
Městem pro podnikání pro rok 2013 se stal Humpolec, druhá skončila Příbram a třetí
Dobruška. Tyto výsledky určil šestý ročník srovnávacího průzkumu týdeníku Ekonom
“Město pro byznys 2013”. 

Tématem tohoto ročníku byla spolupráce radnic a podnikatelů s mottem Radnice s pod-
nikateli na jedné lodi. Výsledky byly vyhlášeny ve středu 11. prosince 2013 v pražském
Tančícím domě a zpracovatelem byla společnost Datank.
Celkem 205 obcí s rozšířenou působností a 22 městských částí Prahy bylo hodnoceno dle 42
kritérií rozdělených do dvou oblastí: podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy.
Nejúspěšnější Humpolec si první místo zasloužil především díky dobré infrastruktuře,
vysokému zastoupení velkých zaměstnavatelů nebo kvalitnímu podnikatelskému obsahu
webových stránek.
Druhá Příbram, která je na rozdíl od Humpolce a Dobrušky v první trojce letos poprvé, se
může pyšnit úspěšným získáváním dotací, skvělým ratingem, likviditou, nebo vstřícností
a ochotou úředníků či rychlým vyřizováním agendy. Mezi další pozitivně hodnocená kritéria
patří v Příbrami také velice dobré služby informačního centra, vysoký počet městských
strážníků i doktorů a také vysoký podíl fyzických a právnických osob. 
Starosta Ing. Pavel Pikrt, který cenu za Příbram přebíral, neskrýval slova nadšení. 
„Ocenění si samozřejmě velice vážím a jsem za něj rád. Pro naše město je to výsledek dobře
odváděné práce. Rádi se s kolegy podíváme na podrobné výsledky průzkumu, abychom věděli,
v čem se můžeme dále zlepšovat,“ řekl na slavnostním vyhlášení výsledků starosta Příbrami.
Třetí Dobruška, která zopakovala umístění z loňska, se může pochlubit například vysokým
počtem úředních hodin, nízkou cenou stavebních pozemků, nadprůměrnými kapitálovými
výdaji či podprůměrnými náklady na dluhovou službu. 

Vážení spoluobčané,
věřím, že jste vánoční i novoroční svátky prožili
v klidu a pohodě ve společnosti svých blízkých,
svých kamarádů a přátel. Vstup do nového roku je
vždy mimořádnou událostí. Pro spousty z nás je to
příležitost stanovit si různá předsevzetí, jiní mají
jasné cíle, kterých chtějí v nadcházejícím roce
dosáhnout.
V roce 2013, který byl zároveň mým prvním v pozici
starosty města, byla, myslím úspěšně, dokončena
řada projektů, kdy některé z nich jsem zmiňoval
v minulém vydání. Za zmínku ještě určitě stojí
ukončení a zkolaudování projektu „Odkanalizování
Orlova“ a vlastníci jednotlivých nemovitostí mohou
tímto zahájit vypouštění odpadních vod do této

splaškové kanalizace. Podmínkou je řádné uzavření smlouvy o odvedení odpadních
vod s provozovatelem kanalizace, kterým je společnost 1. SčV, a. s. Bližší informace
o této smlouvě naleznete na webu města www.pribram.eu v tiskových zprávách. 
Nyní bych se zaměřil na to, o co se budeme snažit v tomto roce.
Všichni napjatě očekáváme, co nám rok 2014 přinese. To, co je pro Vás i pro město
nejdůležitější, je pokračování ekonomického rozvoje našeho hospodářství, jeho
dopad na občany a na rozpočet města. Rozpočet pro rok 2014 v současné době
připravujeme, k projednání a schválení bude zastupitelstvu města předložen v únoru.
Zastupitelstvo města Příbram pro rok 2014 nezvyšovalo daň z nemovitosti, poplatky
ze psů, nebo ceny jízdného MHD, jak to učinila některá jiná města. Tím se snažíme
zmírnit negativní dopady na rodinné rozpočty. I přes mírné zdražení cen za vodné
a stočné (o 2 koruny a sedmdesát haléřů) jsem přesvědčen, že ceny jsou ve srovnání
s jinými městy stále přijatelné.
V nadcházejícím roce chceme pokračovat ve zvelebování našeho města a nadále se
budeme snažit využívat nejrůznějších dotací z fondů EU, v jejichž získávání jsme
prozatím velice úspěšní. Právě získávání prostředků z EU bylo jedním z kritérií,
za která jsme si v loňském roce vysloužili 2. místo v ČR ve srovnávacím výzkumu
Město pro byznys 2013. 
Dále bych uvedl alespoň některé projekty z různých oblastí, které pro nás budou
v nadcházejícím období prioritní a které se budeme snažit realizovat. V oblasti
bydlení chceme pokračovat v podpoře zvelebování školních domů, nebo navýšit
počet žádostí o půjčky z Fondu oprav a modernizace. V oblasti zdravotní a sociální
péče bychom rádi navýšili kapacity v DPS, v jednání je získání nových prostor. Stejně
tak se chceme věnovat odbourávání bariér, ať už výstavbou nových chodníků
a nájezdů, nebo zajištěním bezbariérovosti pokladen, divadla aj. Naším cílem je pod-
pořit další rozvoj Oblastní nemocnice Příbram, vybudovat parkovací místa, nebo
zvýšit bezpečnost v areálu nemocnice. V oblasti prevence kriminality bychom chtěli
pokračovat v realizaci kurzů sebeobrany pro ženy a seniory, chtěli bychom přispět
k lepšímu zabezpečení bytů, nebo osvětlit více rizikových míst. Jednoznačným cílem
je podpora a pokračování jednání mezi všemi bezpečnostními složkami ve městě
o dalších postupech v oblasti prevence kriminality. Co se týče dopravní infrastruktury
našeho města, pokračovat bychom měli druhou etapou rekonstrukce místních
komunikací, v plánu je také výstavba cyklostezky Hořejší Obora – Flusárna. V oblasti
školství je v plánu výstavba nové mateřské školy na náměstí Dr. J. Theurera, školka by
měla mít kapacitu 48 míst. I nadále chceme pokračovat v podpoře vysokoškolského
vzdělávání – Akademie třetího věku. V oblasti kultury chceme nadále podporovat
kulturní a sportovní organizace v rámci dotačních řízení, podporovat kulturní
památky města a tradiční společensko-kulturní akce. V oblasti péče o přírodu a životní
prostředí máme v plánu realizaci kompostárny a sběrného dvora, dokončení rekulti-
vace skládky Květná, nebo budoucí realizaci klidové zóny Ryneček. Dalším z cílů je
zajištění přijatelné ceny za svoz TKO s postupným snižováním nebo realizace
podzemních kontejnerů v nejdůležitějších městských částech.
Přeji všem občanům, aby pro ně byl rok 2014 rokem dobrým, aby se jim splnila jejich
předsevzetí a přání a ze všeho nejvíc jim přeji hodně zdraví.

Ing. Pavel Pikrt

Slovo starosty

St
al

o 
se

Tři králové přišli 6. ledna 2014
do Příbrami a na radnici je přivítali
členové Rady města.

Město chce zvýšit počet pod-
zemních kontejnerů na tříděný
odpad, proto žádá o dotaci.

V pondělí 6. ledna vyšli do ulic
koledníci s Tříkrálovou sbírkou
na pomoc potřebným.

Skončilo zateplování školských
objektů. Snímek dokumentuje
vyřešení sgrafita na MŠ 28. října.

Hejtman J. Řihák a radní J. Molnár
přivítali 1.1.2014 první miminko
narozené v naší porodnici.

Příbram je druhým nejlepším
m ě s t e m  k  p o d n i k á n í  v  Č R

Vzpomínka na pana Zdeňka Fouse (12. 8. 1926 – 10. 12. 2013)
Zdeněk Fous, březohorský rodák, význačná kulturní osobnost Příbramska. 
Chodil do obecné a měšťanské školy, v Příbrami absolvoval obchodní školu s maturitou. Po základní vojenské službě pracoval krátce ve správě hračkárny
Hamiro Příbram, později přešel na státní podnik Uranové doly v Příbrami, kde pracoval až do důchodu. Nejdříve jako kulturní pracovník v Závodním
klubu UD, později jako účetní a dispečer na závodě Doprava UD. 
Jeho velkou životní láskou byla hudba, které věnoval všechen volný čas. K hudbě ho vedl již od předškolního věku jeho dědeček Rudolf Vojtěch, u něhož
se v Mariánské ulici scházelo kvarteto amatérských hudebníků. Noty znal dříve než písmenka. Od první třídy zpíval v kostelním sboru u sv. Vojtěcha
na Březových Horách, později v Příbrami u sv. Jakuba Staršího a po příchodu regenschoriho Karla Břízy na Svatou Horu, ve Svatohorském chrámovém
sboru zpíval od roku 1970 až do svého skonu.
Kromě sakrálního zpěvu zahořel i pro světské zpívání, ve 13 letech se stal členem pěveckého sboru Lumír a Dobromila, později přejmenovaného
na Příbramský smíšený sbor. Po smrti dirigenta Antonína Vepřeka v roce 1978 nastupuje na jeho místo, sbor vede až do roku 2011, kdy ho zastoupil
Pavel Šmolík.
Zdeněk Fous měl v oblibě skladby autorů z Příbramska, zvláště Antonína Dvořáka a Jana Jakuba Ryby, s jehož vánoční mší (jedné z více než stovky) měl
velké úspěchy (v roce 1992 ji uvedl v pražském Rudolfinu (Domě umělců). Ve skladbách se vždy výrazně nesl koncertním prostorem jeho jasný bas.
Dlouhou dobu (24 let) spolupracoval také s Posádkovou hudbou Příbram, s orchestrem ZK UD Příbram a se Spolkem Prokop. Poslední jeho koncert byl
uskutečněn 10. října 2013 v kostele sv. Jakuba Staršího v Příbrami, kde zazpíval své nejoblíbenější Biblické písně Antonína Dvořáka.
V roce 2011 bylo panu Zdeňku Fousovi uděleno ocenění pro významnou kulturní osobnost Příbramska – Krasohled, kterého si velmi vážil.
Rozloučení se Zdeňkem Fousem se konalo ve Svatohorské bazilice 16. prosince 2013 od 10 do 12 hodin za hojné účasti příbramských občanů, zádušní
mši celebroval generální vikář Litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl, přítomno bylo také vedení města - Ing. Pavel Pikrt, Václav Černý a Ing. Juraj Molnár.
Deník, který si pan Zdeněk Fous vedl od roku 1958, zachycuje jeho hudební činnost a podrobné záznamy o kulturním dění Příbramska, obsahuje též pod-
pisy mnoha známých umělců. Deník by měl být uložen s další písemnou pozůstalostí v archivu pro pozdější zpracování hudebního života Příbramska.

Ing. Josef Podlaha



PŘ Í B R A M S K Á J M É N A
JAN PROCHÁZKA
PŘÍBRAMSKÝ POUSTEVNÍK

1572? - 1639?

Dnešní osobností vstupujeme do území na hranici reality
a legendy. Protože se však jedná o reálnou postavu, která
sehrála v dějinách našeho města velkou roli, je potřeba ji
zmínit i v našem seriálu. 
Úřední prameny se o Janu Procházkovi téměř nezmiňují. Není
jisté ani to, že pocházel ze středočeského města Nymburk,
kde měl užívat měšťanského práva a živit se jako tkadlec či
pláteník. Příjmení Procházka se sice v nymburských
pramenech vyskytuje, ale dochované archiválie nejsou kom-
pletní, a tak není možné s jistotou prohlásit, že poustevník
Procházka je totožný s některým v pramenech jmenovaných
nymburských měšťanů. Jisté je pouze to, že člověk jménem
Jan Procházka nakonec zakotvil na Svaté Hoře nad Příbramí,
kde i zemřel. Většina životopisných údajů pochází z děl
barokních literátů Alberta Chanovského, Jana Františka
Peckovského, Bohuslava Albína a dalších, přičemž Albert
Chanovský se s ním i osobně setkal. Jejich práce jsou sice
odbornými díly, nicméně v pojetí své doby, a tudíž ne vše zde
uvedené snese dnešní skeptické a kritické úhly pohledu. Jiné
prameny však zatím nemáme, a tak převyprávíme
Procházkův příběh podle nich. 
Jan Procházka (někdy jmenovaný také jako Svoboda) byl
na jedno oko slepý dlouhodobě (měl je zcela „pryč“),
na druhé oslepl nějakou nemocí v roce 1619. To mu bránilo
v zajištění obživy běžnou prací, a tak mu nezbývalo, než
žebrat. Protože Nymburk byl nevelkým městem a navíc
Čechy dlouhodobě zachvátila válka, pokusil se získat lepší
vyhlídky žebráním v Praze. Jeho smutný osud s ním snášela
i jeho žena a několik dětí. Postupně se mu v Praze podařilo
zaopatřit své děti vyučením v řemeslech, studiem či
provdáním. Patřil mezi tzv. privilegované (tedy oficiální)
žebráky a také jeho žena výpomocí v měšťanských domác-
nostech něco vydělala, takže jejich finanční situace nebyla
zcela špatná. 
Procházka sám nebyl katolíkem, na zázraky tedy nevěřil,
a přesto se mu jeden přihodil. Jeho nejmladší syn navštěvo-
val klementinské jezuitské gymnázium a pod jeho vlivem
oba rodiče přestoupili ke katolictví. Na to v roce 1632 jej
několikrát navštívil živý sen, ve kterém jej jakýsi stařec (snad
sv. Jakub, patron našeho města) důtklivě Procházku vyzýval
k cestě na Svatou Horu, aby se zde stal poustevníkem.
Procházka po dlouhém zdráhání i nedůvěře rodiny sen
poslechl a nechal se svým vnukem dovést do Příbrami.
V Příbrami byl vlídně přijat a odkázán na příbramskou radni-
ci, aby si vyprosil statut poustevníka. To se také záhy stalo
a Procházka ještě téhož dne stanul poprvé před svato-
horskou kaplí. Následujícího dne se dal nový poustevník
do plnění povinností, především do péče o pořádek v kapli.
Po třech dnech strávených prací a modlitbami se Procházkovi
oko zázračně uzdravilo. 
Takový zázrak vzbudil okamžitou pozornost. Jednak mezi
lidem, který si poutí na Svatou Horu hodlal vymodlit podobné
řešení vlastních problémů, ale i mezi úřady, které jej museli
přešetřit. Nakonec byl zázrak uznán za skutečný a Svatá Hora
se stala cílem poutníků, jejichž řady den ode dne sílily. Sám
Procházka se o Svatohorskou kapličku staral až do své smrti.
Živ byl z almužen, které mu dávali poutníci, a obýval skrom-
nou poustevnu, jednouché stavení o jedné místnosti poblíž
kaple. Přispěl svým dílem k vykopání svatohorské studně
i k opravě původní kaple. Zemřel snad 8. dubna 1639.

Daniel Doležal

1. 1. 1794
se Příbramský magistrát
(městský úřad) přestěhoval
ze staré rychty (stávala na
místě bývalého okresního
úřadu) do budovy tzv.
starého soudu na náměstí.

3. 1. 1624
Karel z Lichtenštejna při-
kázal příbramským přijmout
část rejtarů Filipa Avandanga
k zimnímu kvartýru.

6. 1. 2004
se poprvé v příbramském
tříkrálovém průvodu objevili
velbloudi.

10. 1. 1884
byly objednány obrazy
křížové cesty pro budovaný
kostel sv. Vojtěcha od malíře
Jana Umlaufa.

11. 1. 1914
se v hotelu Buchar (U Po-
dařilů) uskutečnila manifes-
tační veřejná schůze živnost-
níků, obchodníků a dělníků
za účasti několika poslanců
a příbramských radních.

15. 1. 1894
byla v Rakousku zestátněna
pošta, poslední privátní
poštmistr v Příbrami byl
Karel Hail, který byl zároveň
starostou.

16. 1. 1784
byly zrušeny tělesné tresty
v hornictví a nahrazeny
bezplatnou prací.

25. 1. 1874
za 50 let věrných služeb
při místních dolech obdrželi
od císaře Františka Josefa I.
Stříbrný záslužný kříž s ko-
runou naddůlní Jan Káš
a Jan Kudrna.

30. 1. 1964
v Příbrami proběhl ples
Hamira, na kterém měl
vystoupit Karel Gott, který
však nepřijel.

31. 1. 1854
klesla hodnota bankovek
ve srovnání s cenou jistiny
v drahých kovech v lednu
tohoto roku o 40 %.

Daniel Doležal

L E D N O V É K A L E N D Á R I U M

I N F O R M A C E  Z  R A D N I C E
Daňové příjmy z odvodu VHP, loterií a jiných podobných her
Jedním z nejdiskutovanějších bodů posledního zasedání Zastupitelstva
města Příbram bylo stanovení míst, na kterých bude v budoucnu
možné provozovat výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry. 
Zastupitelé diskutovali o otázkách, zdali tyto herny ve městě vůbec
mít, jestli by jejich počet měl narůstat či klesat, nebo jestli by bylo
dobré umístit herny mimo centrum. Dále zastupitelé debatovali
o rozdělení finančních prostředků, které městu z hazardu plynou.
Aktuálně je na území Příbrami celkem 26 provozovatelů heren, které
výherní automaty vlastní. Počet těchto zařízení by se v budoucnu
určitě neměl zvyšovat, spíše naopak. Zastupitelé nakonec schválili
návrh zastupitele Tomáše Cibulky, který navrhl zachovat současný stav,
tedy počet heren ani nenavyšovat, ani nesnižovat.
Opoziční zastupitel Mgr. Václav Švenda navrhoval zrušit ve městě
herny úplně. Tento návrh však nakonec nebyl hlasován, protože
před ním byl schválen zmíněný Cibulkův návrh. 
Starosta Příbrami Ing. Pavel Pikrt konstatoval, že by měl počet heren
na území města v budoucnu spíše klesat.  
Snížení počtu heren ve městě by v budoucnu mohlo mít pozitivní
dopad především na boj s kriminalitou, která v Příbrami stále není
nejmenší. Na druhou stranu městu z hazardu plyne do rozpočtu
podstatná část příjmů, které půjdou jen stěží nahradit.
Závěrem jednání o tomto bodu namítl radní Martin Poulíček, že by
bylo dobré vytvořit novou metodiku pro rozdělování finančních
prostředků z hazardu.
Jen za rok 2013 putovalo z hazardu do rozpočtu cca 27 milionů korun.
Tyto prostředky by měly podobně jako v minulosti putovat na sport, so-
ciální věci a zdravotnictví, kulturu nebo na opravy a rekonstrukce měst-
ských budov či komunikací. Přesné rozdělení však zatím známo není.

Cena vodného a stočného 
Provozovatel vodohospodářského majetku města, společnost 1. SčV,
a. s., předložil městu Příbram návrh cen vodného a stočného na rok
2014. Občané by tak podle schváleného návrhu měli v roce 2014
zaplatit za vodné a stočné celkem 75,37 Kč/m3 včetně DPH, přičemž
bude účtováno 52,23 Kč/m3 za vodné a 23,14 Kč/m3 za stočné.
Z celkového nárůstu cen pro vodné a stočné jsme navrhli nárůst ve výši
3,7 %, což tvoří částku ve výši 2,70 Kč. Zásadním důvodem zvýšení
ceny je pokles meziroční spotřeby na pitné vodě o 5 % a na vodě
odpadní o 1,2 %.
„Pokud jde o celkovou cenu za vodné a stočné pro rok 2014, navrhovaná
částka 75,37 korun patří stále k nejnižším cenám ve srovnatel-
ných lokalitách v České republice,“ porovnal výši ceny starosta Ing. Pavel
Pikrt. „Například v sousedním Berouně nebo v Mníšku pod Brdy dosahují
ceny osmdesáti až devadesáti korun za metr krychlový,“ dodal starosta.
Společnost 1. SčV, a. s., dále uplatnila právo opce na prodloužení účin-
nosti smlouvy o pronájmu a komplexním provozování infrastruk-
turního majetku města Příbrami a tato smlouva bude společnosti
prodloužena o dalších deset let. V platnost by měla vejít od 1. 3. 2014.

Příbram žádá o dotaci na kontejnery
Město Příbram by v budoucnu rádo rozšířilo počet podzemních kontej-
nerů na separovaný odpad. Již nyní chce proto využít otevřené výzvy
v Operačním programu Životní prostředí a žádá o dotaci. Té by se
městu mohlo dostat ve výši 8,4 mil. korun, přičemž rozpočet celého
projektu je stanoven na 21 milionů.
Starosta Příbrami Ing. Pavel Pikrt prozradil, že město má v současné
chvíli vytipováno 12 lokalit, do kterých by se daly kontejnery umístit.
„Jedná se o místa ve všech důležitých městských částech, konkrétní však
zatím nebudu. Stejně tak musím říci, že jen těžko odhadnout, kolik kontej-
nerů se nám podaří umístit v první fázi. Spoluúčast města na financování
projektu je poměrně vysoká, a kontejnery tak budeme muset umísťovat
postupně podle finančních možností,“ řekl Ing. Pikrt.
Předností těchto odpadových nádob je především jejich objemová
kapacita pro odkládání odpadu. Objem jednotlivých kontejnerů je
3 m3. Stávající odpadové nádoby – střední kontejnery jsou o objemu
1,1 m3 jak pro směsný komunální odpad, tak pro tříděný odpad. 
Výstavbou podzemních kontejnerů se daří lépe využít prostor
sběrného místa a současně se zvyšuje estetický vzhled a čistota okolí
nových stanovišť. Další výhodou je snadná manipulace při vyjmutí
a vyprazdňování podzemních kontejnerů.
Příbram prozatím disponuje jedním podzemním hnízdem na separo-
vaný odpad, které je umístěno na náměstí T. G. Masaryka.

Situace ve Sportovních zařízeních města Příbram
Koncem listopadu provedla Krajská hygienická stanice Středočeského
kraje státní kontrolu zaměřenou na měření koncentrace trichloraminu
v příbramském Aquaparku. Měření bylo provedeno z důvodu stížnosti
jednoho z rodičů dítěte, které pravidelně absolvuje výcvik v Plavecké
škole Příbram. Dle sdělení mělo toto dítě opakovaně problémy
s dýcháním.
Při měření koncentrace trichloraminu byla měřena teplota v bazénové
hale, relativní vlhkost a atmosférický tlak. Z výsledku měření vyplývá,
že naměřené koncentrace trichloraminu v ovzduší bazénové haly jsou
v souladu s požadavkem vyhlášky. 
„Státní kontrolou bylo zjištěno, že koncentrace trichloraminu v ovzduší
bazénové haly v době měření, jejíž maximální přípustná hodnota je
stanovena na 0,5 mg/m3, nebyla překročena a naměřené hodnoty byly
téměř na desetině této maximální hodnoty,“ vyjádřil se k problematice
Ing. Pavel Pikrt. 
V polovině prosince byla do čisticího systému rozvodů vody velkého
plaveckého bazénu nainstalována středotlaká UV lampa. Zařízení by
mělo pomoci zkvalitnit hygienické zabezpečení bazénové vody, snížit
hodnoty vázaného chlóru a zlepšit ovzduší v hale bazénu. UV záření
napomáhá dezinfekci pitné a bazénové vody pomocí ultrafialového
záření v širokém spektru.
Jedním z bodů, kterým se zabývali příbramští radní na svém posledním
zasedání v roce 2013, byla stále neuspokojivá situace ve Sportovních
zařízeních města Příbram, zvláště pak v plaveckém bazénu. 
Podle slov 1. místostarosty MUDr. Ivana Šedivého však koncentrace
vázaného chloru nebyla jediným neuspokojivým jevem, který radní
trápí. Jedná se také o teplotu vody ve sprchách apod.
„Máme určité signály, že prozatím nedošlo k úplnému zlepšení situace.
Uložili jsme proto řediteli Sportovních zařízení, aby do příštího zasedání
rady města 13. ledna 2014 předložil písemnou zprávu obsahující opatření,
která povedou k celkovému zlepšení situace ve Sportovních zařízeních,“
uvedl na tiskové konferenci Ivan Šedivý.
Na základě této písemné zprávy bude Rada města Příbram dále
rozhodovat a postupovat. Možností řešení situace je podle Šedivého
několik. Jsou však plně v kompetenci ředitele Jiřího Holobrady a rada
zde nemůže v žádném případě nic nařizovat. 
„Rada města může pouze požádat o písemnou zprávu, na základě které
bude dále postupovat,“ upřesnil místostarosta Šedivý.
Radní se domnívají, že způsobů, jak dosáhnout celkového zlepšení

situace v SZM, je hned několik. Může se jednat o organizační či
personální opatření, za kterými však hned nelze vidět pouze
propouštění či vyhazování zaměstnanců.

Školské objekty byly zatepleny
Projekt Realizace energetických úspor, tedy zateplení objektů
mateřských škol a základní umělecké školy, byl podle slov místo-
starosty MUDr. Ivana Šedivého zakončen. 
„Na tyto práce se nám podařilo získat více než šedesátiprocentní finanční
dotaci. Jsem rád, že se technicky podařilo speciálními 3D metodami
vyřešit vrácení sgrafit typických pro Mateřskou školu 28. října. Celková
cena oprav škol byla téměř 35 milionů korun,“ doplnil místostarosta.

Revitalizace zeleně ve městě
Jednání ohledně projektu revitalizace zeleně v ulici 28. října proběhlo
19. prosince na místě. „Před časem zde proběhla anketa týkající se právě
této problematiky. „Vyhráli“ zastánci nekácení, ale hned po uzavření
ankety se objevila spousta žádostí, aby úřad tento závěr přehodnotil. 
Na základě výsledků ankety ale již byl zpracován projekt, takže jsme nyní
přímo na místě projednali jednotlivé zásahy. Hlavně lidé z přízemních bytů
si stěžují na přerostlé stromy, které jsou staré jako sídliště. Je tedy nezbytné
jejich úpravy provést. Stejný způsob bude realizován i v okolí Mateřské
školy 28. října. V této lokalitě jsou to hlavně topoly, které si vyžadují zásah.
V současné době probíhá 4. etapa revitalizace zeleně v Příbrami –
v lokalitě V Zátiší a v Jiráskových sadech. Myslím, že se občané sami již
mohli přesvědčit, že nezbytné kácení doprovází i nová výsadba. Každý
strom má svoji určitou životnost,“ uzavřel místostarosta I. Šedivý.

Příbramský městský orchestr
Myšlenku hudebního propojení obou příbramských uměleckých škol
se podařilo realizovat. Jejím výsledkem byl první společný koncert
v kostele sv. Jakuba. „Naplnila se tak naše koncepce. Koncert jsme směřo-
vali k předvánočnímu období, takže hlavním tématem byly evropské
koledy,“ uvedl Ivan Šedivý. 
Jeho slova doplnil místostarosta V. Černý: „Myslím si, že vystoupení
dopadlo velice dobře. Žáky tentokrát doplnili i jejich učitelé. Milan Bagin-
ský odvedl i přes poměrně krátký čas výbornou práci.“ Radní J. Molnár je
přesvědčen, že na další koncert, který by měl být součástí Hudebního
festivalu Antonína Dvořáka, již děti pomoc učitelů nebudou potřebovat.
„Oběma ředitelům, všem učitelům i žákům uměleckých škol moc děku-
jeme. Hlavní dík patří i Milanu Baginskému, který se celého projektu ujal,“
zakončil Ivan Šedivý. 

Folklor a festival
Místostarosta Václav Černý jednal s předsedou Folklorního sdružení ČR
Zdeňkem Pšenicou o možnosti spolupráce. „Pan Pšenica nám předložil
nabídku na společné vystoupení Příbramského městského orchestru
s folklorním souborem v rámci koncertu open air, který by měl proběhnout
na závěr Hudebního festivalu Antonína Dvořáka. Vše je nyní v režii
dramaturgyně festivalu Albíny Houškové. V Příbrami se s folklorem moc
nesetkáváme, takže možná bude naše spolupráce s Folklorním sdružením
daleko širší,“ uvedl místostarosta Černý.

Život 90
Smlouvu na další období projednal místostarosta V. Černý se zástupci
společnosti Život 90, která prostřednictví tísňové linky Areíon zajišťuje
kontakt s osamělými seniory v jejich domovech. „Informace o této
službě může zájemcům poskytnout J. Řehka, případně Odbor sociálních
věcí a zdravotnictví našeho úřadu,“ informoval místostarosta. 

Školní jarmarky a koncerty
Podle slov uvolněného radního J. Molnára byl měsíc prosinec vánočními
jarmarky a koncerty na příbramských základních a mateřských školách
nabitý. „Zúčastnil jsem se některých z nich, ať už to bylo Vánoční tvoření
na Základní škole 28. října nebo Vánoční jarmark ve Waldorfské škole
nebo v Základní škole Školní. Líbilo se mi třeba právě při vánočním tvoření
sledovat, s jakým zaujetím rodiče vyrábějí perníky, ozdoby a další vánoční
doplňky. Na jarmarku v Základní škole ve Školní ulici jsem měl radost, jak
rychle byly vánoční výrobky vyprodány,“ uvedl J. Molnár.

Desáté výročí dělostřelců
Slavnostního nástupu 13. dělostřelecké brigády k 10. výročí jejího
vzniku se zúčastnil i radní Juraj Molnár: „Před deseti lety jsem byl
u zakládání této brigády jako velitel jednoho samostatného dělostřelec-
kého oddílu, který začal fungovat v podřízenosti brigády. Takže to byla
pro mě i trošku povinnost na tuto událost v Jincích přijít.“

Med pro děti ve školkách
Již podesáté předávali příbramští včelaři med dětem v mateřských
školách. Předávání se zúčastnil starosta Ing. Pavel Pikrt a radní Ing.
Juraj Molnár byl na této slavnostní akci potřetí. „Pro mě tato akce
pravidelně znamená, že se naposledy v roce setkám se všemi ředitelkami
příbramských školek a mohu jim při této příležitosti v předvánoční době
poděkovat za jejich práci. Včelaři tímto hezkým způsobem vrací příspěvek,
který jim město Příbram pravidelně poskytuje ve formě dotační podpory.
Do školek tak za deset let věnovali 875 kilogramů medu,“ sdělil J. Molnár.

Nové vybavení pro hasiče
V poslední den roku 2013 předal hejtman Středočeského kraje a zastupitel
města Josef Řihák společně s radním Martinem Poulíčkem čtyři
přetlakové dýchací přístroje členům zásahové jednotky Sboru dobro-
volných hasičů Příbram-Březové Hory. Komplety značky Dräger stály
celkem 120 tisíc korun a jejich nákup zaplatilo město Příbram. 
“Tímto předáním dokončujeme obměnu dýchací techniky jednotek
příbramských dobrovolných hasičů, kterou jsem ještě jako starosta Příbrami
zahájil v roce 2011. Jsem rád, že mohu být nyní u toho, kdy jsem už "jenom"
členem příbramského zastupitelstva. Mimochodem, tuto zásahovou
techniku nepořizujeme hasičům, ale všem občanům. Neboť právě nám
bude v rukou zasahujících hasičů sloužit v okamžiku, kdy nám bude
nejhůře a při neštěstí budeme potřebovat pomoc," řekl hejtman Josef
Řihák během slavnostního předání nových přístrojů.
„Dýchací komplety využívají hasiči při zásazích v prostředí zamořeném
kouřem. Některé z těch, které nyní slouží i příbramským hasičům, jsou
vybaveny napojením na další dýchací masku. Toto zařízení slouží
k vyvádění osob ze zakouřených prostor. Tím máme dobrovolné hasiče
technicky již dobře vybavené, jediné, co nám ještě schází, je provést repasi
nástavby požárního vozu CAS-32, Tatra 815, které je díky korozi nádrže
v havarijním stavu. Pokoušíme se na tuto nutnou opravu dostat dotaci,
v případě, že bychom neuspěli, musíme najít prostředky ve svém rozpočtu.
Tuto nutnou opravu již nemůžeme dále odkládat,” vysvětlil radní a dobro-
volný hasič Martin Poulíček.

Ondřej Šlechtický, Alena Straková



F O T O K R O N I K A

Starosta Ing. Pavel Pikrt přivítal Tři krále, kteří opět přišli do Příbrami 6. ledna. V pondělí 6. ledna byl vyhodnocen Nejlepší sportovec Příbramska roku 2013. Akce se zúčastnil
starosta Ing. Pavel Pikrt.

MUDr. Ivan Šedivý se zúčastnil vernisáže výstavy betlémů v Galerii Františka Drtikola. Hejtman Středočeského kraje MVDr. Josef Řihák, radní Ing. Juraj Molnár a ředitel Hornického
muzea Příbram PaedDr. Josef Velfl přivítali 100 000. návštěvníka muzea v roce 2013.

Místostarosta MUDr. lvan Šedivý jednal s Pavlem Vellkem, autorem projektu Školní tour 2014
a Visual Communication.

Starosta Ing. Pavel Pikrt převzal certifikát “Město pro byznys 2013” (podrobně na titulní straně). Ředitelky mateřských škol převzaly z rukou Ing. Pavla Pikrta a Ing. Juraje Molnára med, který
školkám darovali příbramští včelaři.

Místostarosta Václav Černý jednal se zástupci sdružení Život 90 o dalším pokračování tísňové linky
AREÍON v Příbrami.

foto: Antonín Švec
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Dne 6. 11. ve 20:55 hodin oznámila telefonicky na slu-
žebnu Městské policie Příbram žena z Příbrami VII, že
v bytě jejích sousedů dochází k hádce. Na místo byla
ihned vyslána hlídka MP. Po příjezdu jí 34letá oznamo-
vatelka označila výše zmíněný byt. Na uvedenou adresu
se následně dostavila i hlídka Policie ČR. V bytě strážníci
zastihli muže, kterého poučili o pravidlech občanského
soužití v domě a vyzvali ho k utišení. Jmenovaný výzvu
strážníků respektoval. 
Dne 6. 11. ve 21:05 hodin kontaktoval telefonicky
služebnu Městské policie Příbram anonymní oznamovatel
a uvedl, že v Plzeňské ulici rozbil nějaký muž vchodové
dveře u jednoho z domů. Dále sdělil popis muže a doplnil,
že jmenovaný směřuje k Oboře. Na uvedené místo
okamžitě vyjela hlídka MP, avšak nikoho nenalezla.
Strážníci se proto rozhodli propátrat přilehlé okolí
a následně zastihli muže odpovídajícího popisu u Pasáže
Horymír. Převezli ho k poškozenému domu v Plzeňské ulici,
kam se již mezitím dostavila i hlídka Policie ČR. Policisté si
celý případ i se zadrženým jednačtyřicetiletým mužem
převzali za účelem dalšího vyšetřování. 
Dne 6. 11. ve 21:40 hodin prováděla hlídka Městské policie
Příbram kontrolu v Obecnické ulici a při průjezdu areálem
garáží zahlédla dvě osoby, které se nacházely přímo uvnitř
jedné otevřené garáže. Dotazem strážníci zjistili, že
zmíněná garáž není jejich vlastnictvím, ale že zde skladují
své věci, protože není uzamčená. Hlídka MP garáž zkon-
trolovala a zjistila, že jsou zde náhradní díly k motorovým
vozidlům, pákové kleště a jiné nářadí. Jelikož strážníci
pojali podezření, že nalezené věci by mohly pocházet
z trestné činnosti nebo by mohly sloužit k páchání trestné
činnosti, přivolali na místo hlídku Policie ČR. Ztotožněním
obou osob bylo následně zjištěno, že se jedná o muže
ve věku 37 a 26 let. Policie ČR záležitost nadále vyšetřuje. 
Dne 8. 11. ve 20:07 hodin kontaktoval telefonicky
služebnu Městské policie Příbram operační důstojník Policie
ČR a žádal o výjezd hlídky MP do Okružní ulice, kde dle
oznámení dochází ke zcizování zateplovacího materiálu
z areálu mateřské školy. Na místo neprodleně vyjela hlídka
MP, avšak nikoho zde již nezastihla. Kolemjdoucí občan
hlídce sdělil, že zahlédl dva muže, kteří nesli balíky poly-
styrenu a směřovali na Březové Hory. Strážníci se vydali
udaným směrem a v ulici Pod Haldou zahlédli u plotu
domu dva muže. Jejich ztotožněním hlídka MP zjistila, že
jde o jednatřicetiletého a devětadvacetiletého muže. Dále
si strážníci všimli na zahradě domu, u kterého se výše
jmenovaní zdržovali, několika balíků polystyrenu. Protože
zjištěné skutečnosti nasvědčovaly tomu, že v uvedeném
případě došlo ke spáchání trestného činu, přivolali

strážníci hlídku Policie ČR. 
Dne 10. 11. v 00:30 hodin požádal operační důstojník
Policie ČR o vyslání hlídky MP do restaurace Šachta, kde
došlo k napadení obsluhujícího personálu. Do uvedené
provozovny byla okamžitě vyslána hlídka MP společně
s hlídkou psovodů. Zde je kontaktovala servírka a sdělila,
že přestože měli v podniku uzavřenou společnost,
pronikli dovnitř dva opilí muži a následně začali ničit
zařízení provozovny a napadat hosty i obsluhu. Strážníci
oba muže vyvedli ven a vyzvali je k prokázání totožnosti.
Ani jeden však u sebe neměl žádný doklad, kterým by
svou totožnost prokázal. Hlídka MP přivolala na místo
hlídku Policie ČR, která zjistila totožnost obou osob.
Jednalo se o muže ve věku 26 a 23 let. Škodu vzniklou
rozbitím skla v restauraci ve výši 200,- Kč jmenovaní
uhradili. Policie ČR případ dále řeší. 
Dne 14. 12. ve 23:10 hodin při hlídkové činnosti hlídka
strážníků MP Příbram na parkovišti u obchodu Koruna
zahlédla osobu u motorového vozidla BMW. Ztotožněním
bylo zjištěno, že se jedná o 19letého mladíka z Příbrami,
který hlídce sdělil, že čeká na strýce, který má uvedeným
vozidlem odjíždět. Ve 23:40 hod. hlídka opět projížděla
Březohorskou ulicí a spatřila, jak výše uvedené vozidlo
zastavuje a z vozidla jako řidič vystupoval zmíněný
mladík. Měl u sebe pouze občanský průkaz (později hlídce
sdělil, že řidičský průkaz nevlastní) a bylo zde i podezření,
že před jízdou požil alkoholické nápoje. V průběhu kon-
troly mladíka projížděla po ul. Březohorská hlídka Policie
ČR, kterou strážníci kontaktovali. Na místě bylo zjištěno, že
vozidlem BMW byla spáchána dopravní nehoda, neboť
cca 5 m od vozidla byla povalená dopravní značka s kusy
nárazníku, světla, a na motorovém vozidle BMW byl
poškozený pravý přední nárazník. Proto na místo byla
přivolána dopravní policie Policie ČR, která provedla u mla-
díka dechovou zkoušku s pozitivním výsledkem 1,68 promile.
Policisté si záležitost převzali k dalšímu šetření.
Dne 15. 12. v 16:40 hodin bylo na služebnu MP Příbram
telefonicky oznámeno od 33leté ženy, že v Milínské ulici
na zastávce Cup Tour naproti Skalce se perou dva muži
s jedním mužem a ten momentálně leží na zemi. 
Na místo se dostavila nejprve hlídka strážníků MP
Příbram. Na autobusové zastávce strážníci spatřili dva
muže, klečící na jednom muži. Strážník muže vyzval
k zanechání jednání, muži zareagovali a muže ležícího
na zemi pustili. Muž byl zraněn v obliči, proto mu strážní-
ci přivolali ZZS Příbram. O incidentu byla informována
Policie ČR. 

Bc. Ladislav Hadrbolec 
manažer prevence kriminality

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY
Dotované projekty byly úspěšně dokončeny
V letošním roce město Příbram žádalo Ministerstvo vnitra o dotace
na projekty prevence kriminality v jednom dotačním kole. V rámci
tohoto kola jsme v únoru podali žádost na 5 projektů. Všechny tyto
projekty byly finančně podpořeny státní účelovou dotací ve výši
362 000 Kč. Povinná spoluúčast města na realizaci těchto projektů
dosáhla výše 128 000 Kč. Jeden z pěti projektů byl z oblasti situační
prevence a jednalo se o investiční projekt „Osvětlení rizikového místa“.
V rámci tohoto projektu byly vybudovány 4 nové lampy veřejného
osvětlení v rizikové lokalitě. 
Ostatní 4 projekty byly z oblasti sociální prevence, jejich cílem bylo
snížit kriminalitu ve městě a zvýšit subjektivní pocit bezpečí občanů.
Doplňujícím projektem bylo informování občanů o způsobech vhod-
ného zabezpečení majetku. V rámci tohoto projektu se pro veřejnost
uskutečnil odborný seminář, na kterém přednášeli odborníci z oblasti
ochrany objektů a který byl pro příchozí zcela zdarma.
Stejně jako v loňském roce jsme získali dotace na projekty zaměřené
na komplexní práci s rodinami, v nichž je riziko výskytu kriminálního
chování u jejich členů. Z hodnocení tohoto projektu jednoznačně
vyplývá jeho přínos pro rodiny zařazené do tohoto projektu, s kterými
se celoročně pracovalo především v rámci tzv. rodičovských skupin.
Do projektu bylo zařazeno 8 rodin z Příbrami a blízkého okolí, které
projevily zájem v projektu pokračovat i v příštím roce. Z tohoto důvodu
se pokusíme prostřednictvím dotace zajistit finanční prostředky
na pokračování projektu i v roce 2014.
Jeden z projektů se věnoval také příbramským seniorům. Jednalo se
o projekt „Senioři v ohrožení“ a byly zde zahrnuty základy sebeobrany
jak z pohledu teorie, tak i z praktické části. 
Kurz probíhal pod vedením zkušených lektorů z občanského sdružení
Tilius, kteří celý kurz zaštítili po odborné stránce. Součástí výcviku, jak
již bylo uvedeno, byly praktické ukázky výcviku sebeobrany, a to včetně
jejich nácviku. 
Z evaluačních dotazníků vyplývá, že by se senioři v příštích kurzech
chtěli více zaměřit právě na výuku sebeobrany, samozřejmě
v rozsahu přiměřeném jejich věku a zdravotnímu stavu.

Ing. Pavel Pikrt
předseda pracovní skupiny prevence kriminality

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM PŘI DOMOVĚ DŮCHODCŮ
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBRAM
XIV.
Dobrovolníkem může být kdokoliv z Vás...

...pro některé klienty může být těžké pochopit, proč někdo z venku
přichází “jen tak”, zadarmo, ve svém volném čase zrovna za ním... 
Přijmout dar normálního lidství není lehké.
Za Dobrovolnické centrum Domova důchodců v Příbrami
přejeme všem čtenářům v roce 2014 mnoho setkání s obyčejnou
lidskou slušností.

Další školení dobrovolníků se bude konat v lednu či únoru v Domově
důchodců Příbram.
Zájemci se mi mohou hlásit telefonicky či mailem.
Školení probíhá interaktivní metodou. V teoretické části se zájemce
seznámí s dobrovolnickou smlouvou, etickým kodexem, dohodou
o mlčenlivosti, bezpečnostním řádem, standardem kvality poskyto-
vané služby, supervizí, historií dobrovolnictví v ČR, Příbrami a v DD
Příbram. V praktické části získá základní dovednosti v komunikaci
s cílovou skupinou - seniory, zúčastní se modelových situací
a absolvuje pod vedením vrchní sestry DD prohlídku domova.
Školení plně hradí Domov důchodců. Drobné občerstvení zajištěno.
Těšíme se na setkání s Vámi.

Na stránkách Kahanu pravidelně vycházejí příběhy dobrovolníků
(nejen našich) a informace o dobrovolnictví samotném.

Petra Michvocíková, DiS.
koordinátorka Dobrovolnického centra Domova důchodců Příbram

tel.č. 731 554 974, mail: hanina.han@seznam.cz

Z A H Á J Í M E S P O L U P R Á C I S C H A R I T O U
S příchodem nového roku získalo oddělení sociálně-právní ochrany dětí nového
partnera pro posílení sociální práce s rodinami, které mají problémy s výchovou
a vzděláváním svých dětí. Farní charita Příbram nyní získala od Krajského úřadu
Středočeského kraje rozhodnutí o registraci a tím oprávnění poskytovat sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Jedná se o ty rodiny, které mají např.
problém s hospodařením s penězi, s komunikací s úřady, s pravidelnou docházkou
s dětmi ke specialistům řešícím různé specifické poruchy a hendikepy atd. 
Tato služba tedy přinese intenzivní podporu, pravidelné provázení a aktivní
pomoc rodinám, které nedokážou (např. z důvodu závislosti na návykových
látkách, nízké sociální kompetenci apod.) vlastními silami překonat často
dlouhodobou krizovou situaci, v níž je ohrožen zdravý vývoj dětí. Tato služba by
měla intervenovat zejména tam, kde mají problémy rodiče sami se sebou, s dětmi,
s okolím, případně může hrozit omezení rodičovských práv a umístění dětí
do institucionální péče, které je velmi nákladné a požadovaný výchovný efekt
nepřináší. 
Výsledkem spolupráce oddělení sociálně-právní ochrany dětí a charity by měla
být nejen ochrana zájmů dětí, ale právě také ochrana jejich blízkého okolí, včetně
prevence budoucích (sociálních, ekonomických atd.) problémů, jejichž současné
řešení nebylo vždy efektivní.
Farní charita Příbram bude poskytovat službu formou terénní nebo ambulantní
péče, tzn. pracovník charity z podnětu oddělení sociálně-právní ochrany dětí
do rodiny dochází nebo rodina navštěvuje kontaktní místo charity a zde je
zajištěna nebo koordinována sociální práce. Tato specifická sociální služba
ve formě intenzivního provázení rodičů v našem regionu zatím neexistovala,
ačkoli její potřeba je vnímána, právě na současné poměry a vývoj, již delší dobu.
Jsme proto rádi za vstřícnou reakci Farní charity Příbram, která nejen na naše
potřeby a oslovení reagovala, ale zajistila také potřebnou registraci a financování
služby z prostředků kraje. 

Mgr. Robert Dikan   
vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

Jak jsme avizovali v závěru loňského roku, oznamuje
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram
občanům, že v roce 2014 dochází ke změně v posky-
tování odborného sociálního poradenství v Poradně
města Příbram, Tyršova 107, Příbram I. 
Dnem 6. 1. 2014 bude poradenství občanům posky-
továno nadále bezplatně, diskrétně, v souladu
se zněním zákona o sociálních službách takto:

Ambulantní odborné sociální poradenství
Pondělí 13:00 – 17:00 (dluhové poradenství)
Úterý 13:00 – 16:00 (ostatní poradenství pro cílové
skupiny)
Středa 13:00 – 15:00 (dluhové poradenství)
Každý lichý čtvrtek (dnem 16. 1. 2014) 
9:00 – 13:00 (Poradna při finanční tísni, o.p.s.) 

Na Poradnu při finanční tísni je možné se obracet
kterýkoli pracovní den na tel.: 222 922 240. 
Každé pondělí je možné využít pomoc ve formě
odborné konzultace také na bezplatné telefonní
lince 800 722 722. 

Terénní odborné sociální poradenství  
Čtvrtek 13:00 – 15:00 
Na dluhové poradenství doporučujeme se vždy
předem objednat. V poradně města na kontaktech:
poradna@mesto-pribram.cz, případně na telefonu
318 402 291 (telefonicky pouze v uvedených časech
ambulantního provozu poradny). 
Odborné sociální poradenství poskytuje Poradna
města Příbram se zaměřením na tyto cílové skupiny:
oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby
bez přístřeší, osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi,
etnické menšiny, občané s dluhy.

Zaměření poradenství na cílové skupiny vyplývá
z titulu znění zákona o sociálních službách, ale
na poradce se může samozřejmě obrátit se svým
dotazem nebo problémem jakýkoli občan, tedy i
příbuzný, známý člověka, který může vnímat kri-
zovou situaci nebo problém, ale sám není
z jakéhokoli důvodu připraven učinit první krok
k vyhledání pomoci. Poradce poradí anonymně,
sám, nebo klientovi doporučí nebo zprostředkuje
intervenci jiného konkrétního subjektu, který může
a je kompetentní tu nejvhodnější pomoc nebo jinou
službu poskytnout.

Ambulantní odborné poradenství je poskytováno
občanům v prostorách Poradny města Příbram
formou individuálních pohovorů s klienty, kteří se
na pracovníka poradny obrátí se svým problémem
(osobně, telefonicky, e-mailem, případně i běžnou
poštou). Pracovník poradny nesupluje advokátní,
psychologické, lékařské nebo jiné specifické služby,
ale společně s klientem vyhodnotí momentální
situaci, pomůže mu orientovat se v problému a v rámci
své kompetence a individuálního posouzení buď
a) poskytne relevantní informaci (o možnostech
řešení problému, v rámci dluhového poradenství
o výhodnosti produktu nebo služby z oblasti
finančního trhu, vysvětlí právní pojmy, pojmenuje
kompetence exekutora a možnosti obrany proti
nesprávným postupům apod.) nebo
b) zpracuje případné podání nebo nástroje řešení

situace klienta (např. tabulku analýzy výdajů
a příjmů klienta, navrhne úpravu rodinného rozpočtu,
napomůže zpracovat trestní oznámení nebo ozná-
mení přestupku, vyhotoví návrh na povolení od-
dlužení soudem, připraví podání na opravný
prostředek apod.) nebo
c) poskytne nebo zprostředkuje kontakt a případně
motivuje klienta ke komunikaci s navazujícím
subjektem (věřitel, exekutor, intervenční centrum,
psycholog, advokátní kancelář, příslušný odbor
úřadu, sociální služba kompetentní řešit konkrétní
problém klienta apod.). 
Terénní odborné poradenství zahrnuje zejména
depistáž – návštěvy pracovníka v prostředí (azylový
dům, ubytovny v SVL, Úřad práce, subjekty evidující
závazky občanů apod.). Významem terénní práce je
vyhledávání a oslovení klientů s nabídkou podpory
a pomoci při řešení finančních problémů; případně
se může jednat o přednáškovou a informační čin-
nost pro vybrané cílové skupiny dle individuálních
požadavků spolupracujících subjektů. Terénní práce
je zaměřena zejména na oblast primární prevence.

Hlavní význam poradenství spatřujeme v prevenci
nebo řešení zadluženosti a akutní krize, tím chceme
bránit občana před hrozbami všeho druhu, včetně
úplného sociálního propadu. Chceme pomáhat
lidem v orientaci ve složitých a krizových situacích,
pomáhat jim účinně se bránit proti společenské,
ekonomické aj. agresivitě, neférovému jednání pod-
nikavců, vymahačů a nepoctivců všeho druhu.
V neposlední řadě bychom rádi přispívali ke zvy-
šování kompetencí občanů právě při řešení
složitých a náročných situací, které přináší společen-
ská situace a doba. 
Garantem kvality služby a poskytování relevantních
informací klientům nebude jen odborná způsobilost
(sociálního) pracovníka poradny, kterou musí splňo-
vat dle zákona o sociálních službách, ale také
(konzultační) podpora jeho samotného z řady
dalších odborných specialistů či právníků. 
Poradna má za sebou 3 roky fungování a její klientela
rok od roku roste. Chceme reagovat na aktuální
potřeby občanů i odborné veřejnosti. V případě, že
budeme v rámci dotačních titulů úspěšní při dalším
financování odborného sociálního poradenství,
zvažujeme do budoucna poradenství rozšířit
a zaměřit např. na klientelu potýkající se se speci-
fickými problémy v oblasti partnerských nebo
mezilidských vztahů, rádi bychom poskytovali
návody a nástroje pro řešení agrese a šikany
ve všech formách projevu, při řešení konfliktních
vztahů mezi rozvádějícími se rodiči a jejich dětmi
apod. Podnětem ke snaze rozšířit služby poraden-
ství do multidisciplinárních rozměrů jsou nejen
různé příběhy občanů (vlastních klientů), se kterými
se v praxi setkáváme, nebo pořady a články
v médiích, poukazující na současné problémy
a krizové situace, ale také poznatky a podněty
pracovníků spolupracujících organizací (školská
zařízení, poskytovatelé sociálních služeb, policie,
justice apod.). 

Mgr. Robert Dikan
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PŘÍBRAM – jak ke svému jménu přišla
Místo singuláru by měl být ovšem v nadpise plurál, Příbramě máme totiž v republice čtyři.
Obce pojmenované Příbram jsou rozloženy na okrajích tehdejšího osídlení volného
kmenového svazu „českých kmenů“, chránící husté osídlení v nížině na úrodné půdě. V jejich
okolí se vyskytovala železorudná ložiska a procházely jimi zemské stezky.

- První Příbram leží na severu východně od Ústí nad Labem v bývalém okrese Děčín u Verneřic.
Na zemské stezce LUŽICKÉ (Labská – Srbská).
- Druhá Příbram leží 60 kilometrů jihozápadně od Prahy a stejně vzdálena od Plzně. Na křižo-
vatce zemských stezek ZLATÉ - Solné (Vltavská – Pasovská), Litavské a na Z – V Valdek - Kamýk.
- Třetí Příbram leží východně u Chotěboře, s pozdějším přídomkem Uhelná. Na zemské stezce
LIBICKÁ - LIBĚCKÁ (Doubravská – Jihovýchodní).
- Čtvrtá Příbram leží na jihovýchodě země u Ivančic na Brněnsku. Na téže zemské stezce
LIBICKÁ - LIBĚCKÁ (Doubravská – Jihovýchodní).
http://www.quido.cz/historie/historie_397.html

Hledání významu místního jména po mnoha staletích věky pozměněného, etymologicky
neprůhledného a ze živé mluvy dávno vypadlého je obtížné, ale ne nemožné, dokázal to
Jaroslav Karnet.
Osídlení dnešního Příbramska, podbrdské pahorkatiny, se událo v době halštatské, to je
ve starší době železné (750 – 450 r. př. n. l.) keltským obyvatelstvem. Nejhustší osídlení
zemědělským lidem bylo v labské nížině na čerstvých úrodných sedimentech. Kopcovitý terén
osídlovali kovkopové hledající kovy v nánosech okolo vodotečí rýžováním a dobýváním
železných rud na jejich výchozech. Železo bylo velmi žádané a drahé, neboť se z něho vyráběly
sekery (byly drahé i v pozdější době, jak dosvědčuje písnička, pily ještě nebyly známé) pro ká-
cení pralesů pro zemědělskou půdu, motyky a další nástroje, ale hlavně zbraně.

Slovanské obyvatelstvo v 5. století n. l. osidlovalo úrodné nížiny s krátkou zimou, s průměrnou
roční teplotou až o 5°C vyšší než Příbramsko, s 500 m nadmořské výšky a skalnatým podložím.
Jen havíři se usazovali v kopcovité krajině a vyhledávali stará hornická díla, aby pokračovali
v dobývání stále žádaného a tím drahého železa.

V době od 6. do 9. století došlo k rozpadu rodů a kmenů s pospolitým hospodařením, vytvářely
se rodiny s velkým majetkem půdy, s bojovými družinami, ty si nechaly stavět hradiště.
Kvůli rychlému získávání majetku napadaly se svou družinou blízké i vzdálené sousedy. Později
donutily smlouvou, ale většinou násilím sousední kmen, aby se s vládcem hradiště spojil. Tak
vznikaly kmenové svazy, ty ovšem byly také napadány. Vzdálenost centrálního hradiště
s početnou družinou již o stovkách bojovníků k hraničním osadám, které byly pleněny, byla
den až dva dny chůze. Proto byla vyvinuta nová strategie. Na zemských stezkách, později
i na jejich paralelách, byla vybrána místa v soutěskách, u brodů přes vodoteče, v pralese s okol-
ními močály a podobná, kde se mohla stezka pokácenými stromy a kameny zatarasit a malým
počtem bojovníků několik dní bránit do příchodu početné bojové družiny. U těchto míst byly
založeny osady, jejichž obyvatelé měli za úkol trvalou pohotovost, tj. střežit stezku a při blížení
nepřátelského vojska stezku zatarasit, a dostávali za to různé výsady. Vzhledem k velikosti
obhospodařované půdy kolem osady do vzdálenosti 1,5 km byla v sousedství založena další
osada, která měla za povinnost při napadení zúčastnit se budování zátarasu a jeho obrany.
Pro včasné varování před táhnoucím vojskem nepřítele byla vytvořena síť strážních služeb
na kopcích, které ohněm a kouřem předávaly signály o blížícím se nebezpečí.

Jméno mužstva přechází na pojmenování místa Příbram. Do dnešních dob se zachovaly názvy
dalších opevněných míst s brannou povinností. Jsou to Brané, Braná, Bráník, Příbrami a další se
slovním základem „bran“ a „bram“. Pojmenování osídleného místa Příbram určuje jeho
postavení. Osídlená místa pojmenovaná Příbram jsou v naší republice čtyři, tři v Čechách a jed-
no na Moravě.

Obdobně Přívlaky, jsou tři, Příseky, jsou tři, Branná (u Jeseníku, Horní a Dolní u Vrchlabí) a další
místa s obrannou funkcí.
Strážná stanoviště se strážnými na kopcích přešla některým na jejich jména jako Stražiště,
Strážný.

Branné povinnosti byly ukládány stávajícím osadám a další osady byly zakládány v 10. století
za vlády Přemyslovců. V 12. století naši Příbram se stezkami a západní Čechy spravoval člen
knížecí družiny Sezima, otec Hroznaty (později blahořečeného), obdobně člen knížecí družiny
Vítek z Prčice spravoval jižní Čechy se stezkami a brannými osadami.

Význam slova Příbram
Sloveso brániti - slovensky brániť  jsou výrazy všeslovanské. Od praslovanského bornb (braň)
je odvozeno borniti (brániti) a od něho borna (boj – vojna, válka/změnou souhlásky b - v).
Obdobně vojín – voj, útvar.
Předpona při- (u sloves) a pří- (u jmen) je rovněž všeslovanská, vznikla před jazykovou diferen-
ciací a u všech Slovanů má stejný význam přivlastňovací a specifikující.
Příbrana – je jméno obecné, hromadné (kolektivum), označující celost branného a strážného
útvaru, který byl existenčně nutný k určenému permanentnímu obrannému úkolu.
Prie-brana je branná pohotovost - muži chránící jim svěřené místo. Dnešním jazykem branný
lid – plulár, branec – singulár.
Pojmenování branných lidí přešlo na jejich osadu a také na jednotlivce z nich jako účastnické

a profesní označení a na konec jméno osobní.
Postupem doby s vytrácejícím se původním
významem vojenského útvaru a nabývajícím
místním pojmenováním se změnila vývojem řeči
u Slovanů zubnice „n“ v „m“ a jméno příslušníka
ostrahy na příbram.
Obdobně jako u hanba – hamba, klenba – klemba
nebo starší branba –  bramba, tak jako v polštině
brama (brána), bramka (branka). Ve slovinštině
brama má význam obrana, zeměbrana.
Jméno místa přecházelo na osobní příjmení, nej-
známější pro naši Příbram je mistr Jan z Příbramě

- Jan Příbramský, kancléř Pražského vysokého učení v době
rektorátu mistra Jana Husa z Husince (zemřel v Praze
20. prosince 1448).
Příbramský kostel sv. Jakuba Staršího se hřbitovní zdí jako
hradební kolem je postaven jako pevnost, stejně jako
mnoho ostatních kostelů, jejich funkce sakrální
podporovala funkci světskou, důvodem byla solná stezka.
Sůl byla životně důležitá pro uchování potravin a platilo se
za ni zlatem.
Jméno Příbram je odvozeno od posádky bránící kupce
na nocležišti i stezce a obyvatele, kovkopy, hutníky, kováře,
řemeslníky i zemědělce, poskytující služby kupeckým kara-
vanám soumarů. Za služby byly vybírány poplatky, za ochranu, nocleh a prodej bylo vybíráno clo.
Kostelní pevnost měla zabránit nepřátelských vojům v postupu do nitra České a Moravské
země.  Pro blížící se výročí 800 let zachované nejstarší písemné zprávy z roku 1216 by bylo
vhodné navázat spojení s obcemi obdobného určení, zvláště s ostatními třemi Příbraměmi.
Také s Prachaticemi a Pískem, odkud vedla Zlatá – Solná stezka do Příbramě.

Ing. Josef Podlaha

Rádi od Vás odebereme: 
  olověné baterie 

klasický výkup na vrátnici 
dle platných cen

  baterie-suché články 
tužkové baterie, „buřty“, 
apod. – zinko-uhlíkové, 
alkalické, atd. – vrátnice

  víčka z PET lahví 
sběr na vrátnici

  osvětlovací zařízení 
jako jsou zářivky, výbojky 
či zařízení pro šíření 
či řízení osvětlení; 
klasické žárovky – vrátnice

  odpady s obsahem 
drahých kovů včetně 
autokatalyzátorů 
klasický výkup

  elektroodpad 
sběrné místo přes vrátnici, 
kde je vyvěšen i seznam všeho, 
co do elektroodpadu patří

Každý, kdo přinese výše zmíněné odpady, 
se dostane do slosování (21. 2. 2014) o věcné ceny 
1. cena: smartphone (mobilní telefon) Samsung Galaxy Trend 
2. cena: tablet Prestigio MultiPad 8.0 HD 
3. cena: fotoaparát Canon PowerShot SX 160 IS 
další ceny: předplatné Xantypy, 
reklamní předměty Kovohutí, atd.

Odpady odevzdávejte na vrátnici / recepci 
(evidence – potvrzení). 

Do slosování se můžete dostat vícekrát. 
Jeden soutěžící může být mezi vylosovanými 
výherci 1× – stále však platí, čím více odpadů, tím 
větší šance vyhrát. 
Vaše jméno se v něm objeví vždy – opakovaně za:
  1 autobaterii
  1 ks elektroodpadu či 1 ks světelného zařízení 

či 3 klasické žárovky
  1 ks odpadu s obsahem drahých kovů či 1 autokatalyzátor
  5 baterií-suchých článků
  50 víček z PET lahví

Oceněni budou také nejlepší sběrači odpadů 
– celkoví i podle kategorií odpadů. 

Bližší informace na tel.: 318 470 311 (marketing)Odpady vykupujeme a odebíráme v souladu s platnou legislativou.

Třiď, sbírej, 

recykluj

PŘINES a VYHRAJ!

kovohute@kovopb.cz

www.kovopb.cz
elektroodpad, odpady s obsahem drahých kovů, 

autokatalyzátory, odpady z autovraků

bezplatná zelená linka
olověné odpady, baterie, zpětný odběr

bezplatná zelená linka

PODNIKOVÁ PRODEJNA (tel.: 318 470 358/320) 
V AREÁLU KOVOHUTÍ PŘÍBRAM

•	 	Jste	kutil	a	používáte	pájky	nebo	střelec	
a potřebujete diabolky?

•	 	Můžete	si	také	koupit	olověný	plech,	
plomby, slitiny na bázi olova a cínu, apod. 

3. kolo od 1. 12. 2013 do 31. 1. 2014

Partnerem soutěže je



Vážení čtenáři Kahanu,
stojíme na prahu roku 2014
a přemítáme, jaký byl ten rok před-
cházející a co nového nás čeká

v roce příštím.
Z mého pohledu pracovního to nebyl rok zpočátku úplně
jednoduchý, ale potom se to zlomilo a nakonec rok 2013 nebyl

vůbec špatný. Pravdou je, že rok od roku vkládáme do své práce více a více úsilí,
abychom vše ustáli jako v letech minulých. To je bohužel daň uspěchané době.
Dovolím si krátkou inventuru naší činnosti. 
Okresní hospodářská komora v Příbrami uskutečnila v roce 2013 celkem 31 akcí,
z toho 10 x proběhlo zasedání představenstva OHK, 1x shromáždění delegátů, 16
vzdělávacích seminářů (z toho 5 pro členy zdarma), 3 sportovní turnaje (tenisový,
golfový a kuželkový), podnikatelský ples a beseda s bývalým ministrem financí ČR
panem Miroslavem Kalouskem. Našich akcí se zúčastnilo cca 800 lidí. 
V roce 2013 proběhla za poslední roky snad největší obměna členské základny –
bylo přijato 28 nových členů a naproti tomu v průběhu roku ukončilo členství
16 firem a k 1. 1. 2014 dalších 7 firem.

I v roce 2013 jsme vydali Regionální adresář firem a institucí pro rok 2014, který je
právě v distribuci. Na našem kontaktním místě Czech Pointu jsme již poněkolikáté
získali prvenství v počtu vystavených a ověřených dokumentů v rámci komorové
sítě, což nás velice těší. 
Samozřejmě k našim hlavním činnostem patří služby pro exportéry, a to zvláště
ověřování Certifikate of Origin. Těchto certifikátů jsme ověřili 2 300. 
Tímto bychom chtěli poděkovat našim klientům z řad firem i občanů, kteří využívají
Czech Point při OHK Příbram, ale i samozřejmě všem našim partnerům a členům.
Jsme partnerskou organizací v projektu Comenius Regio a v roce 2013 jsme se
zúčastnili dvou zahraničních mobilit do německého města Idar Oberstein.

Již koncem roku 2013 jsme svou pozornost obrátili k organizaci seminářů k novému
občanskému zákoníku, který vstoupil v platnost 1. 1. 2014. Na toto téma jsme
uspořádali čtyři semináře.
Na nový občanský zákoník však budou navázány i zákony, ve kterých také proběhly
významné změny od 1. ledna. Proto pro Vás plánujeme další semináře začátkem
nového roku. 
21. ledna „Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení od 1. 1. 2014“ 
28. ledna „Zásadní změny pracovního práva v návaznosti na nový občanský zákoník“
30. ledna „Zákon o obchodních korporacích“
5. února „Zákon o DPH od 1. 1. 2014“
18. února „Novela daně z příjmu a další zákony“

V těchto dnech žijeme přípravami na 12. podnikatelský ples, jehož termín je
určen na sobotu 15. února 2014.
Od 19,00 hodin při welcomdrinku Vás uvítá jazzová a swingová kapela Sunday
Afternoon´s Jazzman. Po zahájení plesu ve 20 hodin po celý večer můžete tančit za
doprovodu hudební skupiny MIX. V průběhu večera se můžete těšit na dva vstupy
latinsko amerických tanců tanečníků z Academia Latina Příbram. Každým rokem se
snažíme zařadit zcela nový program pro naše hosty a na rok 2014 jsme vybrali
světelnou show skupiny Infinitos. Hosté dostanou při příchodu i malý dárek.
Zůstáváme věrni tradicím, a tak i tentokrát Vás večerem provede taneční mistr Jiří
Dohnal.
V současné době oslovujeme i partnery plesu, kteří se podílí buď finančně, nebo
věcnými cenami, které mohou návštěvníci plesu vyhrát na svou slosovatelnou
vstupenku. Vstupenky se začnou prodávat koncem ledna 2014 na OHK Příbram. 

Ještě jednou chceme našim členům a partnerům poděkovat za spolupráci
v roce 2013 a popřát jim hodně úspěchů v podnikání i v osobním životě v roce
nadcházejícím. 

Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram
Okresní hospodářská komora a informační místo pro podnikatele

Příbram I - Tyršova 106, Zámeček - Ernestinum, 261 01, tel: 318 627 784,
www.ohkpb.cz

O H K  V P Ř Í B R A M I I N F O R M U J EOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, A. S.
Oblastní nemocnice
Příbram otevřela
nové oční oddělení
v křídle D1
monobloku
Jako první pracoviště
ve zrekonstruovaném
křídle D1 monobloku
otevřela ON Příbram
oční oddělení.
Oční oddělení má

v pavilonu k dispozici dvě patra, kde působí
celé oddělení, tedy ambulance s jednotlivými
vyšetřovnami, operační sál, stacionář
i lůžková jednotka.
Od 19. prosince 2013 je oddělení v plném
provozu v novém místě.
Oddělení disponuje vybavením, které je
k vidění jen na několika málo pracovištích
v České republice, plně srovnatelné je i
s kvalitními pracovišti v rámci Evropy.
Nové technologie očním lékařům umožní
daleko přesnější diagnostiku onemocnění
zadního i předního segmentu oka, diag-
nostiku a léčbu glaukomového onemoc-
nění nebo onemocnění sítnice. 
I nový operační sál umožní provádění jak
současných operačních zákroků, ovšem
daleko přesnější a kvalitnější technikou, tak
i zákroky zcela nové.

Celková hodnota nového vybavení očního
oddělení je cca 41 milionů korun, které
nemocnici poskytl Středočeský kraj ze svého
rozpočtu.
V nejbližší době tak pacienti, kteří přijdou
na ošetření nebo zákrok na naše oční
oddělení, stejně jako odborný personál
budou mít k dispozici kromě špičkové
techniky a přístrojů i příjemné a vzdušné
prostory.
Spolu s umístěním oddělení se změnily
i telefonní kontakty:
Kontaktní telefon pro akutní péči 
(po 5:30 hod.): 318 641 799

Kontaktní telefon recepce ambulantní
části: 318 641 834

Kontaktní telefon pro sítnicovou 
ambulanci: 318 641 866

K akutnímu vyšetření je výhodné přijít přes
hlavní recepci nemocnice v přízemí
pavilonu C. Tam jsou pacientům poskytnu-
ty veškeré informace. V hlavní recepci je
také k dispozici platební terminál pro regu-
lační poplatky.
Hlavní recepce je v provozu 24 hodin
denně, kontaktní telefon 318 641 700 – 702.

MUDr. Stanislav Holobrada
ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a. s.

Příbramští občánci narození v prosinci a lednu

Rozmístění kontejnerů na ošacení 
Město Příbram má v současné době na svém území tři velké kontejnery na ošacení pro charita-
tivní účely: ke kontejnerům vedle Hypermarketu ALBERT v ulici Brodská, Příbram VIII, a u stáva-
jícího hnízda na vytříděné odpady v ulici U Kocáby, Příbram IX-Nová Hospoda, je nově umístěn
kontejner v Nádražní ulici v Příbrami IV (v blízkosti vlakového nádraží a vedle zrekonstruovaného
parkoviště).

Odbor životního prostředí, odd. odpadového hospodářství

Brodská ulice

Nádražní ulice ulice U Kocáby

Vážení čtenáři Kahanu,
OHK Příbram v průběhu ledna
a února uskutečnila šest seminářů,
o kterých jste již byli informováni.

Na jaro 2012 připravujeme opět velký balíček akcí, ze kterých si snad každý
vybere to své.
Nyní poskytnu krátký přehled a postupně se budu k jednotlivým akcím

vracet podrobněji. 
5. března 2012 – „Právo pro obchodníky nikoliv obchodníci pro právníky“. To je první
z řady seminářů, který má účastníky seznámit s těmi nejzákladnějšími principy práva a jeho
praktickými dopady, tj. asi budeme bourat mýty a chybné (byť zažité a oblíbené) omyly.
Interaktivní seminář povede náš člen pan Mgr. Vladimír Syruček, rozhodce AD HOC. Seminář
je vhodný zvláště na obchodníky a podnikatele. Pro členy OHK Příbram je seminář zdarma. 
15. března 2012 – „ Znalecký posudek, jaká jsou přání zadavatelů a jaká je realita“-
přednáší soudní znalec David Kaftan a seminář by měl být veden v podobném duchu jako
ten předchozí. Členové OHK Příbram mají opět vstup bez poplatku.
29. března 2012 – „Novela zákona o veřejných zakázkách platná od 1. 4. 2012“. Připravo-
vaná novela, která má nabýt účinnosti od 1. dubna 2012, představuje významnou změnu
tohoto zákona od jeho schválení v roce 2006. Mnohé z těchto změn budou vyžadovat zásahy
do zaběhlých postupů zadavatelů. Seminář účastníky seznámí s připravovanými změnami
s důrazem na jejich praktickou aplikaci a uvedení do praxe. Lektorem semináře bude
Mgr. Pavel Říčka, který nám přednáší i Zákoník práce.
12. dubna 2012 – „ Typologický workshop MBTI“ s podtitulem „Poznej sám sebe
a naučte se lépe rozumět těm, kteří jsou kolem vás“ – Agentura Signum – Kateřina Kryllová.
18. dubna 2012 – „Shromáždění delegátů OHK Příbram“ v příbramské Sokolovně.
20. dubna 2012 - „DPH v příkladech“ – Ing. Václav Dvořák.
S dalšími připravovanými akcemi Vás seznámíme v příštím čísle. 

Teď bych se ještě ráda vrátila k Podnikatelskému plesu.
11. února 2012 jsme si na konto Podnikatelského plesu připsali již desítku. Podnikatelský
ples patří k jedné z nejvýznamnějších akcí plesové sezóny v Příbrami. Organizátory může
těšit přetrvávající zájem lidí, které se plesu zúčastňují po všechna léta s železnou pravidelností.
Podnikatelský ples má svou kulturu, atmosféru a své příznivce. To vše samozřejmě i díky pod-
poře podnikatelských subjektů, které tuto akci podporují buď finančně, nebo formou
pěkných věcných darů, které účastníci mohou vyhrát na základě slosovatelných vstupenek.
Tímto bych ještě jednou chtěla všem partnerům poděkovat za jejich přízeň.
Nyní krátce přiblížím program letošního plesu.  Při uvítacím drinku od 19,00 hodin si účast-
níci mohli poslechnout jazzovou a swingovou muziku v podání kapely SUNDAY
AFTERNOON´S JAZZMAN.  Po slavnostním zahájení plesu ve 20 hodin po celý večer hrála
k tanci hudební skupina MIX, kterou jsme pozvali opět po tříleté odmlce. A rozhodně to
stálo za to.
V průběhu večera diváci mohli vidět ukázky standardních i latinsko-amerických tanců
v podání tanečního páru Dominik Vodička s půvabnou partnerkou Bárou Bělíkovou.
Před půlnocí si pak přišli na své obdivovatelé profesionální BMX double show, kterou nám
přijel předvést Dominik Nekolný s partnerem a vlastním moderátorem. Rodinnou a přátelskou
atmosféru dotváří též osobnost pro tančící Příbramáky téměř nepostradatelná, a to taneční
mistr pan Jiří Dohnal, který celý ples moderuje.
Ze života členské základny:
„Ruština jako pomocník v dorozumívání“. Člen OHK Příbram SOŠ a SOU Dubno organizuje
vzdělávací program, jehož cílem je rozšíření a prohloubení teoretických znalostí v ruském
jazyce. Je zaměřený na praktické použití jazykových znalostí v konkrétních životních
situacích, jako je seznamování, popis místa, osoby, události, nakupování, psaní obchodní
korespondence, inzerátu.
Program je určen zejména pro podnikatele i zaměstnance, kteří v rámci své profese
komunikují v ruském jazyce, nebo se připravují na zkoušky z ruského jazyka, matkám na MD,
uchazečům o zaměstnání vedených na ÚP. Místem konání bude Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Dubno. Uchazeči musí mít minimálně ukončené základní vzdělání,
a jedná se o kombinované studium s délkou 100 hodin, z toho 24 hodin samostudia. 
Termín zahájení je 12. březen 2012. Konzultace budou dvakrát týdně v pondělí a ve středu
odpoledne od 15 hodin v rozsahu čtyř vyučovacích hodin (45 minut). Ukončení studia
se předpokládá na konec května 2012.
V rámci pilotáže tohoto vzdělávacího programu účastníci nehradí náklady spojené s jeho
realizací! 

Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram

Okresní hospodářská komora a informační místo pro podnikatele
Příbram I - Tyršova 106- Zámeček Ernestinum, 261 01, tel: 318 627 784,

www.ohkpb.cz

O H K  V P Ř Í B R A M I I N F O R M U J E

SÓLISTÉ NÁRODNÍHO DIVADLA PODPOŘÍ
STAVBU SVATOHORSKÝCH VARHAN 
Matice Svatohorská pod záštitou Ing. Ivana Fuksy
pořádá ve čtvrtek 15. března od 19 hodin další
z řady Benefičních koncertů, jehož výtěžek bude
věnován stavbě velkých svatohorských varhan. 
Ve svatohorské bazilice tentokráte přivítáme sólisty
Národního divadla v Praze: sopranistku Alžbětu
Poláčkovou, barytonistu Vratislava Kříže a trum-
petistu Vladimíra Rejlka. Na varhany je doprovodí
svatohorský regenschori Pavel Šmolík. Přijďte se
v tomto předjarním období zaposlouchat do tónů
krásné hudby, a podpořit tak stavbu unikátního
královského nástroje na kůru svatohorské baziliky! 
Vstupenky na tento koncert v ceně 250 Kč je možné
rezervovat na matice@svata-hora.cz nebo osobně
zakoupit ve Svatohorském poutním muzeu. Výtěžek
ze vstupného na Benefiční koncert bude poukázán
na účet veřejné sbírky 050016-0523967309/0800,
kterou koná občanské sdružení Matice Svatohorská
a byla oznámena Krajskému úřadu Středočeského
kraje dne 15. prosince 2009. 
K 31. lednu 2012 jste na stavbu nových velkých
varhan pro Svatou Horu přispěli svými dary
v celkové výši 4 578 605 Kč a podpořili ji zasláním
480 DMS. Za Vaši štědrost Vám velice děkujeme!

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
V sobotu 24. března od 9 hodin proběhne ve svato-
horské bazilice Postní duchovní obnova, kterou
povede P. Karel Satoria, OCSO. Po přivítání, kate-

chezi, kající pobožnosti, adoraci a možnosti svátosti
smíření bude slavena v 11 hodin mše svatá.
Duchovní obnova nám nabízí zastavit se uprostřed
každodenního všedního shonu a zamyslet se
nad směrem svého života.

KVĚTNÁ NEDĚLE
Poslední neděle před Velikonocemi, letos 1. dubna,
se nazývá „Květná“ podle květů připomínajících
palmové ratolesti, jimiž lid vítal Ježíše při jeho
slavném vjezdu do Jeruzaléma před Ježíšovým
ukřižováním. Tuto neděli začíná bohoslužba v 9 a 11
hodin na svatohorském náměstí venku, odkud se
lidé vydají průvodem za doprovodu trubačů a sboru
dovnitř do baziliky. Zde pak bohoslužba pokračuje
slavnými zpívanými pašijemi v doprovodu komor-
ního orchestru a varhan v barokním duchu z pera
svatohorského regenschoriho Pavla Šmolíka, které
jsou na Svaté Hoře již tradičně uváděny po téměř
deset let. Přednese je svatohorský chrámový sbor
a komorní orchestr.
Více informací o bohoslužbách, kulturních a ostat-
ních akcích: Římskokatolická farnost u kostela
Nanebevzetí Panny Marie Příbram, Svatá Hora 591,
Příbram tel. +420 318 429 930, e-mail: basilica@svata-
hora.cz, v sakristii na Svaté Hoře každodenně 6:30 –
18:00, ve Svatohorském poutním muzeu každoden-
ně 10:00 – 15:00 nebo na www.svata-hora.cz. 
Aktuality o stavbě varhan: www.svata-hora.cz/varhany
a informace o činnosti Matice Svatohorské na adrese
matice@svata-hora.cz. 

P ř í b ra m š t í  o b č á n c i  n a r o z e n í  v  l e d n u  a  ú n o r u

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, A. S.
Oblastní nemocnice Příbram
rozšiřuje služby stravo-
vacího provozu směrem
k veřejnosti

Od 1. března 2012 rozšiřuje
Oblastní nemocnice Příbram,
a. s., služby svého stravo-
vacího provozu a otevře ho
veřejnosti.

Dosud nemocniční stravovací provoz sloužil
téměř výhradně pouze pacientům a zaměst-
nancům nemocnice, ostatním zájemcům
nabízel „jen“ možnost obědů. To se od 1. března
změní a nemocnice nabídne široké veřejnosti
kromě zmíněných obědů i možnost zakoupit si
malé občerstvení. Nákup je možný za hotové
peníze a zákazník si zboží může odnést domů,
stejně jako sníst ho v prostorách jídelny.
V nabídce jsou například: přesnídávkové
polévky (gulášová, čočková, dršťková, apod.),
zeleninové i ovocné saláty, dezerty (panna cotta,

tiramisu, apod.), sladké i slané záviny, řízky,
bramboráky, obložené bagety a další. Součástí
nabídky jsou i nápoje, mléčné výrobky,
cukrovinky, atd.
Vzhledem k tomu, že naprostá většina občer-
stvení je vyráběna vlastními zaměstnanci
nemocnice, jsou ceny zboží i výrobků více než
příznivé.
Novou službu mohou využít sami pacienti hos-
pitalizovaní i ambulantní, jejich doprovod či
návštěvy, stejně jako pracovníci probíhající
nemocniční rekonstrukce nebo kdokoli jiný,
který nemocnicí pouze prochází.
Doplňkový prodej je umístěn ve stravovacím
provozu nemocnice, v areálu I. (Příbram I.),
v křídle D4 monobloku, 1. patro (pod interní
JIP), v otevírací době od 9:00 do 13:30 hodin.
Kontaktní telefon pro případné dotazy a objed-
nání: 318 641 164.

MUDr. Stanislav Holobrada
ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a. s.

Podpora obnovy kulturních památek v r. 2012
Městský úřad Příbram, odbor koncepce a rozvoje, oddělení památkové péče, oznamuje vyhlášení programu Minister-
stva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (dále jen „Program“).
Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu kulturních památek, které se nalézají mimo
památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky.
Minimální podíl vlastníka je 10 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Příspěvek z Programu nelze poskyt-
nout, jestliže byl na stejnou akci ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů Ministerstva kultury
v oblasti památkové péče.
Součástí finančního podílu vlastníka může být příspěvek poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací
nebo jiných subjektů. Další informace naleznete v Zásadách, jejichž součástí je také formulář žádosti. 
Pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností Příbram byla určena celková částka finanční podpory
786 000,- Kč. Zájemci o finanční podporu mohou podávat žádosti osobně nebo poštou na předepsaném formuláři
na odbor koncepce a rozvoje, oddělení památkové péče, Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram I,
do 30. 4. 2012 a přiloží všechny povinné přílohy. 
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Schmidt, tel.: 318 402 300, e-mail: jiri.schmidt@pribram-city.cz. 

PŘIJĎTE K VOLBÁM KANDIDÁTŮ 
NA ČLENY OSADNÍHO VÝBORU
Brod, Bytíz, Jerusalém, Jesenice, 
Kozičín, Lazec, Zavržice, Žežice

Volby kandidátů na členy osadních výborů města Příbram se uskuteční:
v pátek dne 16. března 2012 od 15.00 hodin do 18.00 hodin a
v sobotu dne 17. března 2012 od 9.00 hodin do 12.00 hodin.

Místa konání voleb:
BROD - volební místnost: KLUBOVNA TJ BROD,
BYTÍZ - volební místnost: 1. SčV, a.s. (býv. AQUA),  Příbram IX, Novohospodská 93,
JERUSALÉM - volební místnost: JERUSALÉM - BÝVALÁ KLUBOVNA MLÁDEŽE, 
JESENICE - volební místnost: JERUSALÉM - BÝVALÁ KLUBOVNA MLÁDEŽE,
KOZIČÍN - volební místnost:  RESTAURACE KOZIČÍN, č.p. 57, 
LAZEC - volební místnost:  KLUBOVNA „U RYBNÍČKU“ V LAZCI,
ZAVRŽICE - volební místnost: HASIČSKÁ ZBROJNICE ZAVRŽICE,
ŽEŽICE - volební místnost: RESTAURACE ŽEŽICE čp. 7. 

1. Hlasovací lístek obdrží oprávněný volič v den konání voleb ve volební místnosti.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a trvalý pobyt
podle občanského průkazu. Každý volič se musí před hlasováním odebrat
do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, jinak mu volební komise
hlasování neumožní. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování
ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy volební
komise.

2. Právo volit kandidáty na členy osadního výboru mají občané ČR, kteří alespoň
druhý den konání voleb dosáhli věku nejméně 18 let a jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v místní části města, pro kterou je osadní výbor zřízen.

3. K platnosti voleb do osadních výborů je třeba účasti alespoň 30 % oprávněných
voličů. 

4. Další informace poskytne Městský úřad Příbram, Tyršova 108, odbor organizační
a vnitřních věcí. Telefony: 318 402 220, 318 402 332.

V Příbrami dne 28. února 2012
MVDr. Josef Řihák v. r.

starosta



V souladu s ustanovením § 46 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

pozdějších předpisů, stanovují ředitelé příbramských základních škol místo 
a dobu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2014/15 takto: 

Zápis  do 1.  ročníků zák ladních škol  dětí  narozených 
od 1.  9.  2007 do 31.  8.  2008,  

vč.  dětí  s odloženou docházkou:

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram     15. 1. 13:00 - 18:00 h
Balbínova 328, Příbram II 16. 1.     13:00 - 18:00 h

Základní škola, Příbram - Březové Hory 17. 1. 14:00 - 18:00 h
pracoviště Prokopská 337, Pb VI - Břez. Hory 18. 1.       8:00 - 12:00 h

Základní škola, Příbram VII 17. 1. 14:00 - 18:00 h
Bratří Čapků 279, příspěvková organizace 18. 1.     8:00 - 12:00 h

Základní škola, Příbram II, 17. 1. 14:00 - 18:00 h
Jiráskovy sady 273 18. 1.       9:00 - 11:00 h

Základní škola, Příbram VII, 16. 1.  15:00 - 18:00 h
28. října 1 17. 1.  15:00 - 18:00 h

Základní škola, Příbram VIII, 25. 1.      8:00 - 13:00 h
Školní 75

Waldorfská škola Příbram 24. 1.    14:00 - 18:00 h
Hornická 327, Příbram II 25. 1.      9:00 - 12:00 h
náhradní termín 4. 2.    14:00 - 18:00 h

Odborné učiliště, Praktická škola, 11. 2.    10:00 - 15:00 h
Základní škola a Mateřská škola, Příbram IV
příspěvková organizace, Pod Šachtami 335

V odůvodněných případech je možné domluvit s ředitelstvím školy jiný termín. 
K zápisu vezměte s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Dny otevřených dveří pro uchazeče o studium
na SOŠ Březnice

v pátek 14. 2. 2014 od 13 do 16 h; v sobotu 15. 2. 2014 od 9 do 11 h
Po telefonické domluvě Vás rádi provedeme školou a podáme 

informace i mimo dny otevřených dveří. Pozn.: V každou celou hodinu
proběhne informační schůzka, po ní následuje prohlídka školy.

Gymnázium Příbram, Legionářů 402, Vás srdečně zve na Den otevřených dveří  
v sobotu  25. 1. 2014     8:00 – 12:00  prohlídka školy

Informace pro žadatele o dotaci od města
Dotace – internetová aplikace 
Z důvodu zjednodušení administrativní náročnosti a sjednocení procesu poskytování dotací
ve městě Příbram byla zřízena centrální elektronická aplikace pro podání všech žádostí
o dotace. 
Na adrese http://dotace.pribram-city.cz jsou k dispozici elektronické formuláře
pro podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Příbram pro rok 2014. 
Žádosti je možné podávat od 11. 11. 2013.
Internetová aplikace je určena pro žadatele o dotace z fondů města Příbram. 

Fondy, ve kterých lze žádat o dotaci: církve a náboženské společnosti; sociální věci
a zdravotnictví; sport; výchova a vzdělávání; životní prostředí; kultura; dobrovolní hasiči.

Žádost o dotaci je nutné podat:
v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace na adrese http://dotace.pribram-
city.cz a zároveň v písemné podobě na formuláři vygenerovaném internetovou aplikací vč.
příloh (pokud jsou požadovány).

Termíny pro podání žádosti o dotace na rok 2014
Žádosti o dotace pro rok 2014 musí být podány (doručeny na MěÚ Příbram) v těchto
termínech:
Do 31. 1. 2014 do 13:00 hodin:
- církve a náboženské společnosti, 
- sociální věci a zdravotnictví, 
- výchova a vzdělávání, 
- životní prostředí, 
- kultura - kulturní aktivity,  
- sport - významné jednorázové sportovní akce a mimořádné výdaje občanského sdružení,
- sport - významné sportovní akce klubově neorganizovaných sportovců,  
- sport - investiční výdaje, 
- sport - činnost občanského sdružení, jehož hlavní činností je sportovní vyžití mládeže.

Do 30. 11. 2013 do 13:00 hod.: sport – kategorie II.
Bez termínu: rezerva – sport; kultura; dobrovolní hasiči.
Jak podat žádost o dotaci pro rok 2014:
Při spuštění aplikace se žadateli zobrazí titulní stránka aplikace. 
Žádosti o dotace je možné vkládat pouze ve stanovených termínech pro podávání žádostí.
Mimo uvedený termín nebude možné žádosti podávat.
Podání žádosti je podmíněno registrací do systému. Žadatel se zaregistruje pouze jednou
pro všechny typy dotací. Registrace je povinná pro všechny žadatele o dotace (neregistrovaný
uživatel nemá přístup do nabídky pro podávání a správu žádostí).
Registrace vyžaduje vyplnění základních informací o žadateli a zvolení uživatelského jména
a hesla pro přístup do internetové aplikace pro podávání žádostí o dotace. Po úspěšné
registraci bude vytvořen profil žadatele. Údaje z profilu budou systémem automaticky
použity při vyplňování jednotlivých žádostí o dotace. Po přihlášení může žadatel podávat
žádosti. 
Prostřednictvím elektronické aplikace budou podávány i žádosti o dotace z rezervy v průběhu
roku. Na stránkách aplikace je umístěn podrobný metodický pokyn k podání žádosti.  Čertovské klání

Naše mateřská škola již po několikáté využila pozvání na čertovské klání
pořádané ZŠ Březové Hory – pracovištěm v ulici Bratří Čapků. Opět to byl
pro naše předškoláčky krásný čas, kde v obou tělocvičnách školy na ně čekala
spousta sportovních aktivit. V průběhu zdolávání různých překážek a plnění
sportovních úkolů přišel i Mikuláš se svými pomocníky. Poté nechyběla ani
nadílka pro děti.
Touto cestou děkujeme kolektivu základní školy nejen za toto dopoledne, ale
i za jejich spolupráci v průběhu celého školního roku.

Marcela Petráňová, MŠ Bratří Čapků

Jaderná elektrárna Temelín
Stalo se již tradicí, že studenti 1. a 2. ročníků OA a VOŠ Příbram pravidelně podnikají exkurzi
v rámci výuky chemie do Jaderné elektrárny Temelín. Letos se konala ve dnech
25. 11. a 5. 12. 2013 pod vedením vyučující Mgr. Jany Kofroňové. 
V 7:50 na nás čekal autobus v Jiráskových sadech v Příbrami. Před půl desátou dopoledne
jsme se již ocitli v areálu informačního centra temelínské elektrárny. Naše první nedočkavé
kroky vedly do zajímavých prostor renesančního zámečku Vysoký Hrádek. V jeho vkusně
zařízených místnostech ovšem neuvidíte nic z toho, co se v zámcích obvykle nachází. Právě
sem je totiž umístěno informační centrum temelínské elektrárny. 
Víte, jak se řídí jaderný reaktor? Co je to žlutý koláč? Ne? Přijeďte se sem podívat! Každá bese-
da je zde připravena tak, aby odpovídala věkové úrovni i zájmu konkrétní skupiny. V pod-
kroví zámečku je umístěn moderně vybavený kinosál, ve kterém nás ochotná průvodkyně
seznámila prostřednictvím počítačových ukázek i úžasných animací s funkcí jaderné
elektrárny. Součástí programu je poutavá projekce 3D filmu Uskutečněná utopie, ve které
jsme se podívali do nejzajímavějších částí elektrárny. Těmi jsou bezesporu sklad čerstvého
paliva, reaktorový sál a strojovna výrobního bloku. Velmi zajímavý exponát představuje
i mlžná komora. Pak již následovala samotná prohlídka elektrárny. Nejprve jsme museli
projít přísně stanovenou kontrolou. Procházíme snímačem kovů, pak jeden z náhodně
vybraných musí podstoupit nezbytnou dechovou zkoušku. Pravidla jsou velmi přísná.
Samozřejmě platí pro každého! S nezbytnou přilbou a visačkou na oblečení jsme vstoupili
do obrovského areálu. Potkávali jsme zaměstnance, pro které byl tento den zcela obyčejný.
Ne však pro nás! Když vidíte čtyři ohromné tlakovodní reaktory, dosahující výšky 155 m,
zatají se vám dech. Ve strojovně jsme museli mít kvůli nepříjemnému hluku špunty v uších.
Sálalo na nás horko, v létě zde může vystoupit teplota až na 48 stupňů. Prohlídka pomalu
končí a my se loudavým krokem vracíme ještě na skok do infocentra. Pak již usedáme znovu
do autobusu a míříme zpět do Příbrami. Zajímavá exkurze, která se nám vydařila. Určitě
ohromný přínos pro další výuku.

Mgr. Jitka Matulová

Obchodní akademie v akci
Na naší škole se stále něco děje. Určitě důležitou akcí, která u nás v poslední době proběhla, byl
Den otevřených dveří. Celý den byl v režii studentů. Čtvrťáci dělali „hostesky“ a provázeli
početné skupiny žáků a rodičů po škole a seznamovali je se studentským životem, s organizací
školního roku i ukazovali místnosti, ve kterých probíhaly zajímavé prezentace. V jedné učebně
studenti představovali mezinárodní projekty, kterých na naší škole probíhá opravdu velké
množství a tím pádem má i hodně studentů možnost vycestovat do zahraničí, seznámit se
se životem v okolních zemích, poznat jiné kultury a především si ověřit a vypilovat znalosti cizích
jazyků. V další učebně studenti aktivně představovali své fiktivní firmy, tedy čím se jejich firma
zabývá, jak vytvářeli katalog, vizitky, vyprávěli o účasti na veletrhu fiktivních firem. Prakticky se
seznamují s tím, jak firma ve skutečnosti funguje a co je jednou po nástupu do zaměstnání čeká.
Jinde zase probíhala jazyková prezentace v anglickém a ruském jazyce. Žáci a jejich rodiče měli
možnost nahlédnout i do hodin normální výuky. Největší pozornost ale sklízela po zásluze
učebna chemie, kde to bouchalo, létalo a jiskřilo. Ano, prováděly se tu chemické pokusy –
poprava gumového medvídka, propíchnutí nafukovacího balonku, aniž by vám prasknul, a další
kouzelné záležitosti, nad kterými občas zůstával rozum stát. Kdo promarnil nebo nestihl tuto
podívanou, nemusí litovat, další Den otevřených dveří bude 25. 1. 2014 od 9 hodin, takže jste
všichni srdečně zváni!
Další akcí bylo školní kolo soutěže v účetnictví. Jedná se o velmi důležitý odborný a také
maturitní předmět, a protože je poměrně náročný, soutěže se účastní 4. ročníky. Letos to bylo
10 studentek, které psaly 90minutový písemný test složený z těchto částí: účtování finančního
majetku, účtování časového rozlišení, účtování kursových rozdílů, účtování opravných položek
k pohledávkám, a 20otázkový test (volba správných odpovědí - více správných možností).
Zúčastněným, ale především vítězkám patří velký obdiv a hlavně gratulace!
Každoročně se také na naší škole koná soutěž EKOtýmů. Každá třída 4. ročníku nominuje
3 zástupce, kteří se připraví na náročný ekonomický test a na prezentaci. Vyhrát může jen jeden,
letos to byl těsně tým ze 4. A, a tudíž postupuje do dalšího kola.
Abychom nemluvili jen o odborných předmětech, v prosinci proběhla i olympiáda z českého
jazyka, které se zúčastnilo 24 studentů z 1. až 4. ročníku. Museli prokázat znalosti z mluvnice, ale
i schopnost napsat smysluplný text na zadané téma. Úroveň byla celkem slušná a dvě studentky
ze 4. ročníku postupují do okresního kola.
Ale nejen studiem je člověk ve škole živ. A proto na rozptýlení studentů i učitelů byl 5. 12. pozván
do školy Mikuláš s čerty a anděly. V knize hříchů měli seznam všech provinilců a zlobilů, kteří byli
po zásluze potrestáni, a naopak všichni pilní a hodní studenti byli pochváleni a odměněni
sladkostí.
A na závěr ještě jedna akce: studenti 1. a 2. ročníku měli možnost se zúčastnit exkurze v Jaderné
elektrárně Temelín. Ověřili si na vlastní kůži, jak je těžké se do areálu dostat, prohlédli si
expozici v informačním centru, princip jaderné elektrárny zhlédli na 3D filmu a pak si prošli celý
provoz. Největším zážitkem byly chladicí věže vysoké 157 metrů!
Už pro všechny tyto zajímavé akce stojí za to si ke svému dalšímu studiu vybrat OA!!!

Mgr. Iva Čápová
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Ředitelka v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  
(školský zákon) stanovuje místo, termín a dobu pro 

 
PODÁNÍ ŢÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU 

VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok 2014/2015 
 

Mateřská škola speciální, Příbram, Hradební 67 
Středa 20.1.2014 od 8:00 do 16:00 hod. 
Středa 29.1.2014 od 8:00 do 16:00 hod. 

 
 

Při podání ţádosti předloţte:  
 občanský průkaz zákonného zástupce dítěte a rodný list dítěte,  
 písemné vyjádření odborného lékaře pro děti a dorost:  

tiskopis je k vyzvednutí v MŠ nebo ke stažení na webových stránkách MŠ, 
 písemné doporučení k zařazení dítěte do reţimu speciálního vzdělávání vydané 

pedagogicko psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem.   
 
 

Kontaktní údaje:  
Sídlo školy: Hradební 67, Příbram I, 261 01 
Telefon: 318 623 739 
E-mail: spec.ms@seznam.cz, Web.: /skoly.pb.cz/MSspec./ 



Vyberte si pejska nebo kočičku

Bandita,  ev. č. 237: Asi čtyřletý německý ovčák, výborný hlídač, poslušný, odchycen dne 27. 11. 2013
ve Školní ulici. Tento pes potřebuje dostatek pohybu, proto by jistě nepohrdl velkou zahradou.

Bárt, ev. č. 239: Kříženec černé barvy s delší srstí. Odchycen MP dne 3. 12. 2013. Bártíkovi jsou asi 2 roky.
Je vhodný do bytu, ale i k domku se zahradou. Může být i s dětmi.

Bruno, ev. č. 7: Asi tříletý kříženec labradora střední velikosti, černé barvy. V útulku strávil již celý rok.
Tohoto psa bychom doporučili třeba na výcvik agility kvůli jeho vitalitě. Bruno má bohužel touhu utíkat,
ale poslušně se zase domů vrací. K malým dětem ho nedoporučujeme.

Mufík, ev. č. 240: Kříženec černého knírače. Mufíkovi jsou asi 3 roky. Je vhodný do bytu. Byl přivezen
do útulku 3. 12. 2013. Je kamarádský, má rád dlouhé procházky.

Očičko.  Černý kocourek s delší srstí byl odchycen v zahrádkářské kolonii Brod s vyhřezlým očičkem (muselo mu
být odoperováno), na druhé téměř nevidí. Je velmi zvídavý, přítulný, rád se mazlí a chová na klíně. Je čistotný.
Bude vyžadovat větší péči, než si prozkoumá nové prostředí domova. O. s. Spolek pro kočku, tel. 731 71 71 25. 

Argo, ev. č. 5: Kříženec staf. teriéra, asi 3-4letý, v útulku je již delší dobu. Nemá rád psy, ale sám s nimi
konflikt nevyhledává. Je mazlivý a poslušný, má rád lidskou přítomnost. Je výborný hlídač. Vhodný
k domku se zahradou. K dětem ho nedoporučujeme.  

Elinka, ev. č. 251: Osmiměsíční štěně křížence stafforda. Elinka byla 13. 12. 2013 uvázána na Březových
Horách. Zpočátku je plachá, ale jinak je velice mazlivá. Je vhodná do bytu.

Babetka, ev. č. 246: Kříženec srnčího ratlíka, asi roční fenka. Do útulku byla přivezena dne 10. 12. 2013.
Na krku měla růžový obojek a obojek proti blechám. Je plaché a nedůvěřivé povahy.   



Postřehy z partnerského města Kežmarku
V závěru loňského roku se mi opět podařilo s velkým potěšením navštívit rodné město
mého otce, náš partnerský Kežmarok.
O této starobylé perle Spiše bylo napsáno již mnohé, a to i na stránkách našeho
Kahanu. Návštěvník zažívá neopakovatelnou atmosféru historického města, ale hlavně
zde nalézá příjemné a přátelské lidi. Nejvíce lidí či hostů se schází tradičně v centru
města poblíž radnice. Napomáhá tomu i přítomnost celé řady útulných cukráren
či restaurací, které přímo vyzývají k příjemnému posezení a klábosení, jak bývá zvykem,
o všem a o ničem.
V jedné dobré restauraci nesoucí název „U Troch apoštolov“ teď budete i Vy fiktivními
hosty. V historických prostorách na poschodí Vás uvítá vždy usměvavý a zdvořilý
majitel pan František Košický. Pochází ze staré spišské rodiny, v níž řeznictví bylo tradicí
a on této tradici zůstal věrný. V přízemí se nachází prostorná prodejna masa a uzenin,
kde o zákazníky není nouze. Zde vyrábí pro mlsné jazýčky pravé spišské párky a další
uzeniny dle skvělé rodinné receptury, a proto nezůstávají na pultě dlouho ležet. 
Pan František, citlivá to osobnost a skvělý hostitel, se stal přirozeným vůdcem
uměnímilovné společnosti města a širokého okolí. 
Na stěnách jeho restaurace není takřka volného místečka, neboť jsou zaplněny díly
zdejších výtvarníků. Měl jsem čest zúčastnit se jednoho odpoledního setkání jeho
hostů tam, kde jsou slovenské speciality, kvalitní středoevropská kuchyně a vybrané
nápoje samozřejmostí. Ve volném uskupení jeho přátel najdete místní úspěšné
řemeslníky, podnikatele, sportovce a především výtvarníky. 

Spiš byl vždy multinacionálním prostředím,
a proto není překvapením, že zde zaznívá
i skvělá němčina či maďarština. Setkání bylo
pro mne opravdovým osvěžením a velkým
zážitkem. Zajímavý byl i rozhovor s předním
výtvarníkem - malířem Pavlem Wavrekem
(studia Jeruzalem - Izrael), jehož stálá
prodejní výstava se nachází nedaleko
ve zlatnictví “Lýdia”. 
Uvítal by v Kežmarku kolektivní výstavu
kolegů výtvarníků z Příbramska a projevil
přání oslovit kompetentní osoby a požádat
o její brzké uskutečnění.
Nutno podotknout, že naše město se v Kež-
marku prezentovalo velkou výstavou pouze
jednou, a sice v roce 2001, kdy zde Hornické
muzeum představilo velký soubor betlémů.
Výstava měla dosud nepřekonanou
návštěvnost a obrovský ohlas. 
Bylo by dobré po dlouhé době opět
zabodovat - je na čem stavět!

Od uzavření partnerské smlouvy mezi našimi městy 15. listopadu 1997 již uplynulo
mnoho času. Dle slov tehdejšího starosty Josefa Vacka byl jedním z důvodů vznikající
spolupráce fakt, že se jaksi vytrácela česko-slovenská vzájemnost. Dnes jsme si díky
upřímné snaze a vytrvalé práci jednotlivců a institucí v obou partnerských městech
vzájemně blíže než kdykoli předtím.

Ing. Juraj Stenczel, CSc., iniciátor partnerství

Chemie, biologie a fyzika mají na gymnáziu cestu otevřenou
V průběhu letošního školního roku byla na Gymnáziu Příbram, Legionářů, zahájena realizace
projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem. Příjemcem
dotace je Středočeský kraj, který si pro spolupráci vybral 22 středních škol, mezi nimi
i příbramské gymnázium. 
Projekt má několik oblastí aktivit, které spojuje podpora přírodovědného a technického
vzdělávání na základních a středních školách. V rámci dotace 3 958 tis. Kč bude Gymnázium
Příbram vybaveno učebnou přírodních věd a učebnou fyziky, pořízeny budou rovněž nové
pomůcky pro výuku fyziky, chemie a biologie. Na samotné studenty je pak zaměřena ta oblast
projektu, v jejímž rámci gymnázium pořádá besedy s přírodovědným zaměřením. 
Ve škole tak už přednášeli odborníci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy či Vysoké školy
chemicko-technologické. Studenti odborných seminářů z 3. a 4. ročníku měli možnost absolvovat
několik odborných exkurzí na předních vědeckých pracovištích vysokých škol.
Ke klíčovým aktivitám patří i spolupráce se základními školami. V jejím rámci budou pro žáky ZŠ
pořádány odborné exkurze se zaměřením na přírodovědné a technické obory a partnerské ZŠ
(ZŠ 28. října, ZŠ Březové Hory, Masarykova ZŠ Obecnice a ZŠ Bohutín) budou mít možnost využít
nově vybavené pracovny a pomůcky pro svoji výuku. Od října už zájemci z řad žáků základních
škol docházejí na kroužky chemie, fyziky a biologie, které gymnázium organizuje. 
Cílem tohoto dvouletého projektu je zvýšení úrovně výuky přírodovědných a technických
předmětů a podpora zájmu žáků o tyto obory. 

RNDr. Petr Hrubý
koordinátor projektu, Gymnázium Příbram, Legionářů

Osamělé večery Dory N. 
V pondělí 25. listopadu se na Gymnáziu pod Svatou Horou konalo další z mnoha představení,
tentokrát šlo o příběh Theodory Němcové, již starší, zatrpklé dcery Boženy Němcové, která
byla vyzvána, aby na 50. výročí smrti své matky – slavné spisovatelky - porozprávěla něco
o jejím životě a jejích tajemstvích. Theodora to odmítne, ale i přesto začne vzpomínat na své
dětství a předčítá staré matčiny dopisy. Vypráví, jak mnohdy obě trpěly hlady, jak musela
chodit po známých s prosbami o půjčky a jak moc se za to styděla. Vzpomíná, jaký měla její
matka vztah ke svému manželovi, na její pravděpodobné milence a radovánky. Myslí
i na rozvod svých rodičů a na to, jak bylo těžké žít vedle své krásné matky, jelikož i sama
Božena o ní říkávala, jak je nepěkná. Dozvídáme se, že Božena Němcová není dobrým
příkladem ženy v domácnosti a že i ona měla své nedostatky.
Roli zatrpklé, zohyzděné a již starší Dory N. představuje mladá a krásná herečka Marta
Sovová z divadla Semafor, i přes tyto protiklady bylo vystoupení obdivuhodné, hlavně
proto, že je celá hra ztvárněna formou monologu a to už vyžaduje více než jen dobré herecké
výkony. Představení, které zhlédlo více než 80 diváků, bylo uvedeno díky finanční podpoře
města Příbram. 

Hana Bartošová, 5. A, Gymnázium pod Svatou Horou 

Hygiena prodeje – Projektový den na Odborném učilišti,
Praktické škole, Základní škole a Mateřské škole Příbram IV.
Dne 28. listopadu 2013 se uskutečnil na OU, PŠ, ZŠ a MŠ Příbram IV se žáky prvního ročníku
oboru prodavačské práce Projektový den na téma: Hygiena prodeje.
Cílem tohoto projektu bylo motivovat žáky k procvičení dovedností: týmové spolupráci,
formulaci názorů, řešení problémů, tvoření a hledání informací.
Před vlastním konáním projektu jsme navštívili firmu Centrum integrovaných služeb,
Purkyňova 224, Příbram, abychom získali propagační materiály o nových úklidových
a čisticích prostředcích. Nejen, že jsme propagační materiál získali, ale setkali jsme se
v příjemném prostředí firmy s mimořádnou ochotou a spoluprací se zajištěním Projektového
dne. Realizace Projektového dne byla podpořena účastí pana Jana Jandy, manažera firmy,
který studentům podrobně vysvětlil problematiku úklidu. Zároveň poukázal na možnost
využití nejnovějších přípravků, pomůcek, mechanizace a úklidových servisů v jednotlivých
prodejnách a firmách. Po této přednášce a na základě získaných propagačních materiálů
měli žáci usnadněnou práci pro vypracování jednotlivých projektových úkolů.
Závěrem děkujeme panu Jandovi, že si našel čas a předal žákům cenné zkušenosti, a přispěl
tak ke zdárnému průběhu Projektového dne, který byl pro žáky i vyučující velmi zajímavý
a přínosný.

Učitelé odborného výcviku oboru prodavačské práce

Trávíme čas s rodiči
V červnu 2013 jsme získali finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání
od města Příbram na projekt s názvem „Víme, jak naše děti tráví volný čas II“. Navazuje na projekt
z minulého roku. Tato spolupráce rodičů, žáků a školy probíhá již druhým rokem. Několikrát
ročně se setkávají žáci a rodiče při společných akcích. 
Společná odpoledne pro rodiče s dětmi se u nás na škole konají již řadu let, proto jsme město
zažádali o pomoc v rámci dotace na nákup různého výtvarného materiálu, sportovních
pomůcek, ale i odměn pro děti, které tyto akce mají velmi rády. Tato setkání mají velký ohlas
u rodičů, kteří se akcí zúčastňují v hojném počtu. Při společných dílnách poznávají, jak jejich děti
reagují v různých situacích, a to nejen při týmové práci, ale i při sportu a kulturních akcích. Cílem
projektu bylo zapojit především rodiče žáků nižších tříd I. stupně ZŠ do školních, ale především
mimoškolních aktivit. Tímto projektem jsme se snažili podpořit zájem rodičů o jejich děti a jejich
postavení v dětském kolektivu. Ukázat jim, že čas se dá s dětmi trávit smysluplně a zajímavě již
od nejútlejšího školního věku. Vhodným řešením jsou právě tyto mimoškolní aktivity rodičů
a dětí a společné akce školy.
Pro rodiče a děti jsme připravili tvořivé dílny, kde jsme vyráběli keramická sluníčka, vánoční
přáníčka, andílky a vánoční ozdoby, které mohou děti darovat svým blízkým a tím je potěšit.
Další společnou akcí v rámci projektu byly společné výlety na Třemšín a do Čechovy stodoly
v Bukové. Velmi se nám vydařil i Týden pro naše maminky, kdy jsme pro maminky připravovali
vystoupení, divadlo, pohoštění a dárky ke Dni matek. Úspěšné bylo i netradiční sportovní
odpoledne, kde si rodiče s dětmi ve společných týmech prověřovali svou zdatnost při spolupráci
nad plněním zadaných úkolů. 
Všechny akce probíhaly ve velmi milém a přátelském duchu. Touto cestou děkujeme městu
Příbram za poskytnutou dotaci a všem našim rodičům za hojnou účast.

Mgr. Lenka Krajíčková, Mgr. Pavlína Nepožitková,
třídní učitelky, ZŠ 28. října 1, Příbram VII

Před zápisy prvňáčků na ZŠ Jiráskovy sady Příbram 
Škola je držitelkou Evropské ceny kvality, je Školou udržitelného rozvoje a je certifikována v síti Škol
podporujících zdraví. V povědomí veřejnosti je zejména školou rozvíjející schopnosti žáků talentovaných
na matematiku, přírodovědné předměty a informatiku, jejíž absolventi si vedou velmi dobře při studiu
na středních i vysokých školách. Škola je garantem mnoha matematických, výtvarných a jazykových
soutěží, jakož i regionální přírodovědné soutěže Tady jsem doma. Je rovněž úspěšným pořadatelem
okresního a krajského kola Středočeského tanečního poháru. Neopomenutelné jsou projektové vyučování
a metody kritického myšlení ve výuce, jakož i zapojení žáků a učitelů do vzdělávacích projektů EU. Úzká je
spolupráce s evropskými partnerskými školami v rámci projektu Socrates-Comenius. Žáci každoročně
obsazují přední místa ve významných soutěžích regionálního, ti nejlepší i celorepublikového charakteru.
Svoji práci a celé město Příbram reprezentovali již např. v Německu, Anglii, Francii, Portugalsku, Bulharsku,
Polsku, Lotyšsku, přičemž tam ve sportovních olympiádách a výtvarných soutěžích dokázali i zvítězit. 
Profilujeme se také jako škola komunitní a inkluzivní, což znamená, že výuka je zaměřena 
na potřeby a rozvoj žáků dle jejich individuálních možností, se začleněním rodičovské veřejnosti do aktiv-
it školy. Máme odborně připravené pedagogy jak na výuku žáků nadaných, tak žáků se specifickými vzdělá-
vacími potřebami. Tím, že jsou v hlavním proudu společně vzděláváni žáci běžného populačního
rozvrstvení, připravujeme je na další studium, práci a život v občanské společnosti. 
Všichni mohou absolvovat plavecký, bruslařský a lyžařský výcvik, vyjíždět na adaptační kurzy a pobyty
ve zdravotně příznivém prostředí, na četné exkurze a třídní či ročníkové výlety, na poznávací a vzdělávací
– i zahraniční - výjezdy (nejčastěji do Anglie a Německa), na koncerty a na divadelní představení v rámci
Klubu mladého diváka. Výukou prolíná preventivní program rizikových projevů chování a jednání, jsou
začleněny prvky první pomoci a také jednání a ochrana člověka při mimořádných událostech. Ve spolupráci
se školní jídelnou (má certifikát Zdravá ŠJ) je řešena problematika nabídky zdravých potravin a pitného
režimu žáků, včetně dotovaných mléčných a ovocných výrobků. Ve škole je dlouhodobou samozřejmostí
ekologické třídění odpadu. Používáním schodolezu se škola již několik let řadí mezi školy bezbariérové. 
Mimoškolní aktivity žáků jsou organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Paleta zájmových
útvarů se sportovním, uměleckým, hudebním a výchovně vzdělávacím zaměřením navazuje na náš školní
vzdělávací program Moje škola a rozšiřuje možnosti vzdělávání v oblasti zájmů jednotlivých žáků. Podle
koncepční vize školy jsou zde k tomu vytvořeny vynikající podmínky: vedle široké spolupráce zákonných
zástupců, učitelů a žáků (např. projekt Když rodiče chodí zase do školy) také nadstandardní materiálně
technické zázemí školy. Velká je úspěšnost školy v získávání i dalších finančních grantů a v jejím neustálém
vylepšování. Zrekonstruovaný a zmodernizovaný areál školy, multifunkční hřiště, venkovní učebna, rela-
xační prvky na školním dvoře, mobilní počítačová učebna s bezdrátovým připojením k internetu kdekoli
v areálu, plně vybavená cvičná kuchyňka a keramická dílna atd. jsou otevřeny žákům pro veškeré školní
i mimoškolní aktivity. Aula jako další chlouba školy slouží po své rekonstrukci nejen žákům a studentům
okolních škol, ale též kulturnímu  a hudebnímu životu regionu. Další info na .cz, dotazy na tel. 318 624 626.
Vašim dětem je tedy co nabídnout. 
Zápis dětí do 1. tříd se koná v pátek 17. 1. odpoledne a v sobotu 18. 1. 2014 dopoledne. Lze samozřejmě
domluvit i jiný termín.

Miloš Přibyl, ředitel školy

10. 1. Maturitní ples OA Příbram
(Dům kultury)

11. 1. Maturitní ples SPŠ Příbram 
(Sokolovna)

17. 1. Maturitní ples Gymnázia 
(Dům kultury)

18. 1. Ples Cechu horníků a hutníků
(Sokolovna)

24. 1. Ples OA Příbram (Sokolovna)
25. 1. Divadelní ples (Dům kultury)
31. 1. Maturitní ples Gymnázia 

pod Sv. Horou (DK)
1. 2. Maturitní ples ISŠ Příbram   

(Dům kultury)

8. 2.   Maturitní ples SZŠ Příbram 
(Dům kultury)

14. 2. Maturitní ples Gymnázia 
(Dům kultury)

14. 2. Hasičský ples (Sokolovna)
15. 2. 12. podnikatelský ples 

(Sokolovna)
21. 2. Maturitní ples ISŠ Příbram 

(Sokolovna)
22. 2. Rybářský ples (Dům kultury)
22. 2. Maturitní ples ISŠ Příbram 

(Sokolovna)
28. 2. Maturitní ples SOU Dubno 

(Dům kultury)

P l e s o v á  s e z ó n a  v  P ř í b ra m i  z a h á j e n a
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K R Y S Á C I
14. 1. – 1. 3. 2014, 
otevřeno denně od 9 do 17 hodin
Ve velké výstavní síni Zámečku - Ernestina se
zabydlí sestava svérázných loutkových zvířátek
známých z animovaného seriálu Krysáci. 
Přijďte se osobně seznámit s krysími kamarády
Hubertem a Hodanem, sádrovým trpaslíkem
Ludvíkem a potkanem Edou - postavičkami
z oblíbeného večerníčku, který získal nejedno
prestižní ocenění (mj. cena Elsa za nejlepší ani-
movaný televizní pořad). 
Čeká vás seznámení se zákulisím natáčení (bude
vystaveno 7 velkých scén a 11 panelů), jistě vás
potěší i promítání jedné z pohádkových epizod.

K I N OD I V A D L O

LEDEN|2014

Divadlo
A. Dvořáka Příbram

po    6. |18:00 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU 2013
Akce se koná pod záštitou starosty Města Příbram. 

pá  10. | 19:00 OBRAZ – zadané představení  M 160 Kč

so  11. | 19:00 PAVEL ŠPORCL – MOJE HOUSLOVÉ LEGENDY ½ 75 minut | M 440 Kč 

po  13. | 17:00  ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA | sk. KMD ½ 120 minut | M 160, 120 Kč 

út   14. | 19:00 DROBEČKY Z PERNÍKU | sk. R 2013 ½ 140 minut | M 160, 120 Kč 

st   15. | 17:30, 20:00 PARTIČKA

čt   16. | 19:00     OBRAZ – zadané představení M vstupné 160 Kč

pá  17. | 19:00 OBRAZ – zadané představení M vstupné 160 Kč

po  20. | 19:00 VÁLKA ROSEOVÝCH ½ 135 minut | M 160, 120 Kč 

út   21. | 16:00  GAZDINA ROBA | sk. S 2013 ½ 85minut | M 50 Kč 

pá  24. | 19:00 HRDÝ BUDŽES ½ 165 minut | M 220, 180 Kč 

ne  26. | 15:00    TRAMPOTY BROUKA PYTLÍKA | sk. D 2013 ½ 90 minut | M 80 Kč

st   29. | 19:00    DŮM BERNARDY ALBY - derniéra ½ 75 minut | M 160, 120 Kč

čt   30. | 19:00     OBRAZ – zadané představení M vstupné 160 Kč

ne  12. | 19:00 IL CONGELATORE ½ 90 minut | M 90 Kč

po  13. | 10:00 ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ½ 120 minut | M 50 Kč

čt   16. |9:00, 10:30 CESTA KOLEM SVĚTA M 50 Kč

po  27. | 10:00 SATURNIN ½ 150 minut | M 50 Kč

pá 10.  | 19:00 MATURITNÍ PLES Obchodní akademie

pá 17.  | 19:00   MATURITNÍ PLES Gymnázium Příbram

st   22. | 17:00  EVA A VAŠEK M 190 Kč

so   25. | 20:00  DIVADELNÍ PLES  M 250, 230, 210 Kč

pá  31. | 19:00    MATURITNÍ PLES Gymnázium pod Svatou Horou.

so  18. | 19:00   PROHLÍDKA DIVADLA ½ 90 minut | M 50 Kč 

út   21. | 19:00   PETR, OTTO A JÁ & IVAN KORENÝ M 100 Kč

VELKÁ scéna

malá SCÉNA

PRO školy

estrádní sál 

D–KLUB

Ostatní

st    1./16:00 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ animovaný     CZ|M100 Kč

pá   3./20:00 47 RÓNINŮ fantasy CZ|M120 Kč

so   4./10.00 MRŇOUSKOVÉ: ÚDOLÍ ZTRACENÝCH MRAVENCŮ animovaný     CZ|M100 Kč

so   4./19.00 CYRIL A METODĚJ – APOŠTOLOVÉ SLOVANŮ drama CZ|M120 Kč

ne   5./16:00 MRŇOUSKOVÉ: ÚDOLÍ ZTRACENÝCH MRAVENCŮ animovaný     CZ|M100 Kč

st    8./19.00 WALTER MITTY A JEHO TAJNÝ ŽIVOT komedie TIT|M110 Kč

čt    9./19:00 NĚŽNÉ VLNY komedie CZ|M140 Kč

pá 10./20:00 NĚŽNÉ VLNY komedie CZ|M140 Kč

so 11./10:00, 16:00 MÉĎA BÉĎA (Zapomenuté pohádky) animovaný       CZ|M80 Kč

so 11./19:00 NĚŽNÉ VLNY komedie CZ|M140 Kč

ne 12./16:00 KŘÍDLA VÁNOC romance CZ|M100 Kč

ne 12./19:00 NĚŽNÉ VLNY komedie CZ|M140 Kč

út 14./17.00 VLASY (Filmy, na které se zapomnělo) muzikál TIT|M50 Kč

st  15./19:00 HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ fantasy CZ|M100 Kč

čt  16./19:00 PARANORMAL ACTIVITY: PROKLETÍ horor TIT|M120 Kč

pá 17./20:00 NYMFOMANKA II erotika TIT|M120 Kč

so 18./10:00, 16:00 PUTOVÁNÍ S DINOSAURY animovaný     CZ|M100 Kč

so 18./19:00 VLK Z WALL STREET krimi TIT|M120 Kč

ne 19./16:00 PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK? romance CZ|M100 Kč

st  22./19.00 ZPÁTKY DO RINGU drama TIT|M120 Kč

čt  23./19:00 VEJŠKA komedie CZ|M120 Kč

pá 24./20:00 VEJŠKA komedie CZ|M120 Kč

so 25./10:00, 16:00 HONIČKY KRÁLÍČKA BUGSE (Zapomenuté pohádky) animovaný       CZ|M80 Kč

so 25./19:00 VEJŠKA komedie CZ|M120 Kč

ne 26./16:00 12 LET V ŘETĚZECH životopisný   TIT|M120 Kč

st  29./19.00 KLUB POSLEDNÍ NADĚJE drama TIT|M120 Kč

čt  30./19:00 Martin Mikyska: PO ZAMRZLÉ ŘECE DO NITRA HIMÁLAJE
(Spolek ve čtvrtek) dokument      CZ|M100 Kč

pá 31./20:00 KRÁSNO černá komedie  CZ|M120 Kč

MCenu vstupenky určuje vždy distributor filmu.
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