
Medový jarmark, zdobení perníčků, 
Konrádyho dudáckou muziku z Domažlic, 
ochutnávky vína, cimbálovou muziku 
Verbuňk, divadlo Krapet, divadelní společnost 
Divoch ... to vše a ještě mnohem více jste měli 
možnost vidět 13. září 2008 na slavnostech 
Stříbrského babího léta. Velice nás těší 
vysoká účast návštěvníků. Do sbírání razítek 
se letos zapojilo 300 účastníků. Věříme, že 
jste byli s programem spokojeni a děkujeme, 
že jste si udělali čas na prohlídku stříbrných 
památek. V rámci Stříbrského babího léta se 
letos poprvé konaly i Pivní slavnosti, které 
rovněž přilákaly mnoho návštěvníků. Ráno 
počasí vypadalo velice chmurně - nikoliv na 
babí léto, ale spíše na deštivý podzimní den. 
Nakonec se ale vyklubalo  sluníčko, a tak lidé 
přišli. „ Moc se mi líbila Konrádyho dudácká 
kapela,“prozradila paní Bezděková, která 
se na městské oslavy do Stříbra vypravila  
z Plzně. Prý pozvánku zaslechla v rozhlase  
a nemohla si ji nechat ujít. „ Mě nadchla 
zejména pohádka pro děti: Příběhy včelích 
medvídků. Divadelníci měli opravdu skvělé 
převleky. Toho pavouka jsem se bála i já,“ 
prozradila slečna Tereza Hudáková. Všem 
účinkujícím děkujeme a těšíme se na 
spolupráci v příštím roce.                 dP. 

STŘÍBRSKÉ BABÍ LÉTO SKLIDILO ÚSPĚCH

Dnes se dočtete :
●  Josef Dvořák vyprodal kino

●  zahájení tanečního kurzu  

●  V3SKA a Tleskač 

●  události ve Stříbře

●  pozvánky MKS



Znáte to, jdete po ulici a najednou vás 
někdo osloví, požádá o chvilku vašeho 
času, začne se vyptávat, zapisuje si něco 
do papíru…. poděkuje a zmizí. V lepším 
případě, pokud se vám neztratí peněženka, 
jde o  agenturního pracovníka v terénu 
provádějící průzkum. Dnes existuje mnoho 
dobře prosperujících agentur, které na 
zakázku vyhotoví jakýkoliv druh průzkumu 

– nejčastěji asi veřejného mínění.
N e j s e m  m i l o v n í k e m  p o d o b n ý c h  

průzkumů, výzkumů a statistik, ale občas 
si rád ze zvědavosti přečtu některé z 
uveřejněných výsledků. Závěr jednoho 
z takových celosvětových výzkumů mne 
velice překvapil, a to ten, který publikovala 
finanční skupina AXA…

Čeští penzisté by měli nejen se svým 

důchodem vyjít, ale dokázat z něj ještě 
i ušetřit. A to dokonce přes tisíc korun 
měsíčně. 

Pokud jste penzista a myslíte si, že je to 
nějaký vtip, tak přísahám - opravdu není.

A pokud jsem vás rozesmál??... věřte, 
že úsměv se vám rychle ztratí, až si k vám 
někdo brzy přijde půjčit. 

                                                Šfr.

ÚVODNÍK NA ŘÍJEN



JOSEF DVOŘÁK VYPRODAL KINO SLÁVIA
Vstupenky na známou pohádkovou hru, 
kterou ve Stříbře uvedl populární herec  
a vypravěč Josef Dvořák, byly vyprodané 
již 3 týdny před představením. Být ale větší 
kapacita kina, prodalo by se vstupenek 
daleko více. Josef Dvořák patří řadu let  
k nejobl íbenějším komikům. Že to  
s publikem stále dokonale umí, dokazoval i 
na jevišti kina Slávia dne 9. září v komedii 

Lucerna, aneb boj o lípu, napsané na 
motivy A. Jiráska. Věříme, že všichni diváci 
byli spokojeni, a během večera se bavili. 
 Josef Dvořák nežije jen divadlem, ale již 
několik  let se naplno věnuje tenisu. Jak 
říká, život nyní rozděluje na dobu před 
tenisem a po tenise. V době před tenisem 
byl oporou Divadla Semafor, ztvárnil řadu 
filmových a televizních rolí, dříve ho děti 
znávaly z oblíbeného Malého televizního 
kabaretu, ty dnešní si rády poslechnou 
v jeho podání třeba Maxipsa Fíka, nebo 
Boba a Bobka. Dospělí znají jeho postavu 
z Nemocnice na kraji města. Můžou se 
také jít podívat na některé z představení 
Divadelní společnosti Josefa Dvořáka, se 
kterou objíždí republiku. Celou kariéru ho 
provázely role vodníků - v divadle i ve filmu 
jich hrál celou řadu. 

Rozhovor:

Pavla: „ V programu k Vaší hře Lucerna, 
aneb boj o lípu jste uveřejnil fiktivní 
dopis panu A. Jiráskovi, na jehož motivy 
vznikla Vaše hra. Proč jste zvolil zrovna 
tento způsob přiblížení děje divákovi?“  
„Já Vám ani přesně nevím. Chtěl jsem 
upozornit na to, že si neděláme legraci 
z autora – z klasiky, ani ji nechceme 
zlehčovat. Naopak jsme jim strašně 
vděční. Spousta věcí se z klasiky opakuje 
a vynořuje zpátky, a nás baví tyto věci 
konfrontovat mezi sebou.Myslím si, že 
není úplně nešťastná… Vždycky si chci  
s divákem povídat. A povídat si i s autorem, 
který kdysi před 100 lety , před 150 lety 
uvedl tuhle hru. Tam se odrážely problémy 
té doby a najednou zjistíte, že na řadu 
podobných problémů narazíte i dnes.“

Pavla:„ Vybíráte si hry od českých 
autorů, aby byly známé divákovi. Sám 
si je upravíte podle svých představ.  
V jednom rozhovoru uvádíte, že nejde 
o satiru. O co tedy jde, jestli můžete 
přiblížit?“    

„Vy jste strašně připravená. Vy jste to 
četla. To je úžasný! Jak jsem řekl nejde  
o satiru. Záměrně si vybírám hry, které by 
měl divák znát a s klasickým provedením 
porovnat. Dokonce se nám podařilo  
s Lucernou v Hronově za přispění televize 
natočit hronovské představení Lucerny 
a dvě hodiny po nich jsme šli na jeviště 
my. A prakticky pro stejné publikum jsme 
odehráli Lucernu naší. Pro všechny to byla 
úžasná zábava. Když jsem to následně 
nabídl spoustě jiných divadel, nikdo už 
na to nereagoval. To mě mrzí. Já nevím 
z jakého důvodu, protože takhle jsme 
udělali Revizora. Divadlům, které je měli na 
repertoáru, jsme řekli pojďte to udělat, nám 
je to jedno v jakém pořadí budeme hrát. 
Kdo Vám nabídne takovouto konfrontaci, 
že během jednoho večera můžete vidět dva 
úplně různé pohledy na komedii. Kamenná 
divadla couvají. Dávají od toho ruce pryč. 
Ani se nevyjadřují.“ 

Pavla: „Můžete mi vysvětlit podtitul 
hry Lucerna, který zní: Odehrává se 
po skončení slavné pohádkové hry na 
zvláštní žádost a riziko všech diváků?“
„No no no. Tomu neporozumíte, protože 
to byl původní záměr. Během zkoušení 
jsme od tohoto záměru upustili. Jenomže 
já už jsem jí měl napsanou v programu,  
a už tomu nešlo zabránit. Takže je to svým 
způsobem mystifikace.“

Pavla: „Dále jsem se o Vás dočetla, že 
každou debatu bleskově stočíte na téma 
tenis. Tento sport Vás pohltil přibližně 

před 8 lety natolik, že nyní rozdělujete 
svůj život na dobu před tenisem a po 
tenisu. Jak jste se k tenisu dostal, a čím 
Vás tak nadchl?“
„ To by bylo dlouhé povídání, jak jsem se 
k tomu dostal. Začalo to před osmi lety  
a opravdu mě to tak nadchlo, že jsem 
si našel trenéra, který měl chuť se mnou 
zabývat, a začal mě tenis od začátku tenis 
učit. Strašně mě to bavilo a baví. Jenomže 
teď mám pauzu už asi druhý měsíc, protože 
jsem si vyrobil tenisový loket, absolvoval 
obstřiky a všechny možné léčby elektrodami 
a akupresurou. Teď už mám ruku  
v pořádku, ale dbám na varování doktora, 
který mi radil, že to nechce uspěchat. Dal 
mi termín do Vánoc. Nechci nikdy aby se 
mi to vrátilo. Teď momentálně tenis pouze 
sleduji v televizi.
             
Roman: „Já jsem viděl asi před osmi 
lety uvedenou hru Lucerna v televizi. 
Tam ti herci nemohli ani hrát, jak se 
smáli…Držíte se striktně textu?“
„Ne ne ne. Já jsem se nikdy nedržel striktně 
scénáře. Tuhle benevolenci jsem získal  



Brány škol se po prázdninách otevřely i novým adeptům na vzdělání, prvňáčkům. Nyní mají za sebou měsíc povinné 
školní docházky. Přejeme vám mnoho úspěchů, aby se vám v životě dařilo a dostávalo se vám jen samých úspěchů. dP.

                                                                                                                          fotografie poskytla p.Trávníčková

PRVŇÁČCI ZASEDLI DO ŠKOLNÍCH LAVIC

u režisérů už v době, kdy jsem do divadla 
nastupoval. Mě nebaví se text naučit, 
zafixovat ho, a pak ho večer co večer  
v neměnném podání opakovat. To mě 
vůbec neláká. I když je to možná snadnější, 
nechci říkat jednodušší. Každý hrajeme 
divadlo jinak. Já ho hraji po svém. Jak říká 
můj kamarád: „Tak, jak mi zobák narostl.“ 
(smích)

Roman: „A jste rodilý vodník?“
„ Ne ne, to ne. To určitě ne. Zaškatulkovali 
mě, ale to není tak důležitý.“

Pavla: „Hrajete přibližně 130 – 150 
představení za rok a podle informací jste 
se i tenisu věnoval až 4x týdně. Jak to 
všechno zvládáte?“
„ To minimálně 4x týdně. Uvědomte si, že 
to bylo deset dní, kdy jsem byl na zájezdě 
a tam jsem hrál tenis. Všude na kurtech, 
kam přijedu mám kamarády. Všude, kde 
hraji divadlo. Našel jsem vždycky lidi, kteří 
v tom městě tenis hrají. To není žádný 
problém. Ve Stříbře, když půjdeme, tak 
se za chvíli seznámíme s tenisty. Už vím, 
kam mám jít. Co se týká divadla, nechci 
hrát víc představení než hraji. Mě by to 
nebavilo. Divadlo mě musí bavit. Já se na 
něj musím těšit. A nechci ho hrát jenom 
proto, že produkci se daří zajistit vyšší 
počet představení. To by mě nelákalo. Já 
musím mít z představení radost.“

Pavla: „A kterou večerníčkovou postavu, 
s Vámi propůjčeným hlasem, jste měl 

nejraději?“
„ To je obvyklá otázka novinářů. A na to se 
nedá odpovědět zase ne jinak než obvykle. 
Já jsem žádnou nedělal nerad. Všechny 
mě bavily. Já je mezi sebou nesortýruji  
a nedávám nikoho na první místo, na druhé. 
U mě jsou všechny v jedné řádce na stejném 
stupínku. Zrovna včera jsem strávil večer  
v rozhlase. Točili jsme sedm dílů večerníčků 
Hajaja. Už mě pusa bolela a oči zrazovaly. 
Paní režisérka mě přistihla několikrát říkat 
jiný text, než jsem měl napsaný na lejstrech 
před sebou. Ale byla tak tolerantní, že mě 
nezastavovala. 

Pavla: „Prozradíte tedy, která filmová 
role Vám byla nejbližší?“
„Vidíte, že ty otázky už jsem Vám odpověděl 
předtím. Krásnou roli jsem si zahrál  
v seriálu Cirkus Humberto, v Kuchařovi 
Svatoplukovi…To je těžký říkat, že tuhle 
máte rád. Já jsem měl štěstí, protože jsem 
klaun, tak mi byly přidělované role, které 
nebyly těžké, a které by nebyly úplně proti 
mému naturelu.“

Roman: „Kuchaře Svatopluka opakují. 
Vrátil byste se k němu, kdyby Vám to 
někdo nabídl? Vždyť to byl tahák…“
„No jenomže dneska už je jiná technologie 
a tohle už je zastaralé. Předtím to byl objev. 
Pan Dietl vymyslel tuhle recepturu a dal 
možnost divákovi zasahovat do děje. To 
všechno bylo tenkrát nóvum. Dneska je to 
naprosto běžná věc. Už by to bylo umělý 
nastavování, jako například Nemocnice.  

Protože je zájem diváků, tak televize 
vyjde vstříc. Takhle by vypadalo i další 
pokračování Svatopluka a nebyl bych tím 
nadšený.“

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně 
úspěchů.
Rovněž chceme poděkovat květinářství 
Duma za kytice pro účinkující.       dP.



Konec letošního léta a začátek září byl 
navzdory meteorologické situaci pro stříbrské 
ostrostřelce opravdu horký. Na toto období se 
totiž sešlo tolik akcí, že pro příslušníky sboru 
prakticky neexistoval volný víkend. 

30.8.2008 – Svěcení ostrostřeleckého 
kanónu

Koncem srpna vyvrcholila snaha stříbrského 
sboru o pořízení vlastní dobové „bojové techniky“, 
tzn. repliky historického polního kanónu. Křest 
ohněm kanón již prodělal začátkem léta v bitvě 
o zámek Líčkov (reportáž přineseme v některém 
z příštích čísel) a nyní přišlo na řadu vyprosit pro 
něj požehnání Boží.

Na tuto, pro stříbrský spolek letošní stěžejní 
akci, přijalo pozvání řada hostů; kromě zástupců 
pražských a rakovnických ostrostřeleckých sborů 
to byl především Sbor Loketských ostrostřelců, 
se kterým stříbrští spolupracují již od samého 
založení spolku.

Vlastnímu slavnostnímu posvěcení děla 
předcházely tradiční Výroční střelby „O krále 
střelců“, konané na střelnici v Kladrubech. 
Po polní mši, kterou celebroval Lord Biskup 
Egmantonský Edwin Wagner, následovaly 
střelby do malovaných terčů. Dle historických 
pravidel se střílelo na padesát kroků, v rámci 
objektivity pouze z jedné a té samé pušky  
a každý střelec měl jen jednu ránu. 

Hosté stříleli do terče s motivem stylizovaného 
stříbrského městského znaku (autorka  
G. Löblová) a Králem střelců – hostů pro rok 2008 
se jistou ranou stal setník loketských ostrostřelců 
Ignác Kalinko. Stříbrští střelci, jakožto domácí, 
stříleli do terče, jehož motivem byl starý stříbrský 
pivovar (autor M. Volena) a Králem střelců pro 
rok 2008 se nakonec stal Petr Volena.

Po střelbách se celá společnost přesunula 
na oběd do Gastra Zlatý kalich, a poté byla 
pro všechny připravena prohlídka Městského 
muzea ve Stříbře. 

Po „polední pause“ napochodovaly všechny 
sbory před budovu radnice, kde proběhl 
slavnostní ceremoniál. Po přivítání hostů 
setníkem stříbrského sboru a nezbytných 
salvách proběhlo slavnostní povýšení vybraných 
stříbrských střelců. Následovalo slavnostní 
vyhlášení Králů střelců a oba králové měli 
tradičně čest setnout láhev sektu šavlí.

U příležitosti této slavnostní akce byl Lord 
Biskup Edwin Wagner přijat do sboru stříbrských 
ostrostřelců jako polní kurát. Jako výraz vděku 
a úcty bylo Lordu Biskupovi slavnostně předána 
listina, jíž se stříbrští ostrostřelci zavazují, že 
ho budou ctít jako duchovního správce sboru 
a že se zároveň Christ Church Pro -Cathedral  
(pomocná katedrála v diecézi Windlesham) 
stává kostelem sborovým. (Na vysvětlenou: Dle 
staré ostrovní tradice má každý sbor zasvěcen 
vlastní svatostánek.) Pro stříbrský sbor je velkou 
ctí, že Lord Biskup toto poslání s povděkem 
přijal.

Po všech nezbytných náležitostech mohlo být 
přikročeno k samotnému posvěcení kanónu, 
kterého se samozřejmě zhostil novopečený 

polní kurát stříbrských ostrostřelců Lord Edwin 
Wagner. Na závěr ceremoniálu ještě Lord Biskup 
požehnal nastoupeným sborů a následoval tolik 
očekávaný výstřel z děla.

Jako poslední bod programu a vlastně svým 
způsobem překvapení pro hosty a diváky zazněly 
dvě verze zbrusu nové hymny Stříbrského 
sboru, jejichž autorem je stříbrský občan a „pan 
muzikant“ Robin Sekanina.

Technický popis kanónu.
Hlaveň kanónu byla na zakázku odlita dle 

historického originálu; odlitek je ze šedé litiny a je 
v něm zalita silnostěnná zakovaná trubka, čímž 
byla z praktických a bezpečnostních důvodů 
snížena ráže na 40mm. Odpalování je tradiční 
a historicky věrné, tzn. že se prach na pánvičce 
zapálí pomocí doutnáku nebo též luntu, oheň 
prošlehne zátravkou do nábojové komory, kde 
vznítí prachovou slož a expanzí plynů vzniklých 
prudkou oxidací (hořením) prachu dochází  
k výstřelu.

Lafeta je postavená z dubového dřeva, 
samozřejmě přesně podle dobového originálu, 
resp. dobových výkresů, kola jsou loukoťová  
a původně pocházejí jakéhosi koňského potahu. 
Veškera kování a kovové prvky byly vyrobeny 
členy sboru dle historických podkladů a předloh, 
a není bez zajímavosti, že za tím účelem byla 
pořízena a vybavena kovářská výheň.

Členové sboru odpracovali na výrobě kanónu 
přes 200 hodin a je tedy na místě poděkovat 
především příslušníkům „ostrostřeleckých“ rodin 
za jejich trpělivost a podporu při stavbě kanónu. 
Dále stříbrský sbor děkuje Truhlářství Řezníček, 
za dodání a zpracování materiálu,  a kolektivu 
zámečníků AFL Stříbro za konzultace a rady 
týkající se kovových součástí. 

5.-7.9.2008 - Setkání hornických měst  
v Mostu

Jako již tradičně, i letos přijali členové 
stříbrského střeleckého sboru pozvání Hornicko-

historického spolku Stříbro a doprovázeli horníky 
na Hornických slavnostech v Mostě jako jejich 
garda.

13.9.2008 – Dny evropského dědictví
U příležitosti DED uspořádal stříbrský sbor ve 

své nové klubovně – Koubkově brance – bohatý 
program. Kromě samozřejmého podepisování 
pasů DED, byly v prostorách branky pouštěny 
střídavě staré filmy o Stříbře a prezentace 
ostrostřeleckého sboru. 

Zároveň tam probíhala již tradiční výstava 
militárií ze sbírek příslušníků sboru, tentokrát na 
téma „Samostatná obrněná brigáda ve Velké 
Británii“. Sešla se tu pozoruhodná kolekce 
historických exponátů od běžných předmětů 
denní potřeby až po základní pěchotní výzbroj 
(např. kulomet BREN, či puška Enfield No.4 
Mk.1). Výstava byla navíc obohacena o exponáty, 

která zůstaly v pozůstalosti po stříbrském občanu 
– členu brigády – panu  Karlu Duchkovi.

Před budovou pak probíhaly regulérní střelby  
„O (dětského) Krále střelců“ Střílelo se 
samozřejmě ze vzduchovky, ale do malovaného 
terče a podle ostrostřeleckých pravidel. Vítězem 
se stal …(prosím doplň)

14.9.2008 – Reprezentace města na 
Sdadtfestu v Dinkelsbühlu

Již podruhé vyrazil takřka kompletní sbor 
stříbrských ostrostřelců spolu s dobrovolnými 
hasiči a děvčaty ze … (prosím doplň odkud byly 
selky) do partnerského města Dinkelbühlu na 
jejich tradiční stadtfest. 

Při náročném pochodu nádherným gotickým 
městem členové sboru jako vždy osvědčili svojí 
pořadovou přípravu a na rozdíl od německých 
kolegů prošli celou trasu pevným pochodovým 
krokem.

Na místním rynku ostrostřelci předvedli 
ukázkovou salvu a zvuk jejich Lorenzů 
naprosto přehlušil předchozí salvu ostrostřelců 
německých. Průvodce celou slavností pan 
Bursík to komentoval slovy: „Zase jste byli 
lepší…!“

Pak následovala volná prohlídka místních 
pamětihodností,  dobových stánků (vietnamští 
trhovci nedorazili) a řemesel, a samozřejmě 
návštěva místních pivovárků a gasthausů atd. 
Je na místě poděkovat městu, za zorganizování 
návštěvy stadtfestu a panu Bursíkovi za 
„průvodcovství“ a pomoc. 

Další víkend se někteří členové sboru účastní 
akce „Osudové osmičky“, někteří jedou s horníky 
na Setkání hornických měst do Pezinoku,  
a  27.9.08 se v Sokolově zahajuje putovní výstava 
malovaných terčů současných ostrostřeleckých 
sborů z celé republiky, na které mají stříbrští 
střelci nemalé zastoupení. Ale o tom až příšte…

                                                                      -ej-  

historického spolku Stříbro a doprovázeli horníky 



Znovu se necháme vést možnostmi 
námi využívaného fotoarchivu. Ty nás 
z Kostelního náměstí jednoznačně 
n a s m ě r u j í  k  u l i c í m  H r a d e b n í   
a Boženy Němcové. Na úrovni  
průhledu Židovskou brankou věnujeme 
pozornost místu stávající garáže 
vpravo. Tam se  snad ještě počátkem 
osmdesátých let (20.stol) tyčil štít 
jednoposchoďového domu čp.115. 
Jeho jinak fádní průčelí ozvláštňoval 
půlkulatý vchodový portálek a k němu 
přidružená přístupová rampa. Dům, ač 
po válce neobydlen, přetrvával a chátral 
až do cca poloviny let osmdesátých 
(20.stol.). Dokonce se do posledních 
okamžiků pyšnil i příslušnou tabulkou 
s číslem popisným. Pro žáčky, 
docházející tudy do hudební školy, 
bývalo toto úzké a potemnělé zákoutí 
místem zkoušky odvahy – zejména 
pak v období krátkých zimních dnů.
Do obloučku vykroužený portál zdobil 
kdysi rovněž i dům čp.122 v ulici Boženy  
Němcové. Já osobně sice pamatuji již 
jen torzo přízemní zdi, avšak z těsně 
poválečné fotografie lze vysledovat (ač  
nejasně, přece ale jen v dostačující 
míře) existenci jednopatrového stavení 
v této části fronty ulice. Pro moji 
generaci klukovské party „Kostelňáků“ 
se ale už tenkrát za vraty s čp.122 
prostírala tzv. „Hrdličkovic zahrada“.
Pokračujeme-li odtud doprava, máme 
před sebou místa, která bych ve 
vzpomínkách nazval srdcem této ulice. 
V pořadí první celistvě zachycená 
budova nese čp.126 a v době pořízení 
daného snímku (někdy krátce po válce) 
zde sídlilo městské muzeum, posléze 
pasované dokonce na muzeum okresní. 
Dále navazuje čp.127 a sousedící 
čp.128. U posledně zmíněné položky 
stojí za povšimnutí původní podoba štítu 
do ulice. Ve dvoře čp.128 provozoval 
po r.1945 svoji firmu p. Olexa. Jednalo 
se o autodílnu a přidružené obory 
opravárenství, s čímž snad souviselo 
i to, že na ulici, přímo před zmíněnou 
provozovnou, delší čas postávala dvě 
volně přístupná nákladní auta (snad 
trofejní - z výzbroje wehrmachtu,  
z nichž jedno bylo oděno v pískové 
kamuflážní zbarvení). Běžní zákazníci 
ale bývali řešeni operativně, přičemž 
je vhodno podotknout, že se zhusta 
jednalo o opravy selských žebřiňáků  
a valníků. Všeobecná motorizace zněla 
tehdy ještě jako hudba budoucnosti  
a koňský potah byl tudíž zcela běžnou 
záležitostí. A to dokonce i u armády.
Jak z posledního snímku patrno, ani 
druhá polovina let sedmdesátých 
ještě neodkázala obložit chodníky  
a další volné plochy (včetně trávníků) 
parkujícími vozidly. Za historičnost 
našeho záběru lze považovat starší 
podobu čp.124 a125 (prostřední dva 
domy – odleva). 
 
                            připravuje Franta Samec

VZPOMÍNÁME NAD „ STARÝMA FOTKAMA“



Město Stř íbro jakožto město 
královské vznikalo na základě 
územního plánu. Proto máme 
Masarykovo náměstí pravidelného 
tvaru, ulice vybíhají rovnoběžně, 
pokud jim to terén na ostrohu 
n a d e  M ž í  d o v o l u j e .  P ů v o d n í  
staré město kolem obdélníkového  
náměstí a 14 ulic bylo obehnáno 
hradbami, v nich stály dvě mohutné 
brány- Chebská v Benešově ulici 
a Pražská na ulici Plzeňské. Po 
obou jsou dodnes patrné proluky 
- u obchodu Kamila a v ohbí 
Plzeňské u hospody  Sherwood. 
P í š e  s e ,  ž e  b r á n y  m u s e l y  
ustoupit stavbě císařské silnice 
spolu s několika dalšími domy  
a zahradami.  Pod starým městem 
vyrostlo město nové na jižním 
svahu k řece , což si vynutilo další 
ohrazení. Měli jsme tedy hradby 
n ě k o l i k e r y,  z v l á š t ě  s m ě r e m   
k jihu, vyšší i nižší, podle terénu, 
z lomového kamene, vyztužené 
četnými polokruhovými  baštami.  
Hradby byly  prolomeny  Mostní 
branou, Chebskou a Pražskou, 
Židovskou a také Koubkovou  u 
dnešní čističky. Zbytky hradeb 
jsou dodnes patrné a přinášejí 
těm, na jejichž pozemku stojí, 
trvalé  nesnáze s jejich údržbou 
a zachováním. Dostatečně patrné 
jsou také v parku ve východním 
směru od města. 

Některá literatura uvádí, že 
hradební systém zpevňovalo až 17 
bašt. Dochovala se jediná, říká se 
jí husitská, je nad benzínkou Agip. 
Zůstala zachována i při stavbě 
nové si ln ice,  otevřené 19.11.  
1954 mostem Míru. Pan Vešta, 
můj předchůdce v psaní městské 
kroniky, se zmiňuje o své velké 
zásluze, že se bašta uchovala. 
U bašty   můžeme zřetelně vidět, 
jak silné hradby byly.

Poslední stříbrská bašta byla 
přestavěna pravděpodobně v 18. 
století na obytný dům  č. 333. 
Je v půdorysu polokruhová, cele 
omítnuta. V průčelí najdeme portál 
s letopočtem a nad ním kartuši 
s monogramem IHS a číslem 
domu 333. Pan František Samec 
na  stránkách www.starestribro.
cz/plzenska. html uvádí fotografii 
d a t o v a n o u  1 9 5 3 ,  k d e  v c h o d   
s portálem a letopočtem funguje 
jako přízemní okno. Na portálu je  
letopočet MDCCV, což je 1705. 

 Okna směrem z hradeb zůstala 
úzká, podobná střílnám. Naopak 
do města , kde je také vchod, 
n a j d e m e  o k n a  v ě t š í ,  u r č i t ě  
přestavovaná v době vytvoření 
obytného stavení. Uvnitř si někteří 
pamatujeme štukovou výzdobu 
na stropě v restauračním sále  
v 1. patře. Pánové Kamper a Wirth 

štuky  v roce 1908 popisují jako 
věnec třešní s rozetou. Do patra 
vedlo  schodiště  se zábradlím ve 
tvaru vinné révy a monogramem 
TH v páskoví. 

Na starou baštu vzpomíná i paní 
Johanna Čechová v knize Stadt 
Mies,  vydané v Dinkelsbühlu 
zřejmě roku 1957 bývalými rodáky 
z města Stříbra. Pod zkratkou 
HB jsou uvedeny vzpomínky 
na domov. Převzato ze zprávy 
Matthiase Hromady, bohužel 
nedatováno. Cituji:

U paty Smutečního vrchu zůstala 
pouze jediná po dnešní časy. 
Stála mimo život a shon města. 
Zasněné, klidné a tiché místo 
k bydlení.  Přístup do horních 
pater umožňovaly pouze dřevěné 
schody. Z nich potom vedly  
z  p r v n í h o  d o  d r u h é h o  p a t r a  
malé točité schody, jež měly  
v dříku krásné mělké dřevořezby 
listoví a vinných hroznů. Později  
v horních patrech vznikly pěkné 
větší místnosti. Nejvýše položený 
pokoj byl obzvlášť velký, měl 
na  s t ropě  pěkné  deko ra t i vn í  
š t u k o v á n í .  O k n o  v  p ř í z e m í  
směrem do zahrady mělo ve 
svém rámu reliéfní dřevořezbu. 
Je dost dobře možné, že buď 
jsou obě řezbářské práce dílem 
jednoho autora a nebo je alespoň 
jedna osoba zadala. Samotná 
bašta nemá žádný sklep, ale 
od paty spodního příkopu vedla 
severozápadním směrem k baště 
chodba. Poslední majitel Lorenz 
Mayer ji v zadní části zazdil  
a přestavěl  na sklep. Postupem 
času bylo u bašty zasazeno mnoho 
ovocných stromů. Tím vznik la 
krásná zahrada, která byla na 
jaře v záplavě květů překrásným 
místem. Předposledním majitelem 
byl horník Peter Brumel a před 
ním jistý Pack. Tak se ještě  
v našich dobách (před 2. světovou 
válkou) tady říkávalo v Packově 
zahradě. ( Im Pack’ns Garten). 
S t ř í b r š t í  o b č a n é ,  t o u ž í c í  p o  
odpočinku, ji prý za slunečních 
dnů a o svátcích pro její hezkou  
a zvlášť romantickou polohu často 
navštěvovali. Někdejší majitel se 
totiž údajně staral o hudbu a dobře 
chlazené pivo. Podle vypravování 
starých lidí snad dokonce výše 
zmíněný sál využíval k tanci. 
Potud citace.

24.6.1987 po dlouho trvajících 
opravách objektu byla městu 
předána do užívání tak zvaná 
Husitská bašta v západních 
hradbách u  v jezdu do města 
od nového mostu. Její statické 
zabezpečení provedla v roce 
1974 Geoindustria Stříbro. Tento 
odstavec je z knihy Stříbro 2000. 

Vím, že se zde konala různá 
významná setkání i se zahraničními 
hosty. V archivu města jsem 
zásluhou pana Vítězslava Šoltyse 
našla ne kroniku, ale jakousi 
pamětní knihu, celou věnovanou 
Husitské baště. Slavnostní 
otevření se konalo dne 24.6. 1987 
a byli přítomni pracovníci ÚV 
KSČ, západočeského KNV, ONV 
Tachov, ze SUPRMO Praha 

architekt Hyzler, za RP Brno 
ing Woletz , za Geoindustrii 
RNDr. Šťáva a další. Pak se na 
Husitské baště střídá návštěva 
za návštěvou. Mnohé jsou velmi 
zajímavé. 

Dne 24. 11. 1987 přijel do Stříbra 
a navštívil baštu ruský režisér  
a  h e r e c  S e r g e j  B o n d a r č u k , 
narozen 1920. Nejvíce se proslavil 
svým filmem Osud člověka, který 
režíroval a hrál hlavní roli Andreje 
Sokolova. Dokonce se v pamětní 
knize o baště píše, že za fi lm 
dostal Bondarčuk kromě jiných 
„východních“ ocenění, jako jsou 
Leninovy řády, i sošku Oskara. 
Až se někdy tento fi lm objeví 
pro pamětníky, ráda si popláču 
n a d   o s u d e m   č l o v ě k a ,  o b ě t i  
stalinských represí. 

6.6.1988 při setkání účastníků 
tachovského filmového léta přijel 
na baštu i Dušan Klein a zápis mu 
děkuje za natočení „básníků“. 

V  6 6  z á p i s e c h  n a j d e m e  
mnohokrát ruské podpisy 
z družebních návštěv ze 
Sovětského svazu a časté jsou 
p o  r o c e  1 9 8 9  z á p i s y  N ě m c ů   
z Vohenstraussu, D i n k e l s b ü h l u ,  
T i r s c h e n r e u t h u ,  protože i po 
sametové revoluci jsme se chlubili 
krásně opravenou baštou. 

HUSITSKÁ BAŠTA



Hezký je zlom: Dne 3.1.1990 zde 
se podepsali sovětští pionýři ze 
Sverdlovska, dnes Jekatěrinburk 
na Urale,  a 9.3. 1990 delegace 
hostí z Vohenstraussu, kde dobře 
přečtu jméno nedávného starosty 
Josefa Zilbauera a zesnulého 
propagátora německo-české 
spolupráce Fritze Kollera. Ještě 
nemohu opomenout návštěvu 
amerických veteránů  16. obrněné 
divize z 2. světové války, kteří ke 
svým podpisům do knihy připojil i  
i adresy. 

S c h á z e l i  s e  z d e  d ě l n i c e  
z  Te x t i l a n y ,  p ř e d s t a v i t e l é  
n e j v y š š í c h  o r g á n ů  K S Č   
a  v l á d y  r e p u b l i k y  ,  n o s i t e l é  
řádů a děti při mírové slavnosti.  
V  n i c h  v l a s t n ě  p o k r a č u j e m e  
našimi městskými slavnostmi. Je 
to moc zajímavé čtení. 

Několik let si baštu pronajímali 
manželé Markéta a Dan Koblenovi 
a vystavovali tam keramiku svou  

i svých známých. Také si pamatuji, 
že tu vystavovávala tachovská 
výtvarnice  paní Zaj íčková.

Paní Ivana Osmiková ze 
stavebního odboru města mi 
o b s t a r a l a  s e z n a m  z n á m ý c h 
nájemců bašty. Od 1. 11. 1998  
do března 2002 byl nájemcem 
pan Zdeněk Vacek, pak Richard 
Paška. Od 1.6. 2003 do 31.5. 2005 
se bašta proslavila nájemcem 
Petrem Benešem, říkalo se tam 
U Kravála, dobře se tam vařilo a 
návštěvníky různých městských 
slavností vítal personál kávičkou 
nebo jiným nápojem. Pak je 
tu firma GB Logistik a od 1.5. 
letošního roku neobsazeno. 

Tak vlastně po 20 letech zeje 
Husi tská bašta prázdnotou. 
U v i d í m e .  A ž  p ů j d e t e  p ě š k y  
městem, vyjděte ty staré schody, 
zastavte se u historického portálku 
a vzpomeňte, co už bašta zažila. 

Zdroje informací pro tento 

článek byly opravdu různorodé  
a v průběhu stati je uvádím.    

                    Kronikářka města 
                Jindřiška Netrvalová

     Významná událost proběhla v prostorách 
muzea dne 28.srpna. Hornicko – historický 
spolek ve Stříbře křtil své DVD, které 
zahrnuje historické důlní mapy stříbrského 
revíru. DVD připravil Karel Neuberger, 
grafickou úpravu provedl Jiří Milt. Kmotry 
důležitého aktu se stali významní hosté: 
Olga Kalčíková (náměstkyně plzeňského 
hejtmana), Kamil Šmida (ČBÚ Plzeň)  
a Alexandr Hykel (ČBÚ Praha). „Chtěl bych 
poděkovat těmto lidem za podporu našeho 
spolku,“ začal svůj projev Karel Neuberger, 
„Musím říct, že je za námi vidět vykonaná 
práce,  ve štole i ve skanzenu. A budujeme 
dál. Myslím si, že i v publikační činnosti 
vzorně reprezentujeme naše horní město. 
Před dvěma lety jsme již vydali knihu  
o stříbrském hornictví. Při shromažďování 

dat se nám podařilo získat mnoho a mnoho 
dokumentů, a byla by škoda je nezveřejnit. 
Proto vzniklo toto DVD, kde naleznete 
nejkrásnější mapy z našeho revíru. Nyní je 
můžete porovnat s jinými revíry. Ten náš se 
ovšem nemůže vyrovnat Jihlavě, Kutné Hoře 
nebo Příbrami…ani to nechceme. S DVD 
vychází současně i kniha, která obsahuje 
fakta dosud nikde publikovaná. Kniha je 
dokumentem celé hornické éry ve Stříbře  
a DVD pak všem zájemcům přiblíží  
oblast v mapě. Také jsme si dovolili 
vydat prospekt s přehledem všech štol 
otevřených veřejnosti.“ 

    Olga Kalčíková všem děkovala, ale 
přítomné nepotěšila svou zprávou, že 
opouští svou pracovní pozici. „Normálně 
toho moc nenamluvím,“ smála se, „dnes 

ale musím všem poděkovat za těch 
prima osm let s vámi. Poznala jsem 
opravdové přátelství a mnoho pracovitých 
a obětavých lidí. Za to jsem moc vděčná.“ 
Závěr události patřil promítání DVD a volné 
zábavě. Občerstvení zajistilo Gastro Zlatý 
kalich.      dP.

HORNÍCI KŘTILI NOVÉ DVD



 Starosta města Stříbra podle § 27 zákona č. 
130/2000 Sb.,  o volbách do zastupitelstev 
krajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů a podle § 15 
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do 
Parlamentu České republiky a o změně 
a doplnění některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, oznamuje:

I.
1.Volby do zastupitelstva kraje a Senátu 
Parlamentu ČR  se uskuteční: v pátek 
dne 17.10.2008 od 14.00 hodin do 22.00 
hodin a v sobotu dne 18.10.2008 od 
08.00 hodin do 14.00 hodin.

2.Místem konání voleb jsou okrsky:
II.
Volební okrsek č. 1:
volební místnost: Hotel U Branky, Plzeňská 
ul. 420 pro oprávněné občany s bydlištěm:
Americká,  Kladrubská, Lesní cesta, 
Na Vrchu, Nad Kučerkou, Nádražní, 
Partyzánská, Plzeňská ul. 288, 289, 336, 
339, 340, 342, 347, 354, 356-360, 362, 363, 
365-368,  408, 416, 420, 424, 461, 466-468, 
486, 496, 506, 553, 564-568, 572, 586, 597, 
606, 607, 609, 630, 650, 676, 677, 679, 686, 
697, 756, 770, 839, 977, 991, 1029, 1040, 
1146, 1276, 1349, 1356, 1358, 1361, 1446, 
1511, Polní, Přemyslova, Stodská, Tovární,          
V Lipkách, Vranovská, Vrchlického, část 
města - Lhota  u Stříbra

Volební okrsek č. 2:
volební místnost: Městský úřad, Masarykovo 
nám. 1 pro oprávněné občany s bydlištěm:
Alešova, Benešova, Bezručova, Boženy 
Němcové, Dostojevského, Dvořákova, 
Havlíčkova, Hradební, Husova, Jakoubkova, 
Jiřího z Poděbrad, Komenského, Kostelní, 
Kostelní náměstí, Mánesova, Masarykovo 
náměstí,Na Příkopech, Na Výsluní, 
náměstí Svobody, Pastýřská, Pivovarská, 
Plzeňská 24-36, 50-56, 73, 250, 266-269, 
315, 316, 319, 542, 642, 1342, Prokopa 
Holého, Ruská, Smetanova, Smuteční 

vrch, Sokolská, Tylova, U Červené lávky,  
V Domkách, Žižkova, 28. října, části města  
- Jezerce, Milíkov, Otročín, Těchlovice

Volební okrsek č. 3:
volební místnost: rest. U Kubinců, Západní 
před. 1036 pro oprávněné občany  
s bydlištěm: Hornická, Máchovo údolí, 
Myslivecká, Na Vinici, Na Vyhlídce, 
Revoluční, Rooseveltova, tř. 5. května,             
Ve Svahu, Vodičkova, Západní předměstí

Volební okrsek č. 4:
volební místnost: Klub důchodců, Třešňová 
ul. 1438
pro oprávněné občany s bydlištěm:
Jabloňová, Jiráskova, Krátká, Kruhová, 
Luční, Májová, Malá, Mírová, Ořechová,  
Sadová, Soběslavova 214, 500, 543, 
549, 716, Třešňová,  U Kaple, U Rybníka, 
Větrná, Višňová, Zadní 

Volební okrsek č. 5:
volební místnost: Základní škola, 
Gagarinova  ul. 1039
pro oprávněné občany s bydlištěm:
Gagarinova 748, 1039, 1187-1192, 1434, 
Nerudova, Palackého 533, 583, 584, 633-
637, 663-665, 689, 746, 747, 852, 1175-
1186, Soběslavova 509,  809, 810, 811, 
1003, 1026, 1293-1298

Volební okrsek č. 6:

volební místnost: Kulturní dům, Gagarinova 

ul. 1344

pro oprávněné občany s bydlištěm:

Brožíkova 959-972, Dukelská, Gagarinova 

818, 825, 918, 927, 928, 929, 930, 934-

937, 938-941, 953-956, 1496, K Floriánu, 

Máchova, Nerudova 696, 795, Palackého 

283, 631, 647, 717, 718, 773, 784, 792-794, 

808, 832, 836, 843, 844, 849-851, 877-879, 

931, 932, 951, 952, 973-976, 978, 979, 

1013, 1266, 1268, 1425, 1432,  Zahradní a  

část města – Butov, 46 E, 126 E

III.
1.Voliči bude umožněno hlasování do 
zastupitelstva kraje poté, kdy prokáže 
svoji totožnost a státní občanství 
České republiky (platným občanským 
průkazem nebo cestovním pasem České 
republiky). 
Voliči bude umožněno hlasování  do 
Senátu Parlamentu ČR poté, kdy prokáže 
svou totožnost a státní občanství 
České republiky (platným občanským 
průkazem, cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky 
anebo cestovním průkazem). 
Neprokáže-li uvedené skutečnosti 
stanovenými doklady, nebude mu 
hlasování umožněno.

Hlasovací lístky budou dodány všem 
voličům nejpozději tři dny přede dnem 
konání voleb. Ve dnech voleb volič může 
obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti.

2.V případě konání II. kola voleb do 
Senátu Parlamentu ČR se tyto uskuteční :  
v pátek dne 24.10.2008 od 14.00 hodin do 
22.00 hodin a v sobotu dne 25.10.2008 
od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební 
místnosti ve dnech voleb.

3.Volič hlasuje tak, že po opuštění 
prostoru určenéh  pro úpravu 
hlasovacích lístků vloží úřední obálku 
s hlasovacím lístkem před okrskovou 
volební komisí do volební schránky. 
Za voliče, který není schopen vložit 
úřední obálku s hlasovacím lístkem do 
volební schránky, může tak učinit jiný 
volič, nikoliv však člen okrskové volební 
komise.
          
Ve Stříbře dne 08.09.2008
                             Mgr. Miroslav Nenutil 
  starosta města

OZNÁMENÍ O DOBĚ A KONÁNÍ VOLEB do zastupitelstva  kraje a Senátu Parlamentu ČR   

  S odvoláním na zákon č. 247/1995 Sb. ,  
o volbách do Parlamentu České republiky, 
§ 16, odst. 1), určuji plochu pro vylepení 
volebních plakátů takto:

Křižovatka Vodičkova ul. a tř. 5. května
Palackého ul.
Křižovatka Třešňová ul. a Soběslavova ul.
Nádražní ul. u zastávky ČSAD 
(rest. Plzeňka)

   Uvedené plochy mohou bezplatně využívat 
všechny volební strany, koalice a kandidáti 
zaregistrovaní pro volby v roce 2008 do 
Zastupitelstva Plzeňského kraje a do Senátu 
Parlamentu České republiky v souladu s § 
16, odst. 1) a 2) výše uvedeného zákona. 
 
 Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem  
1. 10. 2008.

                     Ve Stříbře 19. 9. 2008

                     Mgr. Miroslav Nenutil

ROZHODNUTÍ STAROSTY MĚSTA



P o  m i s t r o v s t v í  P l z e ň s k é h o   
a Karlovarského kraje žactva zajížděla 
družstva mladšího žactva Baníku 
ve středu 10.9. k 4. kolu skupiny 
soutěže družstev do Domažlic.Děvčata 
měla postup do společného finále 
s Karlovarským krajem jistý a tak 
trenéři dali šanci závodnicím vybrat si 
disciplíny,které chtějí.

      V běhu na 60 m překážek Šárka 
Lukšová získala 3.místo v čase 11,3, 
sec.  a Tereza Slabá byla 6. s 13,1 sec. 
Z rozběhů na 60 m do finále postoupily 
Tereza Slabá a Tereza Rašínová 
shodným časem 9,3 sec. Ve finále byla 
lepší Slabá,zaběhla čas 9,4 a byla  
5. Šárka Lukšová letos vyhrála většinu 
běhů na 150 m,ve kterých startovala. 
Nejinak tomu bylo v Domažlicích,i když 
vítězství bylo velice těsné. Potřebovala 
k němu čas 21,8 sec.Dobře běžela 
Lenka Janotová,byla 6. časem 22,8 sec. 

       

Ve výšce chtěla Veronika Matulková 
skočit 141 cm. Její pokusy na nižších 
výškách byly zdařilé,ale chladno  
a začínající déšť však neumožnily 
výšku 141 cm zdolat.Přesto vyhrála 
výkonem 131 cm. 3.místo přidala Lenka 
Janotová(116 cm). Velmi početné bylo 
pole startujících v dálce. Za Baník 
získala body Tereza Rašínová,skočila 
velmi dobrých 417 cm. Hod míčkem 
patř í  t radičně k nejúspěšnějším 
d i s c i p l í n á m  B a n í k u .  V e r o n i k a  
Matulková své zdař i lé vystoupení 
zakončila vítězstvím výkonem 44,41 
m. body za 3. místo přidala Tereza 

Slabá(38,88 m. Nečekané 2.místo 
přinesl vrh koulí. Získala jej Lenka 
Janotová vrhem dlouhým  7,79 m.2 
body  přidala Anna Pašková (7,07 m) a 
1 Marie Pašková(6,87 m).  

 Poslední disciplínou byla 
štafeta 3x300 m. Baník Stříbro B 
(Pavliková,Poubová,Sumegová) byla 

4.(2:48,8 min.) a štafeta A(Kalistová, 
Mlynárová,Jarolímová )6. časem 2:49,5 
min. 

  V tomto  kole byla děvčata Baníku 
druhá a také celkově byla druhá. 
Postoupila do finále,které se koná  
v neděli 21.9.2008 v Klatovech.

                                         Moravec

ÚSPĚCHY ATLETŮ BANÍKU STŘÍBRO POKRAČUJÍ

Veroniku Sládkovou, starší žákyni oddílu 
atletiky Baníku Stříbro pronásledovala  
v letošním roce zranění. Přesto se svými 
výkony nominovala na mistrovství ČR staršího 
žactva do Třince ve dnech 13. a 14.9.2008 . 
Prudké ochlazení slibované meteorology se 
dostavilo a na náladě nepřidalo. První den 
startovala v hodu diskem. V chladném počasí 
byla tato disciplína oříškem pro většinu 
startujících. Pro nevyrovnanost pokusů byla 
soutěž zajímavá až do konce . Veronika 
příliš disk netrénuje a proto každý další hod 

zvyšoval jistotu a zlepšoval její vý-kony. Do 
finále se však nedostala,zůstala  o 4 cm za 
postupovým místem na celkově devátém 
místě výkonem 27,37 m.

       Větší ambice měla v oštěpu. Bolest 
zad snížila v poslední době možnost 
trénovat hody naplno a tak nevěděla,čeho je 
schopna.Již první hod se příliš nevydařil,byl 
stržen a oštěp dolétl na značku cca  
22 m,což by na postup nestačilo.Druhý 
hod byl zdařilejší,přinesl postup na 3.místo. 
Zlepšily se však i ostatní závodnice a tak 

Sládková postoupila do finále z 5.místa. 4.hod 
již byl technicky zdařilejší,chyběla však délka,i 
když přinesl těsně postup na 3. místo. Pátým 
hodem se však trefila naplno a probojovala se   
s odstupem na 2. místo hodem dlouhým 34,21 
m. V posledním hodu hodila 34,17 m a protože 
ji již nikdo mimo vítězky nepřehodil,vystoupila 
si na stupně vítězů pro stříbrnou medaili.

         2. místo jí přineslo nominaci do 
mezistátního utkání ČR - Slovensko  
v Olomouci. 

                                                      Moravec

STŘÍBRNOU MEDAILI Z MISTROVSTVÍ REP. PŘIVEZLA V. SLÁDKOVÁ 



Mistrovství Plzeňského a Karlovarského 
kraje starších žáků,starších žákyní,mladších 
žáků a mladších žákyní na dráze  
s Lipánkem.

Oddíl atletiky Baník Stříbro byl  
z pověření krajského atletického 
svazu Plzeňského a Karlovarského 
kraje  pořadatelem Mistrovství 
Plzeňského a Karlovarského kraje 
starších žáků,starších žákyní,mladších 
žáků a mladších žákyní na dráze.
Tomuto gigantickému závodu nepřálo 
počasí,takže účast byla nižší než 
se původně očekávalo – cca 270 
závodníků. Závody se podařilo atletům 
Baníku zvládnout dobře jak po stránce 
organizační,tak po stránce sportovní.

Nejsilnější skupinou atletů Baníku jsou 
mladší žákyně. Svými výkony naděje 
do nich vkládané naplnily. V domácím 
prostředí se vytáhly. Nejúspěšnější 
disciplinou v této kategorii byl hod 
míčkem. Bojovala Veronika Matulková 
a i když se jí míček kryl s výškou,získala 
titul krajského přeborníka  a zlatou 
medaili výkonem 45,35 m. Bronzová 
Lenka Janoutová se o lepší umístění 
připravila chybami v technice,ale výkon 
42,08 m je dobrý.  Lépe si vedla v běhu 
na 60 m překážek,v němž výkonem 
11,01 sec. obsadila 2.místo. Matulkové 

stačil čas 11,69 sec. na 6. místo. 6. byla  
i Šárka Lukšová v běhu na 60 m(8,72 
sec.).Chuť si spravila v běhu na 150 m 
ziskem stříbrné medaile(21,04 sec.). 
Do třetice 6. místo získala Veronika 
Mlynárová v běhu na 300 m(55,51 sec.). 
Lucie Jarolímová jediná ze Stříbrských 
běžela delší trať – 800 m. Srdnatým 
výkonem obsadila 5. místo časem 
2:44,30 min. Veronika Matulková   
v dešti skočila do výšky135 cm a díky 
většímu počtu pokusů byla 4.

 Excelentní výkon podala děvčata ve 
štafetách,které jsou kořením závodů 
této věkové kategorie. V běhu na  
4x60 m štafeta ve složení  Tereza Slabá, 
Veronika Matulková ,Lenka Janoutová 
a Šárka Lukšová nenašla přemožitele  
a časem 34,62 min. získala titul. Bilanci 
ještě vylepšila štafeta 3x300 m druhým 
místem v čase 2:29,44 min. Běžela ve 
složení Matulková,Janoutová,Lukšová.

V kategorii mladších žáků se  mezi 
prvních šest dokázal dostat jen Václav 
Dedek 5.místem v kouli(6,54 m )  
a 6.místem v hodu míčkem(44,81 m).

Úspěšná byla také kategorie 
starších žákyň a v ní zejména 
Veronika Sládková.Přes přetrvávající 
problémy se zády dokázala vyhrát hod 
oštěpem,na  mokrém rozběhu dosáhla 
výkonu 33,27 m, Vyhrála i hod diskem 

(26,28 m),kde se vliv klouzajícího kruhu 
projevil ještě více. Další titul pro Baník 
vybojovala Šárka Hovězáková v dálce.
Tato závodnice z Tachova závodí za 
Stříbro 1.rok a titul vybojovala výkonem 
479 cm, i když jí rozběh dělal potíže. 
To však platilo i pro ostatní závodníky. 
Další medaili, bronzovou,přidala 
v běhu na 60 m v čase  8,55 sec..
Narůstající únava společně s nižší 
úrovní trénovanosti vyústili v 5.místo 
v běhu na 150 m(21,08 sec.). Celkově 
však podala dobrý výkon.

        Nejlepším ze starších žáků byl 
Jan Kašpar.Tento závodník z Bezdružic 
závodící za Stříbro získal nečekaně 
stříbrnou medaili v dálce výkonem 193 
cm. Medaile naopak jen těsně unikla 
sprinterovi Miroslavu Gengelovi,dosáhl 
velmi dobrého času 8,17 sec. v běhu 
na 60 m a byl 4. 

 Trenéř i ,kteří  byl i  zároveň  
i organizátory,tak mohli být spokojeni. 
To překonalo i únavu,protože v den 
závodu pracovali na stadionu od 7,00 
do 19,00 hodin večer. Důležité bylo,že 
účastníci z mnoha míst obou krajů 
odjížděli spokojeni a s příjemnými 
pocity ze Stříbra.To také bylo cílem 
těchto závodů.                       

                                       Moravec

MISTROVSTVÍ PLZEŇSKÉHO A KARLOVARSKÉHO KRAJE

Každoročně na Den dětí připravují rodiče 
z Jiráskovy ulice sportovní odpoledne. 
V letošním roce se tato akce konala 
výjimečně na konci prázdnin.
Pořádaly se různé soutěže a hry, které si 
děti oblíbily ( hod míčkem na plechovky , 
chůze na chůdách …. ).
V lesíku za zahrádkářskou kolonií připravil 
Lukáš Havlík slaňování.

Jako překvapení pro děti byla předvedena 
malá ukázka výcviku psů členy ZKO 
Stříbro. 
 Novou disciplínou se stalo pojídání 
koláče. Kdo byl nejrychlejší, prokousal se 
k dvacetikoruně.
Děti se mohly seznámit s několika 
plemeny psů -německý ovčák Bady a 
Tina, labradorský retrívr Ron a anglický 
bulterier Dastin.
Bulterier Dastin byl obklopen dětmi, které 
mi lu je,  přestože ho provází pověst 

bojového psa.
Ukázka pokračovala vyhledáním a vyštěkáním 
osob.

Zkušený 6 letý Ron při ukázce obrany ani 
na chvíli nespustí oči z figuranta.
Jsme rádi, že jsme byli pozváni do 
Jiráskovy ulice a těšíme se na další 

podobné akce.(více na kkstribro.wgz.cz)
                                         ZKO Stříbro 

KONEC PRÁZDNIN SE VYDAŘIL



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

6.- 7. od 19.30 hod.  MUMIE: Hrob Dračího 
císaře
 Mumie se vrací. Už zase. Tentokrát ale opustila 
vyhřáté písečné duny a společně s olympioniky 
se vynořila v Číně. O to strašlivější by měla být. 
Dobrodružný velkofilm Mumie: Hrob Dračího 
císaře je pokračováním úspěšných snímků 
Mumie a Mumie se vrací. Stephena Sommerse 
sice na režisérské stoličce vystřídal Rob Cohen 
(xXx, Rychle a zběsile) a sličnou Rachel Weisz 
v hlavním ženském partu neméně krásná 
Maria Bello, ale jinak zůstalo vše při starém.

9.- 10.  od 19.30 hod. MAMMA MIA! 
Příběh křišťálově čistý jako voda v každé 
lepší řecké zátoce dějově posouvají dopředu 
písničky od ABBA neodolatelně nazpívané 
hvězdami filmu. Když Donna popisuje svou 
špatnou finanční situaci, zazní Money, Money, 
Money, ve chvíli, kdy narazí na bývalé milence, 
spustí Mamma Mia!, a tak je to od začátku do 
konce, žádný hit z produkce ABBA nezůstane 
ležet ladem. Nápad na muzikál stojící  
a padající s písničkami skupiny ABBA se zrodil 
v hlavě producentky Judy Craymer. Té trvalo 
přes deset let, než získala souhlas s jejich 
využitím - podmínkou byl muzikál, který se 
skupinou nebude mít nic společného, “jen” 
využije její songy. Získání povolení k natočení 
celovečerního filmu už bylo o poznání snazší, 
zvlášť když se muži z ABBA, Benny Andersson 
a Björn Ulvaeus stali jeho spoluproducenty. 
Další koproducent, slavný herec Tom Hanks, 
shrnuje důvody, proč by měl být film úspěšný. 
“Stejně jako já budete mít chuť po deseti 
minutách vstát a začít zpívat. Je to velmi 
nakažlivé.”

13. - 14. od 19.30 hod. PO SVATBĚ
Film dánské režisérky Susanne Bier (Bratři) byl 
nominován na Oscara za nejlepší cizojazyčný 
film a patří k tomu nejlepšímu, co nám 
současná skandinávská kinematografie může 

nabídnout. Hrdinou filmu je charismatický  
a talentovaný dánský herec Mads Mikkelsen 
(Casino Royal) pracující i indickém sirotčinci, 
který zoufale potřebuje finanční prostředky. Ty 
se nabízejí z rodného Dánska, země, kterou 
nechal daleko za sebou. Životní situace, 
které ho tam čekají, změní obchodní cestu v 
dramatickou, bolestnou zkoušku pro všechny 
zúčastněné.

18. - 19. od 19.30 hod. SISSI A YETTI 
Sissi a císař Franz. Nádherný pár v nádherném 
světě. Světě tak zdravém a harmonickém, že 
to nemůže být ani pravda. Vše je dokonalé. 
Všeho je dostatek – peněž na zátop, 
čokoládových kuliček na golf. Občas musí 
sice císařský pár vládnout a reprezentovat, 
ale to vše je ve světě Sissi a Franze „úžasné“. 
Dokud se nezačnou objevovat temná mračna 
na jinak blankytně modré obloze… Císařovna 
Sissi je unesena. Ačkoli nemá žádnou stopu, 
kterou by sledoval, vydává se neohrožený 
a nebojácný Franz do horečnatého stíhání 
únosců. Díkybohu brzy narazí na krátké 
vzkazy, které Sissi dokázala během cesty 
zanechat. Nicméně, obsah vzkazů a jejich 
rekonstrukce jsou pro Franze nečekaným 
šokem! Franz to ale nevzdává a reaguje jako 
jakýkoliv jiný vládce jeho povahy: zuřivostí!  
A tak začíná divoký hon, který se nezastaví 
ani před hranicemi jeho země.  

20.- 21.od 19.30 hod. SLEPÉ LÁSKY
Film o láskách, které je třeba vidět...film, který 
dojemně, ale bez sentimentu vykresluje svět 
nevidomých a přináší tak silnou výpověď  
o jejich nejintimějších myšlenkách a pocitech.
 

23. - 24. od 19.30 hod.  NESAHEJTE NA 
SEKERU
Vévodkyně z Langeais si ráda hraje s muži. 
Ač sama vdaná, snaží se svést uzavřeného 
a nevyzpytatelného generála de Montriveau, 
muže věrného bonapartistickým ideálům. 
Generál vévodkyniným rafinovaným svodům 
zakrátko podlehne... Znamená to však její 
vítězství? Příběh dvou lidí spalovaných 
vášněmi, které nedokáže uhasit katolická 
víra, klášter, ba ani samotné mnišské roucho. 
Příběh lásky, věčného a univerzálního motivu 
všeho, co se odehrává mezi mužem a ženou, 
zasazený do počátku 19. století. Režisérský 
veterán Jacques Rivette opět našel inspiraci 
v literárním díle Honoré de Balzaca, tentokrát 
v románu s názvem totožným se jménem 
hlavní hrdinky.  

25. od 17.00 hod.    VALL - I 
Film začíná v roce 2700. Poslední operační 
stroj VALL-I stále plní úkol čištění Země se 
svým jediným mazlíčkem – švábem Halem, 
který mu dělá společnost. Malý robot, 
roztomilý a působivý, si za ta léta docela 
vyvinul svou osobnost. Bydlí v maringotce 
plné zvláštností a artefaktů z lidského života 
jako je Rubikova kostka, kuchyňský šlehač 

a jeho největší poklad – stará video kazeta  
s filmem Hello Dolly. Jednoho dne jde VALL-
I po své obvyklé práci, ale blízko přistane 
kosmická loď. Kosmická loď vyšle malou, 
létající robotku Eye, která začíná na povrchu 
planety něco hledat. VALL-I se beznadějně 
zamiluje. Rodinná animovaná pohádka ze 
studia Pixar.  

27. - 28.od 19.30 hod. TOBRUK
Druhá světová válka, podzim roku 1941. Do 
Němci a Italy obleženého města Tobruku 
v severoafrické Libyi jsou odveleni vojáci  
11. východního československého praporu. 
Mezi nimi i mladý voják Jiří Pospíchal. 
Jeho naivní a idealistické představy  
o hrdinství a válce jsou syrově konfrontovány 
s nesnesitelným peklem africké pouště, 
dennodenním ohrožením života  
a všudypřítomnou smrtí. To vše si u něj vybírá 
svoji krutou daň – postupnou ztrátu vlastní 
sebeúcty a odvahy.Tento film je v hluboké úctě 
věnován všem československým veteránům 
a hlavně příslušníkům 11. československého 
pěšího praporu Východního, kteří po boku 
Angličanů, Australanů, Poláků a Jihoafričanů 
na podzim roku 1941 bránili před německými 
a italskými jednotkami poslední spojenci 
ovládaný strategický přístav na severu Libye 
– TOBRUK.   

30. - 31. od 19.30 hod.   RUDÝ BARON
Film vypráví o životě slavného německého 
stíhacího letce za 1. světové války, Manfreda 
von Richthofena, známého též jako Rudý 
baron a Eso všech es. Jeho rudý trojplošník 
se stal postrachem letců Dohody. Francouzi 
mu přezdívali Rudý ďábel, Britové na jeho 
hlavu vypsali odměnu... Během války sestřelil 
nejméně 80 letounů, nejvíce ze všech pilotů na 
obou stranách. Prý si z každého sestřeleného 
letadla odnášel kousek domů do své “sbírky”. 
Ale také ke konci své kariéry řekl: “Po každé 
bitvě ve vzduchu se cítím mizerně. Když po 
boji vystoupím na svém letišti na pevnou zemi, 
jdu do svého pokoje a nechci nikoho vidět ani 
s nikým mluvit...”       ...těšíme se na vás. dP.
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OTEVŘENÝ DOPIS BÝVALÉMU ŘEDITELI GYMNÁZIA VE STŘÍBŘE

Vážení čtenáři, milí rodiče - ať 
už stávajících studentů Gymnázia 
S t ř í b r o ,  n e b o  p o t e n c i á l n í c h  
uchazečů o studium. Po sedmnácti 
letech působení na stříbrském 
g y m n á z i u  c o b y  u č i t e l   z e j m é n a   
matematiky jsem byl na základě 
konkurzního řízení jmenován od  
1. září 2008 do funkce ředitele školy. 
Převzal jsem odpovědnost za chod 
školy, dovolím si tvrdit, s dobrým 
jménem na veřejnosti, s kvalitním 
pedagogickým sborem, s velmi 
dobrými výsledky vzdělávání.

To vše je výsledkem dlouhodobé, 
c í l e v ě d o m é  p r á c e  p e d a g o g ů   
i  nepedagogických pracovníků.  
Poděkování za dobrý chod školy 
patří i mému předchůdci, PaedDr. 

Bohuslavu Červenému, který stál  
v čele školy dvacet osm let.

Na základě analýzy stávajícího 
stavu, s i lných i  s labých stránek  
a definování příležitostí i hrozeb budu 
prosazovat následující cíle:

- zajistit rovné příležitosti ke vzdělání 
pro všechny a poskytnout šanci 
na rozvinutí jejich vzdělanostního 
potenciálu v prostředí bezpečné 
školy, a to žákům se sociálním 
znevýhodněním, žákům se zdravotním 
postižením nebo znevýhodněním, tak 
i žákům velmi nadaným

- rozvoj a zkvalitňování vzdělávání 
s důrazem na rozvoj  k l íčových 
kompetencí absolventů školy pro 
zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu 
práce a zvýšení motivace k dalšímu 
vzdělávání  

- připravit učitele na změny ve 
vzdělávání a jejich inovativní práci 
ohodnotit, podporovat další vzdělávání 
pedagogických pracovníků 

- nabízet další vzdělávání pro 
veřejnost 

– rozšířit vzdělávací nabídku školy 
o kurzy dalšího vzdělávání, rozvíjet 
spolupráci školy se zaměstnavateli 
ve Stříbře a jeho okolí v oblasti 
dalšího vzdělávání ( jazykové kurzy, 
kurzy účetnictví, psaní na klávesnici 
PC, kurzy výpočetní techniky ) 

- rozvíjet oba stávající studijní 
obory 

– obchodní akademie a osmileté 

gymnázium, neboť je o ně zájem 
ze strany žáků základních škol 
- poskytovat kvalitní základy 
všeobecného i odborného ( OA ) 
vzdělání tak, aby absolventi školy byli 
dobře připraveni k dalšímu studiu na 
všech typech VŠ a VOŠ, ale i dobře 
uplatnitelní v praxi 

- vychovávat mladé lidi ke 
zdravému životnímu stylu, k 
e l i m i n a c i  š k o d l i v ý c h  n á v y k ů   
a závislostí 

- poskytovat žákům zázemí vedoucí 
ke schopnosti sociální komunikace, 
která eliminuje konflikty a projevy 
netolerance 

- pokračovat v dobré spolupráci 
s „radnicí“, ZUŠ, TJ Baník Stříbro, 
dalšími školami a školskými 
zařízeními ve městě i okolních 
obcích, ale i firmami působícími  
v našem regionu.

Do nadcházejícího školního roku 
přeji všem svým kolegyním a kolegům 
pevné zdraví a hodně sil, všem našim 
stávajícím i budoucím studentům 
neutuchající r a d o s t  z  o b j e v o v á n í  
n o v é h o ,  nepoznaného a jejich 
rodičům pocit uspokojení z toho, co 
jejich děti dokázaly.

     
           Mgr. Milan Deredimos 

NA PRAHU NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

Vážený pane Dr. Bohuslave Červený,

mám tu milou, ale zároveň smutnou 
povinnost udělat jménem celého 
p e d a g o g i c k é h o  s b o r u  a  v š e c h  
provozních zaměstnanců školy 
závěrečnou tečku za Vaší dlouhou  
a dovolím si říci, že velmi úspěšnou, 
kariérou ředitele stříbrského gymnázia 
a také za Vaší celoživotní kantorskou 
drahou, která ne vždy byla posetá 
růžovými plátky.

Jako matematička začnu malou 
statistikou. Učil jste od roku 1963, tedy 
plných 45 let, a řídil jste stříbrskou 
střední školu, která čas od času měnila 
názvy i studijní zaměření a nakonec 
změnila i své sídlo, celých úctyhodných 
28 let.

Někteří z nás, Vašich posledních 
kantorů, jsme kdysi patřili k Vašim 
žákům. Již tenkrát jsme Vás obdivovali, 
nejedna studentka Vás tajně milovala 
nejen pro pohlednou tvář a štíhlou, 
sportem vypracovanou postavu, 
ale hlavně pro Vaši milou povahu, 
příjemné vystupování a spravedlivé 
rozhodování.

Jako kantor i jako ředitel jste vždycky 
svou školu skutečně reprezentoval, jak 
mnozí říkají, s noblesou a s nadhledem. 

Měl jste důvěru svých podřízených, ale 
i studentů a jejich rodičů, a myslím, 
že jste důvěru do Vás vloženou nikdy 
nezklamal. Pod Vaším vedením škola 
vzkvétala a prosperovala, po sametové 
revoluci se postupně proměnila ze 
zapleveleného kouta v rozkvetlý sad.

Měl jste a stále máte náš obdiv. 
Děkujeme Vám za vše, co jste pro 
školu, pro studenty a jejich rodiče, 
pro učitelský sbor i všechny provozní 
zaměstnance a také pro město Stříbro 
udělal. Opravdu jsme si vždy vážili  
a nadále si vážíme veškeré Vaší 
práce, všeho, čeho jste dosáhl a co 
nám nyní předáváte. A zdaleka to 
nejsou jen hmotné statky – moderní 
budova, vybavené kabinety a učebny, 
hřiště apod., ale i cenné zkušenosti, 
dobrá pověst, tradice a atmosféra 
školy, a to je možná pro život školy to 
nejdůležitější. Slibujeme, že se budeme 
snažit dále rozvíjet vše dobré, co jste 
ve stříbrském Gymnáziu za více než 
čtvrtstoletí vybudoval.

Lidé přicházejí do našich životů  
z nějakého důvodu, obvykle jen na 
určité období, navzájem se od sebe 
něco naučíme, zažijeme něco pěkného, 
vzájemně se obohatíme a pokračujeme 
každý jiným směrem. A tak i pro nás 

nadešel čas loučení. Děkujeme, že 
jsme měli možnost se s Vámi denně 
setkávat, pracovat v klidné a příjemné 
tvůrčí atmosféře, děkujeme, že jste byl 
nedílnou součástí našich životů. Pro 
mnohé z nás v nich i zůstanete.

Odchodem ze zaměstnání lidský život 
nekončí. Přichází jen nová etapa, čas 
nových poznání a setkání. Upřímně 
Vám přejeme, abyste ještě poznal 
spoustu krásných věcí, potkal hodně 
moudrých a zajímavých lidí, užíval 
svou milovanou Šumavu, ve zdraví 
prožil mnoho šťastných chvil obklopen 
přáteli a svými nejbližšími.

A protože poezie patří k životu jako  
k polévce sůl, dovoluji si zakončit tento 
otevřený dopis verši:

Na vědomost všem se dává
tato důležitá zpráva:
Pan Bohuslav Červený
odchází nám ze školy.
Přišel čas loučení,
květin a díkůvzdání…
poslední zvonění,
slza i pousmání.
Nebudete již dýchat víc
prach bílých kříd,
ba ani v tělocvičně
honit mladá těla,



za zády zůstává Vám
atmosféra tříd,
však bezesporu na výbornou
složil jste nejtěžší školní test,
v průkazu ředitele je
známka číslo šest
značící odpočinek
po dobře vykonané práci.
Po létech dřiny
jste volný jako ptáci,
jen křídla roztáhnout
a letět – vysoko ke hvězdám,
vnímat nekonečnost vesmíru,
plnými doušky lačně pít
z poháru zapomnění
na všechny křivdy světa…
Popusťte uzdu snění,
teď čekají Vás nejkrásnější léta.
Co na tom, že Vaše vlasy
stříbří jinovatka
a pár moudrosti vrásek
zdobí Vaši skráň?
Člověk může být mladý duchem,
i když se trochu chvěje jeho dlaň,
a kdosi moudrý kdysi řekl,
že nejztracenější den
lidského života je ten,
kdy jsme se nezasmáli.
Proto se smějte každý den.
„A kdybychom se víc už nesetkali,
bylo to krásné a bylo toho dost…“
Člověk je stvořen pro radost,
a tak Vám do dalších let
za celou naši školu přeji
hodně štěstí, zdraví, lásky,
pohody, nových setkání a radosti.

              Autor: Mgr. Alena Kadlecová 
                                  za pedag. sbor

NÁVŠTĚVA U UČITELE NÁRODŮ - SOŠ STŘÍBRO
Poznáváte mě? 

Ano, jsem to já, Jan Amos Komenský! 
A ti, kteří za mnou přijeli v září na 
návštěvu do Naardenu, to jsou žáci 
Střední odborné školy ve Stříbře. Ale 
u mě se jen zastavili, protože během 
třídenní cesty po Belgii a Holandsku 
toho museli stihnout opravdu hodně. 
Památník bitvy u Waterloo, celodenní 
prohlídku  Brusselu, Delfty, Antwerpy, 
Layden. Galerie, chrámy, starobylé uličky  
a náměstí, větrné mlýny, Rubensův 
dům, vodní kanály.... Poslední den 
byl obzvláště vydařený. V národním 
přírodním parku DE HOOGE VELUWE 
strávili celý den. Zahráli si na pravé 
Holanďany – půjčili si kola a objížděli 
všechny zajímavosti parku jak o život. 
Park je to zvláštní – snoubí v sobě 
přírodní krásy, muzea s uměleckými 
díly světoznámých malířů, sochy  
v přírodě. Tolik Van Goghů pohromadě 
studenti ještě neviděli . A asi hned 
tak neuvidí.Už jste někdy spali  
v jachtovém klubu na břehu moře? 
Ne? Tak tihle studenti si užili  
i přímořské romantiky. Sice občas 
pokažené dešťovou přeháňkou, ale kdo 
by se deště bál, když bylo pořád na co 
se těšit.

A kdože má tohle všechno na 
svědomí? No přece moje kolegyně, 
n ě m č i n á ř k a  K a t e ř i n a  K l e p s o v á .  
Nelituje sil ani času, aby žákům 
rozšířila obzory. Drží se mých rad o 
názornosti vyučování, a důležitosti 
poznávat jazyk cizí země a její kultury 
na vlastní kůži. A tak by to přece mělo 
být. Jsem rád, že se Češi drží mého 
odkazu.Takže na shledanou příště, 
snad tu nezůstanu stát moc dlouho 
osamocený a brzy se s někým z Čech 
zase uvidím. Ale žáci SOŠ Stříbro 
už to nebudou. Ti už mají na příští 
rok jiné plány. Která země to bude 
tentokrát? Nechtěli nic prozradit, prý 
se mám nechat překvapit. Tak tedy ať 
se jim i příští „poznávačka“ vydaří.

P.S. Vyřiďte pozdravy všem mým 
kolegům v Čechách. Doneslo se 
mi, že to nemají vůbec jednoduché. 
Ale pokud budou učitelé, kteří mají 
k žákům stejný vztah jako tahle 
Kateřinka, školství nezahyne. Pevně 
v to věřím.

                      Váš J. A. Komenský



27. HISTORICKÉ SLAVNOSTI MĚSTA DINKELSBÜHL - SOŠ STŘÍBRO

V neděli dne 14.září 2008 se konaly 
již 27.slavnosti města Dinkelsbühlu.
Této slavnosti se zúčastnili stříbrští 
ostrostřelci, hasiči, požárnice a pět 
dívek ze SOŠ Stříbro v doprovodu 
v y u č u j í c í h o  n ě m e c k é h o  j a z y k a   
Mgr. J. Königsmarka. Do Dinkelsbühlu 
jsme vyrazili j iž o páté hodině ranní 
a v devět hodin jsme byli na místě. 
Tradiční slavnosti byly zahájeny 
průvodem místních obyvatel, 
převlečených do dobových kostýmů. 
V čele celého průvodu byl místní 
hudební sbor. Vyvrcholením této 
akce byl projev samotného pana 
starosty, ve kterém zaznělo také 

poděkování našemu městu a byli 
vyzváni ostrostřelci k památnému 
výstřelu. Velký obdiv sklidily také 
naše dívky ze SOŠ Stříbro a to díky 
svým jedinečným krojům. Po skončení 
průvodu následoval libovolný program. 
Procházeli jsme se po městě a také 
navštívil i místní restauraci Goldene 
Rose. Po „vynikajícím obědě“ jsme 
šli „ulehnout“ do autobusu a vydali 
se zpět do ČR. I přes nepříznivé 
chladné počasí jsme odjížděli domů  
s nezapomenutelnými zážitky.

       Autorky: Studentky 3. a 4. ročníku       
                                        SOŠ Stříbro

NOVINKY ZE ZŠ REVOLUČNÍ, ANEB STAVÍME NÁŠ EVROPSKÝ DŮM

Počátkem loňského školního roku 
bylo naší škole zástupci německé školy  

v Rudolstadtu nabídnuto partnerství  
v mezinárodním programu Comenius 
– Partnerství škol s názvem Wir bauen 
unser Haus Evropa. Kromě nás byla 
oslovena ještě další německá, polská 
a belgická škola.

N a b í d k u  z  R u d o l s t a d t u   j s m e  
přijali a navázali tím na již trvající 
spolupráci díky níž jsme v minulých 
letech navštívil i s našimi žáky 
Ravensbruck a Osvětim a společně  
s německými žáky strávili několik dní 
v Konstantinových Lázních.

Ž á d o s t i  v š e c h  z ú č a s t n ě n ý c h  
škol byly již schváleny národními 

agenturami pro evropské vzdělávací 
programy, a tak se začátkem nového 
školního roku začínáme společně 
řeši t  úkoly spojené s real izací  
mezinárodního projektu.

První schůzka zástupců 
partnerských škol proběhne již 
koncem září v Berlíně, cílem setkání 
je příprava a koordinace společných 
akcí a zahraničních žákovských 
výjezdů. V průběhu dvou let trvání 
projektu vycestují naši žáci do všech 
čtyř států. 

        Jasmína Vaňková,učitelka ZŠ      
                Stříbro, Revoluční 1431

ZŠ REVOLUČNÍ

   
Dne 15. září 2008 proběhla na ZŠ 

Revoluční 1431 beseda s vedoucím-  
Z á c h r a n n é  s t a n i c e  v  Ta c h o v ě   
p. Bobálem. Při této příležitosti 
byl p. Bobálovi slavnostně předán 
symbolický  šek a finanční hotovost 
5000,-Kč. Tato sbírka byla již v pořadí 
třetí a podíleli se na ni jak žáci školy, 
tak všichni její zaměstnanci. Finanční 
hotovost bude využita na zpestření ,, 
jídelníčku“ zachraňovaných zvířátek.

   Pořádání sbírky se stalo tradicí, 
ve které bychom chtěli pokračovat  
i v tomto školním roce. Víme totiž, 
že p. Bobál a všichni pracovníci 

Záchranné stanice dělají opravdu 
záslužnou práci - potvrdily nám to  
i příběhy svěřenců útulku. Mnohá ze 
zachráněných zvířat byla zraněna 
vinou lidské činnosti, mnohá byla 
dokonce bezohledně týrána.

   

Pan Bobál byl mile překvapen výší 
předaného finančního daru a slíbil 
nám, že při exkurzi na konci školního 
roku uspořádá pro žáky zábavné 
dopoledne, spojené se soutěžemi. 
Na setkání budou přizváni i televizní 
kamery.                 Bedřich Zdráhal



NAVÁŽEME NA ÚSPĚCHY?

Vážení čtenáři,
před několika týdny začal nový 

školní rok 2008/2009. 
 
1.září jsme slavnostně přivítali  

41 prvňáčků, které přišel pozdravit  
i pan starosta našeho města.

 Myslím, že i většina dalších žáků, 
celkem jich máme letos 386, šla první 
den do školy bez většího odporu. 
Přál bych si, aby to byl jev trvalý, aby 
všichni žáci přicházeli každý den bez 
obav a s chutí. Nejen, že uvidí své 
spolužáky, ale také proto, že ve škole 
prožijí něco zajímavého, přínosného.  
A také, že získají nové vědomosti  

a dovednosti. 
Vím, že do naší školy chodí spousta 

nadaných a šikovných žáků.
Jedním z důkazů je každoroční 

řada úspěchů v různých soutěžích. 
Většina těch letošních je teprve před 
námi a my se budeme společně snažit 
navázat na loňské úspěchy, o kterých 
jsme se snažili čtenáře Stříbrského 
zpravodaje průběžně informovat. 

     Budeme to dělat i letos, věřím, 
že bude čím se pochlubit.

                      Mgr. Václav Peteřík
                      ředitel školy 

JSEM ŠKOLÁK!
Září je měsíc nových žáčků – 
prvňáčků. A tak jsme se šly poptat 
nejen do 1. tříd dětí, ale i jejich 
rodičů  na první dojmy. Ptaly jsme se 
Pavlíka Fialy (1.A), Denisky Havlové 
(1.A), Martínka Leška (1.A),Sašenky 
Kristochovičové (1.B) a Adámka 
Pokorného (1.B)

Jak se ti líbí ve škole?
Pavlík: Dobře.
Deniska: Ano.
Martínek: Líbí.
Sašenka: Je tu hezky.
Adámek: Hodně.

Už tu máš kamarády?
Deniska:Ano.
Pavlík:Nejlepší kamarád je Martínek.
Martínek:Jo.

Co tě ve škole nejvíc baví?
Martínek:Mě baví všechno, ale nejvíc 
matematika.
Deniska:Mě nebaví, mě baví čtení.
Pavlík:Mě taky čtení.
Adámek:Já taky rád čtení. Nelíbí se 
mi strkání o přestávkách.
Sašenka:Mě nic nebaví.

Pomáhají ti rodiče doma s přípravou 
do školy? S kým se nejraději učíš?
Sašenka:Jo, pomáhají.
Adámek:Mamča.
Deniska:Ano, někdy.Maminka.

Martínek:Nepomáhají.
Pavlík:Ano, maminka.

Už jste dostali první jedničku?
Pavlík:Ano
Deniska:Ano.
Martínek:Ano.

Poptaly jsme se i maminek.
P a n í  R á c h e l  A r t i m o v á  n á m  
odpověděla: Myslím, že moje dítko 
si zvyklo na život školáka dobře, 
lépe než jsem očekávala. Máte tu 
prvorozené dítě, nebo už jste někdy 
prvňáčka do školy vodila?
Je to první zkušenost.Stěžovalo si 
vaše děcko na něco ve škole, nebo 
je spokojeno?
Nestěžovalo.
 
Za všechny odpovědi děkují autorky 
ankety 
                        Eliška Krejzová 
                        a Nikola Lukšíková, 
    žákyně 9.B ZŠ Stříbro Mánesova

„JAKÝ BUDE NOVÝ ŠKOLNÍ ROK, PANE ŘEDITELI?“
Tak s takovou otázkou jsme se my 
deváťáci vypravili do ředitelny v ZŠ 
Mánesova za naším ředitelem Mgr. 
V. Peteříkem, abychom se poptali, co 
nás čeká.

Jirka a Honza: Čekají, pane řediteli, žáky 
nějaké změny v učebním procesu? Jak 
se projeví na žácích?
Ředitel školy: Jedna hlavní změna je  
v počtu jazyků. Žáci ve druhých třídách 
budou mít německý, nebo anglický 
jazyk a v sedmé třídě přibude  druhý 
jazyk. Už druhý rok se také žáci učí 
podle ŠVP a tento program je nyní 
realizován v 1.,2.,6. a 7. třídě.

J.a H.: Jaké chystá škola kulturní 
akce?
ŘŠ: Škola každým rokem pořádá Den 
školy s nějakou tématikou. A pro žáky 
pořádáme soutěžní akce, jako je 
například matematická soutěž, nebo 

olympiáda v českém jazyce.Výtvarně 
nadaní žáci se budou opět moci 
zapojit do soutěže Stříbrská lampa 
a ti, kteří rádi zpívají, se mohou 
těšit na Solasido a pěveckou soutěž 
stříbrských škol.
Ale hlavní, podstatná věc je, že se ve 
Stříbře budou pořádat Globe Games, 
což je mezinárodní biologická soutěž, 
a naše škola bude pořadatelem.

J. a H.: Jak bude pokračovat spolupráce 
na mezinárodním poli?
Ř Š :  S p o l u p r a c u j e m e  n a d á l e   
s partnerskými školami v Německu  
v Altenstadtu a Neustadtu.
Během roku se děti z partnerských 
škol pojedou vzájemně navštívit.Náš 
pěvecký sbor se účastní vánočního 
koncertu v Neustadtu Čeká nás 
p ř e d v á n o č n í  v ý s t a v a  d ě t s k ý c h  
výtvorů v ČR, SRN, Lucemburku  
a Polsku. Vzájemně se setkají i učitelé 

z obou škol, například na cyklistickém 
výletě. Uskuteční se také přípravná 
schůzka pro další projekt Sokrates  
v Barsselu(SRN).

J. a H.: Tak to bude opravdu zajímavý 
školní rok. A co vybavení školy?Zkvalitní 
se? 
ŘŠ: Ano. Škola proběhne rozsáhlou 
rekonstrukcí.Bude opravovat zbytek 
fasády a do učeben př ibudou nové 
lavice a vybavení. Také budeme 
kupovat další  interakt ivní  tabul i       
a dataprojektor. O prázdninách se 
boudou na škole provádět běžné 
práce.
J. a H.: Nás čeká už poslední rok 
školní docházky, ale myslíme, že 
se máme na co těšit. Děkujeme za 
informace.
                   Jan Václav, Jiří Špaček,
      žáci 9.B ZŠ Stříbro Mánesova    
                                            



CESTA KE ZDRAVÍ
Žít v pohodě, znamená žít zdravě. Pro 
někoho je to běžný stav, pro jiné nemožný 
cíl. Když nás překvapí nemoc, vyrovnává 
se s ní každý po svém. Je velmi důležité si 
uvědomit, že nemocí nám naše  tělo vyjadřuje 
nespokojenost se způsobem života, který 
vedeme. Dalo by se říci, že je to vlastně 
osudová výzva, která má vést k zamyšlení  
a hledání pravdy. Ve své praxi se setkávám  
s lidmi, kteří hledají původ svých problémů 
a jsou ochotni změnit své jednání a myšlení, 
přehodnotit žebříček hodnot a především 
odpustit sobě i okolí.
   Nejnovější vědecké výzkumy dokazují, že 
lidské tělo, ve své obdivuhodné dokonalosti, 
si pamatuje emocionální prožitky a to nejen 
na úrovni mentální, kdy si vše ukládá do 
podvědomí, ale také na úrovni tělesné, tedy 
buněčné. Z tohoto poznatku vycházela též 
světoznámá pokroková učitelka v oblasti 
léčení těla a mysli  Brandon BAYS. Když ji  

v roce 1992 diagnostikovali nádor, vyléčila 
si jej sama za necelých sedm týdnů a to bez 
absolvování operace a použití jakýchkoli 
léků.
   Jen si představme, co se děje s lidským tělem 
v době spánku, tedy když vypneme bdělou 
mysl. Buňky těla se neustále regenerují. 
Oční potřebují jen 48 hodin, zatímco jaterní  
6 týdnů. I během spánku rostou vlasy a nehty, 
pracují vnitřní orgány. To úctyhodná „moudrost 
těla“ řídí tento proces. Jak je tedy možné, 
že se netvoří zdravé buňky, když se tělo 
neustále obnovuje? Je to způsobeno tím, že  
v buňkách jsou uloženy negativní vzpomínky 
a degenerativní vzorce nemocí, které brání 
jejich zdravému dělení. Buňka je fyziologicky 
nová, ale s původní narušenou informací.
  Brandon BAYS na základě vlastní zkušenosti, 
vypracovala metodu, kterou nazvala The 
Journey, tedy Cesta, která je jednoduchá 
a velice účinná v tom, že dokáže rozpustit 

emocionální bloky uložené v nemocné tkáni.
  S buněčnou pamětí pracuje také metoda 
One Brain, jedna z odvětví kineziologie. 
Proto je možné „Cestu“ zařadit do procesu 
odblokování, a tím získat možnost přirozeného 
uzdravení na všech úrovních  tělesné, duševní 
i mentální.
  Sama jsem si již několikrát prošla touto 
ozdravnou Cestou a objevila další nekonečné 
možnosti využití vlastního zdroje k uzdravení, 
či vyřešení různých problémů.

Vážení a milí čtenáři. Dnes Vás opět 
seznámím s dalšími květovými esencemi 
angl ického lékaře a homeopata 
dr.E.Bacha. Esence působí pozitivně 
na naše emoce, a tak pomáhají zvládat 
tíživé situace v běžném životě. Celkem 
je 38 květových esencí a každá řeší 
specifickou oblast emočního přetížení. 
Někdy je třeba užívat několik druhů 
současně a tak zajistit odblokování  
v širším spektru problémů.
BKEč.10 – PLANÁ JABLOŇ –
charakteristika: je pro vás nepřijatelný 
váš vzhled. Takový člověk, je přehnaně 
čistotný, vidíme jej pouze v bezchybném 
oblečení, s dokonale upraveným 
účesem. Jejich domov je super čistý  
a výstavně uklizený. Mají přímo panickou 
hrůzu z bakterií a virů. Může to vést až 
k odmítání vlastního těla, které vnímají 
jako nečisté ve své funkční podstatě  

a tělesným procesům.
K odmítání dochází i v duševní  oblasti. 
To proto, že touží po zcela přehnaných 
ideálech a ty vlastní, dosažitelné 
odmítají jako nedostačující. V obou 
případech dochází k narušení „vnitřního 
řádu“ těla i mysli. Pomocí esence 
Plané jabloně, dojde opět k přijetí sebe 
sama, smíření s lidskými nedostatky. 
Lehčeji překonávají inf.choroby a také 
odtučňovací kůry probíhají efektivněji. 
Dojde tedy k celkové „očistě“ těla  
i mysli.
BKEč. 11- JILM – charakteristika: jste 
přehnaně odpovědní.
Někteří lidé si na sebe berou nadmíru 
odpovědnosti ze strachu, že pokud 
by to neudělali, ztratili by pozornost 
a ocenění, po nichž tak zoufale touží. 
Stojí je to mnoho sil a často to vede až 
k ohrožení zdraví.

Většinou si to ale neuvědomují a nevidí 
hranice svých možností. Toto obrovské 
přetížení ale způsobí, že tělo, nebo 
mysl, za čas vypoví službu. Velké úkoly 
je třeba řešit postupně a stanovovat 
priority. Esence z Jilmu, pomůže opět 
navrátit důvěru ve vlastní síly tak 
abychom se mohli pustit po krůčcích 
do řešení a naplňování životních cílů  
a plánů.
Příště si povíme o BKEč.12- Hořec  
a BKEč.13- Kručinka.
Kineziologická poradna HARMONIE.- 
15.10. Harmonizační podvečer  v DDM 
17hod., - 22.10 Rodinné konstelace          
v DDM 17hod. 

Mnoho úspěchů a radosti z dosažených 
cílů Vám přeje 
                               Věra Osmiková,

KVĚTY PRO ZDRAVÍ

ADAPTAČNÍ KURZ PRO ŽÁKY 6.TŘÍDY - ZÁŘÍ 08
V 6. ročníku se většinou schází nový 

třídní kolektiv. I naše třída zahájila 
nový školní rok v nové sestavě – již 
před prázdninami jsme se rozloučili 
s dětmi, které odešly na osmileté 
gymnázium a do třídy přibyli noví žáci 
z okolních venkovských škol.

 Vytvořit v tomto novém kolektivu 
fungující a zdravé mezilidské vztahy 
je  velmi důležité pro náš spokojený 
školní život, a proto se osvědčilo, když 
třída vyjede hned začátkem školního 
roku mimo město do přírody a stráví 
spolu chvíle intenzivního vzájemného 
poznávání a skupinových aktivit.

 Ke vzájemnému sblížení má (měla) 
mnoho příležitostí i třídní učitelka, 
která měla možnost nás poznávat  
i v situacích, které nejsou ve škole 
zcela běžné.

        S naší třídou vyjela do Bonětic  
i školní psycholožka Alena Matějková, 
která přispěla zařazením zážitkových 
technik. Při těchto interaktivních 
hrách jsme měli možnost nejenom se 
více poznat, ale společnými zážitky 
se posíli la soudružnost třídy. Snažili 
jsme se mezi sebou spolupracovat 
a otevřeně komunikovat, a to jak 
při hrách, tak i při neformálních 
rozhovorech během pobytu.

       Při tomto výjezdovém pobytu 
jsme udělali pro pozitivní třídní klima 
o mnoho více, než bychom stačili za 
delší dobu ve školních lavicích.

 
Jaký byl ohlas mezi žáky?
Sára Holečková: „ Na kurzu se mi 

líbilo moc, jen měl být delší, škoda. 
Líbily se mi všechny hry, nejvíc asi 

„dostihy“.
Lucie Havlíková: „ Tak to mě se 

nelíbily, mně se líbilo lezení po lanech 
a noční hra.“

Petra Lišková: „ To se mně taky 
líbilo, to mi totiž šlo.“

    
                   Zapsala Tereza Slabá 
  ( s pomocí Mgr. Alena Matějkové) 



Velká událost se konala v neděli 14. října 
v prostorách muzea ve Stříbře. Architekt 
a designér  Bořek Šípek, jehož díla jsou 
zastoupena ve stálých sbírkách muzeí v New 
Yorku, Amsterdamu, Paříži, Londýně, Soulu, 
Bejrutu, Tokiu, či Bankoku, nás poctil svou 
přítomností při zahájení výstavy skleněných 
objektů a nábytku nazvané Animálie. Bořek 
Šípek zůstal věrný své zásadě neuvádět své 
výstavy a nehovořit k návštěvníkům. Přesto 
se s řadou lidí nechal vyfotografovat a během 
prohlídky exponátů si s nimi popovídal. Jeho 
partnerka, zpěvačka Leona Machálková, 
zazpívala několik písní v doprovodu muzikantů 
Petra Berkiho (klavír) a Ivana Koreného 
(kytara). Od 16. září máte jedinečnou šanci 
vidět skvostné objekty na vlastní oči. Udělejte 
si čas, běžte se podívat. Výstava Městského 
muzea ve Stříbře vám to umožní do 31. října.
Bořek Šípek se ukázal také jako zdatný 
kuchař. Je majitelem pražské restaurace 
Arzenál s vyhlášenou asijskou kuchyní. Řada 
lidí využila možnost s ním poobědvat. Menu 
připravil pan Šípek osobně.       dP

VERNISÁŽ BOŘKA ŠÍPKA

V sobotu 13.9.2008 se uskutečnilo 3. kolo 

(4 kola celkem) oblastní ligy Plzeňského  

a Karlovarského kraje  v zápase ve volném 

stylu ve Stříbře v místním kulturním domě. 

Na žíněnce proběhlo mnoho pěkných utkání, 

borci bodovali dle umístění za družstvo..Za 

náš klub „Zápas Stříbro“ bojovali v kategorii  

mladší žáci Michal Budek (hmotnost do  

44 kg – 2. místo), Lukáš Adam (hmotnost do 

48 kg – 1. místo ),  Daniel Janda (hmotnost 

do 57kg –   1. místo),  Jan Matějka (hmotnost 

62 kg – 1. místo ) a v kategorii  starší žáci 

Karel Brabec (hmotnost 59 kg – 2. místo), 

Ondřej Jaša (hmotnost 73 kg – 3. místo). 

Všichni odevzdali  kvalitní výkony a přispěli 

tak k získání dalších cenných bodů v tomto 

kole.                                                  T.A.

ZÁPASNÍCI BODOVALI VE STŘÍBŘE



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

Kdo uhodne: co je vyfoceno 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.

malá nápověda: dřevořezba - oltář, 
perník, mosazná vánoční formička, kachle  
- muzeum, výrobek ze slonoviny

 
Správná odpověď na hádanku z minulého 

čísla SZ:   Jiří „dědek“ Šindelář 

HÁDANKA

minulá hádanka:dnešní hádanka:

Kdo nestihnul v dubnu zhlédnout premiéru hry Únos, má možnost teď ! 
Divadelní soubor Divoch Junior - Studio X opět uvádí ve Stříbře Únos, 

historickou férii z raných českých dějin. Protože ať Kosmas , Palacký či 
Jirásek dělali, co mohli, my se ptáme - nemohlo to být všechno přece jen jinak ? 

Kdy ? V pátek 17.10.2008
Kde ? v kině Slavia od 19,00

Vstupné dobrovolné...
Těší se na vás Divoši Junioři

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ÚNOS

SPORTOVNÍ:
Cvičeníčko s hudbou  – pro dívky 1.-3.tříd , 
kombinace aerobního cvičení s gymnastickým 
cvičením, pohybové hry, prvky jógy, country 
tanečky, cvičení s obručemi, švihadly  
a gymnast.míči /250,- Kč/                                 
pondělí: 12.30 – 14.00 hod   středa : 13.00 
– 14.30 hod  /Hošťálková J./
Florbal II – pro všechny starší zájemce od 12 let
úterý    15.30 – 17.00  hod  v  tělocvičně DDM  
/ Šálová B./

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     / Tomešová  E.  / 
středa  13.00 – 14.30 hod

Stolní tenis – bez omezení věku , 
vhodné  pro začátečníky i pokročilé hráče, 
pod vedením zkušených hráčů /Uldrych K., 
Hošťálek M., Káľavský M./
úterý: 17 – 18.30 hod

TECHNICKÉ: 
Modeláři plastikových modelů  
- út + pá  16.30-19.00  /Urban I./       
               
PŘÍRODOVĚDNÉ:
Včelařský – čtvrtek 14.30 – 17.30 /
Koubek O./

UMĚLECKÉ? :
Hra na kytaru  –  pro více pokročilé    / 
Strankmüller R./                                         

Hrátky s výtvarkou – pro děti 1.-3.tř.        
pondělí  14.30 – 16.00 hod /Sekaninová Z./
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 , 
pátek 13.00 – 14.00 hod  /Janečková V./

OSTATNÍ:
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./ 
středa  16.00 – 17.30 hod  /Londová  J./

NABÍDKA POSLEDNÍCH VOLNÝCH MÍST - ZAJMOVÉ KROŽKY DDM

Počátkem září proběhl týden otevřených 
dveří DDM Stříbro. Bylo možné přijít se 
seznámit s nabídkou, prohlédnout si budovu 
a zázemí zájmových kroužků, vyzkoušet 
některé aktivity a najít vhodné a smysluplné 
využití volného času. Vystřídalo se zde 
téměř 700 dětí a dospělých a nás velmi 

těší zájem veřejnosti. Přišlo nás navštívit  
v rámci vyučování i několik tříd ZŠ Mánesova 
se svými učiteli.  DDM pro letošní školní 
rok připravilo širokou škálu více než sta 
zájmových kroužků, klubů a kurzů pro 
všechny věkové skupiny. Nabízíme také další 
doplňkové služby, jako půjčování sportovních 

potřeb, sportovní instruktory, zájezdy, tábory, 
atd. (více na www.ddm-stribro.cz). Rád 
bych poděkoval partnerům, sponzorům  
a všem, především 32 externím pracovníkům  
- vedoucím, kteří jsou ochotni věnovat svůj 
volný čas práci s dětmi.  Těšíme se na nové 
tváře a další spolupráci.             M. Cvrk

DDM INFORMUJE



Aktuální rozhovor pracovníka Kontaktního 
centra, o. s. Kotec (Pepa) s bezdomovcem 
alkoholikem a uživatelem drog (Lauda)  
v Tachově. Lauda je přezdívka klienta, který 
již rok dochází do Kontaktního centra. Je mu 
28 let. 

(Pepa)       Jaká je Vaše profese?
(Lauda)  Jsem vyučen zedníkem, ale  

z oboru již nic neovládám. Momentálně 
pobírám sociálku a přivydělávám si sběrem 
železa a barevných kovů.

Jak začalo Vaše pití?
Vždy jsem měl problém sbalit holku a tak 

jsem o to více pil. Myslím, že kdybych si 
nějakou našel, která by mě držela zkrátka, 
tak bych dopadl líp. Stud byl silnější a opít se 
jednoduší.

Kolik toho v dnešní době denně vypijete?
Když jsou peníze, tak šest litrů vína denně, 

když ne, tak jen jeden litr na udržení hladinky.
Byl jste již na léčení, které by Vám 

pomohlo od závislosti na alkoholu?
Párkrát jsem byl v Dobřanech, ale vždy 

po opuštění nebo útěku z léčby jsem pil dál. 
Připadalo mi to tam jak v kriminále. Chtěl bych 

přestat pít, ale nevím jak. Je to silnější než já. 
Možná by pomohl nějaký vztah. Děti mít ale 
nechci. Můj otec se taky upil a já nechci, aby 
to pití zdědil i můj syn. 

Máte ještě jiné zdroje obživy kromě 
sociálních dávek a sběru starého železa?

Sběr vratných lahví a prodej věcí z 
popelnic.

Jak zajišťujete Vaši osobní hygienu?
Zuby si nečistím. Holím se jednou za měsíc. 

Poslední sprchu jsem měl před čtyřmi měsíci 
v Dobřanech. Občas se vykoupu v potoce 
nebo v rybníce a také u kamarádů. 

Kde všude už jste spal po vykázání z bytu?
Dá se spát ve vchodech, ale člověk nesmí 

hlasitě chrápat, jinak ho nájemníci vyrazí. Dále 
jsem spal na chatce v zahrádkářské kolonii, 
která mi shořela. Na ubytovně na Svaté, na 
lavičkách, v bývalé base v kasárnách a v 
nepoužívaném betonovém bunkru. Tam spím 
momentálně.

Co jíte a co si vaříte?
Psí konzervy, zbytky z popelnic, co mi kdo 

dá a někdy si uvařím něco na ohni. Jím ale 
velmi málo. Když piju tak hlad nemám.

Jaké máte přátele a nepřátele.

Přátele mám pouze když zaberu sociálku, 
asi tak dva dny než dojdou peníze. Konkrétní 
nepřátele nemám. 

Jaké změny by jste si přál v naší sociální 
politice.

Moc bych si přál azylový dům v Tachově, 
abych se občas mohl dát dohromady.

Kdy by vám někdo nabídl dobrou práci, 
přijal by jste tuto nabídku?

To vidím jako utopii a taky na tom nejsem 
dobře ani psychicky ani fyzicky.

Chtěl by jste se vrátit do normálního 
života?

Osud vše ukáže.
Co by jste chtěl sdělit našim čtenářům na 

závěr?
Jak řekl sám bůh – je to na mě.

Autor článku: 
                                                  Josef Hakl, 
                    pracovník Kontaktního centra,
                                  o.s. Kotec v Tachově.

JAK SE ŽIJE ALKOHOLIKOVI NA ULICI

V současné době se u nás potýkáme  
s epidemií žloutenky typu A. Jen v druhé 
polovině měsíce září  byl  podle hygieniků 
extrémní nárůstu nových případů. 
Zaznamenali jich 87, tedy nejvíce od začátku 
roku. Celkem nyní lékaři evidují přes 367 
onemocnění. Za celý loňský rok to přitom bylo 
pouze 128 nemocných. Řeč čísel: zatímco  
v roce 2004 bylo hlášeno 70 případů 
žloutenky v ČR letos počet onemocněných 
překročil již hranici 900 nakažených. 
Nejvíce nemocných je nyní v Praze, ale je 
potřeba nebezpečí nákazy předpokládat  
i ve vašem okolí.

Hepatitida typu A je virového původu,  
v počátečních fázích se projevuje únavou, 
nechutenstvím, malátností a bolestmi 
břicha. Později se objeví také zežloutnutí 
bělma očí a nemocného mohou bolet 
klouby. Tento typ je nejmírnější ze všech 
typů žloutenky. Žloutenku typu A lze zcela 
vyléčit, existuje také očkovací vakcína.

Nejlepší prevencí je přísné dodržování 

osobní hygieny. Podle lékařů je třeba dbát 
zejména na to, aby člověk nezačal jíst nebo 
pít, aniž by si umyl ruce. Důraz by měl být 

kladen na dezinfekci, dobré je používat 
vlhčené hygienické ubrousky.

.

POZOR NA ŽLOUTENKU

TRÁPÍ VÁS BOLESTI ZAD A KLOUBŮ? PRODĚLALI JSTE ZLOMENINU?
Provádíme denzitometrické měření, které odhalí nejen úbytek kostní 

hmoty tzv. řídnutí kostí – osteoporózu, ale může odhalit i změny v kloubech 
– artrózu, dále změny na páteři například sesednuté obratle nebo ztenčené 

či vyhřezlé plotýnky.

Cena měření: 238,- Kč
Místo měření: Stříbro (náměstí)
Datum měření: 13. – 16.10.2008

Kontakt: paní Tomanová, 
tel: 374 622 584



Rekonstrukce bitvy z r. 1938 mezi 
Henleinovci a posádkou československé 
pohraniční pevnůstky uskutečnili dne 
20.9.2008 příznivci vojenské historie ve Stříbře. 
Scénka byla součástí akce osudové osmičky 

ve Stříbře. Po zahájení průvodu městem, 
kterého se zúčastnili i další spolky působící ve 
Stříbře, byla zinscenovaná zajímavá scénka 
boje u řopíku nedaleko hornického skanzenu 
ve Stříbře v údolí Mže.  Skupina   účastníků 

předvedla zajímavou scénku z našich dějin.                 
                                                         redakce
                               fotografie: pan Jiránek

OSUDOVÉ OSMIČKY VE STŘÍBŘE



Kulturní dům ve Stříbře dne 19.září 
opravdu ožil. Na koncert ve stylu SKA, 
zavítalo 500 posluchačů zejména náctileté 
generace. Jsme nesmírně potěšeni vysokou 
návštěvností. Tolik lidí jsme opravdu nečekali. 

Taneční parket byl zcela zaplněn nejen lidmi 
ze Stříbra, ale i z okolí. „ Jak se Vám líbí 
akce?,“zeptala jsem se náhodně jednoho 
mladíka. „ No v pohodě. Akce je dobrá. Líbí se 
mi. Přijel jsem hlavně kvůli V3SCE,“ prozradil 

Josef Mašek z Erpužic. Také další náhodně 
oslovení mladí lidé konstatovali spokojenost. 
Věříme, že jste byli nadmíru spokojeni  
a koncert splnil vaše očekávání.            dP.

KONCERT SKUPINY TLESKAČ A V3SKA SKLIDIL ÚSPĚCH



ZELENÁ LOUKA VI.
V letošním roce oslavil punk-rockový 

festival ZELENÁ LOUKA již svůj šestý ročník, 
a proto jsme se na podrobnosti ohledně 
festivalu  zeptali Aleše Bohuslava – hlavního 
organizátora akce.

Jak nám Aleš sdělil, festival ZL 2008 měl 
letos mezinárodní účast – hudebního hosta 
SPEICHELBROISS z Německa, který přijal 
pozvání a diváky svým vystoupením mile 
překvapil. Na celkovou účast návštěvníků, která 
byla kolem 250 platících, mělo vliv přesunutí 
scény do areálu bývalých kasáren, chladné 
počasí ve večerních hodinách, a též pivní 
akce na náměstí pořádaná ve stejný čas.  
I přesto se akce vydařila a návštěvníci odcházeli 
krátce po půlnoci velice spokojeni. Přestože 
se jedná o specifický hudební směr, má  
PUNK-ROCK v hudební scéně své 
nezaměnitelné postavení a mladí návštěvníci 
festival ZL ve Stříbře každoročně navštěvují. 

Na zdaru akce se podíleli kromě pořadatelů 
( tozro bývalé skupiny Pivo zdarma ) o.s. 
STROM, MKS ve Stříbře a finančně přispělo 
Město Stříbro. 

Nepodloženou fámu ohledně hrozného 
úrazu s úsměvem Aleš Bohuslav uvedl 
na pravou míru – šlo o podvrknutý kotník  
u jednoho tanečníka, který na travnatém 
terénu neodhadl správně tempo a taneční 
styl. 

Ohledně plánů do budoucna jsme se 
dozvěděli, že by se festival měl žánrově 
zpestřit- rozšířit o další hudební styly… Hard 
Core,SKA,…   

Organizátorům festivalu Zelená louka 
přejeme, aby příští VII. ročník byl alespoň 
stejně úspěšný jako ročníky předcházející a  
aby se podařilo plánované změny festivalu ZL 
úspěšně zrealizovat.

                                                 redakce

10.10.2008 v KD STŘÍBRO
od 21.00 hod.



ZAHÁJENÍ TANEČNÍHO KURZU 2008

 I v dnešní moderní a technicky 
vyspělé době by měl každý, kdo to 
chce v budoucnu někam dotáhnout, 
být alespoň trochu poznamenán 
společenským chováním. Tou nejlepší 
příležitostí jsou taneční kurzy. První 
lekce tolik oblíbených, ale mladými 
mnohdy také zatracovaných tanečních, 
začala 16.září. Lektoři kurzů - manželé 
Naďa a Pavel Cíchovi z Dance Stod 
- si nemohou stěžovat na nezájem. 
Přihlášeno je 32 párů. Společenské šaty, 
kravaty a naleštěné polobotky obléknou 
mladé tanečnice a tanečníci od tohoto 
večera každé následující úterý. Lekce 
kurzů tance a společenského chování 
začínají vždy v 19.00 hod. Na taneční 
nadšence, i na ty méně nadšené, čeká 
celkem třináct lekcí, z toho dvě lekce 
prodloužené (7. října a 11. listopadu) 
a slavnostní závěrečný ples (13. 
prosince). Na tanečníky čeká v kurzech 
výuka klasických tanců jako je waltz, 
valčík nebo polka, naučí se ale také 
latinsko-americké tance jako jive nebo 
cha-cha. „Děti jsou dnes stejně šikovné 
jako kdysi. Naprostá většina z nich 
tanec zvládá výborně a i těch několik 

slabších se vše nakonec doučí,“ chválil 
svoje svěřence pan Cích, který vyučuje 
tanci  ve Stodu, Tachově, Nýřanech  
a Stříbře. Že by umění společenských 
tanců bylo v dnešní době zbytečné, to 

si mladí nepřipouštějí. Kromě tanců 
se účastníci kurzů naučí i základům 
společenského chování. Dívky se na 
taneční těší i proto, aby mohly předvést 
své šaty.                          dP.

NA DECHOVKU ZAVÍTÁ ČÍM DÁL VÍCE NÁVŠTĚVNÍKŮ
Dne 20.září  skl id i la velký úspěch 
i  dechová kapela Hájenka, která 
přilákala do kulturního domu ve Stříbře 
skoro 100 návštěvníků. Jsme rádi, že 
vás na dechovku chodí stále více. Již 
nyní je zahájen předprodej na známou 
kapelu Babouci, která zahraje v KD 
23.listopadu.      dP. 
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3.   říjen   divadlo V-4
7.   říjen   taneční kurz 2008 - 1. prodloužená 
8.   říjen   Radim Uzel - zábavný večer: „Erotika a politika“  v kině Slávia od 19.30
10. říjen   Brutus v KD od 21.00 hod. 
14. říjen   taneční kurz 2008
15. říjen   setkání důchodců SPOZ v KD od 16.00 hod.
16. říjen  Mini GLOBE games  - DDM - měření v přírodě pro školy 
17. říjen   Divoch - „Únos“ - divadelní představení v kině Slávia od 19.00 hod.
21. říjen   taneční kurz 2008
24. říjen   divadlo K-8
26. říjen   Skalanka - dechová kapela, v KD od 15.00 hod. 
29. říjen  DDM - Zájezd do Weidenu – termální lázně, SRN

NAVŠTIVTE:

KINO SLÁVIA ŘÍJEN:

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

6. - 7.10.   MUMIE: Hrob Dračího císaře          USA / Kanada / Německo
po - út   Akční / Horor / Dobrodružný / Fantasy                  MKS tip *
                  od 19.30 hod                     

9. - 10.10. MAMMA MIA!                                    Velká Británie / USA                     
čt - pá       Komedie / Muzikál / Romantický                            MKS tip *                           
                  od 19.30 hod                                   

13.-14.10. PO SVATBĚ                                       Dánsko / Švédsko 
po - út       Drama  
                  od 19.30 hod                                            

18.-19.10. SISSI A YETTI                                    Německo
so - ne      Animovaný / Komedie / Dobrodružný   
                  od 19.30 hod
                  
20.-21.10.SLEPÉ LÁSKY                                    Slovensko 
po - út       Dokumentární                                                                      
                 od 19.30 hod 
                                   
23.-24.10. NESAHEJTE NA SEKERU               Francie / Itálie              
čt - pá       Drama / Romantický                                               
                  od 19.30 hod                                   

25. 10.      VALL - I                                   USA
so             Animovaný / Komedie / Rodinný / Sci-Fi            MKS tip *   
                  od 19.30 hod

27.-28.10. TOBRUK                                             Česko
po - út       Drama / Válečný                                       
                  od 19.30 hod                             

30.-31.10. RUDÝ BARON                                   Německo / Velká Británie       
čt - pá       Válečný / Akční / Dobrodružný                                       
                  od 19.30 hod                                     

                         

uzávěrka příspěvků do příštího čísla zpravodaje nejpozději do 20.10.08

Plánujeme: CESTA DO STŘEDU ZEMĚ, PAŘÍŽ, NESTYDA, MÁJ, 
STAR WARS, VESMÍRNÍ OPIČÁCI,  UKRUTNĚ ŠŤASTNI,  


