hranice. Stejně jako v loňském 
roce se přímo do Weidenu vydali naši 
studenti získávat především jazykové 
zkušenosti a navazovat nová přátelství. 
Zatímco před rokem vycestovalo pouze 
pět „odvážných“, letos už jich bylo 
k naší radosti deset. Pro naše žáky 
byl opět připraven bohatý kulturní  
a společenský program, v jehož rámci 
nás přijal na radnici  starosta Weidenu 
pan Kurt Seggewiß. Studenti si mohli 
vyzkoušet svoji zdatnost v lanovém 
centru v Hirschau, navštívili kaolínové 
závody, strávili celý den na výletě  
v Regensburgu, prohlédli si historické 
centrum Weidenu včetně školy a mnoho 
dalšího.

Září pak pro nás všechny znamená 
nejen počátek nového školního 
roku, ale jak doufáme, přinese také  
řadu dalších setkání a příležitostí 
k prohlubování přeshraničního 
partnerství a spolupráce.

Významným mezníkem v partnerských 
vztazích mezi SOŠ Stříbro a Europa-
Berufsschule Weiden se stal 
počátek února letošního roku, kdy 
se představitelé obou škol dohodli 
na dlouhodobé vzájemné spolupráci  
a světlo světa spatřily obrysy společného 

projektu přeshraniční spolupráce 
s názvem „Mládež regionu utváří 
společně svoji profesní budoucnost“.

Usilí vložené do příprav projektu pak 
bylo zpečetěno 26. června 2008, kdy 
byl rozhodnutím Monitorovacího výboru 
programu přeshraniční spolupráce 
Cíl 3 Česká republika – Svobodný 
stát Bavorsko 2007-2013 náš projekt 
schválen. 

Tento projekt bude realizován  
v následujících pěti letech počínaje 
1. srpnem 2008. Obě školy tak získají 
nemalé finanční prostředky určené  
k prohloubení jazykového vzdělávání, 
výměnných pobytů pro studenty  
i pedagogy.

                   Mgr. Kateřina Klepsová
                                    SOŠ Stříbro

NEŽ JSTE SE ROZUTEKLI NA PRÁZDNINY...SOŠ STŘÍBRO
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Vyrábíte místní produkty z regionu 
Konstantinolázeňska, Stříbrska, Plánska 
a Hracholusek, nebo byste rádi začali? 
Občanské sdružení Český Západ – Místní 
partnerství se snaží podpořit místní výrobce, 
řemeslníky, lidové umělce – soukromé 
živnostníky, menší firmy, začínající  
i zavedené, ale i ty, kteří řemeslo provozují 
jen pro své potěšení ve volném čase.

Proto vyzývá řemeslníky (hrnčíře, 
dráteníky, šperkaře, hodináře, nožíře, 
sklenáře, truhláře, tesaře, stolaře, kováře, 
bednáře, čalouníky, švadlenky, ševce, 
tkalce, brašnáře a jiné tovaryše), lidové 
umělce (sochaře, kameníky, řezbáře, 
keramiky, vitrážisty, malíře, ilustrátory, 
knihaře, výrobce hudebních nástrojů, 
k lenotníky,  knof l íkáře,  vyšívačky, 
mastičkáře), výrobce potravin (pekaře, 

cukráře, perníkáře, včelaře, mlíkaře, sýraře, 
výrobce marmelád, bylinkáře, pivovarníky, 
lihovarníky, řezníky, uzenáře, rybáře) a 
všechny další, co mají šikovné ruce, aby 
se přihlásili do adresáře místních výrobců 
a řemeslníků.

Tento adresář s kontakty na místní 
řemeslníky, výrobce a lidové umělce je 
připravován proto, aby se stal podkladem 
pro vytvoření regionální značky zaštiťující 
místní výrobky a pro pořádání historických 
jarmarků a řemeslných trhů.

V rámci programu LEADER 2007-13 
poskytuje MAS Český Západ – Místní 
partnerství rovněž dotace na rozvoj 
drobného podnikání na venkově, zahájení 
nebo rozšíření výroby pro podnikatele  
s max. 10 zaměstnanci.

Řemeslníci, lidoví umělci, výrobci 

potravin… dejte nám o sobě vědět  
a informujte se o možnostech získání 
dotace! Napište nebo zavolejte na některý 
z níže uvedených kontaktů.

ČESKÝ ZÁPAD - MÍSTNÍ PARTNERSTVÍ

Kancelář
OÚ Olbramov
Olbramov 5
tel.: 374692021
tel.: 373700742
Kontaktní místo
Infocentrum Kladruby
Husova 6
tel.: 37372002
info@leader-ceskyzapad.cz
www.leader-ceskyzapad.cz

HLEDÁME MÍSTNÍ VÝROBKY! 

Stejně jako stovky jiných snoubenců po 
celém světě, tak i ve Stříbře na radnici si 
v pátek dne 8.8.2008 řeklo své ano šest 
novomanželských párů. Tolik osmiček  
v datu vyvolalo doslova davové svatební 
šílenství. Radnice, hrady a zámky zažívaly 
ještě větší nápor než loňský sedmičkový 
den. Magický den D se opakuje každoročně 
a jako byl  7.7.2007 a letošní 8.8.2008, tak 
i v 9.9. 2009  se dá očekávat nával u oltáře. 
Všem nevěstám a ženichům přejeme samé 
nej, ale podívejme se na osmičkový den  
z jiného pohledu.

Podle astrologů a numerologů osmičkový 
den bude nejen pro ženichy a nevěsty 
zajímavý, ne zrovna jednoduchý a možná 
dokonce i dobrodužný. Osudové číslo  
8 je totiž silná a mocná osmička, která 
je prý upřímná, přímočará, ale i vášnivá  
a žárlivá...

Co si o osmičkovém dni myslí sami 
novomanželé? 

 Myslíme si, že náš vztah byl a je 
výjimečný, tak asi i pro to výjimečné datum.
Bereme se po dvou a půl letech známosti. 
Datum jsme nevybrali z žádné symboliky 
ani z nějakých prognóz, která tato čísla 
přinášejí, ale z čistě pragmatických důvodů. 
Prostě se toto datum dobře pamatuje a 
do budoucna snad nezapomeneme na 
výročí.”

N e j e n  o l t á ř ,  a l e  i  p o r o d n i c e ! !  
Spousta maminek totiž hodlá porodit  
v magický den D! Těhotné se totiž domnívají, 
že magické číslo v datu narození potomka 
zaručí dítěti šťastný život a jsou proto 
schopné udělat cokoliv. Kvůli takovým 
dnům jsou těhotné ochotné skákat po 
schodech, myjí okna a gruntují, jen aby 
porodily,jak potvrzuje jeden z předních 
českých porodníků. „Dokonce jsem  
se setkal i  s přáním plánovaného 
císařského řezu.“

MAGICKÉ DATUM 8.8.2008. 

CYKLOCENTRUM LHOTA U STŘÍBRA NA CYKLOTRASE PŘÁTELSTVÍ - Č.37

Provozovatel:
Město Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 349 

01 Stříbro, IČ 002 60 177
Správce:

Václav Rada, Lhota čp. 59, tel.: 720 514 
014, e-mail: cyklolhota@seznam.cz 

NABÍZÍME:
Ubytování ve 3 dvoulůžkových pokojích nebo ve 
společných prostorách se společným sociálním 

zařízením

Cena ubytování v pokojích  1 lůžko / den 100,- Kč

Cena ubytování ve společných prostorách  1 lůžko / den 
50,- Kč

Pronájem společenské místnosti v přízemí objektu pro 
pořádání oslav, srazů či jen posezení s přáteli

Cena za pronájem společenské místnosti        1 den  
500,- Kč 



1) Jak jste byli spokojeni s publikem 
ve Stříbře?

 Honza: No myslíme, že to 
nemělo chybu, trošku jsme se báli, jak 
nás vezmou před takovou bigbítovou 
legendou, jako je Turbo, ale dopadlo to 
snad dobře ;-)

            Ondra: Publikum bylo velmi 
příjemné, přestože jsme byli pouze 
v roli  předkapely, dostalo se nám 
po odehrání setu několik pochval  
a poplácání po zádech.

          Zdeněk: Publikum bylo super! 

2) Přijali byste rádi i další pozvání 
koncertu?

Honza: Určitě, moc rádi.. Rádi 
jezdíme do měst, kde je taková skvělá 
atmosféra!

Ondra: Pozvánku k dalšímu hraní  
bychom samozřejmě přijali s velikou 
radostí.

Zdeněk:  Zcela urči tě,  není jediný 
důvod proč ne.

3) Zjistila jsem, že mimo hraní máte 
každý ze členů kapely své povolání. 
Můžete prozradit své působiště?

Honza: No, já kromě muziky se 
zabývám výchovou a vzděláváním 
prcků na 1. stupni a kromě nich už jen 
samá muzika…jako studio, zvukařina, 
publicistika a podobně.

Ondra: Pracuji jako problem manager 
v NOKII.

Zdeněk:  Ano to je pravda, bez toho by to 
nešlo, něčím se živit musím a muzikou 
to zatím nejde. Já jsem zaměstnán  
v Praze u jednoho velkého tel .operátora, 
kde se starám o vozový park.

4) Prozradíte své zájmy a koníčky 
mimo hraní?

Honza: Tak moje koníčky dost souvisejí  
s tím, co dělám, tj. hlavně ta muzika…no 
a pak taky semtam nějaké to cestování, 
pohyb, fotbalové manažery pro pc  
a podobně☺

Ondra: Hraní, sport, odpočinek, hry na 
PC, dobré jídlo, nealkoholické pití.

Zdeněk:  Mimo muziky je to sport – kolo, 
běhání, squash, dále pak motorka, PC 
a fotografování.

5) Jakou hudbu rádi posloucháte vy?

Honza: Snažím se toho poslouchat co 
nejvíc, je důležité být stále v obraze, 
co se v muzice děje, ale samozřejmě 

mám své velké favority, jako švédské 
Roxette a z Čech pak hlavně kapely 
typu Chinaski, Ready Kirken nebo 
Kryštof.

Ondra: Poslouchám většinou rádio, 
takže výběr toho, co poslouchám, 
je přímo úměrný vkusu hudebních 
dramaturgů jednot l ivých stanic,  
většinou se stává, že víc ladím než 
poslouchám.

Zdeněk:  Ze všeho nejraději mám Pink 
Floyd, ale rád si poslechnu každou 
muziku, teda mimo dechovku.

6) Jaké jsou Vaše plány do budoucna?

Honza: Tak sice CD Genius Loci je 
poměrně čerstvé, každopádně už 
jsme zase ve fázi přípravy desky další  
a rádi bychom ještě do konce roku 2008 
natočili minimálně jeden nový singl....
Za ten poslední rok jsme jako kapela 
udělali poměrně velký krok dopředu 
a rádi bychom to zúročili i na zvuku 
našich nahrávek, vždy je co zlepšovat 
☺

Ondra: Plány jsou závislé na mnoha 
faktorech,  jeden z nejdůležitějších 
jsou finance, které není snadné 
získat, každopádně chystáme útok na 
zahraniční rádia, takže připravujeme 
několik písniček v angličtině a dále 
se připravují podklady na nové CD  
a pokud nám to čas a další věci dovolí, 
tak i klip.

Zdeněk:  Pokusit se posunout sebe  
i kapelu zase o trochu dál. 

7) Kde Vás budou moci fanoušci vidět 
v nejbližší době?

Honza: Tak srpen byl a bude nabitý 
akcemi, na co se určitě moc těšíme 
bude Holbafest, Horolezecký filmový 
festival, Kulturní léto v Trutnově nebo 
pak hlavně náš jediný pražský koncert 
v srpnu a to 25. v klubu Vagon.

Ondra: Pokud nás chtějí vidět hned 
a nedokáží bez nás žít, jako my bez 
nich,  tak na www.zlatyvoci.com a tam 
v sekci koncerty najdou i to, kde si na 
nás budou moc sáhnout :)

8) Co byste vzkázali svým fanouškům 
na závěr?

Honza: Že jsme moc rádi, že jsou!☺ 
Děláme takovou muziku, jakou máme 
rádi a tak, jak to máme rádi, a pokud ji i 
oni budou mít rádi, tak budeme mooooc 
rádi!☺

Ondra: Mějte nás rádi…☺ a pokud se 
Vám naše hudba líbila a dobře jste se 
bavili, podpořte nás a pořiďte si naše 
nové CD „Genius Loci“, mělo by být 
k dostání všude, a když ne, stačí bez 
vážení drahocenných kroků jednoduše 
objednat přes www.zlatyvoci.com 
Určitě nebude zklamaní a my tak 
budeme mít tu největší motivaci 
pracovat pro Vás na další placce!☺

Zdeněk:  Díky moc za přízeň.

Děkuji za poskytnutí odpovědí. Přeji 
Vám hodně úspěchů do budoucna.
                                             dP.

ROZHOVOR SE SKUPINOU ZLATÝ VOČI



ROZHOVOR SE SKUPINOU TURBO
   1.  Když jste před 25 lety začínali, 
čeho jste chtěli dosáhnout? Jaké jste 
měli představy o vaší další dráze?

Pochopitelně jsme chtěli prorazit do 
absolutní špičky naší hudební scény a 
hlavně jsme chtěli hrát muziku, která 
nás baví a která se nám líbí a která se 
bude líbit posluchačům, a to se myslím 
povedlo...V roce 1988 jsme získali 
Stříbrného Slavíka.

 

2.Věřil jste v 90. letech, že se dá 
Turbo opět dohromady? Co Vás ke 
společné práci opět nakoplo?

V době, kdy jsme v 90. roce přestali 
koncertovat, jsem moc na  návrat 
nevěřil, ale po tom, co jsme se  
s R.Kybicem začali opět stýkat ,jsem 
začal věřit, že se opět dáme dohromady. 
Nakonec jsme se s Richardem dohodli, 
že se vrátíme ke koncertování. Hodně 
k tomu dopomohla nabídka na společný 
koncert se Slade a Uriah Heep. Živé 
koncerty nám fakt moc chyběly.

3. Jste spokojeni se svým současným 
postavením na české hudební scéně? 
Považujete se již za legendy? Jaké 
další tuzemské kapely máte rádi?

Rozhodně bychom chtěl i  naše 
postavení vylepšit. Nejsem spokojen 
se současným stavem. Kapela má 
rozhodně navíc. Nevím, jestli jsme 
legendy, ale Turbo koncertuje 27. rok, 
což je docela dlouhá doba a v tisku jsme 
uváděni jako legendy. DVD 25 let se 
povedlo a získali jsme Zlatou desku,ale 
v současné době připravujeme nové 
autorské CD a to bych chtěl, aby byl 
ten posun k lepšímu.Hodně lidí si píše 
o nové písničky a musíme je udělat 
opravdu dobré!

Líbí se mi poslední věci od Wanastovek, ale 
nejraději mám P.Haberu.

4. Co si posluchači mají představit 

pod názvem nového CD? Jste s 
ním absolutně spokojeni? Jak lidé 
na koncertech reagují na nové 
skladby?

Není zase až tak nové, vyšlo v roce 
2005,ale je poslední. Jedna z písniček 
se jmenuje „Návrat králů“ - připadlo 
nám  docela dobré,  použít to jako 
název celé desky. Nikdy nejsme úplně 
spokojeni. Navíc bylo moc málo času 
na točení a hlavně smíchání, takže 
celkový výsledek mohl být rozhodně 
lepší. Na koncertech se líbí především 
„Zahráváš si s ohněm, lásko má“  
a „ Sám zase tančím já“.

5. Nyní ke koncertům – 26.července 
vystoupíte ve Stříbře. Máte nějaký 
bližší vztah k tomuto kraji?

Myslím, že v tomto kraj i  často 
nevystupujeme, ale právě proto 

necháme na jevišti duši, abychom 
uspokojili místní fanoušky.A navíc 
jsme slyšeli , že je tu báječné publikum  
a hezká děvčata.

6. Kde nejraději hrajete?

Pochopitelně doma v Plzni, kde máme 
obrovskou základnu fandů, ale za ta 
léta jsme projezdili mnohokrát celou 
republiku a mohu říci, že jsou všude 
báječní lidé.

 

7.Co byste vzkázali fanouškům  
z okolí Stříbra ?

Byli bychom rádi, kdyby se sešlo co 
nejvíce našich fanoušků a uděláme si 
bezvadný mejdan. Na to se fakt těšte!

 odpovídal: Jiří Lang- TURBO

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

Kdo uhodne: jméno, příjmení a přezdívku 
muže na fotografii a zašle správnou 
odpověď na adresu posta@mks-stribro.cz  
a bude ze všech hádajících nejrychlejší, 
vyhrává 2 ks vstupenek na libovolné 
filmové představení  do kina Slávia.

 
Správná odpověď na hádanku z minulého 

čísla SZ:  Titanic 

HÁDANKA

minulá hádanka:dnešní hádanka:





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



ZÁPIS DO ZUŠ STŘÍBRO
stávajících i nových žáků

HUDEBNÍ OBOR     VÝTVARNÝ OBOR
Kostelní106,Masarykovo nám. 17 (v DDM)
pondělí   1. září         9.00 - 13.00
úterý       2. září       12.00 - 16.00
středa     3. září       12.00 - 16.00
čtvrtek    4. září       12.00 - 16.00
pátek       5. září       12.00 - 16.00

Ve škole se vyučuje v přípravném  
a základním studiu.

Přípravné studium I. stupně je pro žáky 
od 1. tříd základních škol. Ke konci roku, po 
úspěšném vykonání přijímací zkoušky

(u hudebního oboru) jsou žáci přijati,  
u výtvarného oboru zařazeni do 1. ročníku 

I. stupně základního studia. II. stupeň 
je zpravidla pro žáky středních škol. Do 
základního studia mohou být přijati žáci do  
18 let.

HUDEBNÍ OBOR
V hudebním oboru se vyučuje hře na klavír, 

elektronické klávesové nástroje, akordeon, 
housle, zobcovou a příčnou flétnu, klarinet  
a saxofon, trubku a bastrubku, pozoun, 
tenor a baryton, tubu , bicí nástroje, kytaru   
a sólovému zpěvu.

Nově otvíráme hru na baskytaru.
Povinné předměty jsou:  hudební nauka  

1. – 5. ročník, komorní, souborová  
a orchestrální hra.

VÝTVARNÝ OBOR
Ve výtvarném oboru vyučuje plošnému 

vyjadřování, plastickému a prostorovému 
vyjadřování, objektové a akční tvorbě, 
výtvarné kultuře a volitelné náplni výuky.

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

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, STŘÍBRO, 
příspěvková organizace
Kostelní ul., čp. 106, 349 01 Stříbro
IČO: 750 484 77         
Bankovní spojení: č.ú. 197328658/0300       
ČSOB  Stříbro
 Telefon: +420 374 622 400       
 e-mail:  zus.stribro@quick.cz     
 web:  web.quick.cz/zus.stribro
 Mobil: +420 776 323 971 
 nebo +420 603 308 545

MÁTE ZAJÍMAVÉ FOTKY Z DOVOLENÉ?

MÁTE ZAJÍMAVÉ FOTKY Z DOVOLENÉ?

 CHCETE SE S NIMI POCHLUBIT OSTATNÍM?

POKUD NÁM JE ZAŠLETE, RÁDI NĚKTERÉ 

UVEŘEJNÍME.

adresa: reditel@mks-stribro.cz, 

nebo kino@mks-stribro.cz

TANEČNÍ KURZ 2008

Do tanečního kurzu  se můžete přihlásit do 15. září.
1. lekce - KD Stříbro 16.9.2008 od 19.00 hod.

Nenechte si ujít poslední příležitost 
navštívit galerii městského muzea 
ve Stříbře, kde můžete ještě do 6.9. 
2008 shlédnout výstavu akademického malíře, 
karikaturisty, i lustrátora, grafika, 
animátora, scénografa pana Adolfa 
Borna „ Slavní mužové a ženy u nás  
a okolo nás“. Jeho díla jsou vystavována 
po celém světě. Známé jsou především 
jeho ilustrace knih Miloše Macourka 
– Mach a Šebestová, Žofka, nebo 
Vojtěcha Steklače Boříkovy lapálie  
a další. Obdržel na 300 ocenění a patří 
bezesporu k našim nejlepším malířům 
a ilustrátorům posledních let.

V informačním centru muzea si  
v návaznosti na výstavu akademického 
malíře Adolfa Borna můžete zakoupit 
některý z titulů, které pan Adolf Born 
ilustroval. Například: Mach a Šebestová 
na cestách, Mach a Šebestová za 
školou, Mach a Šebestová ve škole, 
Bornova čítanka, Nejkrásnější pohádky 
o psech, Aprýlová škola a další. Tak 
neváhejte, Vánoce se blíží, ať nesháníte 
dárky na poslední chvíli.

V souvislosti s programem galerie 
Městského muzea ve Stříbře bychom 
Vás chtěli informovat o omezení provozu 

muzea v sobotu 13.9. 2008, kdy bude 
muzeum otevřeno od 9:00 do 14:00,  
a to z důvodu instalace výstavy,,Animálie“ 
sklo ,nábytek ,architekta a designéra 
B o ř k a  Š í p k a ,  j e h o ž  d í l á  j s o u  
zastoupena ve stálých sbírkách muzeí 
v New Yorku, Amsterdamu, Paříži, 
Londýně, Soulu, Bejrútu, Tokiu či 
Bangkoku.Je nositelem francouzského 
řádu Rytíř umění a literatury (1991).

Výstava potrvá od 16.9. 2008 do 
3 0 . 1 0 .  2 0 0 8 .  B l i ž š í  i n f o r m a c e :   
www.infocentr um.str ibro.cz ,  
tel.:374 62 72 47. 

MĚSTSKÉ MUZEUM VÁS ZVE



 Vážení a milí čtenáři. Končí čas dovolených 
a vstupujeme do období nových začátků  
a povinností. K tomu, abychom tyto změny 
zvládli s nadhledem a lehkostí, můžeme využít 
Bachovy květové esence, které příznivě působí 
na emoce, provázející naše životy. 

BKE č.8 ČEKANKA – charakteristika: máte 
majetnické sklony, často manipulujete s lidmi.  
Toto chování se projevuje tam, kde cítíme 
nevyrovnaný citový vztah. My lidé v zásadě 
milujeme bezpodmínečně, ale často se stává, 
že očekáváme potvrzení našich citů.Toužíme 
po opětované lásce, uznání, nebo alespoň 
poděkování za naši snahu.

Někdy se narušená bezpodmínečná láska, 
projeví jako „opičí láska“, která je pro milovaný 
objekt ( děti, rodiče, partner …) ubíjející a 
vyvolá pravý opak, tedy odvrácení a odstup. To 

vede jednu stranu k výčitkám a stranu druhou,  
k pocitům viny. Takový člověk se doslova utápí v 
sebelítosti a „nevděčníka“ nutí vše splatit.

Esence z čekankových květů pomůže jasně 
pojmenovat naše očekávání a schopnost 
opět vnímat vyrovnaný, férový vztah s daným 
protějškem.

BKEč.9 KLEMATIS( PLAMÉNEK )–
charakteristika: nemáte zájem o okolní 
dění,oddáváte se snění za bílého dne. Každý 
člověk se rád zasní, pokud ale tento stav ovládne 
většinu času dne, značí to únik od reality života.

Projevuje se to nesoustředěností na právě 
provádějící činnost a to pak vede ke snížení 
kvality výkonu. Pod tlakem času a povinností, 
které jsme nuceni zvládat, předbíháme  
v myšlenkách k další, ještě neprováděné činnosti. 
Tím si vytváříme konflikty ve vztazích, v práci  

a můžeme si způsobit i různá zranění. 
Esence klematisu pomůže k navrácení 

do přítomnosti, k uvědomění si, že lepší svět 
vytvoříme jen tehdy, když se budeme aktivně 
podílet na skutečnosti, kterou si dovolíme 
plnohodnotně prožít. Když budeme věci vidět 
tak, jaké opravdu jsou, tedy krásné a dokonalé. 
Pak poznáme, že není důvod k úniku do snů.

Příště si povíme o Bwachových květových 
esencích č.10- planá jabloň a č.11- jilm.  Příjemné, 
hřejivé a prosluněné zářijové dny, Vám přeje 

                                        Věra Osmiková, 
              kineziologická poradna HARMONIE.

 KVĚTY PRO ZDRAVÍ

„MASÁŽE“

Ivana 
Wohlmuthová

Nerudova 1412, 
Stříbro

tel.: 374 622 258

mobil: 737 547 070

1.Výlep se provádí na těchto  plakátovacích 
plochách:

Seznam plakátovacích ploch :

1.křižovatka Vodičkova ul. x tř. 5. května 175 x 
297 cm
2.křižovatka Třešňová ul. x  Soběslavova ul. 
200 x 200 cm
3.Nádraží ČD     200 x 200 cm
4.Palackého ul.  150 x 200 cm
5.Gagarinova ul. ( proti čp. 1190 ) 150 x 200 cm
6.Plzeňská ul.     ( proti hotelu Branka )  
150 x 200 cm
7.Vodičkova ul.   130 x 100 cm
8.vestibul KD      200 x 150 cm
9.křižovatka Kladrubská ul. x Nádražní ul. 

150 x 200 cm
2.prováděny 1x týdně pracovníkem MKS
3.Poplatek za výlep plakátů:
Výlep plakátů je placená služba a výši poplatku 
stanovuje MKS Stříbro.
 Poplatek je stanoven dle velikosti formátu 
plakátu. 

A4  10,- Kč              A3  15,-Kč           A2  20,-Kč     
A1  25,-Kč               A0  30,-Kč

Ceny jsou uvedeny za výlep 1 ks plakátu na 
dobu 1 týden
a)  
    Pronájem celé plakátovací plochy na určité 
období je vypočítán podle rozměru, a to dle 
tarifu za výlep formátu A3. Pronájem plochy je 

umožněn pouze na 14 dní. Případné prodloužení 
doby pronájmu je možné po vzájemné dohodě.

b)  
    MKS Stříbro neručí za svévolné přelepení 
plakátu jiným- tzv.  „černým“ výlepem. Opravné 
výlepy jsou prováděny podle zjištěných závad  
v rámci možností MKS Stříbro.

c)
    V případě charitativní nebo nevýdělečné  
činnosti je možné dojednat sníženou cenu za 
výlep, nebo možnost poskytnutí plakátovacích 
ploch zdarma. V takovém případě MKS Stříbro 
výlep neprovádí, ale žadatel si výlep zajišťuje 
sám.

 PLAKÁTOVACÍ PLOCHY MKS VE STŘÍBŘE



MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA KONCERTEM SKUPINY TURBO

STŘÍBRSKÝ ZPRAVODAJ NABÍZÍ SPOLUPRÁCI
Hledáme spolupracovníky, kteří by měli 

zájem o spolupráci a podíleli se tak na 
obsahové stránce zpravodaje. Uvítáme 
přispěvovatele-dopisovatele, kteří mají 
nápady, elán a chuť spolupracovat  
a dotvářet nový Stříbrský zpravodaj.

Bližší informace: 
MKS ve Stříbře- kino Slávia
E: reditel@mks-stribro.cz

WEBKAMERA NA KINĚ SLÁVIA:

http://88.146.186.226/Jview.htm

Dne 25.7.2008 vystoupila ve Stříbře 
rocková legenda - skupina Turbo. Jako 
předkapela zahrála pražská pětka 
- Zlatý voči. Návštěvnost byla přímo 
skvělá. Kapela přilákala do kulturního 
domu 300 navštěvníků.   dP.



DECHOVÁ KAPELA DOMAŽLIČANKA ZAHRÁLA V KD
Tradiční  odpoledne s dechovou 
hudbou k poslechu a tanci ,  které 
pro vás pravidelně připravuje MKS 
Stříbro, patřilo dne 16.srpna kapele 
Domažličanka. Do kulturního domu ve 
Stříbře přišlo dokonce až ke stovce 
návštěvníků. Váš zájem nás moc těší. 
Příští měsíc 20.9.2008 se již můžete 
pobavit s kapelou Hájenka. Pan Matějka 
vyslovil zájem, že by rád uvítal kapelu 
Doubravanku: „ Je to opravdu skvělá 
kapela. Jezdíme na její vystoupení 
s mou paní všude po kraji. Za její 
vystoupení bychom neváhali zaplatit 
za vstup třeba 100,- Kč místo padesáti. 
Dechovku máme opravdu rádi. Dokonce 
jsme nevynechali jedinou Vaši zábavu.“ 
Panu Matějkovi děkujeme za chválu  
i inspiraci a věříme, že uděláme radost 
nejen jemu, ale i dalším milovníkům 
dechovky - kapela vystoupí ve Stříbře 
18.4.2009.                               dP.



NABÍDKY AKCÍ MKS



Vydalo MKS Stříbro, Benešova ul. 587, tel.: 374622454, fax 373721221, e-mail: reditel@mks-stribro.cz,  

kino@mks-stribro.cz Za obsah článků plně zodpovídají jejich autoři a jejich názory nemusí vyjadřovat postoj redakce.  

šéfredaktor: Petr Patočka, redaktorka: Pavla Deredimosová,  korektorka: J. Netrvalová, 

grafika: Pavla Deredimosová, náklad: 1100 ks Registrováno pod číslem MK ČR E 13355 Tiskne K-PRINT, Zámecká 183, 

Planá, tel.+fax: 374 794 964, e-mail: k-print@tiscali.cz

AKCE V MĚSÍCI 9/08

5.   září   DDM - velká dětská diskotéka, Matrix Stříbro, od 16.00 hod.
9.   září   „Lucerna, aneb Boj o lípu“ , v kině Slávia od 19.30 hod.
13. září   Zelená louka - alternativní muzika, prostory bývalých kasáren od 8.00
13. září   EHD - historická část města, registrace na radnici od 9.30 hod.
13. září   Medový jarmark, Masarykovo nám., od 10.00 hod.
13. září  1. ročník pivních slavností, Masarykovo nám., od 13.00 hod.
14. září   Slavnosti vína, Masarykovo nám., degustace, vinný stan od 10.00 hod. 
16. září   první lekce tanečního kurzu 2008, v KD,  od 19.00 hod.
16. září   výstava Bořka Šípka ,,Animálie“ v muzeu Stříbro, až do 30.10.
19. září   koncert skupiny Tleskač a V3SKA, v KD od 20.30 hod.
20. září   Hájenka - dechová kepela, v KD od 15.00 hod.
23. září   taneční kurz 2008
25. září   Michal Nesvadba - dětský pořad v KD, od 9.00 hod.
27. září   Václavská zábava, zahraje kapela Klubíčko v KD od 20.00 hod.
30. září   taneční kurz 2008

NAVŠTIVTE:

KINO SLÁVIA ZÁŘÍ:

1.- 2.9.      PAŘÍŽ                                                  Francie
po - út   komedie  / drama / romantický            MKS tip *
                  od 19.30 hod                     

5. - 6. 9.    ÚTĚK DO DIVOČINY                         USA                 
pá - so      drama / dobrodružný                        MKS tip *                           
                  od 19.30 hod                                   

11. - 13.9. KUNG FU PANDA                              USA
čt - so       animovaný / komedie / akční / rodinný  
                  od 17.00 hod                                            

14. - 15.9. WINX CLUB                                       USA / Itálie
čt - pá       animovaný  
                  od 17.00 hod
                  
15. - 16.9. BATHORY        Slovensko / Česko / Maďarsko / Velká Británie
po - út       drama / historický                             MKS tip *                                             
                 od 19.30 hod 
                                   
18. - 19.9. DOSTAŇTE AGENTA SMARTA       USA
čt - pá       akční / komedie / krimi                                      
                  od 19.30 hod                                   

22. - 23.9. TEMNÝ RYTÍŘ                                   USA
po - út       akční / thriller / drama / mysteriózní      MKS tip *   
                  od 19.30 hod

25. - 26.9. RENÉ                                                  Česko
čt - pá       dokumentární                      
                  od 19.30 hod                             

29.9.         ROLING STONES                              USA      
po             dokumentární / hudební                 
                  od 19.30 hod                                     

30.9.-1.10.AXTA X: CHCI UVĚŘIT                     USA / Kanada
út - st        thriller / mysteriózní / drama             
                  od 19.30 hod                           

uzávěrka příspěvků do příštího čísla zpravodaje nejpozději do 20.9.08

Plánujeme: MUMIE, MAMA MIA, PO SVATBĚ, SISI A YETI,   
SLEPÉ LÁSKY, NESAHEJTE NA SEKERU, TOBRUK, RUDÝ BARON

v případě změny místa konání 
koncertu budete informováni na 

stránkách MKS


