
Nejen Severní Čechy nebo Moravu, ale
i některá středočeská města trápí dluhy
za nájemné. 
Nejinak je tomu také v Příbrami, kde se
dluh šplhá k částce deseti milionů korun.
V současné době je evidováno asi 205
dlužníků, převážně se ale jedná o bývalé
nájemníky, kteří již byli z městských bytů
vystěhováni. Tyto dluhy se město snaží
řešit soudní cestou a vymáhat je na zá-
kladě rozhodnutí soudu. 
„Placení nájemného každý měsíc sledujeme
a dbáme na to, abychom byli s dlužníky
neustále v kontaktu. Jakmile nájemník
neuhradí dva nájmy, upozorňujeme ho
ihned telefonicky. Nejúčinnější je ale osobní
jednání s nájemníkem,“ říká o situaci
vedoucí Městské realitní kanceláře
PhDr. Věra Černá.
V případě tří neuhrazených nájmů je

nájemníkům dávána výpověď z nájmu
bytu a to už je pro ně varovný signál, že
jsou ve velkém problému. 
Mnohdy se nájemník dostane do pro-
blémů třeba z důvodu, že má již nějakou
exekuci a stydí se oznámit to na realitní
kancelář a ve spolupráci s ní věc řešit. 

„V současné době evidujeme jen minimální
počet dlužníků, a tak dluhy v tuto chvíli
nenarůstají. Město má v majetku téměř šest
set bytů a v těchto bytech je jen 39 dlužníků.
To jsou navíc ještě nájemníci, kteří mají
například splátkový kalendář na úhradu
vyúčtování nebo minimální dluh,“ říká
starosta Ing. Pavel Pikrt. Chybějící peníze
za nájemné by v tuto chvíli mohlo město
použít na řadu projektů, například na vy-
budování cyklostezky, zateplení dalších
školek či Aquaparku.

Vážení spoluobčané,
hlavními událostmi měsíce října se jedno-
značně staly prezidentská návštěva Miloše
Zemana a volby do Poslanecké sněmovny.
Nejprve se ohlédneme za návštěvou prezi-
denta, který do Příbrami zavítal v rámci
třídenní návštěvy po středočeských
městech. Pro mě osobně znamenala tato
vzácná návštěva něco velkolepého a výji-
mečného, protože jsem do této chvíle
podobnou možnost, setkat se tváří v tvář
s hlavou státu, zatím neměl. 

Pana prezidenta jsem přijal krátce po skončení programu, který pro něj
připravila Oblastní nemocnice Příbram. Následovalo mé přivítání
před Zámečkem - Ernestinem. Zde se prezident setkal se zastupiteli města
a dalšími hosty. Během debaty nám pan prezident řekl, že město
Příbram navštěvuje velice rád, že se mu zde velice líbí a že při svých
návštěvách pokračuje v pouti Káji Maříka, který k Příbrami a Svaté Hoře
neodmyslitelně patří. Prezident Zeman vždy pohotově a vtipně
reagoval na všechny dotazy, které mu zastupitelé či další přítomní
položili. Na konci půlhodinové diskuze se pan prezident podepsal
do Pamětní knihy města, ozdobil městský prapor prezidentskou stuhou
a došlo na předání darů. Jako první jsem prezidentovi věnoval knihu
s názvem „Boemia“, kterou jsem pro tento účel dostal od našich přátel
z partnerského města Valle di Ledro. Kniha vypráví o osudech italských
vysídlenců z Valle di Ledro, kteří byli vysídleni za první světové války
do Příbrami a okolních obcí. Druhým darem byla hornická švancara,
ke které pan prezident vtipně dodal, že je krásná, ale že v její spodní části
chybí gumový špunt, aby s ní mohl chodit. Třetím a posledním darem,
který jako oba předešlé symbolizoval město Příbram, byla ručně
vyřezávaná soška Panny Marie Svatohorské. 

Po předání darů jsem pana prezidenta doprovodil na náměstí
T. G. Masaryka, kde na něho před pódiem čekalo více než 500 lidí.
Po mém krátkém projevu a řeči 1. náměstka hejtmana Středočeského
kraje Miloše Petery se ujal slova pan prezident. Všechny účastníky
setkání přivítal a pohovořil o vztahu k Příbrami. Dále s ochotou
a lehkostí odpovídal na dotazy všech občanů, mezi kterými byly i děti.
Osobně si myslím, že naše město zvládlo tuto vzácnou návštěvu
důstojně a se ctí a za to chci všem přítomným občanům velice
poděkovat. Pan prezident při svém odjezdu přislíbil, že pokud bude
v budoucnu nějaká příležitost, určitě se do našeho města rád navrátí.
Následující den jsem se na pozvání zúčastnil večeře s prezidentem
Milošem Zemanem, jeho manželkou a představiteli středočeských
měst. Tato večeře se uskutečnila v Pečkách nedaleko Poděbrad.

Druhou, neméně významnou událostí měsíce října, se staly volby
do Poslanecké sněmovny. Věřím, že každý z nás si svou občanskou
povinnost splnil a svým hlasem se podílel na dalším vývoji v naší zemi.
Těmto volbám a jejich výsledkům se budu podrobně věnovat v příštím
vydání Kahanu.

Příjemný listopad Vám přeje starosta 
Ing. Pavel Pikrt

Slovo starosty
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Starosta Ing. Pavel Pikrt a místo-
starosta Václav Černý navštívili ital-
ské partnerské město Valle di Ledro.

Akce Bednění 2013 se konala 26. září
a sešlo se přes 130 účastníků. Zúčast-
nili se i zástupci města a kraje. 

MUDr. I. Šedivý, V. Černý a Ing.
J. Molnár se zúčastnili oslavy
60. výročí založení SZŠ Příbram.

Děti z Mateřské školy Jana Drdy
dostaly od města stavebnici Lego.
Předal jim ji starosta Pavel Pikrt.

Výroční schůze Svazu diabetiků se
zúčastnil starosta Pavel Pikrt a předal
členům kytičky a diplomy.

N á j e m n í c i  d l u ž í  m ě s t u
na ná jemném téměř 10  mi l ionů  Kč

Tradiční akce “Skok přes kůži” se konala dne 16. října.

Výměna starých řidičských průkazů za nové
Řidičské průkazy vydané do 30. 4. 2004 je nezbyté vyměnit do konce roku 2013,
po tomto datu budou totiž neplatné. Město Příbram proto vyzývá občany k jejich
neprodlené výměně v co nejkratší době, pokud možno ihned. Starosta Pavel Pikrt,
který výměnu také tento týden osobně absolvoval, občanům radí. 
„V současné době je možné u přepážky řidičských průkazů výměnu vyřídit asi do patnácti
minut. Na přepážce jsou otevřená obě okénka a pracovnice úřadu každému s vyplněním
žádosti rády pomohou. Je totiž možné, že se na úřadě s přibývajícím časem začnou tvořit
fronty a tomu by se měl každý z nás snažit předejít, “ říká starosta. 
Podle informací Dopravního úřadu chybí v tuto chvíli vyměnit zhruba 2 000 řidičských
průkazů, lidé průběžně chodí, davů lidí a velkých front se však lidé zatím obávat
nemusí. Řidičské průkazy je na Dopravním úřadě možné vyměnit vždy v pondělí
a středu od 8 do 12, od 13 do 17, a také v úterý a čtvrtek od 8 do 12 hodin.

Z návštěvy prezidenta Miloše Zemana v Příbrami



PŘ Í B R A M S K Á J M É N A

FILIP DE AREYZAGA Y AVANDANGO
CÍSAŘSKÝ PLUKOVNÍK

? - 1628

Během třicetileté války byla v pohybu celá Evropa, a tak se
do našich zemí dostaly i osoby, které by k nám za normál-
ních okolností nikdy nevkročily. Do našich dějin se zapsali
i lidé s opravdu zvláštně znějícími jmény. 
Válečné události se staly spouštěcím momentem kariéry
mnoha dobrodruhů, profesionálních válečníků i obyčej-
ných podvodníků. Dnes si představíme jednoho z těch,
kterým dala válka obživu, ale který se ani nijak zvlášť
neproslavil. Je jím španělský don Filip de Areyzaga
y Avandango, který v první polovině dvacátých let 17. sto-
letí poměrně často pobýval v českých zemích.
O jeho původu toho zatím mnoho nevíme. Je známo, že
pocházel z Baskicka, země hrdých a vitálních obyvatel,
která byla a dosud je součástí španělského království.
Do českých dějin zasáhl již na památné bitvě na Bílé hoře,
kdy velel 8 kompaniím rejtarů v pluku dalšího Španěla
Baltazara Marradase. V roce 1621 byl jeho pluk přezbrojen
z jezdeckého na arkebuzířský, což byl speciální druh
lehkého jezdectva, vyzbrojeného krátkou ručnicí neboli
arkebuzou. V roce 1622 operoval don Areyzaga v Alsasku,
o rok později byly zaznamenány potíže jeho vojáků u Bad
Hersfeldu. V červnu toho roku císař rozhodl, že dlužný žold
obdrží jeho vojáci z českých daní. Právě totiž skončila
jedna fáze války a většina očekávala mír. 
Otázka výplaty dlužného žoldu byla tehdy velmi aktuální.
Asi na základě zkušeností s podobnými sliby se don Filip
(španělsky Felipe) rozhodl dojít si pro ně osobně a s armá-
dou. Na české poměry neobvykle však požadoval výplatu
v říšských tolarech, na což nakonec česká komora
přes nevýhodný kurz měny přistoupila. Údajně jí vznikla
škoda 40 800 zlatých. Zajímavá je poznámka českých
úředníků o tom, že pokud by tak neučinili, rozhodl by se
don Areyzaga v Praze nakvartýrovat a peníze si vymoct
násilím. Místodržící Karel z Lichtenštejna tehdy neváhal
protestovat u císaře, že podobné poukazování výplat
žoldu do Čech zbytečně odčerpává peníze určené pro jiné
armády. Nebylo to však poprvé ani naposledy, co se
z českých peněz platila cizí armáda.
Na podzim téhož roku se v důsledku válečných operací
don Areyzaga do Čech vrátil znovu, již jako součást
císařské armády pod velením arcivévody Leopolda Viléma.
Výživou celé císařské armády byli pověřeni obyvatelé
západních Čech, včetně Podbrdského kraje. 
V lednu následujícího roku doputovali někteří Areyzagovi
jezdci i do Příbramě, ve které po sobě zanechali obvyklou
spoušť. Zřejmě však nijak mimořádnou, protože si
měšťané ani příliš nestěžovali. Don Areyzaga y Avandango
byl tvrdým člověkem násilnické povahy. Svědčí o tom
i zaznamenaná příhoda z února roku 1624, kdy nechal
uvěznit komisaře Kobra (měl na starosti organizaci
vojenských kvartýrů), aby si vymohl vše, co jeho vojáci
potřebovali. Tento bezprecedentní případ musel vyřešit až
nejvyšší velitel armády v Čechách Albrecht z Valdštejna. 
V březnu téhož roku již střežil zemskou hranici u Kladska
proti Polákům, kde setrval až do léta. Krátký mír vystřídala
nová fáze války, a tak don Filip cestoval po Evropě všude
tam, kde byl zájem o jeho služby. V roce 1625 operoval se
svým vojskem v Nizozemí, o rok později v Uhrách
a v následujícím roce v severním Německu. 
Poslední zmínky o jeho pohybu pocházejí z roku 1628.
Zdá se, že v tomto roce za neznámých okolností zemřel.

Daniel Doležal

4. 11. 1903
František Gellner, toho času
student VŠB v Příbrami, byl
zvolen místopředsedou
spolku Prokop.

5. 11. 1583
Jan Tetický ze Šonova prodal
dům U Modré hvězdy
v Dlouhé ulici, který stojí
dodnes (cukrárna) Janovi
Bechyňovi z Lažan.

8. 11. 1913
v Příbrami vypukla epidemie
skvrnitého tyfu.

10. 11. 1993
zahájila provoz Příbramská
teplárna.

11. 11. 1883
byl založen dělnický
podpůrný spolek Svornost
na Březových Horách.

13. 11. 1943
začalo nejrozsáhlejší zatý-
kání odbojářů za 2. světové
války na Příbramsku. Zatčeni
tehdy byli mj. Jindřich Majer,
Alois Laub a  manželé Kozlíkovi.
Celkem bylo zatčeno 165 osob.

21. 11. 1863
příbramská dívčí škola byla
povýšena na Farní hlavní
dívčí školu v Příbrami. 

23. 11. 1963
podnik Rudné doly Příbram
slavnostně obdržel v Domě
kultury Rudý prapor vlády
a Ústřední rady odborů.

27. 11. 1873
byl městským tajemníkem
na Březových Horách usta-
noven Karel Juzek.

28. 11. 1893
se v Příbrami narodil sochař
Václav Šára.

Daniel Doležal

L I S T O P A D 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
Příbram dobře hospodaří
Jako každoročně si město Příbram nechalo zpracovat ratingovou
analýzu. Výsledky za rok 2012, které ve středu na Zámečku –
Ernestinu prezentoval zástupce společnosti Moody´s pan Petr Vinš,
hovoří o dobrém hospodaření města. Stejně jako v loňském roce
město Příbram obhájilo národní rating Aa1.cz s výhledem stabilní.
Vinš zároveň předal do rukou starosty Pavla Pikrta osvědčení ratin-
gového hodnocení. 
Národní rating města Příbrami Aa1.cz se opírá o řadu faktorů,
především však o velice nízkou zadluženost města a jeho averzi
k dalšímu zadlužení. Rating dále zohledňuje silnou politickou
podporu vedení města v zastupitelstvu. 
Rating ovšem reflektuje i velice nízké provozní přebytky města,
které vyplývají z nedostatku úsporných opatření a oslabení již tak
omezené likvidity města. Národní ratingy českých měst se pohybují
od stupně Aa1.cz do Aa2.cz, přičemž na stupni Aa2.cz je v současné
době hodnocen jen jeden subjekt. Rating Příbrami Aa1.cz se tak
neliší od většiny českých měst s uděleným národním ratingem.
A co by mohlo rating Příbrami ještě zvýšit nebo naopak snížit? 
„Ke zvýšení by mohlo vést právě trvalé zlepšení provozního hospo-
daření společně s udržením nízké zadluženosti města, naopak
ke snížení ratingu by přispělo jakékoliv další zhoršení provozních
přebytků a citelné zvýšení investičních výdajů, které by vedlo k nárůstu
zadluženosti města,“ vysvětlil starosta Pavel Pikrt.
Vinš dále uvedl, že například zadluženost města se snížila na 10 %,
což v porovnání s českými městy vypovídá o nízkém zadlužení.
Podle jeho slov je Příbram také schopná dostát svým závazkům.

Starosta navštívil novou školku
Starosta Ing. Pavel Pikrt a zastupitel Tomáš Cibulka během října
navštívili novou mateřskou školu v Žežické ulici a předali dětem
krabice s legem. 
„Prostřednictvím zaměstnanců společnosti Lego Production z Kladna
se nám pro nově vybudovanou mateřskou školu v Žežické ulici podařilo
získat dvě krabice plné lega. Velkou měrou se na tom podílel přede-
vším zastupitel Tomáš Cibulka, kterému patří velký dík,“ řekl starosta
Pavel Pikrt. Krabice a stavební dílce byly rozděleny mezi čtyři třídy,
které v současné chvíli v mateřské škole jsou. Děti měly z tohoto
dárku velkou radost a ihned po předání se na krabici doslova vrhly
a začaly stavět. Tato školka funguje jako odloučené pracoviště
Mateřské školy Jana Drdy a kapacitně pojme 112 dětí. Interiéry jsou
již kompletně vybaveny a děti i učitelky si nové prostředí nemohou
vynachválit. 
„Jsem rád, že jsme k vybavení interiéru mohli přispět i tímto drobným
dárkem, a věřím, že dětem bude Lego dobře sloužit a že si s ním budou
rády hrát,“ dodal starosta.

Příbram usiluje o dotaci na ledové plochy
V Operačním programu Životní prostředí je do konce října otevřena
výzva pro předkládání projektů v oblasti podpory „Omezování
průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik“.
Příbram usiluje v rámci této výzvy o získání dotace na projekt
„Rekonstrukce ledových ploch na zimním stadionu v Příbrami“.
Výše možné dotace by byla necelých 9 milionů korun, z rozpočtu
by město muselo projekt spolufinancovat cca 21 miliony. V případě
přiznání by tedy dotace z OPŽP dosahovala pouhých 35 % způso-
bilých výdajů na projekt.
Hlavním cílem rekonstrukce ledových ploch je zvýšení bezpečnosti
provozu a prodloužení životnosti systému chlazení. Rekonstrukce
by měla mít zároveň přínos pro životní prostředí, konkrétně by
mělo dojít ke snížení přítomnosti čpavku v technologii chlazení. 
„V minulém roce byla kompletně zrekonstruována strojovna, což byl
základ pro pokračování dalších prací,“ řekl novinářům starosta
Příbrami Pavel Pikrt.
V rámci rekonstrukce by dále mělo dojít k výměně trubkového
registru pod ledovými plochami a k výměně potrubních rozvodů
v rozvodném a spojovacím kanálu u obou ledových ploch. 
V případě, že se město pro rekonstrukci ledových ploch rozhodne,
mělo by k ní dojít v období května až srpna roku 2014. 
„Původně jsme počítali s přiznáním dotace ve výši 90 %, podle aktuál-
ních informací výše dosáhne pouze 35 %. V takovém případě bude
velice těžké najít v rozpočtu finanční prostředky potřebné na realizaci
projektu,“ dodal starosta Pikrt.

Obměna vozového parku TS Příbram
Technické služby již mají náhradu za rozbitý stroj RAZANT, který se
porouchal v létě. Při řešení opravy bylo zjištěno, že by náklady
na opravu dosáhly výše 250 tisíc korun. 
„Vzali jsme v potaz stáří stroje, které je šestnáct let, a také počet
najetých „motohodin“. Poté jsme došli k závěru, že by oprava byla
zcela nerentabilní. Protože pro nás byl tento stroj vzhledem k jeho
celoročnímu využití nenahraditelný, byli jsme nuceni poohlédnout se
po relevantní náhradě. V poptávkovém řízení jsme mimo jiné dostali
nabídku na stroj AEBI KT 65, který byl nabídnut za cenu 595 tisíc korun
bez DPH,“ vysvětlil ředitel Technických služeb Ing. Pavel Mácha.
Stejný stroj TS Příbram využívají od roku 2006 a pracovníci s ním
jsou naprosto spokojeni. Nepojízdný Razant byl klíčový jako chod-
níkový sypač v rámci zimní údržby, na jeho využití se však mohly
Technické služby spolehnout i v létě. AEBI KT 65 by tento stroj měl
plně nahradit, navíc nástavby a další díly nepojízdného Razantu
jsou plně kompatibilní s AEBI KT65. 
Stáří nově pořízené techniky je sedm let a je ve velmi dobrém
technickém stavu. S ohledem na tyto dvě skutečnosti a také
v porovnání s kupními cenami za vůz nový se nabídka jeví jako
velmi výhodná. 
K obměně vozového parku Technických služeb se vyjádřil také
starosta Pavel Pikrt: 
„Víme, že nákup staršího vybavení není tím ideálním řešením, ale
budeme se snažit o to, abychom již v příštím rozpočtu našli dostatek
finančních prostředků na obměnu vozového parku, kterou Technické
služby Příbram bezpochyby potřebují.“

Propad Svatohorských schodů
Koncem měsíce září byly uzavřeny Svatohorské schody. 
„Důvodem byl propad v horní části těchto schodů. V podlaze se
vytvořila díra o velikosti 50 x 50 cm. Shodou okolností právě na Svaté
Hoře probíhalo jednání Nadačního fondu Svatohorských schodů,
takže jsem mohl hned reagovat. Pokusil jsem se zajistit pomoc. 
Kamerou 1. SčV bylo havarované místo prohlédnuto. Bylo zjištěno, že
jde o tři kaverny různých směrů. Zcela bylo vyloučeno, že by mohlo jít
o podemletí dešťovou nebo jinou vodou. Spíše vše nasvědčuje tomu,
že se jedná o staré důlní dílo. Spojili jsme se s Ing. Šefrnou z firmy
ARCADIS, která se sanací starých hornických děl zabývá, a společně se
snažíme získat dotaci na sanaci tohoto místa. 
Určitou zajímavostí je, že porucha prochází pod nosnou zdí. Je tedy
předpoklad, že toto hornické dílo zde bylo již před stavbou Svato-
horských schodů. Některé kaverny jsou dlouhé až 2,7 m. Je zde vidět
i zbytek dřeva. Těžko určit, zda jde o výdřevu či zapomenuté dřevo.
V jedné kaverně je viditelný i zbytek klenutého vyzdění. V tuto chvíli
jsou Svatohorské schody uzavřeny pro veřejnost,“ podrobně infor-
moval o technickém problému Svatohorských schodů Ivan Šedivý. 

Zdravotnická škola slavila
Na oslavy šedesátiletého trvání zdravotnické školy v Příbrami byli
pozváni kromě pedagogů a studentů, kteří tímto odborným
školským zařízením prošli, i zástupci města Příbram. 
„Tato škola vychovala více než 4 500 zdravotních pracovníků. Její
historie sahá až do roku 1882, kdy byla budova dostavěna. Tehdy byla
sídlem reálného gymnázia. Pak tady byla škola sociální a od roku 1953
již zde zahájila svoji historii škola zdravotní. Sám jsem měl tu čest
patřit řadu let k pedagogům školy,“ řekl Ivan Šedivý, který město
Příbram na jubilejních oslavách zastupoval společně s Václavem
Černým a Jurajem Molnárem. 
„Pozvání jsem přijal velmi rád. Dozvěděl jsem se spoustu věcí z historie,
čím vším si škola od svého vzniku prošla. Do této školy chodím
pravidelně na Dny otevřených dveří a vždy sem jdu velmi rád,“ doplnil
radní Molnár.

Nový koordinátor tísňové linky
Na tísňovou linku ŽIVOT 90 je v Příbrami napojeno asi 60 linek, tedy
domácností seniorů, kteří mohou pomocí této speciální linky najít
pomoc při řešení krizových životních situací. 
„Novým koordinátorem bude Jiří Řehka. Jeho práce bude spočívat
i v pravidelných návštěvách těchto klientů, a tedy osobním zjišťování
jejich potřeb. Dispečink této tísňové linky se již dá přirovnat k integro-
vanému záchrannému systému,“ uvedl místostarosta Václav Černý.
Město Příbram se do tohoto celostátního projektu zapojilo v roce
2004. Službu využívají senioři, osamělí a nemocní lidé v případě své
krizové situace – pád, zhoršení zdravotního stavu, napadení apod.
Stiskem tísňového tlačítka na přístroji, který mají stále u sebe, je
odeslaná zpráva do dispečinku a ten zajistí další potřebné -
přivolání lékaře, policie, zdravotní služby.

Dětský hudební soubor
Uměleckým vedoucím nově tvořeného dětského hudebního
souboru je Milan Baginský. Podle slov místostarosty Václava
Černého děti z obou příbramských uměleckých škol již společně
se svými učiteli nacvičují. 
„Mělo by jít o komponovaný pořad s názvem Vánoce v Evropě, který
bude moderovat Miloň Čepelka,“ informoval V. Černý. Začátkem
listopadu se děti s učiteli z obou škol sejdou k první společné
zkoušce a v prosinci je čeká veřejné vystoupení v kostele sv. Jakuba.
S dalším komponovaným pořadem, jehož hlavním tématem
budou skladby Antonína Dvořáka, by měl nový hudební soubor
vystoupit na chystaném Hudebním festivalu Antonína Dvořáka.

Týden knihoven
Knihovna Jana Drdy v rámci Týdne knihoven realizovala celou řadu
nejrůznějších kulturních pořadů zaměřených na malé i velké
čtenáře. Dalším pozitivním krokem pro malé knihovny je podle
informace Václava Černého, že Středočeský kraj pro provoz
menších knihoven uvolnil více finančních prostředků. 
Vzhledem k tomu, že příbramská Knihovna Jana Drdy je pověřena
regionální funkcí, zajišťuje regionálním knihovnám tzv. výměnný
fond a zároveň pracovníci této knihovny zaškolují knihovníky
a knihovnice a pomáhají jim s různými programy. 

Krasohledění 2013
Závěrečné vyhodnocení právě skončeného Krasohledění 2013
proběhlo za účasti zástupců všech organizátorů této akce – Galerie
Františka Drtikola, Knihovny Jana Drdy, Divadla A. Dvořáka
a Základní umělecké školy Příbram. 
Krasohledění má za sebou pět ročníků, při každém z nich byla
vyhlášena kulturní osobnost daného roku. „Organizátoři se nyní
shodli na faktu, že další výrazné kulturní osobnosti pro nadcházející
ročníky chybí. Do budoucna by tedy zahájení kulturní sezóny v Příbrami
mělo být součástí zahájení divadelní sezóny a předávání ceny
Krasohled se ruší. Snad do budoucna najdeme jinou formu,“ uvedl
místostarosta Černý.

Běh města Příbram
Letošní 20. ročník Běhu města Příbram, který již tradičně probíhal
v areálu Nového rybníku, se konal začátkem října. „Měl jsem tu čest
odstartovat hlavní závod výstřelem ze startovní pistole. Byl to skvělý
zážitek! Velkou radost jsem také měl z obrovské účasti dětí a rodičů
na této akci. Dětské závody začínaly již po osmé hodině ráno, a přesto
přišly přes tři stovky dětí. Organizátorům Radku Eliášovi a Petru
Švarcovi patří velké poděkování za vynikající organizaci,“ řekl Juraj
Molnár.

Setkání ředitelů ZUŠ
Neformálního setkání ředitelů základních uměleckých škol okresu
Příbram se zúčastnil i uvolněný radní J. Molnár: 
„Seznámil jsem se s činností jednotlivých škol. Probrali jsme možnosti
spolupráce při  kulturních akcích. Zástupci těchto škol připravují výzvu
směrem ke kraji a vládě týkající se rozdělování finančních prostředků.
Příkladem jsou například mzdy a počty hodin vyučujících. Každý kraj
stanovuje tyto hodiny podle jiného klíče a samozřejmě, že od počtu
hodin se také odvíjí mzdové prostředky. V našem kraji je právě tento
úvazek nižší a tato výzva by měla být prvním krokem ke změně.“

Výročí Karla Hojdena
K uctění památky akademického malíře a významné osobnosti
města Příbram svolal Spolek občanů a přátel Březových Hor a Sbor
dobrovolných hasičů Březové Hory komorní setkání. 
„Setkání proběhlo u příležitosti 120. výročí narození Karla Hojdena.
Byla to moc hezká akce. Na významné osobnosti našeho města
bychom neměli zapomínat,“ řekl Juraj Molnár.

Pohár města v teamgymu
V neděli 13. října se uvolněný radní Juraj Molnár zúčastnil závodů
o Pohár města v teamgymu, který organizoval příbramský Sokol.
„Překvapilo mě, že každým rokem přibývá měst, jejichž týmy se tohoto
závodu zúčastňují. Je to sportovní akce, která se postupně dostává
do povědomí nejen příbramského okresu či Středočeského kraje, ale
i celé řady dalších měst.“

Úprava svatohorského svahu
Město Příbram pokračuje v projektu úprav zeleně  na pozemku
ve vlastnictví města pod Svatou Horou. 
„Sešli jsme se na místě s projektantkou K. Salzmann, zástupci Tech-
nických služeb Příbram a odboru životního prostředí a dohodli jsme se,
které výřezy budou provedeny. Odstraněné keře Technické služby
na místě nadrtily, a materiál tedy zůstal na místě jako kompostový
podklad. Tímto výřezem se prosvětlily původní cestičky i výhledové
plochy. Nyní dojde k zaměření stromů a dokončení projektu tak,
abychom v době vegetačního klidu mohli stromy, které nám projekt
dovolí, vykácet. Prořez stromů bude samozřejmě proveden tak,
abychom neohrozili ekosystém této lokality. Do jara by měl být projekt
dokončen,“ uvedl místostarosta Šedivý.

Ondřej Šlechtický, Alena Straková







F O T O K R O N I K A

Starosta Pavel Pikrt se zúčastnil imatrikulace studentů VŠERS, pracoviště Příbram. Snímek zachycuje starostu Pavla Pikrta na slavnostní akci Kovohutí Příbram nástupnická a. s.

V sobotu 5. října se konal již 20. ročník Běhu města Příbram. Ing. Juraj Molnár odstartoval hlavní závod
a v závěru předal ceny vítězům všech kategorií.

MUDr. Ivan Šedivý a Ing. Juraj Molnár si prohlédli stav prací na zateplení budov Alternativní
mateřské školy ve Školní ulici.

Den vzniku samostatného československého státu jsme si připomněli také položením věnců
u Památníku Legionářů v Tyršově ulici. 

Starosta Ing. Pavel Pikrt se sešel na radnici se studenty Gymnázia pod Svatou Horou. V rámci projektu Comenius Regio navštívila příbramská delegace v čele se starostou Pavlem
Pikrtem německé město Idar Oberstein.

Zástupci města převzali ratingové hodnocení za rok 2012. Potvrdilo, že město dobře hospodaří.



M Ě S T S K Á P O L I C I E P Ř Í B R A M
PŘÍBRAM I, NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 121, TEL. 318 624 245, 156

Dne 29. 9. v 6.46 hod. oznámila na tísňovou linku
Městské policie Příbram žena z Příbrami III, že dvě
osoby zvoní na zvonky a bouchají do vchodových
dveří jejich domu. Na místo ihned vyjela hlídka MP,
avšak zmiňované osoby zde již nezastihla. Svědek
události hlídce uvedl směr, kterým výše uvedené
osoby odešly. Následně strážníci v nedaleké ulici
dostihli třiadvacetiletého muže a šestadvacetiletou
ženu, kteří odpovídali popisu svědků. Oba však
popřeli, že by se výše uvedeného jednání dopustili.
Vzhledem k tomu, že v uvedené věci vyvstalo
podezření ze spáchání trestného činu, přivolali
strážníci na místo hlídku policie, která si záležitost
převzala ke konání dalších vyšetřovacích úkonů.
Dne 2. 10. ve 23.35 hod. při pravidelné kontrolní
činnosti v ulici Bratří Čapků kontaktoval hlídku
Městské policie Příbram muž a sdělil, že zahlédl, jak
si nějaký muž schoval do křovinatého porostu
u restaurace Malý kotel jakýsi větší předmět. 
Vyslovil domněnku, že věc by mohla pocházet
z trestné činnosti a uvedl popis výše uvedeného
muže. Hlídka MP provedla kontrolu místa a nalezla
zde šicí stroj. Strážníci dále propátrali přilehlé okolí
a v ulici Fráni Kučery zastihli padesátiletého muže,
který však na dotaz uvedl, že o předmětu nale-
zeném v křoví nic neví. Strážníci poté přivolali hlídku
policie, která provedla fotografickou dokumentaci
nálezu. Jelikož se nepodařilo prokázat, že věc
pochází z trestné činnosti, hlídka po konzultaci
s policisty věc zajistila. 
Dne 4. 10. v 01.50 hod. během pravidelné
pochůzkové činnosti zahlédla hlídka Městské
policie Příbram v horní části autobusového nádraží
vozidlo, které jelo pomalu a po chvíli zastavilo.
Strážníci se rozhodli osoby ve vozidle zkontrolovat,
avšak ani jedna z osob u sebe neměla žádný doklad
totožnosti. Z tohoto důvodu strážníci přivolali
hlídku Policie ČR, která následně zjistila, že se jedná
o muže ve věku 20 a 32 let. Provedenou   dechovou
zkouškou bylo zjištěno, že 20letý řidič požil před jíz-
dou alkohol. Protože skutečnosti nasvědčovaly

tomu, že v došlo ke spáchání trestného činu, předali
strážníci celou věc hlídce policie k dalšímu šetření. 
Dne 1. 10. 2013 v 15.30 hod. kontaktoval telefo-
nicky služebnu MP anonymní oznamovatel a uvedl,
že v prostoru vlakového nádraží se pohybuje opilá
žena. Na místo ihned vyjela hlídka MP a zde zastihla
63letou ženu, která se přiznala, že požila alkoholické
nápoje. Trvala však na tom, že je zcela v pořádku,
odmítla jakoukoli pomoc a nepožadovala ani
lékařské ošetření. V 17.20 hod. byl na služebnu
Městské policie Příbram opětovně telefonicky ozná-
men pohyb opilé osoby, a to v Mariánské ulici.
Po příjezdu do uvedené ulice strážníci zjistili, že se
jedná o výše jmenovanou ženu, která zde ležela
na zemi a nebyla schopna samostatné chůze.
Z tohoto důvodu přivolali zdravotnickou záchran-
nou službu, která ženu ošetřila a následně převezla
do nemocnice za účelem hospitalizace.
Dne 8. 10. ve 20.15 hod. oznámila na tísňovou
linku č. 156 žena z Příbrami III, že v jejich domě
obtěžuje soused ostatní nájemníky pouštěním
hlasité hudby a zápachem kouře. Hlídka na místě
kontaktovala oznamovatelku a informovala ji
o možném postupu při řešení její stížnosti. Následně
se strážníci odebrali k bytu shora jmenovaného,
který s nimi komunikoval o oznámení. V době pří-
tomnosti hlídky k žádnému hluku nedocházelo,
nebyl zaznamenán ani zápach kouře. Strážníci
29letého muže poučili o pravidlech občanského
soužití.
Dne 10. 10. v 19.35 hod. oznámil telefonicky na slu-
žebnu Městské policie Příbram muž, že za městským
archivem leží nějaká osoba. Po příjezdu na místo
strážníci zjistili, že se jedná o muže ve značně
podnapilém stavu. Vzhledem k této skutečnosti
hlídka přivolala zdravotnickou záchrannou službu,
která muže převezla do Oblastní nemocnice
Příbram k dalšímu ošetření.

Bc. Ladislav Hadrbolec
manažer prevence kriminality

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY

Odborný seminář pro veřejnost
V rámci projektu „Zamknout dveře nestačí“, který je součástí Měst-
ského programu kriminality na rok 2013, pořádá město Příbram
a Městská policie Příbram Odborný seminář pro veřejnost
k zabezpečení majetku. Seminář se bude konat 4. prosince 2013
od 14 do 18 hodin v jednacím sále nám. T. G. Masaryka 121 (budova
Městské policie) pro veřejnost zcela zdarma. 
Účastníky budou zástupci Ministerstva vnitra ČR, Policie ČR, zástupci
Asociace technických bezpečnostních služeb grémium Alarm
a zástupce cechu mechanických zámkových systému ČR, kteří
seminář obohatí o ukázku zabezpečovací techniky. 
Občané budou moci na základě dotazníku na místě zodpovědět
dotazy ohledně zabezpečení majetku a na závěr semináře bude 10
z nich vylosováno a obdrží darem od města Příbram poukázky
na nákup zabezpečovací techniky v hodnotě 500,- Kč. Rovněž budou
předány ceny vylosovaným výhercům, kteří v měsíci červnu vyplnili
anonymní dotazník obsahující otázky ohledně zabezpečení nemovi-
tostí včetně přilehlých prostor, jako jsou garáže, dílen, sklepy, sklepní
koje apod., který byl v měsíci červnu 2013 distribuován prostřed-
nictvím měsíčníku Kahan. Dotazník vyplnilo a odevzdalo celkem 109
občanů, sedm vylosovaných obdrží jako dar od města Příbram věcné
ceny (2x tablet, 5x MP 3 přehrávač).

Program odborného semináře (14.00 - 18.00 hod.)
14.00 - 14.15 Úvodní slovo starosty města Ing. Pavla Pikrta
14.15 - 14.35 Statistické údaje o bezpečnostní situaci v Příbrami
a možných trendech zejména v oblasti majetkové trestné činnosti -
npor. Bc Michal Volf, vedoucí OO Policie ČR
14.35 - 15.15 Základní zásady zabezpečení objektů z pohledu
prevence kriminality – JUDr. Tomáš Koníček z odboru prevence
kriminality MV ČR
15.15 - 15.40 Představení preventivního projektu „Bezpečná země“
– Ing. Petr Fráz z Cechu mechanických zámkových systémů ČR
15.40 - 16.00 Přestávka na občerstvení a prohlídku výstavky
16.00 - 16.30 Zámky, bumping, bezpečnostní třídy, certifikáty –
Ing. Petr Fráz z Cechu mechanických zámkových systémů ČR
16.30 - 16.45 Možnosti pojištění majetku proti krádeži – Makléřská
pojišťovací společnost Steiner & Makovec, s. r. o. 
16.45 - 17.15 Bezpečnostní dveře – Tomáš Pospíšil z Cechu
mechanických zámkových systémů ČR 
17.15 - 17.30 Losování 10 výherců poukázek v ceně 500,- Kč výherců
na nákup certifikované zabezpečovací techniky z řad účastníků
Od 13.30 do 17.30 se v předsálí jednacího sálu uskuteční odborná
výstavka certifikované zabezpečovací techniky!!!

Moderátor semináře: Bc. Ladislav Hadrbolec, manažer prevence
kriminality MP Příbram

Ing. Pavel Pikrt
předseda pracovní skupiny prevence kriminality

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

”S dobrovolnickou činností žádné zkušenosti nemám. O této možnosti vím již dva roky. Tehdy
jsem se ptala asi na špatných místech. Takže je mi jasné, že jsem to neměla dělat.
Děti mám dospělé, rodiče zemřelé a jsem přesvědčena, že vše má být vyrovnané. 
Pracovní zapřažení se ustálilo, takže nějaký čas navíc, který bych jinak věnovala třeba svým
rodičům, jistě mám, ale ti rodiče tu již nejsou. Někdo jiný na ty své určitě zase nemá tolik času, tak
proč nepomoci svou přítomností, návštěvou. Tím nemyslím, že by mi někdo ty moje nahrazoval.
Zkrátka věřím na “znamení”, že když jste na něco připravení, tak to k Vám prostě přijde. 
A Váš inzerát jsem viděla náhodou, takže je jasné, že nyní jsem připravená, naladěná a evidentně
schopná tuto činnost vykonávat.”

Z motivačního dopisu nové dobrovolnice M., (47 let)

Zájemci o dobrovolnickou službu mě mohou kontaktovat kdykoliv.

Petra Michvocíková, DiS.
koordinátorka Dobrovolnického centra Domova důchodců Příbram

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

Listopadová pozvánka do Knihovny Jana Drdy
- každé listopadové pondělí od 16.30 ve společenském sále čtení textů z 19. století
V průběhu cyklu pan Stanislav Sloup přečte úryvky z děl a dopisů mistrů jako Jungmann,
Purkyně, Kollár, Čelakovský, Mácha, Havlíček, Arbes, Stašek, Čech, Sládek. Četba bude
doplněna zajímavostmi ze života jednotlivých umělců. Přijďte se i vy zaposlouchat
do literatury našich předků.

úterý 5. listopadu od 17.00 Společenský sál Knihovny Jana Drdy
JUDr. Pavel Čámský - Brdy – žeton ve hře
O čem bude přednáška, Vám přiblíží následující slova pana Čámského: „Brdy jsou opět
předmětem politických čachrů. Opět se objevují otázky jako zrušit újezd nebo jej zacho-
vat? Vyhlásit CHKO – nebo nevyhlásit? A komu vůbec patří a budou patřit?“ A dále
pokračuje: „Politikům je příroda dobrá jen na to, aby si ji brali jako rukojmí pro své kšefty.
Na tohle mohou doplatit nejen Brdy, ale také lidé, kteří v jejich stínu žijí.“

úterý 12. listopadu od 17.00   Společenský sál Knihovny Jana Drdy
Mgr. Jana Froňková - Dějiny umění: Umění počátku 20. století

pátek 15. listopadu od 10.00   Klubovna Klubu seniorů při KJD – Březové Hory
MUDR. Martin Fučík - Zelený zákal 
Na přednášce zazní informace o tomto typu poškození zraku, jehož podstatou je
poškození očního nervu, který je obvykle způsoben vysokým nitroočním tlakem. Dále se
dozvíte o záludnosti této nemoci, ale i možnostech její léčby. Vstup volný

středa 20. listopadu od 17.30   Společenský sál Knihovny Jana Drdy
PaedDr. Josef Velfl volně naváže na svoji květnovou přednášku Z historie Příbrami.
Návštěvníci se tak mohou těšit na zasvěcené vyprávění o vývoji Březových Hor v průběhu
let, doplněné množstvím fotografií. Vstupné: 1 Kč

úterý 26. listopadu od 17.00   Společenský sál Knihovny Jana Drdy
Ivo Fencl, Marek Velebný, Karolína Frühbauerová
Jak psát román na pokračování + vystoupení na klasickou kytaru. Jádrem pořadu bude
dialog mezi Ivo Fenclem a Markem Velebným, jež bude doplněn o vstupy Karolíny
Frühbauerové na kytaru. Součástí programu jsou i sentence z Wittlinových knih.

w w. k j d . p b. c z

Už jsme se do prostor Zámečku nevešli, tak jsme
se přesunuli do auly Základní školy Jiráskovy sady
Příbram, kde jsme s festivaly začínali. 
Slavnostní ročník zahájil Soubor svatohorských
trubačů a moderátorského úkolu se bravurně
ujala Markéta Prunerová.
Krásnou zrekonstruovanou aulu rozezněl svými
písněmi Školní sbor Jásan při ZŠ Školní 75
se sbormistrem Mgr. Vladimírem Herákem, který
dodává souboru nejen svou harmonikou potřeb-
nou „šťávu“. Otevřel tak očekávanou příjemnou
atmosféru celého festivalu.
Je radost pozorovat, jak se všechny děti na svá
vystoupení těší, jak je berou vážně, jak si je užívají.
Je obdivuhodné, s jakou obětavostí, trpělivostí
a láskou pracují s dětmi jejich sbormistři. Zaslouží
za to opravdu hlubokou poklonu. 
Na ZUŠ, nám. TGM 155, Příbram I, vede k lásce
ke zpěvu a hudbě sbormistryně Mgr. Jaroslava
Kunická Halamová a stará se o téměř 90 zpěváčků
různých kategorií. To je velká starost, ale i radost.
Také na ZŠ 28. října s rozšířenou výukou hudební
a výtvarné výchovy Příbram VII/1 věnuje Dr. Eva
Káčerková velkou pozornost svým svěřencům
a radost ze zpěvu a ze hry na hudební nástroje se
projevila i na tomto festivalu.
Milým překvapením bylo i provedení pěti hor-
nických písní v úpravě Pavla Šmolíka s Komorním
smíšeným sborem Dr. Vladimíra Vepřeka.
Vyvrcholením festivalu bylo společné vystoupení

Komorního sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra
Příbram se sbormistryní Mgr. Hanou Tonzarovou,
Ph.D., a Vokálně instrumentálního souboru
dobových nástrojů Chairé s uměleckým vedoucím
Josefem Krčkem. Program zahrnoval duchovní
hudbu šesti století a také premiéru díla Josefa
Krčka složeného k příležitosti výročí upálení Mistra
Jana Husa, které bude v r. 2014. První skladba se
jmenuje LOGOS (Prolog Janova evangelia)
a svého sóla se jako vždy s nonšalancí sobě vlastní
zhostil svým úžasným hlasem Karel Brynda.
Druhá skladba Josefa Krčka s názvem Jsem
částečkou slunce na slova Anežky Janátové jako
Pocta Mistru Janu Husovi nám připomněla, kdo je
TA CESTA, PRAVDA A ŽIVOT. K odlehčení tématu
zazněly na závěr dvě lidové písně, a završily tak
příjemný a milý kulturní zážitek, kterým 10. ročník
festivalu bezesporu byl. 
Znovu se potvrdilo, že pořádání festivalu je
užitečné a potřebné. Vytváří prostor a příležitost
pro setkávání sborů, motivuje je ke kreativní
činnosti a dětem naplňuje volný čas. 
V neposlední řadě přibližuje sborový zpěv široké
veřejnosti, přináší pozitivní kulturní zážitek
a svým způsobem i vychovává své posluchače.
Festival byl uspořádán za finanční podpory města
Příbramě a doufáme, že nám „město“ zůstane
nakloněno i v budoucnosti.

Za pořadatele festivalu Irena Muzikářová

Dopravní  uzavírky
Městský úřad Příbram, odbor silničního hospodářství
a investic, oznamuje následující dopravní opatření:
Z důvodu stavebních prací (rekonstrukce a modernizace
místní komunikace ulice Žežická, Seifertova a Osvo-
bození, prováděné firmou STRABAG a.s., Na Bělidle
198/21, Praha 5) bude v termínu:
- od 29. 10. do 24. 11. 2013 uzavřena v Příbrami VII místní
komunikace ul. Osvobození, a to v úseku od křižovatky
s ulicí Březnická až po křižovatku s ulicí Legionářů
objízdná trasa: ul. Březnická, Edv. Beneše
- od 29. 10. do 24. 11. 2013 uzavřena v Příbrami VII
místní komunikace ul. Žežická, a to v úseku od křižo-
vatky s ulicí Politických vězňů (průjezd křižovatkou
bude umožněn) až po křižovatku s ulicí Karla Kryla,
Podbrdská (průjezd křižovatkou bude umožněn)
objízdná trasa: ul. Politických vězňů, S. K. Neumanna,
Karla Kryla
- od 29. 10. do 8. 11. 2013 uzavřena v Příbrami VII
místní komunikace ul. Seifertova, a to v úseku
od křižovatky s ulicí S. K. Neumanna, Karla Kryla,
Čechovská (průjezd okružní křižovatkou bude
umožněn) až po křižovatku s ulicí Čechovská u Penny
marketu (průjezd křižovatkou bude umožněn)
objízdná trasa: ul. Školní, Žežická, Karla Kryla

Omezení provozu autobusů MHD a příměstských linek
1) Uzavírka ulice OSVOBOZENÍ: 29. 10. – 24. 11. 2013
Průjezd autobusů MHD a příměstských linek bude umožněn.

2) Uzavírka ulice ŽEŽICKÁ: 29. 10. – 24. 11. 2013
Bude se týkat příměstských linek:
D98 a D99 Příbram-Praha pojede po objízdné trase ul.
Politických vězňů, S. K. Neumanna, Karla Kryla. Vynechá
zastávku „Příbram,sídl. Kladenská“ obousměrně. Náhradní
zastávka „Příbram, sídl. nám. 17.listopadu“ a Příbram, sídl.
Politických vězňů věžák“.
a linek MHD: 2A, 2B, 3B, 4A, 4B, 4C, 7A, 7B.
Linky pojedou po objízdné trase ul. Politických vězňů,
S. K. Neumanna, Karla Kryla. Bude vynechána zastávka
„Příbram, sídl. Kladenská“ obousměrně.

3) Uzavírka ulice SEIFERTOVA 29. 10. – 8. 11. 2013
Bude se týkat příměstských linek:
C31 Hořovice-Příbram pojede po objízdné trase ul. Školní.
Vynechá zastávku „Příbram, Zdaboř, Žežická“, „Příbram,
Zdaboř, Nemocnice“, „Příbram, sídl. Seifertova“. Náhradní
zastávka „Příbram, Školní III.poliklinika“. Náhradně linka
C31 bude začínat a končit na zastávce „Příbram, Školní
kruhový objezd“.

D95 Příbram, Zdaboř-Praha, Roztyly pojede po objízdné
trase ul. Školní, Čechovská u III. polikliniky. Vynechá
zastávku „Příbram, Zdaboř, Žežická“, „Příbram, Zdaboř,
Nemocnice“, „Příbram, sídl. Seifertova“. Náhradní zastávka
pro odjezd „Příbram, Školní kruhový objezd“.
a linek MHD: 1A, 1B, 6A, 6B, 8A, 10A, 10B a školní autobus

Linka MHD 1A, 1B pojede z Drkolnova po objízdné trase
ul. Žežická, Školní, Čechovská u III. polikliniky. Vynechá
zastávku „Příbram, sídl. Seifertova“ obousměrně.

Linka MHD 6A, 6B pojede ulicí Školní. Vynechá zastávky
„Příbram, Zdaboř, Žežická“, „Příbram, Zdaboř, Nemocnice“,
„Příbram, sídl. Seifertova“. Náhradní zastávka „Příbram,
Školní kruhový objezd“ obousměrně.

Linka MHD 8A pojede z Drkolnova po objízdné trase ul.
Žežická, Školní, Čechovská u III. polikliniky. 
Vynechá zastávku „Příbram, sídl. Seifertova“ obousměrně.

Linka MHD 10A pojede po objízdné trase ul. Čechovská
u III. polikliniky, Školní, Žežická. Vynechá zastávku
„Příbram, sídl. Seifertova“.

Linka MHD 10B pojede z Drkolnova po objízdné trase
ul. Žežická, Školní, Čechovská u III.polikliniky. Vynechá
zastávku „Příbram, sídl. Seifertova“.

Školní autobus pojede ze Školní ulice Čechovskou ulicí
u III. polikliniky s vynecháním zastávky „Příbram, sídl.
Seifertova“. Stejně tak obrácený směr.

Městský úřad Příbram
odbor silničního hospodářství a investic

www.pribram.eu

Jubilejní 10. ročník Festivalu pěveckých sborů Příbram je za námi



P r o g ra m  a kce  Z a h á j e n í  a d ve n t u  v  P ř í b ra m i :
15:00 Přivítání, vystoupení místních škol
15:30 Stanislav Hložek
16:10 Soutěže Rádia BLANÍK
16:30 Skupina Fleret

17:30 Ilona Csáková
18:20 Soubor svatohorských trubačů, projev starosty a pana faráře,

zapálení svíce na adventním věnci, rozsvícení vánočního stromu 
18:30 Ohňostroj
18:45 Petr Kolář
19:15 Závěr
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ALKA své služby poskytuje již 5 let
Je tomu již 5 let od chvíle, kdy obecně prospěšná společnost ALKA začala poskytovat služby handi-
capovaným lidem z Příbrami a okolí. Od poloviny roku 2008 nabízela 17 klientům v prostorách
zdabořského areálu nemocnice Příbram sociálně aktivizační služby (ergoterapii a muzikoterapii) a s tím
úzce související sociální rehabilitaci.
„V začátcích naší činnosti v roli poskytovatele sociálních služeb k nám naši klienti docházeli 1x týdně
na půlhodinovou ergoterapii a 1 x týdně na hodinovou skupinovou muzikoterapii. Na tyto služby jsme měli
k dispozici pouze 2 místnosti. Od roku 2009 jsme začali nabízet též fyzioterapii a hipoterapii. Vybavení
těchto terapií bylo minimální, přesto klientů přibývalo.“ říká ředitelka Šárka Hájková a dodává: 
„Počet registrovaných služeb postupně stoupal, ovšem hlavním impulsem založení společnosti bylo otevření
denního stacionáře pro lidi od 15 let výše a na to bylo třeba zrekonstruovat a vybavit další prostory, což
vyžadovalo velké množství financí. Slavnostní otevření stacionáře proběhlo v polovině roku 2011, tedy 3 roky
od zahájení naší činnosti v této oblasti.“
V dnešní době ALKA poskytuje 7 sociálních služeb, dále mezi ně patří odlehčovací služby, sociální
rehabilitace Therasuit a sociální rehabilitace pracovní. V současné době máme necelých 60 klientů, kteří
k nám docházejí z Příbrami a okolí. Výjimkou je sociální rehabilitace Therasuit, kterou poskytujeme
lidem s handicapem z celé České republiky.
Posledním úspěchem společnosti bylo zprovoznění kiosku, kde šikovnější klienti prodávají nakládané
pochutiny a vlastní rukodělné výrobky. Je zde také možnost zakoupení balených nápojů a novinkou je
prodej výborné kávy s sebou. To vše si můžete koupit každý týden v pondělí a pátek od 8:30 – 11:30
hodin a ve středu od 12:00 – 15:30 hodin ve II. areálu nemocnice Příbram v tzv. staré vrátnici. Důležité
pro naše klienty je, aby zákazníci do kiosku stále přicházeli a oni je mohli obsluhovat, protože to je
hlavní smysl tohoto projektu financovaného z Evropských fondů v rámci zakázky „Základní síť sociálních
služeb ve Středočeském kraji“.
„ALKA má další cíle, mezi ně patří rozšíření stacionáře o druhé oddělení, víkendové odlehčovací služby,
vybraným klientům pomáhat s pracovním uplatněním, vybudování chráněného bydlení a týdenního
stacionáře. Je před námi hodně práce, ale když se podíváte, co se podařilo Alce zrealizovat za 5 let působení,
tak věříme že za dalších 5 let budeme zase o kus dál,“ říká Šárka Hájková.

Helena Holánková, vztahy s veřejností

Měření radonu zdarma
Státní ústav radiační ochrany, v. v. i., Praha 4, Bartoškova 28, nabízí měření radonu
v domech a bytech.
Měření je poskytováno bezplatně v rámci Radonového programu ČR, který je koordi-
nován Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.
Přihlášení je možné: telefonicky na tel. číslech: 226 518 166 Ing. Vojtíková, 226 518 177
paní Kreslová a Mužíková nebo mailem na adrese: radon@suro.cz

Mikulášská nadílka – Spolek Prokop Příbram
Spolek Prokop Příbram připravuje tradiční Mikulášskou nadílku v prostorách dolu
Marie na Březových Horách. V atraktivním prostředí Mariánské štoly se děti s rodiči
seznámí s vládcem podzemí Permonem, malými skřítky permoníky a čerty. V šachetní
budově se na hodné děti těší dobrosrdečný Mikuláš s anděly i strážce nebeských bran
svatý Petr. Letos jsou připravena představení pro rodiče s dětmi od soboty
30. listopadu do soboty 7. prosince. 
Předprodej lístků je každé pondělí a středu od 8 do 11 hod. a ve čtvrtek od 13 do 17
hod. v kanceláři spolku na dole Marie nebo na tel. čísle 734 135 755. Členové spolku
i pohádkové bytosti se těší na Vaši účast. 

Zdravotnická škola v Příbrami oslavila 60 let
Třetí až pátý říjen 2013 byly dny, kdy jsme si přátelskými setkáními připomněli, že
naše příbramská zdravotnická škola vzdělává své žáky a studenty 60 let. Za tuto
dobu bylo v jejích prostorách vzděláno více než 4 500 zdravotnických pracovníků.
Dne 3. října navštívili školu významní představitelé města Příbram v čele s pány
místostarosty MUDr. Ivanem Šedivým a Václavem Černým, Středočeský kraj
a Krajský úřad byly zastoupeny delegací v čele s Mgr. Hanou Jankrlovou, pan
MUDr. Stanislav Holobrada, ředitel příbramské nemocnice, přivedl své náměstky,
dále byli přítomni JUDr. Ivo Krýsa, ředitel Krajské hygienické stanice Středočeského
kraje, MUDr. Čestmír Kalík, primář příbramské záchranky, PhDr. Věra Smolová,
ředitelka Okresního archivu v Příbrami a celá řada dalších významných hostů.
Akce se ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit hejtman Středočeského kraje
MUDr. Josef Řihák, který nad naším výročím převzal záštitu.
Druhý den naši školu navštívili ředitelky a ředitelé řady škol v Příbrami a 5. října
byla škola otevřena pro bývalé absolventy.
Významné výročí naší školy nebylo jen vzpomínkou, ale především představením
současné „zdrávky“ s vizí dobré budoucí existence tohoto vzdělávacího ústavu.
Upřímně děkuji všem váženým hostům za účast na našich oslavách, upřímně
děkuji všem zaměstnancům za vzornou prezentaci školy, upřímně děkuji našim
žákům a studentům, kteří se na 60. výročí zdravotnické školy podíleli.

Mgr. Václav Kočovský, ředitel školy

Opět jedna úžasná akce za námi!!
V sobotu v 10 hodin byl na nádvoří Waldorfské školy v Příbrami slavnostně zahájen
Walden, benefiční akce na podporu projektů „WOW Day" a „W LESE“. Škola
i přilehlé prostory byly slavnostně vyzdobeny, prodejci u jednotlivých stánků netr-
pělivě očekávali své první zákazníky. Nedali na sebe dlouho čekat. Vždyť i počasí

nám vyšlo vstříc: svítilo sluníčko,
po nebi pluly nádherné obláčky, vítr
jen zlehka načechrával větve bříz,
které lemují nádvoří. 
Každý si přišel na své. 
Mohli jste nakupovat, k dostání byly
nádherné šperky, chutné domácí
marmelády… Vtipní a všudypřítomní
prodavači v arabském bazaru neod-
bytně nabízeli veteš všeho druhu. 
Pro ty, kteří nemají nakupování příliš
v lásce, byly nachystány stánky plné
dobrot - palačinky sladké i slané,
svařené vínko, medovinka. Stánek
s pečenými bramborami byl
v obležení do samého konce. Hojně

navštěvovaná byla cukrárna s čajovnou. Maminky napekly jablečné záviny, koláče
s jablky, řezy. Vybrali jste si sladkou tečku, čajík z bohaté nabídky, usadili jste se ke
stolečkům, povídali si nebo jen poslouchali hudbu linoucí se z nádvoří. Veliký
úspěch sklidil i wošt neboli waldorfský mošt. Podával se horký, studený, lahvovaný,
pro silnější nátury i lihovaný.
Na návštěvníky také čekal bohatý program pro všechny věkové kategorie. Celý den
byl plný hudby (Pikantores, ProVokace Folk), divadla (Sedmikráska, Zalezlíci,
Loutkoherecký soubor Waldorfské školy Příbram), workshopů (práce s mastkem,
šití drobných hraček, rukodělné práce z přírodnin, bublání, práce se dřevem
a kovem, hry, výroba šperků, tisk na textil a další radostné činnosti). Po závěrečném
sčítání byli všichni mile překvapeni i vybranou částkou. 
A tak to má být, lidé se sejdou, popovídají si, poveselí se, společně stráví příjemným
způsobem čas. 
Veliké poděkování patří všem, kteří letošní Walden jakkoli podpořili:
sponzorům Fotoateliéru Pasáž a Příbramské tiskárně s.r.o. za tisk propagačních
materiálů, městu Příbram za zapůjčení prodejních stánků, Jarmilu Bryndovi, Filipu
Balíkovi, Ivanu Fojtovi, waldorfským učňům za dovoz a odvoz stánků, Mirku
Machutovi za smontování stánků, Ivanu Bukovskému za realizaci reklamního
banneru, skupiněProVokace Folk za hudební podbarvení, divadlu “Sedmikráska”,
divadelnímu spolku “Zalezlíci” a loutkohereckému spolku Waldorfské školy Příbram
za divadelní představení, Ivetě Machutové za propagaci, rodině Bryndovic za kva-
litní jablka, prostě všem, kteří se podíleli na přípravě akce, jejím zdárném průběhu
a završení, na rukodělných dílnách a těm nahoře za dobré počasí.
Za organizátory akce (Radka Balíková, Eva Ostřížková, Lenka Kosařová, Kristian
Ostřížek). Tak za rok zase při Waldenu na shledanou.

Kristian Ostřížek

Ozdravný pobyt v přírodě
Ahoj kamarádi a kamarádky a samozřejmě i vy, dospělci. 
Rok se s rokem sešel a my opět vyrazili na podzimní ozdravný pobyt v přírodě.  A kam
jinam, než na naši „starou“, dobrou chatu „Cihelny“. Šumava je krásná a my máme
možnost objevovat a poznávat její krásy. Vždycky si najdeme nová místa, která můžeme
prozkoumat. 
I přesto, že bylo letos počasí chladnější než loni a foukal studený vítr, sluníčko nám
přálo a vždy nás pěkně rozehřálo. A když nám byla přece jen trochu zima, tak nám pan
vedoucí zatopil a bylo nám krásné teplíčko. Paní kuchařky se o nás pěkně staraly,

připravovaly nám
skvělá jídla, no prostě
paráda. 
Program byl opět
nabitý k prasknutí -
spousty her, zábavy,
turistiky….. 
Druhé třídy měly letos
hru „Jak Rumcajs
s Mankou učili Cipíska“.
Třetí třída plnila úkoly,
které byly rozděleny
do 4 skupin: Země,
Voda, Vzduch. 
Každý den jsme plnili
úkoly, které se týkaly
dané skupiny. Kromě
k a ž d o d e n n í c h
naučných vycházek

byla témata plná kvízů, hádanek, soutěží, poznávaček a výtvarných hříček. Jedno
odpoledne jsme také vyrazili na Elsyn Dvůr, kde chovají koně. Cestou jsme sbírali
houby a na zpáteční cestě jsme měli na malé farmě domluvený vynikající trdelník,
ze kterého se nám dělaly boule za ušima. 
Ale největší zájem byl o sbírání razítek do kartičky. Za tři razítka si mohl každý vyměnit
jeden los do tomboly. Poslední večer přišlo velké vyhlášení celotýdenních her a soutěží
a dlouho očekávané losování tomboly. Někdo si za týden vyměnil i dva lístky, jiný měl
pouze jeden. Každý byl velmi napnutý a zvědavý při tažení čísel, kdy se objeví to jeho.
A že tombola byla opravdu bohatá, plná plyšáků, šperků, samolepek… 
Nesmíme zapomenout na naši společnou diskotéku, kterou si všichni moc užili. No,
kdybyste viděli ty naše tanečníky a tanečnice, jak se snažili, když jsme vyhlásili soutěž o
nejlepšího tanečníka! To byly teprve taneční kreace. Vítězové pak dostali diplom
a sladkou odměnu. 
Ještě bychom se měli zmínit o našem celodenním výletu do Stachů a návštěvě
hasičského muzea, kde se nám moc líbilo, hlavně vystavené exponáty. A protože jsou
třeťáci pořádní turisti, absolvovali cestu tam i zpět pěšky. No ale druháčci jsou také
pašáci, cestu tam ušli, jen zpáteční se svezli autobusem. 
Když se ohlédneme zpět za stráveným týdnem na Šumavě, tak určitě můžeme říci
i podle vyplněných deníčků, že se všem líbilo a určitě budou rádi vzpomínat a těšit se
zase na nějakou další podobnou akci v přírodě.

Pavla Vojtíšková za žáky 2. AB a 3. B ze ZŠ Příbram-Březové Hory  

Projekt  Poznejte  řemesla,  poznejte  praxi
Dne 2. října 2013 navštívili žáci sedmé třídy ZŠ Příbram, Jiráskovy sady 273, výrobní prostory společnosti
Ravak a.s. Tato exkurze se konala v rámci projektu „Poznejte řemesla, poznejte praxi“, který realizuje
Krajská hospodářská komora Střední Čechy (www.khkstrednicechy.cz) a je spolufinancován Evrop-
ským sociálním fondem a rozpočtem České republiky. 
Firma Ravak sídlí v Příbrami, byla založena v roce 1991 a v současnosti se specializuje zejména
na výrobu van, sprchových koutů, vodovodních baterií a koupelnového nábytku.
Po příchodu do areálu firmy žáky přivítal pan Mgr. Martin Dražan a uvedl žáky do showroomu, kde před-
stavil výrobky firmy. Zde se žáci dozvěděli něco málo o historii firmy a také to, že název Ravak pochází
ze jmen zakladatelů a i v současnosti tyto rodiny firmu řídí.
Po úvodním představení se skupinka přesunula do výrobní haly, kde se vyrábí koupelnové vany. Žáci
byli seznámeni s celým procesem výroby, měli možnost vidět, jak se při 190°C nahřívají pláty akrylátu,
které se dále tvarují podle formy. Pevný list se stává vláčným a nahřátý pruh je pak úplně elastický. 
Jak podotkl pan Dražan, velmi důležité je správné nastavení teploty, aby se list neroztekl úplně. Tato
část exkurze byla asi nejzajímavější, protože doslova před očima žáků vznikla vana, a to za pomoci
podtlaku, kdy byl odsát vzduch mezi listem akrylu a formou. Tato „vana“ pochopitelně ještě není
hotovým výrobkem, po zformování je nutné zpevnění, a proto přijde na řadu sklovlákno, popřípadě
tvrdnoucí pěna. Žáci měli možnost v rámci exkurze sledovat celou cestu výrobku od procesu výroby
po proces kompletace a balení. Pan Dražan přiblížil žákům i oddělení testování skla. Vysvětlil, že do spr-
chových koutů firma vkládá bezpečnostní skla, která se při rozbití rozpadají na malé kousky.
Seznámil žáky také s plány firmy na příští rok, kdy by měl být sortiment doplněn o další produkty.
Přibudou tak keramická umyvadla, záchodové mísy, ale i doplňkový sortiment jako stojánky na mýdlo
nebo zubní kartáčky. Firma ve své nové strategii chce nabídnout zákazníkům kompletní vybavení
koupelny včetně koupelnových doplňků v jednom designu. Jejich motto je: Když koupelnu, tak Ravak.
Firma si zakládá na své inovativnosti a stále se zabývá vývojem nového designu, technologií a mate-
riálů. Zároveň propaguje ekologický přístup a pokud je to možné, vrací akrylátové odřezky zpět
výrobci, který je může roztavit a znovu použít.
Na konci exkurze zbyl i prostor pro dotazy, a tak se zvídaví žáci ZŠ Příbram dozvěděli, že se zde vyrobí
průměrně 300 van denně, pracuje zde 300-350 zaměstnanců a firma své výrobky vyváží mimo jiné
i do Asie a Afriky. Exkurze byla velmi zajímavá a to hlavně v tom, že žáci měli možnost vidět zblízka celý
proces výroby až po finální zabalení produktu. 
Exkurze byla jednou z mnoha aktivit projektu “Poznejte řemesla, poznejte praxi”. Cílem projektu je
přiblížit žákům základních škol práci v různých oborech a usnadnit jim výběr dalšího povolání, motivo-
vat je k výběru technických a řemeslných oborů. O odborníky z těchto oborů je velký zájem a je jich
v současné době velký nedostatek. 
Další informace a fotogalerie na stránkách projektu www.poznejte-remesla.cz.

Spolek  Prokop  Příbram zve všechny děti a rodiče na lampiónový průvod 

Putování se světýlky za sv. Martinem
Lampiónový  průvod pro děti a rodiče vyjde v 17:00 hod. za doprovodu havířských

světlonošů z areálu
dolu Marie 

na Březových Horách,
se zastávkou na nám.

17. listopadu v 17:15 h 
a na náměstí TGM.

Program na nám. TGM:
po 18. hodině 

příjezd sv. Martina 
na bílém koni,

scénka – Příbramští
řezníci. Akce se pořádá

za podpory města
Příbram v rámci cyklu

,,S Permonem 
za dětmi a seniory“.



Střední průmyslová škola a VOŠ Příbram 
pro školní rok 2014/15 otevírá tyto čtyřleté maturitní obory denního studia: 

26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA – Počítačové technologie
26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA – Multimédia a informatika
36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ – Pozemní stavitelství
36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ – Pozemní stavitelství a architektura
23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ – Strojírenství počítačové

Zveme všechny zájemce a rodiče žáků, vycházejících ze základních škol 
na Den otevřených dveří, který se uskuteční: 

7. 11. 2013 od 15,30 do 17 h, 7. 12. 2013 od 10 do 13 h, 
7. 1. 2014 od 15,30 do 17 h.

SPŠ a VOŠ, Hrabákova 271, Příbram II, tel.: 326 551 611- 4, 
fax 326 551 617, e-mail: sekret@ spspb.cz, www.spspb.cz

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ

ŠKOLA PŘÍBRAM VÁS ZVE NA

1 .  D E N  O T E V Ř E NÝC H  D V E Ř Í .
PŘIJĎTE DO BUDOVY ŠKOLY

VE ČTVRTEK 28. 11. 2013 OD 10 HODIN.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

Den otevřených dveří na Gymnáziu pod Svatou Horou 
Přijďte se podívat na Gymnázium pod Svatou Horou - školu s certifikovanou výukou
vybraných předmětů v cizím jazyce, rodinnou atmosférou a individuálním přístupem.
Kdy? Nejlépe 12. 12. 2013. K dispozici Vám budeme od 9,00 hodin, kdy můžete navštívit naši
školu a pak se od 16 do 18 hodin můžete stát na hodinu gymnazistou. Budete si moci
vyzkoušet své vědomosti při kratičkém kurzu angličtiny, dějepisu nebo českého jazyka
a posléze se uvolnit v učebně informatiky či v chemické laboratoři. Po škole Vás budou
provázet stávající studenti, odborné dotazy rádi zodpoví vyučující. 

Gymnázium pod Svatou Horou nabízí pro žáky ZŠ tyto obory: 
Šestiletý obor Brána k vysoké škole (pro žáky ze sedmých tříd ZŠ)
Tento obor je zvláště vhodný pro zájemce o další studium, především pak pro ty, kteří se
nedokázali ke studiu na gymnáziu rozhodnout již v páté třídě, případně pro ty žáky, u kterých
se studijní předpoklady projevily až později, případně pro žáky ze vzdálenějších obcí,
pro které se dojíždění v šesté a sedmé třídě jevilo jako náročné. Studenti získají všeobecný
základ pro studium na VŠ. Rozvrh bez nultých hodin a s jediným odpoledním vyučováním
v prvních dvou ročnících, individuální přístup, široká nabídka volitelných předmětů, to vše
umožní studentům dobrou přípravu na maturitu i pro budoucí profesní orientaci.
Zájemci o tento obor budou přijímáni na základě výsledků pohovoru, přihlížet se bude
k prospěchu za 1. pololetí sedmé třídy.
Čtyřletý obor Živé jazyky (pro žáky z devátých tříd ZŠ)
Tento typ gymnaziálního studia je v našem regionu zcela ojedinělý. První cizí jazyk, zpravidla
angličtina, je vyučován pětkrát týdně českými učiteli i zahraničními lektory. Po dvou letech
intenzivní jazykové přípravy je alespoň jeden z ostatních předmětů vyučován nejen
v českém, ale částečně i v anglickém jazyce. Druhým živým jazykem může být angličtina,
němčina, ruština či francouzština, dobrovolně i  španělština. Kvalitní všeobecný základ,
nadstandardní výuka cizích jazyků a zvládnutí standardního programového vybavení je
dobrým předpokladem pro studium na VŠ nejen v ČR, ale i v zahraničí.
Zájemci o tento obor budou přijímáni bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu za 1. polo-
letí 9. třídy, s přihlédnutím k dalším aktivitám.

Gymnázium organizuje povinné kurzy, výměnné pobyty, biologicko-ekologický kurz a tema-
tické pobyty v přírodě. Žáci mají možnost prohloubeného jazykového vzdělávání formou
kroužků v cizích jazycích. Konverzace v angličtině probíhají metodou CLIL (integrace obsahu
do učiva cizího jazyka). Škola modernizovala interiér, navíc prostřednictvím internetu mají
rodiče okamžitý přístup k průběžnému hodnocení a docházce syna či dcery. Škola pracuje
i s programem Moodle pro e-learning studentů. 

Adresa: Gymnázium pod Svatou Horou, Balbínova 328, Příbram II, 261 01
tel.: 318 679 020, 318 679 021, fax: 318 679 022, gshpb@gshpb.cz, internet: www.gshpb.cz

Gymnázium Příbram, Legionářů 402
Vás srdečně zve na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ    
Středa  4. 12. 2013
8:00 – 11:00  prezentace ve třídách, prohlídka školy, ukázky
práce žáků
17:00              informace o studiu a o přijímacím řízení
Sobota  25. 1. 2014
8:00 – 12:00  prohlídka školy
Těšíme se na Vaši účast.

Nordmenn i Tsjekkia – bilaterální schůzka Comenius
Úterý 8. října, brzké odpoledne. Skupina osmi studentů pod vedením dvou učitelek z norského Vollenu usedá
na runway 2. terminálu pražského Letiště Václava Havla. Je před nimi druhá polovina česko-norského výměnného
pobytu pod křídly mezinárodního projektu Comenius, který na Gymnáziu Příbram probíhá už 12. rokem.
O pár hodin později si je už přebírají čeští studenti do svých domovů a začíná šestidenní program, který společně
s Mgr. Hanou Štufkovou a Mgr. Bedřichem Rothem připravili.
Středeční dopoledne strávila česko-norská skupina v prostorách školy, kde se setkali se zástupcem ředitelky Petrem
Hrubým a vyzkoušeli si práci televizního moderátora. V rámci tohoto workshopu také nahlédli do tajů postprodukce
videa. Po obědě ve školní jídelně se studenti přesunuli do Galerie Františka Drtikola, kde navštívili expozici věno-
vanou přímo umělecké tvorbě a životu slavného příbramského fotografa. Krátký film s titulky v angličtině osvětlil
umělecký záměr autora a umožnil snazší pochopení vystavených děl. Další cesta vedla na významný zámek Dobříš.
Prohlídka expozice byla zakončena koncertem akordeonového souboru ze ZUŠ Jana Ryby v Rožmitále. Klasické
a moderní skladby zahrané souborem „Harmonion“ podtrhly nádheru zrcadlové síně dobříšského zámku.
Zajímavým zakončením odpolední prohlídky byla návštěva francouzského parku.
Třetí den byl věnován návštěvě hlavního města – Prahy. Prvním bodem dne byl výšlap z Újezdu na Petřín a návštěva
nedalekého zrcadlové bludiště. Odsud cesta směřovala na Karlovo náměstí, kde v budově Novoměstské radnice
čekala neopomenutelná Neviditelná výstava. Ta studentům představila svět nevidomých a na téměř hodinu je
zavedla do míst, kde jeden ze smyslů – zrak – byl absolutně potlačen.
V pátek se skupina opět přesunula do Prahy, kde dle plánu navštívili ve Veletržním paláci „Slovanskou epopej“
Alfonse Muchy. Více než desítka obrovských pláten podala svědectví o životě a mytologii slovanských národů.
Studenti a učitelé vyslechli výklad v anglickém jazyce s velkým zaujetím. 
Sobotní den patřil hostitelským rodinám. Každá z nich si pro „svého Nora“ připravila program na celý den, dle vlast-
ního uvážení. Večer proběhl ve znamení oficiálního zakončení schůzky při bowlingu.
V neděli ráno pak nezbývalo nic jiného, než se s norskými přáteli rozloučit, popřát šťastnou cestu domů a těšit se
na další setkání.                                                            

Lukáš Kozel 4.C, Gymnázium Příbram

Kam s ním/ní?
Snad všichni žáci devátých ročníků nyní začínají přemítat, na jakou
střední školu si podají v únoru přihlášku. Toto téma je určitě
aktuální ve všech rodinách, jde přece o budoucnost jejich dětí.
Jednou z možností volby je Integrovaná střední škola hotelového
provozu, obchodu a služeb v Příbrami.
Škola se nachází na strategickém místě, neboť sídlí jen několik málo
kroků od Jiráskových sadů hned vedle „Sokolovny“.  Je tedy velmi
dobře dostupná nejen městskou hromadnou dopravou, ale i spoji
z okolních měst a vesnic. Dále, a to je mnohem podstatnější, škola
nabízí velké množství jak učebních oborů, tak oborů zakončených
maturitní zkouškou.
Pokud se žák necítí na učební obor, může studovat obory Hotel-
nictví, Cestovní ruch či Obchodník. Každý obor je zajímavý něčím
jiným, každý obor má svou specifickou praxi. 
Hotelnictví a Cestovní ruch jsou obory zaměřené na výuku jazyků
a předmětů, které žák po absolvování uplatní ve své budoucí praxi,
tedy ty, které jsou specifické pro tyto obory, například: hotelový
provoz, technika obsluhy, písemná elektronická komunikace,
technika přípravy pokrmů, služby cestovního ruchu či zeměpis
cestovního ruchu. Praxe se vykonává ve velmi známých hotelích
(Grandhotel Pupp v Karlových Varech, OREA Hotel Pyramida,
NH    Hotel Prague apod.), v infocentrech či cestovních kancelářích.
Žáci mají ale také možnost vypravit se za praxí do zahraničí.
Škola spolupracuje s Francií a Německem, kam odjíždí několik žáků
na dlouhodobou praxi.
Obchodník je obor zaměřený na provoz obchodu a na administra-

tivní práci. Tomuto cíli je také přizpůsobena výuka a praxe. Žáci se
učí obchodní provoz a logistiku či zbožíznalství. Praxe je logicky
vykonávána v nejrůznějších obchodech v Příbrami, ale také ve školní
kantýně. Novinkou tohoto oboru je možnost složit ve třetím ročníku
závěrečné zkoušky, a získat tak výuční list. 
Učitelé, kteří vyučují v těchto oborech, zapojují žáky do soutěží,
v nichž dosáhli nejednoho úspěchu. Významným úspěchem
loňského školního roku je vítězství žáků oboru Cestovní ruch
v celostátní soutěži „Česko známé neznámé“. 
Záviděníhodným úspěchem je i poděkování oboru Hotelnictví
za práci žáků v Grandhotelu Pupp během letošního filmového festi-
valu, kterého se jim dostalo písemně přímo od paní ředitelky hotelu.
Též „obchodníci“ proslavili naši školu se svou kolekcí sportovního
oblečení a balením dárkového setu v Plzni v soutěži „Region 2012“. 
Obdobně je tomu i u učebních oborů. Žáci se mohou rozhodnout,
zda se stanou kuchařem, číšníkem, aranžérem nebo cukrářem. Toto
jsou obory zakončené výučním listem. Žáci tráví polovinu školního
roku ve škole (v teoretickém vyučování) a druhou polovinu v prak-
tickém vyučování. 
Stejně jako ve studijních oborech se někteří žáci oboru Kuchař –
číšník mohou zúčastnit praxe v hotelích (Barceló v Praze, Novotel
Praha Wenceslas Square Hotel) většinou však svou praxi vykonávají
v příbramských restauracích Na Plzeňské (Uran), V Tržnici, Belvedere,
Kavárně u Švejka atd.  Jejich znalosti a dovednosti jsou zaměřeny
především na obsluhu a vaření.
Aranžéři tráví praxi na školním pracovišti v Telefónica O2, dále také
v Astra květiny, Alfa reklama či Prima tiskárna. Žáci se učí manuálnímu
aranžování, nicméně se také učí pracovat s některými počítačovými

programy, jako je například Corel.
Cukráři se samozřejmě učí péct a zdobit pečivo, k tomu jsou také
vybrána místa jejich praxe: Pekárna Hořovice, Uran – cukrárna, Hotel
Pyramida.
I učební obory se zapojují do soutěží. Určitě bychom měli
vyzdvihnout každoroční úspěchy cukrářů i aranžérů v krajských
i republikových soutěžích, kde sbírají „cenné kovy“. I oni se zúčastnili
soutěže Region 2012, kde uspěli ve tvorbě plakátu.
Pokud by někdo z žáků zjistil, že mu výuční list nebude stačit (nebo
bude chtít pokračovat ve studiu), může navázat nástavbovým
studiem oboru Podnikání, po jehož absolvování skládá maturitní
zkoušku.
Mimo své školní povinnosti se žáci zapojují i do „jiných“ akcí,
se kterými se seznámili ve škole, ale musí jim věnovat svůj volný čas.
Mezi takové aktivity patří sport (žáci jsou velmi úspěšní ve futsale
a fotbale – vyhráli republikové kolo ve středoškolské futsalové lize
a taktéž porazili Itálii v „Poháru Josefa Masopusta“), divadlo (žáci
hráli i v příbramském divadle), hudba (vystoupení žáků během
informačních dnů, školních besídek), školní noviny, dobrovolnictví
(žáci s učiteli vystupovali na dětském oddělení s loutkami a zpěvy,
v oddělení pro seniory se scénkou) a spolupráce s Domovem Petra
v Mačkově (domov pro lidi s mentálním či kombinovaným
postižením).
Opravdu se v naší škole nabízí mnoho oborů a dalšího uplatnění
pro zájemce o studium „u nás“. Můžete se o tom přesvědčit i během
Informačních dnů (Dny otevřených dveří), které se konají
27. listopadu 2013 a 8. ledna 2014 vždy od 13 do 16 hodin.  
Přijďte se podívat!

Mgr. Klára Bambasová

Pétanque, rodilý mluvčí či videokonference. Takový byl Den jazyků
26. září se na Gymnáziu Příbram uskutečnil mezinárodní den jazyků. V tento den byly jazyky, které se vyučují
na této škole, představeny žákům základních škol. Studenti gymnázia a jejich pedagogové měli za úkol prezentovat
jazyky - konkrétně jazyky anglický, německý, francouzský a ruský - zábavnou formou. Studenti příbramského
gymnázia se také mohli zapojit v diskuzích například o tom, jak si vybrali volitelný jazyk. Celý den jazyků probíhal
hned v několika učebnách. V hudebním sále měl každý jazyk svůj stánek s učebnicemi, materiály a dalšími
pomůckami, se kterými žáci pracují v rámci vyučování.
V jazykových učebnách probíhala ukázka výuky a prezentace daných jazyků. Francouzský jazyk našel místo
v didaktické učebně, kde také byla ochutnávka typických francouzských jídel, protože v učebně francouzštiny
se hrál pétanque. V učebně angličtině se slova chopil Vance O’Reilly, britský lektor, který na gymnáziu už druhým
rokem vyučuje anglickou konverzaci a vede jazykové kroužky. Učebna ruštiny nabídla interaktivní procházku
ulicemi Petrohradu, z něhož se před nedávnem vrátily dvě skupiny studentů. V učebně němčiny se diskutovalo, proč
si němčinu jako cizí jazyk zvolit a co k tomu vedlo studenty gymnázia.
Paralelně s tímto programem probíhala videokonference ve francouzštině mezi studenty příbramského gymnázia
a tří dalších partnerských škol ve Francii, Německu a Polsku. Žáci školy se tak alespoň virtuálně setkali se svými
dvěma spolužačkami, které letos ve Francii studují.
Program dne byl hojně navštíven žáky základních škol, kteří se seznámili s tím, jak se čtyři z jazyků, které mohou
ve škole studovat (spolu s latinou a španělštinou), vyučují a co jejich studium obnáší.

Petra Prýmková, Gymnázium Příbram

Na svatohorském gymnáziu učí držitelka Fulbrightova stipendia
Gymnázium pod Svatou Horou se může v tomto školním roce pyšnit dalším zahraničním lektorem. S našimi
studenty se začala seznamovat Američanka Barbara Fisher, absolventka oboru fyziky na univerzitě The Richard
Stockton College of New Jersey. Barbara je držitelka prestižního mezinárodního stipendia J. William Fulbrighta
pro americké studenty. 
Na dotaz, proč si vybrala právě Českou republiku, jak se jí pracuje se studenty a jací jsou čeští studenti, Barbara
Fisher odpovídá: „Vybrala jsem si Českou republiku proto, že mě na ní vždy něco přitahovalo, jsem moc šťastná, že se mi
splnil sen a jsem tady. Ze spolupráce se studenty jsem nadšena a jsem ráda, že zde mohu strávit celý školní rok. Čeští
studenti se mi zdají v porovnání s americkými klidnější, ale na to, abych je skutečně poznala, potřebuji ještě trochu více
času.“
Stejného úspěchu jako Barbara v USA dosáhlo i Gymnázium pod Svatou Horou, škola je jednou z pouhých deseti
škol v České republice podpořených v tomto školním roce Fulbrightovou nadací.
„Žádostí o zahraničního lektora přijde na českou pobočku Fulbrightovy nadace několik stovek. Fulbrightova nadace
potom vybírá školy, které dlouhodobě spolupracují s lektory a pro které bude mít návštěva lektora nejvyšší přínos,“
říká učitelka angličtiny Mgr. Klára Sedláčková, která stojí za úspěchem podané žádosti.

Tomáš Bílek, Irena Dražanová, Gymnázium pod Svatou Horou

Noc divadel v Příbrami
Příbram se díky Gymnáziu pod Svatou Horou zapojí do mezinárodního projektu Noc divadel 2013. 
Návštěvníci tak budou moci 16. listopadu v Malém svatohorském divadélku Gymnázia pod Svatou Horou vidět
loutkový soubor Zalezlíci, DS Půlnoc, Divadlo za vodou, ukázky z představení studentů i představení Problém DS
Gymnázia pod Svatou Horou. Během celé akce bude také možnost zhlédnout krátké animované filmy projektu
Animánie Plzeň.
Více než 80 souborů a divadel z 21 českých a moravských měst se rozhodlo zapojit do projektu Noc divadel 2013.
Sobota 16. listopadu 2013 se tak stane dnem otevřených divadel a výjimečných zážitků. Akce proběhne souběžně
v 11 evropských zemích – poprvé také v České republice, kde je jejím koordinátorem Institut umění –
Divadelní ústav (IDU). Komponovaný večer European Theatre Night funguje již od roku 2008 a vždy třetí
listopadovou sobotu představuje divadlo tvořivým způsobem v netradiční formě. 
„Velmi nás těší, že projekt Noc divadel vyvolal mezi soubory takový zájem a rádi jsme se ujali koordinace akce v České
republice. Akce zviditelní v povědomí diváků nejen jednotlivé divadelní scény, ale i české divadlo jako takové. Zároveň
zapojení v takto rozsáhlém evropském projektu může být příslibem zajímavé spolupráce do budoucna,“ říká Pavla
Petrová, ředitelka Institutu umění – Divadelního ústavu. V sobotu 16. listopadu otevřou divadla své prostory, aby
umožnila divákům prožít nespočet nejen divadelních zážitků: na programu budou představení pro děti
i pro dospělé, autorská čtení, workshopy a semináře, koncerty, projekce filmů a inscenací či prohlídky zákulisí. 
Noc divadel 2013 proběhne ve většině divadel pro návštěvníky zdarma, avšak z kapacitních důvodů je nutná
registrace zájemců. Aktivity zpoplatněné symbolickým poplatkem budou v programu označeny.
Noc divadel 2013 nabídne české veřejnosti srovnatelné kulturní vyžití jako projekty zaměřené na jiné umělecké
obory - například Noc literatury či Muzejní noc.
„Program začíná už dopoledne, kdy budou cílovou skupinou především rodiny s dětmi. Divadla připravila pohádky,
dětské zážitkové hry a workshopy pro nejmenší. V odpoledních hodinách odstartuje i program pro dospělé, který bude
probíhat až do noci, v některých prostorech až do ranních hodin. Diváci se mohou těšit na opravdu netradiční
a různorodé zážitky, hrát se bude nejen na prknech velkých divadel či v menších alternativních prostorech, ale i na ulici,
ve vestibulu metra či na nádraží,“ doplňuje Eliška Míkovcová, PR Institutu umění – DÚ. Seznam zapojených souborů
a divadel najdete na webových stránkách projektu: www.nocdivadel.cz/program. 
Aktuální informace najdete také na www.facebook.com/nocdivadel.

Eliška Míkovcová, Oddělení mezinárodní spolupráce a PR, Divadelní ústav

D n y  o t e vřených  dveř í  
5 . 11 .2 013  o d  9 . 0 0  – 1 4 . 0 0  h o d in ,  

5 . 1 2 .2 013  a  1 5 . 1 . 2 014  o d  9 . 0 0  – 1 6 . 3 0  h o d in

O b o r y  v z d ě l á n í  s t ř e d n í  š k o l y  
( p ro  a b s o l v e n t y  z á k l a d n í c h  š k o l )

Zd r a v o t n i c k ý  a s i s t e n t
Zd r a v o t n i c k é  l y c e u m
M a s é r  s p o r t o v n í  a  re k o n d i čn í

O b o r y  v z d ě l á n í  v y š š í  o d b o r n é  š k o l y  
( p ro  a b s o l v e n t y  m a t u r i t n í c h  o b o rů  v z d ě l á n í )

D i p l o m o v a n á  v š e o b e c n á  s e s t r a  
D i p l o m o v a n ý  z d r a v o t n i c k ý  z á c h r a n á ř

U c h a z e č  o  s t u d i u m  s i  mů ž e  d o h o d n o u t  t a k é  i n d i v i d u á l n í  p r o h l í d k u  š k o l y  
m i m o  t e r m í n y  d n ů  o t e v ř e n ý c h  d v e ř í .

Střední zdravotnická škola a 
Vyšší odborná škola zdravotnická, 
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Vyberte si pejska či kočičku

Bruno, ev. č. 7 Je asi 4letý kříženec labradora. Tento pejsek má rád dlouhé procházky nebo velkou
zahradu, která mu poskytne dostatek pohybu. Je přátelský, ale dětem nedůvěřuje.

Robert, ev. č. 204 Tento pejsek byl odchycen dne 1. 10. 2013 v Jincích. Je tedy ještě v karanténě, která
trvá 21 dní, ale je možná návštěva v útulku a jeho zámluva. Robert je vhodný na zahradu, kde bude mít
dostatek volného pohybu. Není vhodný k dětem.

Ríša, ev. č. 115 Asi 10letý kříženec NO, tento pejsek je vhodný na zahradu, ale s teplým zázemím
na zimní období. Díky jeho věku by se mu líbilo u starších lidí, kteří potřebují společníka.

Benita, ev. č. 190 Asi 1,5letá kříženka staf. teriéra, která přišla do útulku ve velmi špatném psychickém
i fyzickém stavu. Jeví známky strachu z uhození jakýmkoliv předmětem. Po získání důvěry je báječnou psí
slečnou. Více informací podáme v útulku.

O. s. Spolek pro kočku nabízí k adopci asi šestiměsíčního zrzavého kocourka nalezeného v Pražské ulici.
Má zřejmě špatnou zkušenost s lidmi, takže je třeba získat si jeho důvěru, což vyžaduje trochu trpělivosti.
Pak je milý a přítulný. Tel. 732 500 080

Alfi, ev. č. 52 Asi 4letá fenka křížence staf. teriéra, vnímavá, se základní poslušností. Alfi vyžaduje velkou
pozornost svého pána, nerada bývá sama. Má ráda dlouhé procházky. Svému zkušenému chovateli bude
skvělým společníkem.

Cedr, ev. č. 58 Asi 1.5letý kříženec staf. teriéra, veselý, hyperaktivní pejsek, který potřebuje dlouhé
procházky. Je vhodný ke zkušenému chovateli. Nemá sice jedno očíčko, ale nemá to vůbec žádný vliv
na jeho roztomilé lumpárny.

Pišta, ev. č. 172 Je svérázný asi 2letý jezevčík. Je vhodný k domku se zahradou, který skvěle ohlídá.
Pišta nemá rád jistá omezení, proto není vhodný k dětem. 



Vážení čtenáři Kahanu,
Okresní hospodářská
komora v Příbrami je
zapojena v partnerství

projektu Comenius Regio společně s Obchodní akademií
a ZŠ 28. října 1 v Příbrami. Předkladatelem projektu je
město Příbram a cílem projektu je propojení systému
vzdělávání a zaměstnání - socio - ekonomické změny jako

učební obsah na regionální integraci.
Zástupci partnerských organizací z projektu Comenius Regio v čele se starostou města Ing.
Pavlem Pikrtem byli ve dnech 3. - 6. října pozváni do německého Idar – Obersteinu k návštěvě
velké události, a to 29. ročníku výstavy šperků a drahých kamenů s názvem INTERGEM.
Výstavu zahajoval starosta města Idar - Oberstein a zemská ministryně hospodářství. 
Vystavovatelé z celého světa na výstavě předváděli nové trendy ve šperkařství a nepřeberné
množství nádherných šperků a drahých kamenů. Výstava byla zároveň prodejní, takže
většina z nás si odvezla malou památku. 
I další program zahraniční návštěvy byl velmi bohatý a zajímavý. Navštívili jsme například
historický důl mědi ve Fischbachu. Sice se zde měď již 200 let netěží, ale rekonstruovaný důl
ukazuje těžkou práci horníků ve středověku. Zajímavá byla rovněž prohlídka historického
městečka Herrstein s malebnými hrázděnými domy. 
Další mobilita projektu se uskuteční koncem října tohoto roku a zde bude probíhat práce
na společném projektu s německými partnery. Zajímavý bude projektový den s názvem
„Studenti se setkávají s podnikateli“, který připravili studenti třídy 12 na obchodním gymnáziu.

Nyní Vás seznámím s kalendářem připravovaných akcí a seminářů pro letošní podzim, které
nás ještě čekají.
29. 10. se bude konat seminář „DPH v příkladech“, při kterém účastníci budou mít možnost
procvičit si letošní legislativní stav na příkladech s daňovým poradcem Ing. V. Dvořákem.
Dále připravujeme celou sérii seminářů k výkladu nového občanského zákoníku.
22. listopadu proběhne první seznámení s občanským zákoníkem jako celkem „Jaké
změny přinese NOZ“ souhrnně a v dalších seminářích se budeme zabývat jednotlivými
pasážemi důležitými pro podnikatelskou sféru. 
26. listopadu „Nový občanský zákoník – nájem prostoru sloužícího podnikání“
3. prosince „První přiblížení novému občanskému zákoníku pro účetní“.
6. prosince „Závazky a smlouvy podle NOZ“
30. ledna 2014 „Zákon o obchodních korporacích“
8. listopadu se naši členové mohou těšit na sportovně společenskou akci - 10. kuželkový
turnaj, který pořádáme tradičně v Kovohutích.

Ze života členské základny:
Ve čtvrtek 17. října 2013 přivítaly Kovohutě Příbram obchodní partnery, příznivce a další
hosty na tradičním již 17. ročníku společensko – prezentační akce „Opět po roce“. Firma
představila současnou situaci, strategické záměry, priority, aktivity, recyklaci odpadů –
olověných vč. systémů sběru, drahých kovů vč. fotovoltaických panelů i osvětlovacích
zařízení, recyklace EKOVUK a.s. a dále novinky divize Produkty vč. projektu SKAT Petrohrad,
pokračující doplňování hutnického muzea a historii kovohuťské vlečky. Novou atrakcí
pro účastníky byla v rámci doplnění prezentace o vlečce desetiminutová projížďka inspekční
drezínou. Já osobně se akce příbramských Kovohutí velice ráda zúčastňuji, neboť nejenom že
se dozvím mnoho zajímavého z činnosti firmy, ale potkám se zde i se spoustou zajímavých
osobností našeho regionu.  
Členská základna:
Představenstvo OHK Příbram dne 17. 10. 2013 přijalo do svých řad nového člena, a to pana
Mgr. Václava Švendu, který se zabývá maloobchodem v textilu a oděvech (prodejny TIME
OUT, ALPINE PRO) a prodejem telekomunikačních služeb VODAFONE.
Další firmou je ENERGON REALITY, s. r. o. (namísto SNARK, s. r. o.), která se zabývá realitní
činností.
Změnou názvu společnosti prochází firma QUINN PLASTICS, s. r. o. – aktuální název firmy je
POLYCASA s. r. o.
Veškeré další informace o činnosti OHK Příbram a veškeré pozvánky na akce naleznete
na našich webových stránkách. Nezapomeňte hlasovat v internetové anketě Top firma
Příbramsko, kde se můžete zapojit do hlasování prostřednictvím webových stránek
www.topfirmapribramsko.cz až do konce roku 2013.

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
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Slavnost Ježíše Krista Krála
V neděli 24. listopadu bude Slavností Ježíše Krista Krále
ukončen církevní liturgický rok 2012/2013. Mše svaté
se tuto neděli konají pravidelně, v 7.30, 9.00, 11.00
a 15.30. Od 12.00 do 15.30 proběhne v basilice tichá
eucharistická adorace. Při bohoslužbě v 9 hodin zazní
slavnostní hudba v podání Svatohorského chrámo-
vého sboru. 
Exercicie na Svaté Hoře
Co jsou to vlastně exercicie? Proč se velký dům
v zahradě jmenuje Exerciční dům? Exercicie, duchovní
cvičení neboli rekolekce jsou formou duchovní formace.
Jejich účelem je dojít prostřednictvím ztišení meditace
(kontemplace) a modliteb prohloubení a rozvoji
duchovního života jedince. 
Exercicie vede zpravidla kněz – exercitátor, který volí
různá témata exercicií podle vlastního zaměření či
poptávky věřících. Různé exercicie jsou též zaměřeny
na různé skupiny lidí (např. pedagogy, zdravotníky,
manžele, rozvedené, řeholníky, řeholnice, kněze,
mládež …). Na Svaté Hoře probíhají exercicie v průběhu
celého roku a jsou většinou 4denní – vzhledem k časovým
možnostem většiny účastníků. V listopadu přijedou
na Svatou Horu jako exercitátoři všem Příbramským
známé tváře – kněží, kteří zde dříve působili:
P. Petr Beneš, CSsR: „Krásná literatura a duchovní
život“     21. 11. 17:30 - 24. 11. 8:30
Místo: Svatá Hora - exerciční dům
Popis: Kurz začíná večeří v první den konání, končí
obědem v poslední den. 
P. Stanislav Přibyl, CSsR: „Ohlédnutí za Rokem víry“
28. 11. 17:30 - 1. 12. 13:00
Místo: Svatá Hora - exerciční dům
Popis: Kurzy začínají večeří v první den konání, končí
obědem v poslední den. Na oba kurzy se můžete
přihlásit na internetových stránkách Svaté Hory nebo
ve svatohorském poutním muzeu u paní Jechortové.

Nový svatohorský regenschori a varhaník
Od listopadu nastupuje na místo svatohorského
varhaníka a ředitele kůru rodák ze zámku Kratochvíle
u Netolic v Jižních Čechách Mikoláš Troup (1988),
který je absolventem Konzervatoře v Českých

Budějovicích, obor varhany u prof. Jitky Chaloupkové
a obor skladba u prof. Jiřího Churáčka. 
Nyní je studentem Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze, obor hudební věda. Působí nejen jako
varhaník a skladatel, ale i jako cembalista, zpěvák
barytonista, choralista v pražských scholách gregorián-
ského chorálu a také jako člen pražského smíšeného
sboru Pražští pěvci či Filharmonického sboru. 

Na Svaté Hoře převezme po bývalém regenschorim
Pavlu Šmolíkovi hudební agendu a kulturní organizaci
největšího mariánského poutního místa Čech, povede
Svatohorský chrámový sbor a bude spolupracovat také
na vydávání časopisu Svatá Hora. Přejeme Mikolášovi
i jeho rodině hodně sil, trpělivosti a radosti v tomto
povolání. 
Více informací o bohoslužbách, kulturních a ostat-
ních akcích: Římskokatolická farnost u kostela
Nanebevzetí Panny Marie Příbram, Svatá Hora 591,
261 80 Příbram tel. +420 318 429 930, e-mail:
basilica@svata-hora.cz, v sakristii na Svaté Hoře kaž-
dodenně 6:30 – 18:00, ve Svatohorském poutním
muzeu každodenně 10 – 15 nebo na www.svata-
hora.cz. Aktuality o stavbě varhan na www.svata-
hora.cz/varhany a informace o činnosti Matice
Svatohorské na matice@svata-hora.cz.

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, A. S.
Prevence je důležitá
Oblastní nemocnice
Příbram má k dispozici
veškeré vybavení a per-
sonál pro komplexní
zdravotní péči, často
plně srovnatelnou
s fakultními pracovišti.
Ale i když je nemocnice
schopna poskytnout tu
nejlepší medicínu, je
zde zásadní faktor péče

o každého pacienta. Tím důležitým a neza-
stupitelným faktorem je prevence.
Včasný záchyt jakýchkoli onemocnění nejlépe

v jejich raném stádiu je rozhodující moment
pro úspěšnou a efektivní léčbu. 
Využijte proto všech možností preventivních
vyšetření v našich odborných pracovištích.
Nemocnice pro tyto účely nabízí jak například
Centrum preventivní medicíny, pracovního
lékařství a praktických lékařů, tak služby
jednotlivých medicínských oborů. 
Nechte se včas vyšetřit a nečekejte na první
obtěžující příznaky. Pokud Vás již něco trápí,
přijďte k našim odborníkům co nejdříve.
Nejlepší léčba je především ta, která je poskyt-
nuta včas.

MUDr. Stanislav Holobrada

ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a. s.

P ř í b r a m š t í  o b č á n c i  n a r o z e n í  v  z á ř í  a  ř í j n u

Podzimní FARMÁŘSKÉ TRHY  
V sobotu 16. listopadu 2013 se v 8,00 hodin otevřou pomyslné brány
jednoho z posledních farmářských trhů tohoto roku. I tentokrát bude
návštěvníkům co nabídnout. Kromě tradiční nabídky zeleniny, brambor
na uskladnění, čerstvého ovoce, bohutínského pečiva a mouky, medu,
moštů, výborné čerstvě pražené kávy, bohaté nabídky uzenin, ryb a rybích
specialit, mléčných výrobků a mnoha dalších lákavých lahůdek si mohou
zájemci zakoupit kysané zelí, čerstvé maso i masové zavařeniny. Se svojí
nabídkou klobás a sýrů k nám zavítají hosté ze Slovenska a Maďarska. 
Pro návštěvníky je opět zajištěno dobré občerstvení. Přijďte si zpestřit
listopadové sobotní dopoledne, nebudete litovat.

Za organizační tým Ing. Ota Hauptmann

Slavnostní bohoslužba 
Církev československá husitská a její příbramská náboženská obec si v neděli
27. října 2013 připomněly 77. výročí otevření Sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra.
Slavnostní bohoslužbu v kostele na Březových Horách odsloužil za asistence místní
farářky Jany Skořepové, DiS., patriarcha Církve československé husitské ThDr. Tomáš
Butta, Th.D. V rámci bohoslužby byl vykonán křest. 
Účastníci se mohli prostřednictvím výstavy seznámit s historií Církve českosloven-
ské husitské na Příbramsku. Nechyběly ani fotografie Ing. Petra Čížka mapující
čtrnáctileté působení Komorního pěveckého sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra. 
Sbor se nachází v Prokopské ulici mezi kostely sv. Vojtěcha a Prokopa a je
ojedinělou funkcionalistickou stavbou v celé Příbrami. 
K památnému 25. říjnu 1936, kdy byl příbramský sbor slavnostně otevřen, směřo-
vala náboženská obec s nesmírnou obětavostí a láskou mnohých věřících. V květnu
1936 byly položeny základní kameny sboru a za dnes již těžko uvěřitelných pět
měsíců byla stavba chrámu s třicetimetrovou věží dokončena. Bělostná sborová věž
s rozhlednou je dodnes přístupná veřejnosti. 

Mgr. Martin Jindra

Poděkování
Milí čtenáři, napadlo nás, že se s Vámi musíme podělit o radost z hezké oslavy.
Byl pátek 26. 7. 2013, kdy se náš klient z Domova důchodců Březové Hory
pan Jan Legát dožil krásných 95 let.
Vedení domova uspořádalo hezkou oslavu venku na zahradě. Byl krásný
slunný den. A slavilo se za velké účasti nás, klientů, a Jan Legát tu měl i celou
svoji rodinu.
Zavzpomínalo se na mládí a vyprávěly se různé povídky z oslavencova mládí.
Rodina pana Legáta nám podala občerstvení, zpívalo se a gratulacím nebylo
konce. Popřáli jsme hodně zdraví do dalších let a radost z jeho rodiny,
z pravnoučků, kteří pana Legáta milují.
Moc děkujeme vedení Domova důchodců Březové Hory, že opravdu
nezapomíná na významná výročí a stará se, aby se nám zde dobře žilo. 
Za klienty domova děkuje paní Kubíčková.

Sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra.

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, A. S.



Adaptační kurz podesáté
První týden v září se již podesáté konal na Obchodní akademii a VOŠ Příbram adaptační kurz. Studenti prvního
ročníku se sešli u školy až v devět hodin, aby se prozatím vyhnuli svým starším kolegům. Seznámili se se svým tříd-
ním učitelem a vedením školy, vyřídili nutné nezbytnosti a již v 10 hodin odjížděli vstříc novým zážitkům. Jako
každý rok pak během následujících tří dnů absolvovali seznamovací hry a aktivity, vyslechli přednášku o tom, jak
se správně učit a besedovali na téma Moji vrstevníci. Vše probíhalo formou prožitkových aktivit, takže se studenti
mohli i vyjádřit, co se jim líbilo a co ne a také proč. Trhákem tohoto jubilejního ročníku byl branný závod s moderní
technikou – pomocí GPS museli studenti objevit jednotlivá stanoviště a splnit úkoly, které byly na místě ukryté.
Počítal se čas, ale samozřejmě i správnost řešení.
Letošní výročí nás přinutilo i k zamyšlení a bilanci předchozích ročníků. Byli jsme první školou, která s realizací
těchto kurzů začala. Má tato akce pořád smysl? Dospěli jsme k závěru, že ano. Studenti nejsou hozeni do ledové
vody, ale mohou se pomalu osmělovat. Za čtyři dny poznají své nové spolužáky i učitele, učitelé zase poznají své
studenty. Mohou si o sobě říci mnoho zajímavých věcí, na které pak v běžném školním provozu není čas. Do školy
pak po týdnu přicházejí s pocitem, že už nejdou do neznáma a že je v novém prostředí nečeká peklo, ale vstřícné
prostředí. Také zpětná vazby v podobě hodnocení letošních studentů nám dává naději, že naše práce není marná.
Adaptační kurz byl oceněn velmi pozitivně a mnoho studentů by si rádo podobnou akci ještě někdy zopakovalo.
To stojí za úvahu! Proč nezkusit závěrečné setkání třeba po maturitě?

Mgr. Iva Čápová

Comenius potřetí
Ve dnech 23. až 27. 9. 2013 se uskutečnilo již třetí přátelské setkání účastníků projektu Comenius – Evropské noviny,
tentokrát v polském Krakově. Do krásného historického města se sjely všechny zapojené školy – z Německa,
Maďarska, České republiky a Francie. Pořadatelskou školou bylo Tynieckie Gimnazjum Spoleczne, malá
soukromá školička rodinného typu, nacházející se na předměstí Krakova v Tynci. Ubytovali jsme se v hostelu
Yellow, který se nachází v centru Krakova, takže tato strategická poloha přímo vybízela k návštěvě historických krás
tohoto významného města. 
Druhý den nás vřele přivítali v partnerské škole, žáci měli možnost se tu seznámit se svými vrstevníky formou her,
pohybových i uměleckých aktivit. Odpoledne jsme navštívili benediktinský klášter v Týnci, který zde v roce 1044
založil Kazimír I. Obnovitel. Po prohlídce kláštera měli studenti možnost si ve skriptoriu zkusit psát středověkým
perem. Výtvory byly vskutku originální. Pak nás pozvali na pozdní oběd. Představa asketického oběda mnichů nás
příliš nalákala. O to byl pro nás oběd větším překvapením – opravdu skvostné menu! Další den nás polští studenti
provedli Krakovem formou městského rallye, na stanovištích museli ostatní studenti získat odpovědi na zadané
otázky. Nikdo se neztratil, takže odpoledne jsme mohli vyrazit na exkurzi do solného dolu ve Wieliczce. Tři sta
padesát metrů pod zemí a okolo vás samý černý slaný kámen nenechá v klidu snad nikoho. Odměnou nám byla
večeře v podzemní restauraci, kde jsme ochutnali tradiční polské jídlo – pirohy plněné zelím a masem. Ve čtvrtek
jsme absolvovali poslední velký zážitek – prohlídku středověkého královského hradu Wawel. Celý týden hodnotil
jeden náš student slovy: „Nepopsatelné, kdo neviděl, nepochopí.“ Tato slova snad hovoří za vše! Těšíme se na další
setkání, které proběhne první týden v březnu v maďarském Komárnu.

Mgr. Iva Čápová

Projekt ACES
ACES je sít´středoevropských škol, která byla založena v roce 2006 rakouskou nadací Erste Foundation ve spolupráci
s Interkulturním centrem, Vídeň. V roce 2009 se do partnerství přidala slovenská vzdělávací organizace Včelí Dom
a společně podporují výměnné pobyty a mezinárodní spolupráci mladých lidí a učitelů ve střední Evropě. 
Obchodní akademie Příbram bude v letošním školním roce realizovat projekt s partnerskou školou na Slovensku
a tématem bude různorodost, rozmanitost, rozdílnost či odlišnost života v Čechách a na Slovensku. Ve dnech 30. 9.
až 4. 10. jsme se zúčastnili úvodní konference v Bukurešti. Tohoto setkání se zúčastnily týmy složené z jednoho
studenta a jednoho učitele z celkem 105 škol z 15 zemí střední Evropy. Obchodní akademii Příbram na tomto
meetingu reprezentovala Markéta Kořínková ze třídy 2. C a Mgr. Lenka Lexová. 
Cílem konference bylo nejen setkání všech zástupců škol, jejichž projekty byly vybrány a podpořeny grantem, ale
zejména navázání týmové spolupráce, bližší seznámení s projektovými partnery a upřesnění úkolů, které budeme
realizovat. Během týdenního setkání jsme měli příležitost seznámit se blíže s různými aspekty diverzity, počínaje
diverzitou kulturní, jazykovou, národnostní, politickou, či náboženskou. Po absolvování mnoha zajímavých work-
shopů a přednášek jsme si všichni uvědomili, že každý člověk je jedinečný, každý má nárok na to být něčím
zvláštní a barva pleti, či sociální prostředí, ze kterého pocházíme, by rozhodně neměly být společenským
hendikepem, za předpokladu, že všichni budeme své odlišnosti respektovat. Náš projekt by měl vést k hledání
shod a rozdílů mezi Čechy a Slováky, kteří před dvaceti lety žili v jednom státě. Věřím, že na konci projektu zjistíme,
že jsme pořád velmi podobní, a navážeme nové kontakty a přátelství v Evropě.

Mgr. Lenka Lexová

Mladí oživili Křižák!  
Ve čtvrtek 26. září sídliště „Křižák“ ožilo mladou městskou kulturou. Odpoledne plné workshopů
a soutěží přinesla akce Bednění 2013. Během programu, který zahrnoval mixování hudby a beat boxu
či brake dance, ukázali mladí účastníci nejen svůj talent, ale i velký zájem o moderní kulturu. Děti
a mladé přijel podpořit i fotograf Matěj „Dereck“ Hard, který se věnuje právě mladé městské scéně. 

Akce Bednění 2013 se konala pod záštitou starosty města Příbram Ing. Pavla Pikrta, který ji osobně
navštívil. Podporu projektu NZDM Bedna přišli vyjádřit i další zástupci města Příbram a Středočeského
kraje. 
NZDM Bedna se touto akcí zapojila již čtvrtým rokem do Týdne nízkoprahových klubů. Stejně jako
v ostatních městech po celé České republice i v Příbrami se mohla veřejnost seznámit s nízkoprahovým
klubem pro děti a mládež a účastnit se doprovodného programu. 
Tématem letošního ročníku odpoledního programu byla Urban street neboli mladá městská kultura.
„Tohle téma jsme vybrali proto, že mladí lidé mají specifický přístup ke kultuře. A akcí, kde by mohli ukázat,
čemu se věnují, co umí a zároveň by pro ně bylo snadno dostupné, moc není. Velký zájem o hudební
a taneční workshopy to potvrdil,“ sdělila kontaktní pracovnice NZDM Bedna Bohunka Anlaufová.
Součástí programu bylo i vyhodnocení soutěže Rapuj o Bedně. Mladí autoři tvořili své vlastní texty
o NZDM Bedna, které pak byly zhudebněny.  
„To, že téma mladé zaujalo, dokazuje i letošní rekordní návštěvnost. I přes nepřízeň počasí dorazilo přes 130
účastníků,“ doplnila koordinátorka projektu Kateřina Volfová. „ Děkujeme proto našim dobrovolníkům
a panu Baráškovi. Díky jejich pomoci a podpoře mohla akce proběhnout takto úspěšně.“   
Fotky a videa z akce najdete na facebookových stránkách NZDM Bedna. 
NZDM Bedna v Příbrami pracuje s dětmi a mládeží od roku 2010. Zařízení nabízí svým klientům bez-
platný prostor pro trávení volného času, poradenství, podporu v obtížných situacích a možnost
doučování. Celé zařízení je financováno ze zdrojů Evropského sociálního fondu a rozpočtu České
republiky prostřednictvím individuálního projektu Středočeského kraje, a to z Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost. Díky této finanční podpoře může denně Bednu navštívit v průměru
32 dětí a mladých lidí. 
Kontakt: Mgr. Kateřina Volfová, koordinátorka projektu NZDM Bedna, tel.: 608 936 116, Budovatelů 116,
261 01, Příbram VIII

Okresní správa sociálního zabezpečení Příbram informuje zaměstnavatele
o povinné elektronické komunikaci se správou sociálního zabezpečení
od 1. 1. 2014

Povinná elektronická komunikace zaměstnavatelů od 1. 1. 2014 platí pro předepsané tiskopisy, kde lhůta
k jejich řádnému podání započne po 31. 12. 2013.

Česká správa sociálního zabezpečení vydala na toto téma tiskovou zprávu:
Od ledna příštího roku platí pro všechny zaměstnavatele povinnost elektronické komunikace se správou
sociálního zabezpečení 
Zaměstnavatelé mají poslední měsíce na to, aby se připravili na povinnou elektronickou komunikaci se správou
sociálního zabezpečení. Od 1. 1. 2014 jsou totiž zaměstnavatelé povinni předepsané tiskopisy podávat elektro-
nicky. Tato povinnost se týká všech zaměstnavatelů, což znamená, že v postavení zaměstnavatele může být
i osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) nebo lékař, tedy každý, kdo zaměstnává alespoň jednoho zaměst-
nance. Udělit výjimku pouze určité skupině zaměstnavatelů zákon neumožňuje. 
Uvedené se týká především tiskopisů, které lze elektronicky zasílat pouze formou datové věty (ve formátu XML):
- Evidenční list důchodového pojištění,
- Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění,
- Přehled o výši pojistného,
- Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání),
- Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění.
Možnost elektronického podání těchto tiskopisů zaměstnavatelé ve značné míře využívají již v současnosti,
nejčastěji zasílají elektronicky evidenční listy důchodového pojištění - 71 % všech podání, a oznámení o nástupu
do zaměstnání (skončení zaměstnání) - 54 % všech podání. 
Povinnost elektronického podávání dále podle zákona dopadá i na tiskopisy Přihláška do registru zaměstna-
vatelů, Odhláška z registru zaměstnavatelů a Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku
v těhotenství a mateřství, které lze od ledna příštího roku nadále zasílat prostřednictvím datové schránky či
elektronické podatelny v běžných formátech, jako je např. PDF.
Pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení jsou každý pracovní den připraveni poradit a poskytovat všem
klientům v souvislosti s elektronickým podáním maximální pomoc. Podrobné informace o elektronickém podání
ve formě datové věty, tzv. e – Podání, jsou dostupné na webových stránkách ČSSZ a při řešení případných potíží
při e – Podání pomůže specializované call centrum pro e – Podání na telefonické lince 585 708 290. 
Povinnost elektronického předávání tiskopisů stanovil zákon č. 470/2011 Sb. a ČSSZ musí postupovat
v souladu s platnou právní úpravou.

Na návštěvě u amerického velvyslance
Překvapení přineslo řediteli Gymnázia pod Svatou Horou Mgr. Pavlu Sedláčkovi osobní
pozvání na setkání se současnými a bývalými českými a americkými stipendisty Fulbrightovy
nadace od velvyslance USA v ČR Normena L. Eisena. Setkání organizovala výkonná ředitelka
Fulbrightovy nadace paní Hana Ripková. Do Amerického centra tak přijelo 23. září i deset
zástupců českých škol, které v letošním roce získaly od Fulbrightovy nadace amerického
asistenta. Celému setkání dominoval americký velvyslanec N. L. Eisen, který všechny hosty
přivítal, vyjádřil spokojenost nad programem Fulbrightovy nadace a ocenil všech deset
vybraných škol, které letos hostí americké lektory. Poděkoval jim za péči o asistenty a popřál

všem úspěšnou a plodnou spolupráci.
O americkou asistentku, jednu z 800 žadatelů
o grant pro pobyt v České republice, se
na Gymnáziu pod Svatou Horou stará mentorka
Mgr. Klára Sedláčková. Podle jejích slov je
americká asistentka velkým přínosem nejen
pro výuku anglického jazyka, ale i pro poznání
života a mentality Američanů. S Barbarou
D. Fisher se setkávají všechny třídy naší školy
pravidelně a na její hodiny se velmi těší.
Barbara také na škole vede konverzační kroužek.
„Získat amerického asistenta v tak velké
konkurenci je obrovský úspěch a my se snažíme
využít ho maximálně ve prospěch našich žáků,“
uzavírá Mgr. Pavel Sedláček.

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram (bývalá 1.ZŠ) zve všechny předškoláky společně s jejich
rodiči na „Den prvňáčka“, který se bude konat 30. 11. v prostorách školy. Přijďte se blíže seznámit
s prostředím, ve kterém se učíme, na chvilku usednout do školní lavice, něco si namalovat, spočítat,
zasportovat si v tělocvičně, vyzkoušet si, co umí počítač a zkusit i další činnosti, které jsme pro vás
připravili, prohlédnout si ve škole, co vás zajímá. Těšíme se na vaši účast a setkání s vámi. Další informace
najdete na webových stránkách školy.                                                                       Mgr. Roman Behún, ředitel

usednout do lavice 
počítat 

pracovat s počítačem 

zacvičit si 
malovat 

psát 

   
   

připravila 
pro všechny předškoláčky 

                                                                                              
  

Přijďte si vyzkoušet, jaké to je 
být jeden den prvňáčkem.  

 

                                                                     ... a  jiné tvořivé  
                                                                                        činnosti … 

KKKDDDYYY???   sssooobbboootttaaa   
333000...111111...222000111333   
od 9 do 12 hodin 

recyklujte vysloužilé elektrospotřebiče ve Vašem městě, 

VYHRAJTE POUKAZ V HODNOT

a pořiďte si 

NOVÝ
ELEKTRO

SPOT EBI

1000 K
3000 K

5000 K

PRAVIDLA SOUT ŽE 
1. Organizátorem soutěže „Zocelte se v  recyklaci“ 

je společnost ELEKTROWIN a.s. se sídlem Michelská 

300/60, 140 00 Praha 4, IČO: 272 57 843, www.elek-

trowin.cz (dále jen “organizátor“) ve spolupráci s městem 

Příbram.  

2. Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická 

osoba starší 18 let s  trvalým pobytem na území České 

republiky, která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen 

„soutěžící“). Svou účastí soutěžící souhlasí s podmínkami 

v soutěži a zavazuje se je dodržovat.

3. Princip a podmínky soutěže
Každý, kdo v  uvedeném termínu odevzdá na  sběrný/é 

dvůr/y nebo místo/a zpětného odběru elektrozařízení vy-

jmenovaný vysloužilý elektrospotřebič, se může zapojit 

do soutěže o poukázku k nákupu elektrozařízení u míst-

ního prodejce.

Za každý odevzdaný vyjmenovaný spotřebič bude vydán 

slosovatelný kupón s  unikátním číslem. Kupón má dvě 

části. Na  první slosovatelnou část soutěžící vyplní kon-

taktní údaje a odevzdá obsluze sběrného dvora, která jej 

vhodí do připraveného zapečetěného boxu. Druhou část 

si ponechá pro případnou kontrolu. Výhra bude předána 

na základě předložení druhé části kupónu se stejným uni-

kátním číslem. Vysloužilý spotřebič musí být kom-
pletní.
Vysloužilé elektrospotřebiče je možné odevzdat na sběr-

ném dvoře ul. Gen. R. Tesaříka, 261 01 Příbram.

Soutěž probíhá od 15. 10. – 30. 11. 2013. 

Výherní poukázky lze uplatnit do 31. 1. 2014.

4. Výhra
V této soutěži mohou soutěžící získat výherní poukázky 

na nákup nového spotřebiče a to ve třech kategoriích:

a) Malé spotřebiče (žlutá barva kupónu) – za jeden 

přinesený kompletní vysloužilý spotřebič mají možnost 

soutěžit o poukázku v hodnotě 1 000 Kč (např. vysava-

če, žehličky, mixéry, šlehače, rychlovarné konvice atd.) 

b) Velké spotřebiče (zelená barva kupónu) – za je-

den přinesený kompletní vysloužilý spotřebič mají mož-

nost soutěžit o  poukázku v  hodnotě 5  000 Kč (např. 

pračky, myčky, sušičky, sporáky atd.)

c) Chlazení (modrá barva kupónu) – za jeden přine-

sený kompletní vysloužilý spotřebič mají možnost soutěžit 

o poukázku v  hodnotě 3 000 Kč (např. kombinované, 

dvoudveřové a jednodveřové chladničky, mrazničky atd.)

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv změnit 

pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukon-

čit, a to v průběhu  celého soutěžního období.

Podrobné informace o soutěži naleznete na 
www.elektrowin.cz, 

stránkách města www.pribram-city.cz 
a na facebookové stránce „Recyklace je legrace“.

aneb sbírejte elektrospot ebi e ve Vašem m st

       
       

 sout ž probíhá 15. 10. – 30. 11. 2
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PŘÍBRAM

škola s výtvarným a hudebním zaměřením ýý ýý

 

Cíle školy do budoucna: 

 nadále zlepšovat pracovní klima 
 navázat na tradice školy a pokračovat v nich – Přidružená 

škola UNESCO, člen Klubu ekologické výchovy 
 nabízet předměty s estetickým zaměřením (hudební 

výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova, sborový 
zpěv, muzikoterapie …) jako prostředek výchovného 
působení 

 vybavit žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, 
která je pro ně dosažitelná, a připravit je na další 
vzdělávání a uplatnění ve společnosti 

 snažit se o společné cíle žáků – učitelů – rodičů 
 být  zdrojem získávání informací a dovedností, vzájemné 

komunikace a tolerance 
 vytvářet u žáků zdravý názor na život a na svět, učit je 

pracovat i aktivně relaxovat, aplikovat zdravý životní styl 
 realizovat rekonstrukci školního hřiště 

 

 Nové počítače v učebně informatiky 
 Dobré jídlo v jídelně 
 Spolupráce s firmou Apple 
 Bufík 
 Automaty 
 interaktivní tabule 
Zaměření na výtvarnou a hudební výchovu

HC Příbram 
Klub lední hokeje, který má 
obsazeny všechny věkové kategorie, 
od náboru až po juniory. 
V  dorosteneckých soutěžích máme 
obsazenu 1. ligu mladšího a staršího 
dorostu v ČR. 
Všechny věkové kategorie mají 
pravidelný trénink dle věku 
sportovce. Tréninky probíhají na ZS 
v Příbrami. Dále naši sportovci 
absolvují suchou přípravu mimo led 
a kompenzační cvičení zajištěné 
naším klubem. 
Mládeži se věnují kvalifikovaní 
trenéři. 
Naším cílem je vychovávat odolné 
jedince po sportovní a společenské 
stránce.  
Nejlepším jedincům je umožněn 
přechod do extraligových 
mládežnických týmů. 

BK Příbram 
Klub zaměřený na sólové 
krasobruslení a synchronizované 
bruslení. 
Tréninky probíhají na ledě, 
v tělocvičně (balet, gymnastika) a na 
hřišti (atletika). 
Nabízíme velice hezký, estetický 
sport pro děvčata i kluky od 4 let. 
Trenérské zajištění: Hana Křivová – 
trenér s nejvyšší kvalifikací pro daný 
sport (vystudovala FTVS – 
pedagogický směr s oborem 
krasobruslení), další trenéři mají 
druhou nejvyšší trenérskou třídu. 
Klub má za sebou řadu medailových 
úspěchů z MČR v sóle i 
synchronizovaném bruslení a 2x 
účast na juniorském mistrovství 
světa. 

Informace o škole: 

Základní škola, Příbram VII, 28. Října 1  

Je příspěvkovou organizací města Příbram. 
Jako právní subjekt pracuje od roku 1994. 
Součástí školy je školní jídelna a školní 
družina, která má 8 oddělení. Od roku 1988 
jsou ve škole třídy s rozšířenou výukou 
hudební a výtvarné výchovy. Od 1. 9. 2007 
pracuje podle vlastního školního 
vzdělávacího programu. 

 

Rozšířené hodiny tělesné výchovy ve spolupráci s HC Příbram a BK Příbram.  

Plynulý přechod v návaznosti na vyučování – lední hokej x krasobruslení, 
krasobruslení x lední hokej - vyučování. 

Spolupráce s HC Příbram a BK Příbram 



Příbramské věžní hodiny
Kamenná věž kostela sv. Jakuba Staršího byla zakončena
dřevěnou chaloupkou (lidé nechtěli bydlet v kamenné sluji),
ve které bydlel se svojí rodinou věžník – hlásný, ten zvonem
ohlašoval čas dne, ranním zvoněním na jitřní mši, poledním
k modlitbě a večer ke klekání. Čas mohli kněží i věžníci sle-
dovat na slunečních hodinách. Když byla obloha zatažená,
zbývala zkušenost a kokrhání kohoutů, ti mají lepší receptory.
Ovšem věžník to neměl jednoduché, v roce se trvání hodiny
měnilo, denní hodiny se v létě od rovnodennosti prodlužovaly
a noční krátily a v zimě naopak. Den končil klekáním a začínal
po klekání za soumraku. Každé zvonění mělo svůj rytmus,
délku a jiný zvon, pokud byl, či souzvuk. V nejvyšším zděném
patře je od výstavby zbudovaná tesařská stolice, na kterou se
zvony zavěšovaly. Na čtyři strany zvonice jsou poměrně velká
gotická okna, aby se zvuk zvonů mohl šířit do všech světových
stran, dnes pod ciferníky.

Když byly vyvinuty kolečkové hodiny, které se dále zlepšovaly,
stavěly se pro jejich nákladnost jen v hlavních městech (jen
závaží ze zvonoviny měla několik metráků - až 600 kg). V Praze
byl postaven orloj v radniční věži Starého Města pražského,
nejstarší dochovaná zmínka o něm je z 9. října roku 1410.
První chronometry pro hodinové věže světské, později i kostelní,
měly ciferníky v kruhu s 24 římskými nebo arabskými číslicemi.
Číslo XXIIII (24) bylo na ciferníku v kruhu nahoře, od něho
vpravo I (1) a XII (12) dole, při začátku dne o půlnoci (podle
pozdějšího německého vzoru) bylo poledne dole. Rafička byla
jedna, na jejím konci byla dlaň s nataženým ukazováčkem
nebo lipový list, později hrot šípu zasahující do číselníku jen
špičkou, aby nebylo zakryto číslo. Na opačném konci rafičky
bylo protizávaží v podobě slunce, které naopak oproti hodině
ukazovalo polohu slunce nad horizontem.

O století později se ciferník zjednodušil, měl jen 12 čísel, k tomu
přibyla krátká malá ručička s menším listem, ukazující čtvrtě
hodiny (Příbram), byla umístěna souose nebo na menším cifer-
níku s římskými číslicemi I, II, III, IIII níže.
Číslice a listy na ciferníku byly velké, kontrastně vybarvené,
některé pozlacené. To vše proto, aby byly rozpoznatelně čitelné
(brýle lidé neměli), alespoň pro mladé s dobrým zrakem
i z dálky, z polí a luk kolem města. Čtvrt a hodinu potvrzovalo
odbíjení zvonu, nulovou hladinu hluku narušoval jen zpěv
ptactva a děvčat. Takovéto hodiny se umísťovaly na věže
do 20. století. Hodiny doma nikdo neměl, později velké stojací
jen pan starosta a pan farář, vše se oznamovalo zvonky,
dodnes se zvoní nejen v kostele, ale i ve škole i v divadle.
Do věže příbramského kostela sv. Jakuba Staršího byly
umístěny kolečkové hodiny asi začátkem 19. století, měly čtyři
ciferníky na světových stranách věže. Natahovaly se ručně
vytahováním závaží ve zvonovém patře věže. V roce 1842 je
opravoval a seřídil pražský hodinář Balke.

Příbramské současné věžní hodiny mají černý ciferník s pozla-
cenými římskými číslicemi a kosočtverci mezi nimi, na vnějším
kruhu dlouhá rafička s velkým pozlaceným listem ukazuje
hodiny a půlhodiny, ve vnitřním kruhu krátká rafička ukazuje
čtvrt hodiny, čtvrtě odtlouká malý „zvon“, hodiny potvrzuje
odbitím velký „zvon“.
V době přestavby věže byl kostel osazen pěti zvony, tři byly
ve zvonici věže (Jakub, vážící více než tunu, Barbora, nejstarší,
ulit r. 1462, v největší bídě po husitských válkách, za vlády krále

Jiřího z Poděbrad mistrem Bartolomějem v Novém Městě
pražském, lidmi nazývaný „Drahoun“, nejmenší byl Jan a dva
malé v sanktusové věžičce, umíráček a klekáníček, oběma se
zvonilo dlouho - přibližně půl hodiny).
V rozích ciferníku číslice znamenají letopočet 1869, kdy byly
osazeny čtyři nové ciferníky a věž dostala nové zastřešení,
kopírující věž (tehdy také jednu přestavěnou) chrámu Panny
Marie před Týnem na Starém Městě pražském, se čtyřmi
tesařsky přistavěnými věžičkami a výškou dvojnásobnou než
byla původní. Ušetřilo se něco na projektu, který napasoval šéf
tesařské firmy Antonín Bastl na rozměry příbramské věže. Tvar
střechy věže se změnil ze sedlové valbové na jehlancový
oktaedr. Uprostřed hřebenu střechy věže byla ještě malá věžička
s bání zakončenou makovicí, naplněnou listinami, na níž byla
kovová dvouhlavá habsburská rakouská orlice a nad ní kříž
s letopočtem 1642.

Krytina střechy věže i kostela byla vyměněna, šindelová za ne-
hořlavou saskou břidlici, která za větru chrastila. Zároveň byly
vyměněny krokve a latě na střeše kostela, shnilé od zatékání.
Ukončení zdiva věže dostalo výraznou hlavní římsu se čtyřmi
tympanony. Stavba kostela (založen byl před více než 800
roky), dostavby a přestavby (i vybavení) byly na účet města
a darů obyvatel, stejně tak tato, provedená v létech 1866 –
1869, kterou odsouhlasilo již volené zastupitelstvo se starostou
Karlem Hailem (1867-1893). Patronace města je vyznačena
čtyřmi městskými erby umístěnými na dveřích věže kostela,
na vítězném oblouku, na konšelské lavici a na kamenné desce
vstupu do krypty.

Slavnostní ukončení prací se konalo 9. října 1869 za hojné
účasti obecenstva, korporací, spolků, hornictva a žactva všech
škol, děkan kostela sv. Jakuba Staršího páter Prokop Ondrák
s kaplany posvětil makovici s uloženými novými písemnostmi
a kříž, orlici nechal vlastenecky odložit do deposit. 
Za doprovodu hudby a zpěvu příbramských sborů Lumíra
a žactva byla makovice s křížem rumpálem vytažena na věž.
Po jejich nasazení na vrchol věže si tesařský mistr Bastl s to-

varyšem Štvánem připili vínem, láhev shodili na vymezené
místo a rozhodili množství posvěcených obrázků. Obrázky
i střepy z lahve sesbíraly děti na památku. Snad některý
Příbramák má ještě obrázek schovaný. Obřad byl ukončen
stejně jako zahájen slavnostním vyzváněním všemi věžními
zvony.
Hodiny se seřizovaly na „pravý slunečnicový čas“, ten je určen
v Příbrami 14° poledníkem východní délky (prochází ulicí
Hornických učňů), kdy stín svislé tyče směřuje v poledne, kdy
je slunce v zenitu, na sever a je nejkratší. Tím v každém městě
ukazovaly věžní hodiny jiný čas.

V říjnu roku 1884 ve Washingtonu se na konferenci (Interna-
tional Meridián Konference, 41 delegátů z 25 států) dohodlo
na „základním poledníku“ určujícím poledne, procházejícím
Londýnskou hvězdárnou Greenwich, kdy na protilehlém
poledníku 180° půlnocí nastává změna data dne. Haiti, Francie
a Brazílie se připojily k dohodě až v roce 1911.
O sedm roků později r. 1891 přijala železniční správa v habs-
burské monarchii jednotný středoevropský čas, podle poled-
níku 15° v.d. (prochází Jindřichovým Hradcem – oltářem
kostela). V roce 1893 (letošní výročí 120 let) byl přijat patent
pro celou monarchii o seřízení hodin na středoevropský čas
SEČ (UTEC+1). V Příbrami musely být hodiny posunuty o čtyři
minuty dopředu, pravé poledne nastává ve 12 hodin a 4 minuty,
to je po odbití a odehrání skladby u vodotrysků na náměstí TGM.

V roce 1916 měl kostelník starost s posouváním hodin podle
zavedeného zimního a letního času, 30. dubna dopředu z 23
na 24 hod. a 30. září dozadu z 24 na 23 hod., tak i další roky.
Lépe to vyřešili v dnešním Rusku, kde mají trvale „letní“ čas,
lidé tak mohou chodit po celý rok, nad 45. rovnoběžkou, ze
škol a zaměstnání za světla, vyjma nejsevernějších oblastí. Ne-
musí si také zvykat na změnu vstávání, přičemž ráno se musí
stejně svítit.

Ve druhé polovině roku 1936 byl kostel elektrifikován, kromě
osvětlení bylo provedeno elektrické natahování hodin a jejich
odzvánění, také elektrické dmychání varhan. Financování bylo
z pojistného za vykradený svatostánek a darů měšťanů.
Výměna krytiny věže, věžičky a střechy trvala od poloviny
července do začátku října. Kostel touto úpravou dostal
reprezentační vzhled jako identifikační objekt našeho města
Příbram a lepší viditelnost věže, když zdi kostela jsou zakryty,
při navýšení budov zástavby náměstí o druhé patro, což se
u některých budov nedodrželo (sekretariát OV KSČ a Agrobanka,
nejlepší by bylo zůstat u prvního patra).
Tato úprava ciferníku a funkce rafiček se zachovala u více
věžních hodin (př. zámek Měšice – zhotovil pražský královský
hodinář Sebastian Londenspergel v r. 1774, Třebíč), některé
radnice podlehly nutkání modernizace a nečtení ciferníku
lidmi, chod ručiček zaměnily nebo vyměnily i ciferník. 
Na svatohorské hodinové věži je jen jeden ciferníkový kruh,
na kterém jsou římské pozlacené číslice I. - XII. a pod každou je
kosočtverec, při jeho zakrytí dlouhou rafičkou můžeme odečíst
5 minut. Na kostelní věži sv. Vojtěcha jsou označeny jen římské
číslice, přidaná velká rafička oběhne ciferník za hodinu, ale
i pěti minuty se musí odhadovat.

S osvětou lidí Příbramska a návštěvníků, jak číst ukazatel času
na příbramské věži, můžeme si hrdě uvědomit, že již naši
předkové v 19. století při pohledu na hodiny mohli říci:
„Bude půl osmé.“ 

Ing. Josef Podlaha
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K I N OD I V A D L O

LISTOPAD|2013

Divadlo
A. Dvořáka Příbram

�Cenu vstupenky určuje vždy distributor filmu.

so    9. | 19:00   GAZDINA ROBA | sk. E � 160, 120 Kč

po  11. | 19:00 KDO JE TADY ŘEDITEL? | sk. N � 160 minut | � 320, 280 Kč

čt   14. | 19:00 POHLEĎ A BUDEŠ UDIVEN | sk. N � 140 minut | � 320, 280 Kč

ne  17. | 15:00   POHÁDKA O STRAŠIDELNÉM NÁDRAŽÍ | sk. D � 50 minut | � 50 Kč 

út   19. | 16:00 ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA | sk. S � 120 minut | � 50 Kč

čt   21. | 19:00  ZDENĚK IZER - „TURNÉ ČTYŘ MŮSTKŮ“ � 190 Kč 

so  23. | 18:00  CIMBÁLOVÁ MUZIKA GRAJCAR � 75 minut | � 220 Kč

po  25. | 19:00    ANNA K & BAND - koncert � 350 Kč

út   26. | 19:00 RANDE S DUCHEM � 120 minut | � 160, 120 Kč 

čt   28. | 17:00   DÁMA S KAMÉLIEMI | sk. KMD 135 minut | � 160, 120 Kč

pá  29. | 19:00 DŮM BERNARDY ALBY - derniéra � 75 minut | � 160, 120 Kč 

pá    1. | 19:30     PÍSNIČKÁŘI SOBĚ
vstupné v předprodeji 130 Kč, na místě 150 Kč, 120 minut

so  16. | 17:00     RYCHLÉ ŠÍPY 2 – SNĚHOVÁ MISE � 105 minut | � 80 Kč

pá  22. | 19:00     NAĎA VÁLOVÁ - koncert � 105 minut | � 150 Kč

so  23. | 19:00     ZA VŠECHNO MŮŽE PRŮVAN! � 90 minut | � 90 Kč

pá  29. | 19:00   PANÍ FANTOMASOVÁ SE ZLOBÍ aneb ZLOČIN V MUZEU ČERSTVÉHO UMĚNÍ � 70 Kč

so  30. | 19:00   XAVIER BAUMAXA - koncert � 90 minut | � 130 Kč 

út     5. | 14:00     POHÁDKA O DOROTCE � 60 minut | � 50 Kč

po  18. | 8:30, 10:30 POHÁDKA O STRAŠIDELNÉM NÁDRAŽÍ � 50 minut | � 50 Kč 

ne   10. | 9:00 PRODEJNÍ TRHY

po   11. | 9:00 PRODEJNÍ TRHY

čt    14. | 9:00 ÚČETNICTVÍ STÁTU A JEHO DOPADY NA ÚSC - seminář

ne   17. | 12:30 SBĚRATELSKÁ BURZA

so   16. | 14:00  PROHLÍDKA DIVADLA � 60 minut | � 50 Kč 

ne   24.| 19:00 CABIRIINY NOCI |Filmové večery v D-klubu
Film patří k nejvýznamnějším dílům režiséra Federica Felliniho.
Líčí několik epizod ze života římské prostitutky (Giulietta Masinová) a její 
zápas  o ztracené iluze. Oscar za nejlepší zahraniční film (1957).          � 50 Kč

st.   27.| 19:00 JAKUB ŠELMECZI QUARTET � 100 Kč

VVELKÁ scéna

mmalá SCÉNA

PPRO školy

eestrádní sál 

DD–KLUB

OOstatní

pá    1./20:00 RIVALOVÉ drama TIT|�110 Kč

so    2./16:00 LETADLA animovaný      CZ|�100 Kč

so    2./19:00 PLÁN ÚTĚKU akční TIT|�110 Kč

ne    3./16:00 ONE DIRECTION: THIS IS US hudební TIT|�100 Kč

st     6./19.00 MACHETE ZABIJÍ akční TIT|�110 Kč 

čt     7./19:00 LÁSKY ČAS (ART) romantický     TIT|�110 Kč

pá   8./20:00 DONŠAJNI komedie CZ|�100 Kč

so   9./19:00 DONŠAJNI komedie CZ|�100 Kč

ne 10./16:00 TOM A JERRY (Zapomenuté pohádky) animovaný        CZ|�80 Kč

út  12./17:00 KOUŘ (Filmy, na které se zapomnělo) hudební CZ|�50 Kč

st  13./19.00 ENDEROVA HRA dobrodružný  TIT|�110 Kč

čt  14./18:00 SNOW FILM FEST (Pořádá Spolek ve čtvrtek) CZ|�80 Kč

pá 15./20:00 ZMIZENÍ krimi TIT|�110 Kč

so  16./16:00 PTAČÍ ÚLET animovaný      CZ|�100 Kč

so 16./19:00 ZMIZENÍ krimi TIT|�110 Kč

ne 17./16:00 DIANA životopisný     TIT|�100 Kč

st  20./19.00 ROZBITÝ SVĚT (ART) drama TIT|�100 Kč

čt  21./18:00 JAKUB VÁGNER (live přednáška rybáře a cestovatele) CZ|�220 Kč 

pá  22./20:00 U KONCE SVĚTA komedie TIT|�110 Kč 

so 23./16:00 HUS I TI HUSITI animovaný      CZ|�120 Kč

so 23./19:00 MAFIÁNOVI komedie TIT|�110 Kč

ne 24./16:00 KAMEŇÁK 4 komedie CZ|�100 Kč

st  27./16.30 LINCOLN (Kinoklub-gymnázium) historický TIT|�50 Kč

st  27./19.00 PŘÍBĚH KMOTRA krimi CZ|�100 Kč

čt  28./19:00 JEN 17 (ART) drama TIT|�100 Kč

pá 29./20:00 HUNGER GAMES: VRAŽEDNÁ POMSTA scifi TIT|�110 Kč 

so 30./19:00 KONZULTANT thriller TIT|�110 Kč

ne   1./16:00 SCOOBY-DOO (Zapomenuté pohádky) animovaný        CZ|�80 Kč
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