Ministr obrany
jednal v Příbrami se starosty

Vážení spoluobčané,
vánoční čas je příležitostí k alespoň krátkému zastavení a zamyšlení se nad tím,
co je pro nás a pro naše blízké důležité.
Po většinu roku je nám to jasné. Povinnost stíhá povinnost a my všechno
musíme stihnout a zvládnout. Vše se neustále zrychluje, jednu informaci
nestihneme vstřebat a už se valí další a další…
Zvláštní, čím blahobytnější společnost, tím více nářků a depresí. Čím to, že právě
mezi těmi nejbohatšími a nejslavnějšími nalezneme nejvíce těch, kterým se
psychika propadla až na dno. Proč právě Ti, kteří dosáhli toho, o čem se
ostatním jen sní, tak často ztratí vůli žít. Možná je to právě proto, že už nemají
o čem snít, po čem toužit, na co se těšit. To se ovšem naprosté většiny z nás zcela
jistě netýká. My si máme naštěstí co přát, máme se o co strachovat a neseme
v sobě spousty nesplněných přání.
Dokud je oč usilovat a čeho se obávat, máme důvod žít a naše životní energie
a inspirace má z čeho čerpat.
Popřejme si proto vzájemně pod stromeček i do dalšího běhu životem co
nejvíce malých i velkých, splněných i nesplněných snů.
Krásné Vánoce.
Jindřich Vařeka jun.

Centrum zdravotních a sociálních služeb města Příbrami
Centrum zdravotních a sociálních služeb města Příbrami by mělo nově
vzniknout reorganizací v oblasti poskytování sociálních a zdravotních
služeb. Nové centrum by mělo zastřešovat řadu odborných pracovišť poskytujících sociální a zdravotní služby, které v průběhu života může potřebovat
každý člověk, pokud se dostane do nepříznivé zdravotní či sociální situace.
“Reorganizace by měla v principu spočívat v tom, že místo několika příspěvkových
organizací vznikne jedna. Tato nová organizace bude pod sebou sdružovat
všechny ostatní: Pečovatelskou službu, Domov pro seniory, Městské jesle a rehabilitační stacionář, Azylový dům, Poradnu města Příbrami, Protialkoholní záchytnou
stanici a také nově chystané Nízkoprahové denní centrum pro bezdomovce,“
nastínil chystané změny starosta města Příbrami Ing. Jindřich Vařeka.
„Chceme, aby se úroveň poskytovaných služeb zvýšila, aby opravdu každý, kdo to
potřebuje, našel pomocnou ruku. Dalším důvodem reorganizace je ekonomická
stránka věci. Cílem je získat na tyto služby co nejvíce peněz z dotačních titulů,
z Norských a Evropských fondů tak, abychom ušetřili peníze z městského rozpočtu,“
pokračuje místostarostka města Bc. Alena Ženíšková.
“Máme v plánu dělat zdravotní a sociální služby efektivněji a kvalitněji. Je důležité,
aby tyto služby byly finančně soběstačnější, a to zejména právě získáváním většího
objemu financí z dotací,” dodal k otázce financování místostarosta města
Mgr. Václav Švenda.
“V tuto chvíli město dotuje jenom pečovatelský dům zhruba 15 miliony korun ročně.
Rádi bychom z dotačních titulů získali co nejvíce, uvidíme, jak budeme úspěšní,“
pokračuje dále starosta města a dodává, že město by mělo udělat vše proto, aby
ze svého rozpočtu platilo na sociální a zdravotní služby co nejméně, ideálně
nulu. „Ale samozřejmě je nejdůležitější to, že v prvé řadě musíme klást důraz
na odborné a na vysoké úrovni poskytované zdravotní a sociální služby a na respektování práva každého občana města na bezpodmínečný přístup k těm nejelementárnějším službám zachovávajícím lidskou důstojnost,“ zdůraznil na závěr
starosta Jindřich Vařeka.

Na pozvání starosty Příbrami pana Ing. Jindřicha Vařeky uskutečnil krátkou návštěvu
Příbrami ministr obrany pan Martin Stropnický. Setkal se nejprve se starostou
města a následně spolu s ním a svým doprovodem se ve velké zasedací místnosti
MěÚ na nám. TGM zúčastnil jednání se starosty obcí s rozšířenou působností Příbram,
které přímo sousedí s Vojenským újezdem Brdy.
O jeho zrušení nyní jedná PS Parlamentu ČR a pan ministr využil návštěvu Příbrami
k tomu, aby objasnil zúčastněným starostům situaci, v jaké se celý proces tzv. optimalizace vojenských újezdů nachází.
Pan ministr důrazně připomněl, že k rozhodnutí zrušit Vojenský újezd Brdy směřovalo
doporučení armádních expertů, kteří tento vojenský výcvikový prostor jednoznačně
a na základě řady nejrůznějších kritérií (vojenských, ekonomických i právních)
označili za zbytný pro Armádu ČR.
Dle specialistů Armády ČR a Ministerstva obrany ČR je třeba posuzovat tuto věc
v širokém kontextu a nelze vytrhávat jednotlivá kritéria a hlediska ze souvislostí
a vnímat je izolovaně, jak někteří politici a představitelé obcí bohužel činí. Zmínil se
o tom, že Česká republika má zcela naddimenzovanou rozlohu vojenských újezdů
oproti ostatním zemím aliance. Neodpovídá našim současným ani budoucím
potřebám
a tento stav
označil i za
přežitek z dob
Varšavské
smlouvy, kdy
v
armádě
sloužilo desetkrát víc příslušníků, než
je tomu dnes.
Ministerstvo
obrany
je
připraveno
a ochotno jednat s obcemi,
jichž se rušení
újezdu týká,
o praktických
otázkách spojených s jeho
transformací
a v tomto směru
jim maximálně dle svých možností vyhovět.
Nemůže však přistoupit na to, aby od základního záměru, jímž je zrušení Vojenského
újezdu Brdy, upustilo. Z toho je třeba vycházet při dalších jednáních a považovat
tuto skutečnost za danou a nepodkročitelnou.
Pan ministr se obává, že odpor některých osob k rušení vojenského újezdu je
motivován ryze osobními zájmy. To se týká jak některých místních obyvatel a jejich
představitelů, tak i některých vrcholných politiků.
Ministerstvo obrany si je dobře vědomo, že se na území Vojenského újezdu Brdy
nachází cenná a relativně zachovalá příroda, která si zaslouží důslednou ochranu.
Tu jí doposud v jisté míře poskytoval režim vojenského újezdu. Armáda však není
povolána ani k ochraně, ani k péči o přírodu, nemá k tomu potřebné personální, technické ani legislativní nástroje a prostředky, na rozdíl od institucí, povolaných k těmto
úkolům zákonem. Proto ve shodě s Ministerstvem životního prostředí a v souladu
s přáním většiny veřejnosti paralelně s rušením Vojenského újezdu Brdy probíhá také
proces vyhlašování Chráněné krajinné oblasti Brdy (CHKO), která nejen zajistí potřebnou
ochranu a péči o přírodu, ale umožní ji užívat všem disciplinovaným návštěvníkům.
Návrh na vynětí otázky Vojenského újezdu Brdy z projednávaného zákona označil
ministr za nesystémový a chybný, mj. i proto, že by tak byla dále porušována práva
občanů, kteří na území újezdu žijí.
Spor mezi Středočeským a Plzeňským krajem o vedení vzájemné hranice v oblasti
Brd by neměl blokovat přijetí zákona a může být vyřešen i později, mimo jeho rámec.
Samotné přijetí zákona o optimalizaci vojenských újezdů již nelze dál odsouvat,
protože se tím prodlužuje postavení obyvatel vojenských újezdů v rozporu s naším
právním pořádkem i obecný pocit právní nejistoty jak obyvatel újezdů, tak těch
občanů, kteří žijí v jejich okolí.
Pan ministr také ocenil vstřícný postoj nového vedení Příbrami, které na rozdíl
od svých předchůdců plně respektuje záměr ministerstva a Vlády ČR ohledně rušení
Vojenského újezdu Brdy a vzniku CHKO a podporuje jej. Vidí v tomto procesu i příležitost, jak s předpokládaným nárůstem turismu v regionu přiměřeně řešit i vysokou
nezaměstnanost, která Příbramsko tíží už dlouhou řadu let.
Nový starosta Příbrami pan Ing. Jindřich Vařeka ministrova slova potvrdil. Připomněl,
že nová radniční koalice svůj postoj k rušení Vojenského újezdu Brdy a vzniku CHKO
jasně vyjádřila již před komunálními volbami, na rozdíl od jiných obcí a měst regionu,
kde nebyl postoj k rušení VÚ Brdy předmětem volebních programů kandidujících
stran. V krátké neformální besedě, následující po oficiálním zakončení setkání pana
ministra a starosty Příbrami s ostatními představiteli obcí, se k řadě jejich připomínek
a otázek vyjádřil velmi jasně a s hlubokou znalostí věci člen doprovodu pana ministra
předseda Komise pro optimalizaci vojenských újezdů pan Ing. Vladimír Kazatel.
Následoval brífink s představiteli médií, kde jak pan ministr, tak starosta Příbrami
zodpověděli řadu jejich otázek. Mj. se pan ministr vyjádřil i k probíhající pyrotechnické očistě Brd a uvedl, že bude v potřebném rozsahu dokončena podle
schváleného harmonogramu do konce roku 2017. Podle toho, jak bude pyrotechnická očista probíhat, bude postupně zpřístupňováno území zrušeného vojenského
újezdu veřejnosti.
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Dne 8. 11. v 11.25 hod. kontaktoval tísňovou linku
Městské policie Příbram operační důstojník Policie
ČR a žádal o pomoc při zákroku proti dvěma osobám,
které v Uranu v Plzeňské ulici odcizily cigarety
a poté uprchly směrem na Ryneček. Na místo
okamžitě vyjela hlídka MP a na Rynečku se připojila
k hlídce policie, která požádala strážníky o asistenci
při převozu zadrženého 25letého muže na Obvodní
oddělení Policie ČR v Příbrami. Hlídka MP muže
převezla na Obvodní oddělení Policie za účelem
dalšího vyšetřování.
Dne 8. 11. v 19.50 hod. oznámil telefonicky na služebnu Městské policie Příbram muž z Příbrami VII, že
má obavu o zdraví svého souseda, jelikož mu
dotyčný nezvedá telefon. Na uvedenou adresu byla
neprodleně vyslána hlídka MP. Vzhledem k tomu, že
se ani strážníkům nepodařilo pána kontaktovat,
přivolali jednotku hasičů a záchrannou zdravotnickou
službu. Po otevření bytu byl 83letý muž nalezen
v pokoji, kde byl zaklíněn mezi postelí a nočním
stolkem. Záchranná zdravotnická služba ho následně
převezla k ošetření do Oblastní nemocnice Příbram.
Dne 9. 11. v 1.40 hod. kontaktoval telefonicky
služebnu Městské policie Příbram operační důstojník
Policie ČR a žádal o vyslání hlídky MP k prověření
objektu mateřské školky naproti 7. ZŠ, kde se dle
oznámení měly z objektu ozývat hlasité rány.
Na místo ihned vyjela hlídka MP a společně s hlídkou policie začala provádět kontrolu objektu.
Na střeše rehabilitačního centra zahlédl strážník dvě
osoby, které vyzval, aby slezly dolů. Hlídka Policie ČR

následným ztotožněním osob zjistila, že jde o dva
mladíky ve věku 18 let. Kontrolou objektu nebylo
zjištěno viditelné narušení ani škoda na majetku.
Dne 12. 11. ve 4.17 hod. zahlédla stálá služba
Městské policie Příbram na monitoru kamerového
systému dvě osoby, které se pohybovaly Pražskou
ulicí a nahlížely do obchodů a do automobilů.
Na místo byla ihned vyslána hlídka MP, která zastihla
17letou dívku a 13letého chlapce na náměstí TGM.,
sedící na hromadě navezeného sněhu. Kontrolou
Pražské ulice nezjistili strážníci žádnou škodu
na majetku. Z tohoto důvodu vyzvali dívku, aby se
odebrala do místa bydliště. Třináctiletého chlapce
převezla hlídka MP na Obvodní oddělení Policie ČR
v Příbrami a po ověření jeho totožnosti ho odvezla
domů, kde ho předala do péče matky.
Dne 15. 11. v 8.47 hod. oznámila na tísňovou linku
Městské policie Příbram žena z Milínské ulice, že ji
v chodbě domu pokousal pes její sousedky. Hlídka
MP po příjezdu na uvedenou adresu zjistila, že
napadená 49letá žena má dvě krvácející ranky
a pohmožděniny na pravém koleni. Poškozená
odmítla převoz do nemocnice s tím, že ji tam
odveze její dcera. Strážníci ženu poučili o dalším
postupu řešení celé záležitosti. Na místě se zdržovala i 60letá majitelka psa, která přislíbila, že
neprodleně zajistí potvrzení o očkování psa a toto
následně předloží poškozené.
Bc. Ladislav Hadrbolec
manažer prevence kriminality

Ocenění bezplatných dárců krve
Dne 25. 11. 2014 uspořádal Oblastní spolek
Českého červeného kříže Příbram slavnostní
ocenění bezplatných dárců krve z příbramského okresu. Akce se konala jako tradičně
v příbramském Zámečku – Ernestinu.
Celkem se konaly čtyři obřady. V prvním
a druhém byli oceněni dárci stříbrnou plaketou
Prof. Jana Janského za 20 bezplatných odběrů
krve, ve třetím zlatou plaketou za 40 odběrů
a na závěr byli odměněni dárci zlatým křížem III.
a II. stupně za 80 a 120 bezplatných odběrů
krve.
Celkem bylo oceněno 113 dárců, 63 dárců
stříbrnou plaketou, 39 dárců zlatou plaketou,
8 dárců zlatým křížem III. stupně a 4 dárci
zlatým křížem II. stupně. Nejmladší dárkyni
oceněné stříbrnou plaketou bylo 24 let a nejstaršímu dárci, který obdržel zlatý kříž II. stupně,
bylo 63 let.
Na slavnostním aktu byli přítomni zástupci
Českého červeného kříže Příbram – ředitelka
Simona Pospíšilová a místopředseda OVR ČCR

Miloslav Pštross. Slavnostní řeč pronesl zastupitel města Příbram MUDr. Ivan Šedivý. Dále se
slavnosti zúčastnili sestřičky z transfúzního
oddělení Oblastní nemocnice Příbram a zástupci
zdravotních pojišťoven.
Kromě samotného ocenění dárci obdrželi dar
od ČČK Příbram, sponzorů, města Příbram
a zdravotních pojišťoven.
Simona Pospíšilová

Letošní sbírka přinesla 1 550 kg potravin
Farní charita Příbram se společně s příbramskou prodejnou Tesco v sobotu 22. listopadu zapojily do Národní
potravinové sbírky 2014. Během ní mohli lidé v příbramském supermarketu na Zdaboři nakoupit a následně
darovat jídlo potřebným. Během celého dne se nakonec v Příbrami podařilo vybrat 1550 kg potravin. Garantem
sbírky byla místostarostka města Příbrami Alena Ženíšková.
V České republice se letos při Národní potravinové sbírce vybralo celkem 173 tun potravin - téměř třikrát
více než vloni. Nakupující za jediný den darovali 146 tun (vloni 55 tun), firmy navíc přispěly 25,5 tunami
(vloni 11 tun). A na internetu přes server damejidlo.cz lidé darovali v přepočtu další 1,6 tuny jídla. Pro představu: celkové vybrané množství se rovná přibližně 350 tisícům porcí jídla.
„Počet lidí v Příbrami, kteří potřebují využívat potraviny z potravinové banky, neustále stoupá – jedná se přibližně
o 20 procent populace Příbramska. Tuto skupinu tvoří především matky samoživitelky, lidé bez domova nebo
senioři,“ informovala již dříve místostarostka Alena Ženíšková, koordinátorka a garant sbírky.
A jak samotná sbírka v Příbrami probíhala? Lidé nakoupili dle vlastního výběru trvanlivé potraviny, které
po zaplacení předali za pokladnami pracovníkům Charity Příbram a dobrovolníkům. Akce začala v osm
hodin ráno a skončila v osm hodin večer. Dobrovolníci u vchodu rozdávali veřejnosti letáčky se seznamem
konkrétních vhodných potravin. V tomto seznamu byly například konzervy, sáčkové polévky, trvanlivé
uzeniny, cukr, luštěniny, těstoviny, rýže, olej, sirupy, kompoty, čaj, mouka, krupička, piškoty, cukrovinky
nebo cereálie.
„Velmi děkujeme všem dobrovolníkům, Charitě Příbram, manažerovi Tesca p. Šťástkovi i všem Příbramákům
a přespolním za to, že se do Národní potravinové sbírky zapojili a že nákupem potravin podali pomocnou ruku
všem potřebným. Patří jim za to opravdu velké poděkování,“ uvedla Alena Ženíšková, místostarostka Příbrami.
O projektu Potraviny pomáhají
22. listopadu 2014 se uskutečnil již druhý ročník Národní potravinové sbírky. Tuto sbírku v rámci
projektu Potraviny pomáhají organizuje odborná platforma Byznys pro společnost společně s Českou
federací potravinových bank a Armádou spásy. Akce proběhla po celé České republice ve více než 160
prodejnách obchodních řetězců Tesco, Kaufland, Penny Market, Globus a Albert a ve všech prodejnách DM.
Stejně jako minulý rok zde byla možnosti koupit a darovat trvanlivé potraviny na pomoc lidem v nouzi
v charitativních zařízeních daného
kraje. Sbírka spolu s projektem
Potraviny pomáhají upozorňuje
na nedostatek potravin mezi
některými skupinami obyvatel,
jako jsou senioři, matky s dětmi
nebo rodiny v tísni a umožňuje projevit solidaritu a pomoc konkrétním a adresným způsobem.
V loňském roce se v rámci Národní
potravinové sbírky vybralo více
než 66 tun potravin, které byly
následně rozvezeny matkám s dětmi v azylových domech, lidem bez
domova, dětem do dětských
domovů a dalším potřebným, jako
například lidem s fyzickým či mentálním postižením. Část potravin
putovala i do nízkoprahových
zařízení.
Více informací naleznete zde:
www.potravinypomahaji.cz

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY

Součástí Městského programu prevence kriminality pro rok 2014 byly projekty
z oblasti sociální prevence, a to: „Asistenti prevence kriminality“, „Odborná
profesní příprava strážníků MP a policistů PČR“ a „Projekt Sdílení“.
Asistenti prevence kriminality
Město Příbram v posledních letech řešilo řadu problémů s přibývajícími lokalitami
s možným sociálním vyloučením a také sociálně vyloučenými objekty. Z tohoto
důvodu městská policie zpracovala projekt, na jehož základě došlo ke vzniku dvou
pracovních pozic asistentů prevence kriminality. V měsíci dubnu 2014 proběhlo
dvoukolové výběrové řízení, z kterého výběrová komise vybrala pět uchazečů, kteří
se následně zúčastnili základního vstupního školení pod vedením zkušeného
lektora PhDr. Zdeňka Pankráce, kvalifikovaného odborníka v problematice
prevence kriminality a asistentů prevence kriminality.
Po tomto školení byli následně doporučeni a vybráni dva uchazeči, kteří v květnu
nastoupili na pracovní pozice asistentů prevence kriminality. Od této chvíle
dohlíželi asistenti například na veřejný pořádek a čistotu veřejných prostranství,
působili nejen v rizikových lokalitách a lokalitách ohrožených sociálním
vyloučením, ale prováděli i kontrolní a pochůzkovou činnost společně se strážníky
MP, aby získali odborný základ a větší respekt. Rovněž si museli získat důvěru
problémových rodin. Jelikož se asistenti prevence kriminality dobře osvědčili
a jejich činnost je kladně hodnocena, uvažuje město Příbram o realizaci tohoto
projektu i v příštím roce.
Odborná profesní příprava strážníků MP a policistů Policie ČR
Mezi převládající hrozby a rizika v rámci hodnocení bezpečnostní situace ve městě
patřila v poslední době také vzrůstající agresivita mladistvých, nárůst drobné
majetkové trestné činnosti sběračů kovů, majetková trestná činnost drogově
a jinak závislých. S nárůstem kriminality docházelo k tomu, že na příslušníky
bezpečnostních složek byly kladeny stále větší nároky, které byli ze zákona povinni
plnit, a zároveň se na příslušníky obecních a městských policií obracelo stále více
občanů s žádostí o pomoc v nejrůznějších záležitostech. V loňském roce proběhla
mezi strážníky MP Příbram jednoduchá anonymní anketa, ze které vyplynulo, že
strážníci považují další profesní vzdělávání za velmi potřebné a jsou ochotni se ho
zúčastnit. Z tohoto důvodu zařadilo Město Příbram do Městského programu
prevence kriminality pro rok 2014 projekt s názvem „Odborná profesní příprava
strážníků MP a policistů PČR“.
Projekt se uskuteční ve spolupráci s Odborem prevence kriminality MV. Jeho hlavní
těžiště je v aplikaci jednotlivých metod a forem primární a situační prevence
se zaměřením na obtížně přizpůsobivé občany, sociálně vyloučené lokality a místa
ohrožená vznikem sociálně vyloučených lokalit. Projekt je tedy zejména zaměřen
na zvládání typových, nestandardních situací a minimalizaci profesních selhání
strážníků a policistů, na praktický nácvik doporučených metod a forem primární
a situační prevence včetně eliminace sociálně rizikových jevů, na definování
hrozeb, rizik, cílové skupiny, metod a forem kriminality ve vztahu k sociálně
vyloučeným lokalitám. V měsíci prosinci proběhne seminář, v rámci kterého
strážníci a policisté získají informace, jak co nejlépe zvládat práci s nepřizpůsobivými
jedinci, jak minimalizovat vznik konfliktních situací a vyvarovat se profesnímu
selhání.
Projekt Sdílení
Ve spolupráci s odbornými pracovníky Střediska výchovné péče a odboru
sociálních věcí a zdravotnictví navázalo město Příbram na realizaci projektu
„Sdílení“, který je zaměřený na komplexní práci s rodinami, u nichž je riziko výskytu
kriminálního chování u jejich členů. Do projektu byly zařazeny zejména rodiny,
na které se dle zákona zaměřovala sociálně-právní ochrana dětí a měl za úkol
pomoct rodičům nebo dětem získávat kompetence, které by jim umožnily
uvědomovat si svá práva a povinnosti. Rodiny zapojené do projektu prošly před
zařazením do projektu motivačním pohovorem, kde jim byly sděleny informace
ohledně rozsahu vzájemné spolupráce. V průběhu realizace projektu se s dětmi
z rodin zapojených do projektu kontinuálně pracovalo v rámci dětských růstových
skupin zaměřených na rozvoj sociálních dovedností a zmírnění poruch chování
dětí. V rámci projektu se uskutečnily i dva víkendové pobyty celých rodin, které
byly zaměřené na kultivaci vzájemných rodinných vztahů a umění společně sdílet
volný čas. Jeden z těchto pobytů byl úspěšně zrealizován v měsíci listopadu.
Již od roku 2009 realizuje město Příbram letní pobyty pro děti, které se doposud
vždy setkaly s velkým ohlasem jak u dětí, tak i jejich rodičů. I v letošním roce
zažádalo město Příbram v rámci Městského programu prevence kriminality
o dotaci na realizaci Letního pobytu pro děti-klienty SVP. Na základě vyhodnocení
komise celorepublikového výboru MV ČR však nebyla požadovaná dotace
poskytnuta. Vzhledem k této skutečnosti převzal nad realizací Letního sociálněrehabilitačního pobytu pro děti-klienty SVP záštitu starosta města Ing. Pavel Pikrt,
kdy bylo rozhodnuto, že letní pobyt bude hrazen z rozpočtu města, z finančních
prostředků určených na prevenci kriminality. Tábor pro uzavřenou skupinu dvaceti
dětí se uskutečnil v termínu od 16. do 23. srpna ve srubové chatě „Na Dědku“
ve Vacíkově, nedaleko Rožmitálu pod Třemšínem. Stejně jako v předchozích letech
byl pobyt veden pětičlenným týmem vedoucích, v čele s hlavní vedoucí
Mgr. Apeltauerovou, který má s realizací dětských táborů již mnohaleté zkušenosti.
Město Příbram dlouhodobě spolupracuje s občanským sdružením Tilius a společně
s ním uspořádalo od roku 2008 již několik kurzů sebeobrany pro ženy a v loňském
a letošním roce i kurz sebeobrany pro seniory. Členové o. s. Tilius mají už
dlouholeté zkušenosti s realizací kurzů sebeobrany pro různé cílové skupiny. Kurz
sebeobrany pro ženy se uskutečnil stejně jako v předchozích letech v měsíci září
a na jednotlivé lekce mohly ženy docházet opět do tělocvičny v objektu bývalé
8. Základní školy v Žežické ulici.
S úspěchem proběhl i kurz sebeobrany pro seniory, který byl navržen tak, aby se
jeho účastníci naučili adekvátně reagovat na jednání pachatelů protiprávní
činnosti a pomocí znalostí osvojených v kurzu mohli svým postojem a chováním co
nejvíce ztížit případnému pachateli jeho konání. Nácvik sebeobrany byl samozřejmě
přizpůsoben zdravotnímu stavu a pohybové možnosti účastníků kurzu.
Bc. Ladislav Hadrbolec
manžer prevence kriminality

FARMÁŘSKÉ TRHY OBORA PŘÍBRAM
Rok utekl jako voda a před námi jsou poslední letošní farmářské trhy
tak trochu laděné do vánoční atmosféry a pohody. Avšak POZOR!
Tentokrát se uskuteční o týden dříve než obvykle, a to již v sobotu
13. prosince 2014 tradičně v areálu Hořejší Obory.
Od 8 hodin si můžete prohlédnout více jak 40 prodejních stánků
a zakoupit nabízené produkty, jako např. výborné uzeniny, domácí
chléb, zákusky, produkty z rakytníku, med a výrobky z něj, mošty,
ovoce a zeleninu (pokud nás nezaskočí mrazivý den).
Zakoupit můžete vynikající kávu praženou a mletou přímo
ve stánku, nebo se zahřát horkou medovinou. V nabídce bude
i výborné vánoční cukroví, domácí těstoviny, bylinky.
Ani o občerstvení nebude nouze. Kromě tradičního stánku s pečenými
klobásami můžete ochutnat čerstvou polévku z kotlíku. Doporučujeme zastavit se i u stánku, kde si můžete zakoupit velice chutné
špecle.
Neváhejte a navštivte poslední farmářské trhy v tomto roce. Určitě
nebudete litovat.
Za realizační tým Ing. Ota Hauptmann

Uctění výročí 11. 11. 1918

P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
A NTONÍN S YRŮČEK
HUDEBNÍ SKLADATEL A VYŠEHRADSKÝ REGENSCHORI
1715 ? - 1762

Ačkoliv Svatá Hora nad Příbramí je místem, kde zní hudba každodenně, a to již nejméně
350 let, víme toho o jejím provozování především ze starších dob velmi málo. Je to především kvůli zničení svatohorského hudebního archivu, o kterém máme poslední kusé
zprávy ze 60. let 20. století.
Jednou z mála jistot v bádání o svatohorské hudbě doby baroka je existence Korunovační
mše od Antonína Syrůčka, pravděpodobně z roku 1762. Jak sám název skladby napovídá,
jednalo se o mši napsanou přímo pro Svatou Horu a ku příležitosti svátku výročí Korunovace sošky P. Marie, ke které došlo prvně v roce 1732. Mše tedy byla napsána cca 30 let
po této události.
Co však víme o autorovi mše? Mnoho toho není. Datum narození je přibližné, místo
neznáme. Působil především na Vyšehradě u Prahy jako ředitel kůru (regenschori), a to
plných 23 let. Pravděpodobně zde byl i varhaníkem a učitelem. Vzhledem k významu
vyšehradské kapituly se jednalo o prestižní a dostatečným platem zajištěné místo. Spekuluje se, že Syrůček byl absolventem jezuitské nebo piaristické školy, protože k získání
místa regenschoriho u významného chrámu, jakým katedrála sv. Petra a Pavla
na Vyšehradě je, musel mít uchazeč skutečně dobré předpoklady, včetně odpovídajícího
vzdělání a praxe.
Stopy po provozování Syrůčkovy hudby lze nalézt ještě v dalších pražských klášterech,
např. u alžbětinek Na Slupi či u minoritů u sv. Jakuba. Svatá Hora je jediným mimopražským místem, kde je zaznamenáno dobové provozování jeho hudby.
Během svého života napsal Antonín Syrůček řadu mší, což je vzhledem k jeho zaměstnavateli pochopitelné. Dnes je většina z nich součástí Horníkovy sbírky, uložené v Národním
muzeu. Mezi nimi je i ona mše svatohorská. Většina jeho mší je určená ke zvláštním
příležitostem, významným svátkům, jakými jsou např. Vánoce, Velikonoce aj. Svatohorská
korunovační mše a vánoční Missa betlehemica (ve které autor mj. použil citace řady
barokních koled) jsou pak považovány za jeho dvě vrcholná díla. Betlémská mše dosáhla
i mírné proslulosti a bývala v minulosti hrána relativně často. Naprostá většina dalších
Syrůčkových skladeb je rovněž duchovního rázu – jsou to různé hymny, litanie, zdrávasy
a další vokálně-instrumentální chrámová díla.
Jak se Syrůček dostal ke svatohorské tematice, nevíme, možných vysvětlení je několik.
To nejméně pravděpodobné je, že by se jednalo o jeho vlastní iniciativu, např. pod dojmem
vykonané pouti. Spíše šlo o komerční zakázku pro některého ze svatohorských příznivců.
Je možné, že jím mohl být jeden z vyšehradských kanovníků (= duchovních, příslušných
ke konkrétní kapitule), snad Prokop Jan Nepomuk Schuknecht, kterému Syrůček řadu
svých skladeb věnoval a kterému nakonec v předtuše své smrti odkázal své dílo v úplnosti.
Syrůček zemřel poměrně mlád, ve věku 47 let. Snad podlehl některé z epidemií, které se
tehdy Čechami šířily vlivem probíhajících válek o rakouské dědictví. Jisté je, že jeho skladby
záhy upadly v zapomenutí. S výjimkou několika málo zmínek v odborné literatuře se
o něm nevědělo. Je proto potěšující, že se v roce 2011 konala na Svaté Hoře obnovená
premiéra Syrůčkovy korunovační mše, jejíž moderní spartace je nyní k dispozici i pro ostatní
zájemce.

Daniel Doležal

PROSINCOVÉ

KALENDÁRIUM

2. 12. 1894

se na Březových Horách narodil František
Matula, český montanista.

3. 12. 1964

zemřel Bohumil Schweigstill, příbramský
spisovatel knih pro mládež.

Příbramský Big Band odehrál v příbramském
divadle svůj druhý vánoční koncert - se zpěvačkou
Hanou Křížkovou a hosty Janou Koubkovou,
Pavlem Jurkovičem a Josefem Vejvodou.

23. 12. 1974

Vánoce - oslavy zimního slunovratu
Zimní slunovrat (na jižní polokouli letní) na nultém poledníku letos nastane ve 23:03 UT
= GMT (Universal Time - Greenwich Mean Time), v ČR na 15. poledníku už bude o hodinu
více, a to 22. prosince 00:03. Zimní slunovrat je ten časový okamžik, kdy severní část osy
zeměkoule je nejvíce odkloněna od Slunce a jižní část nejvíce přikloněna k Slunci.
Při eliptické dráze oběhu Země kolem Slunce v prosincovém slunovratu je mu blíže,
musí se tudíž pohybovat rychleji, aby ji nepřitáhlo, a v červnovém slunovratu naopak je
vzdálenější a musí se pohybovat pomaleji, aby neuletěla. Tím máme v ČR a na severní
polokouli kratší zimu a delší léto. Na jižní polokouli je tomu naopak, kratší léto, delší
zima, takto postižena je jen nejjižnější část Chile, Argentiny a Nového Zélandu.
V příbramských kostelech se na Vánoce stavějí betlémy (město Betlém = česky - dům
chleba) s daráky a jesličkami a v nich narozeným Ježíškem Nazaretským, podle evangelia Matouše a Lukáše. Betlémy názorně ukazují andělem provolávajícím „Sláva
na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle“, že ctnostným chováním lze
dosáhnout šťastného života. Přidávají se tři mudrci – králové z východu přinášející dary
- zlato, kadidlo a myrhu obdarovávajíce jimi Ježíška. Betlémy v kostelech sv. Jakuba
(na snímku) a sv. Vojtěcha jsou již letité, ukazují zdatnost a umění příbramských řezbářů.
V poslední době se přidává i perníkový betlém, ten je čerstvý.

podnik Uranové doly Příbram splnil úkoly
celoročního plánu.

10. 12. 2004

na Gymnáziu Příbram začal dvoudenní
seminář o otroctví, jehož se zúčastnili mj.
Otakar Motejl a Jaroslav Moserová.

13. 12. 1714

nejvyšší mincmistr odvolal z funkce příbramského primase Lorence pro špatné řízení
města a osobní prospěchářství.

13. 12. 1914

17. 12. 1984

Na příbramském hřbitově bylo připomenuto výročí příměří – zastavení bojů na všech frontách
Velké války (po roce 1940 přejmenované na I. světovou válku), které nastalo 11. listopadu
v 11.11 hodin. Tím skončilo zabíjení, mrzačení, zraňování a útrapy milionů lidí na celém světě.
Tento den uctívají lidé na celém světě tím, že chodí s prapory a vlajkami na vojenské i občanské
hřbitovy, kde jsou oběti Velké války uloženy, stejně tak k památníkům této pohromy, proslovy si
připomínají tuto trpkou dobu, někde navštěvují bojiště, kde jejich předkové trpěli nebo byli
zabiti. Velká válka přinesla hromadné zabíjení plynem a podzemními výbuchy.
Již několik dní před každoročním výročím si lidé připínají na obleky na straně srdce květ vlčího
máku se stužkou. Na hrobě legionáře Josefa Kubelky v Příbrami byla odhalena nová deska
s reliéfem, nahrazující poškozenou desku vandalem. Skauti uctili i památku vojínů zemřelých
na následky zranění v příbramském špitále zřízeném ve škole, u hrobu se sochou vojína
benešovského 102. pluku od Václava Šáry.
Ing. Josef Podlaha

29. 12. 1934
v Praze zemřel Alois Bouda, výtvarník,
výtvarný teoretik a učitel kreslení, otec
slavného Cyrila Boudy, který na přelomu 19. a 20.
století působil na příbramských školách.

31. 12. 1954

K tomuto dni měla Příbram 16 061 obyvatel.

30. 12. 1904

se konala v Příbrami třídenní mohutná
oslava 75. výročí založení Báňské akademie Vysoké školy báňské.

byla z úsporných důvodů zrušena příbramská Horní kapela, kterou platil zdejší báňský
podnik.

Daniel Doležal

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice pořádá
Dny otevřených dveří: 23. 1. 2015 od 13 do 16 h, 24. 1. 2015 od 9 do 11 h
Po telefonické domluvě Vás rádi provedeme školou a podáme informace
i mimo dny otevřených dveří. Pozn.: V každou celou hodinu proběhne
informační schůzka, po ní následuje prohlídka školy.
Gymnázium Příbram, Legionářů 402
Vás srdečně zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Sobota 24. 1. 2015 8:00 – 12:00 prohlídka školy
Těšíme se na Vaši účast.

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: 13. 1. 2015 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

V den zimního slunovratu prochází ranní sluneční paprsek oknem v jižní šikmé stěně
a dopadá na mensu – oltářní stůl, kde pozdvihuje kněz chléb a víno. To nabádá za dlouhých
večerů k četbě, učení, studiu a bádání pod patronací Ducha svatého. Přístup paprsků
vycházejícího slunce do oken závěru presbyteria byl zajištěn okolním hřbitovem
a nízkou zástavbou na nižší úrovni terénu. V Příbrami i v jiných městech již tomu tak
není, navýšená okolní zástavba zacloňuje okna kostela.
Výzdoba Pražské ulice a náměstí TGM se přizpůsobuje současnému trendu.
Hornické muzeum Příbram se každoročně připojuje se sbírkovými betlémy vystavenými
v Galerii Františka Drtikola Příbram v Zámečku-Ernestinu, které bychom také neměli
opomenout si prohlídnout.
Ing. Josef Podlaha

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM , A. S.
Oblastní nemocnice Příbram

Dárkové
rozšiřujepoukazy
služby stravovvacího
lékárněprovozu
nemocnice
směrem

k veřejnosti
Lékárna
Oblastní nemocnice
Příbram nabízí možnost
Od 1. března
2012 rozšiřuje
nákupu
dárkových
poukazů
Oblastní
nemocnice
v hodnotě 300,- Kč a Příbram,
500,- Kč.
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peníze a zákazník si zboží může odnést domů,
stejně jako sníst ho v prostorách jídelny.
V nabídce jsou například: přesnídávkové
polévky (gulášová, čočková, dršťková, apod.),
zeleninové i ovocné saláty, dezerty (panna cotta,
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Vážení
čtenářiKahanu,
Kahanu,
Vážení
čtenáři
OHK
Příbram
v vrátila
průběhu
ráda
bych
se ještě
ke ledna
zhodtiramisu, apod.), sladké i slané záviny, řízky,
a února
seminářů,
nocení
11.uskutečnila
ročníku šest
kuželkového
o kterýchpro
jste již
byli informováni.
bramboráky, obložené bagety a další. Součástí
turnaje
členy
příbramské
Na
jaro 2012
připravujeme
velký
akcí,2014.
ze kterých
si snad
každý
nabídky jsou i nápoje, mléčné výrobky,
komory
a hosty,
který seopět
konal
7. balíček
listopadu
Kuželna
Kovohutí
vybere
své.
cukrovinky, atd.
přímoto„praskala
ve švech“. Akce se zúčastnila zhruba padesátka
Nyní
poskytnu
krátký
přehled
a postupně se budu k jednotlivým akcím
Vzhledem k tomu, že naprostá většina občerzástupců
firem
z našeho
regionu.
podrobněji.
Letošní
ročník svou účastí obohatili i pánové Ing. Jindřich Vařeka a Mgr. Václav
stvení je vyráběna vlastními zaměstnanci vracet
března kteří
2012 po
– „Právo
pro obchodníky
nikoliv
obchodníci
pronejvýznamnější
právníky“. To je první
Švenda,
letošních
komunálních
volbách
usedli na
posty
nemocnice, jsou ceny zboží i výrobků více než 5.
zna
řady
seminářů, který
má Věřím,
účastníky
seznámit
s letech
těmi nejzákladnějšími
principy
právaa avstřícjeho
příbramské
radnici.
že
opět
po
podnikatelé
pocítí
zájem
příznivé.
praktickými
dopady, ze
tj. asi
budeme
bourat mýty
a chybné (byť zažité a oblíbené) omyly.
nost
ke
spolupráci
strany
příbramské
radnice.
Novou službu mohou využít sami pacienti hos- Interaktivní seminář povede náš člen pan Mgr. Vladimír Syruček, rozhodce AD HOC. Seminář
nyní k výsledkům. V obrovské konkurenci 44 hrajících účastníků první místo vypitalizovaní i ambulantní, jejich doprovod či jeA
vhodnýIng.
zvláště
obchodníky
a podnikatele.
Pro členy
Příbram
je seminář
zdarma.
bojoval
JánnaPajtai,
jednatel
CVP Galvanika,
s. r. OHK
o., na
druhém
místě se
umístil
návštěvy, stejně jako pracovníci probíhající 15.
března
2012
– „ zZnalecký
posudek,
jaká
přánípříčku
zadavatelů
a jakápan
je realita“Mgr.
Zdeněk
Fencl
firmy Nohel
Garden,
a. jsou
s., a třetí
si zasloužil
Jaroslav
David
nemocniční rekonstrukce nebo kdokoli jiný, přednáší
Škudrnasoudní
z firmyznalec
PBtisk,
a. s.Kaftan a seminář by měl být veden v podobném duchu jako
předchozí.
Členové
OHKpěkné
Příbram
mají opět
vstup
bez ale
poplatku.
který
pouze prochází.
ment,nemocnicí
jsou k dispozici
v lékárně nemocnice, ten
První
tři vítězové
získali
poháry
a další
ceny,
dá se říci, že vítězem na naší
2012
– „Novela
zákona
o veřejných
zakázkách
platná odi soutěž
1. 4. 2012“.
PřipravoDoplňkový
prodej
je umístěn
ve stravovacím 29.
areál I, Příbram
I, pavilon
F, přízemí.
akcibřezna
je každý,
protože
nikdo
neodejde
s prázdnou.
Zařazujeme
o vyhlídkový
vaná
novela,
která má
nabýt účinnosti
od 1. dubna
2012, náš
představuje
významnou
změnu
provozu nemocnice,
v
areálu
I.
(Příbram
I.),
let
nad
Příbramí
a
okolím,
který
pravidelně
věnuje
člen
a
pilot
Ing.
Jan
Hrkal
MUDr. Stanislav Holobrada tohoto zákona od jeho schválení v roce 2006. Mnohé z těchto změn budou vyžadovat zásahy
z
firmy
Hrkal
a
Greiner,
s.
r.
o.
Tuto
soutěž
letos
vyhrál
ředitel
SPŠ
PaedDr.
Tomáš
v křídleředitel
D4 monobloku,
1.
patro
(pod
interní
Oblastní nemocnice Příbram, a. s. do
zaběhlých
postupů
připravovanými
změnami
Hlaváč.
Chtěla
bych zadavatelů.
poděkovatSeminář
i firměúčastníky
Internet seznámí
Pb, s. r.so.,
za finanční příspěvek
JIP), v otevírací době od 9:00 do 13:30 hodin.
sna
důrazem
na jejich praktickou aplikaci a uvedení do praxe. Lektorem semináře bude
tuto
akci.
Kontaktní telefon pro případné dotazy a objed- Mgr. Pavel Říčka, který nám přednáší i Zákoník práce.
Jedním z hlavních cílů komory je sdružovat podnikatele a tato akce dokazuje, že to
nání: 318 641 164.
12.
2012 –je„ Typologický
s podtitulem
„Poznej
sámzvítězit
sebe
jde.dubna
Atmosféra
vždy veliceworkshop
přátelská.MBTI“
Nejde
v první řadě
o to
ave
naučte
se lépe rozumět
těm,
kteří se
jsou
kolem
vás“
– Agentura
Signum
– Kateřina
Kryllová.
sportovním
klání,
ale
setkat
s
letitými
přáteli
či
poznat
nové
tváře.
Když
se
MUDr. Stanislav Holobrada 18.
dubna 2012
– „Shromáždění
delegátů účastníků,
OHK Příbram“
v příbramské
Sokolovně.
podívám
na fotografie
rozesmátých
svědčí
to o jejich
příjemném
dubna 2012
v příkladech“
Ing. starosti
Václav Dvořák.
ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a. s. 20.
rozpoložení
a o- „DPH
tom, že
umí odložit– své
a povinnosti, o které jistě ve svých
Sfirmách
dalšími připravovanými
nemají nouzi. akcemi Vás seznámíme v příštím čísle.

Hory

Horu přineseno členy příbramských skautských
Roráty
Po celou dobu adventu budeme slavit sobotní oddílů v pondělí 22. 12. v 18:00 hodin. Toto
rorátní mše svaté. V letošním roce tyto ranní světlo na Svaté Hoře uchováváme a je možné si
mariánské mše svaté budou slouženy 6. prosince, ho odnést domů po celou dobu vánoční.
13. prosince a 20. prosince, vždy v 6:00 hodin Štědrý den
ráno. Po
skončení DIVADLA
mše svaté
jste zváni chezi,
SÓLISTÉ
NÁRODNÍHO
PODPOŘÍ
pobožnosti,
a možnostiposlední
svátosti
Ránokající
v 6:00
hodin adoraci
bude sloužena
ke krátkému
posezení ve VARHAN
farním sále.
STAVBU
SVATOHORSKÝCH
smíření
v 11 hodin
svatá.
rorátníbude
mše slavena
svatá. Další
mše vmše
tento
den budou
Matice Svatohorská pod záštitou Ing. Ivana Fuksy Duchovní obnova nám nabízí zastavit se uprostřed
v 7:00 a 9:00 hodin.
Odpoledne
16:00 hodin
Panny ve
Marie
počaté
bez poskvrny
prvotního
pořádá
čtvrtek
15. března
od 19 hodin
další každodenního
všedního
shonu av zamyslet
se
se
koná
půlnoční
mše
svatá.
Při
ní
zazní
Rybova
hříchu
z řady Benefičních koncertů, jehož výtěžek bude nad směrem svého života.
Tato slavnost
připadásvatohorských
na pondělí varhan.
8. prosince. Česká mše vánoční.
věnován
stavbě velkých
Mše
svaté budou
v 7:00,tentokráte
9:00, 11:00přivítáme
a 17:00 hodin.
Ve
svatohorské
bazilice
sólisty KVĚTNÁ
ZpíváníNEDĚLE
u jesliček
Národního
divadla vbetlémů
Praze: sopranistku Alžbětu Poslední
před Velikonocemi,
letoszdařeném
1. dubna,
Matice neděle
svatohorská
po loňském
Vernisáž výstavy
Poláčkovou, barytonistu Vratislava Kříže a trum- se nazývá „Květná“ podle květů připomínajících
zpívání u
jesličekjimiž
i v lid
letošním
rocepři
pořádá
V pátekVladimíra
19. 12. bude
vernisáži
hodin palmové
petistu
Rejlka.přiNa
varhanyvje16:00
doprovodí
ratolesti,
vítal Ježíše
jeho
odpolední
zpívání
koled
v
bazilice.
Zpívání
se
v
prostorách
Mníšecké
kaple
zahájena
tradiční
svatohorský regenschori Pavel Šmolík. Přijďte se slavném vjezdu do Jeruzaléma před Ježíšovým
uskuteční veTuto
dnech
25.začíná
12., 26.
12., 28. 12.
betlémů.období
Výstavu
pořádá dospolek
vvýstava
tomto předjarním
zaposlouchat
tónů ukřižováním.
neděli
bohoslužba
v 9aa4.111.
vždy na
ve svatohorském
14 hodin. Hodinové
zpívání
koled
příbramských
betlémářů.
Část unikátního
výstavy, hodin
krásné
hudby, a podpořit
tak stavbu
náměstí venku,
odkud
se
budou
varhany
doprovázet
významní
umístěná nástroje
v Mníšecké
kapli,
bude baziliky!
otevřena lidé
královského
na kůru
svatohorské
vydají na
průvodem
za doprovodu
trubačů
a sboru
Vstupenky
koncert
v ceně
Kč je
do spojení
baziliky.sZde
pak bohoslužba
pokračuje
varhaníci
poutním
místem Svatá
Hora.
od 20. 12.na
dotento
4. ledna
2015,
a to 250
denně
odmožné
10:00 dovnitř
rezervovat
na matice@svata-hora.cz
neboveosobně
zpívanými pašijemi v doprovodu komordo 16:00 hodin.
Další část výstavy bude
Svato- slavnými
Vánoční
koncert
Svatohorského
zakoupit
Svatohorském
poutním
muzeu.
orchestru
a varhan
v barokním duchu z pera
horskémvepoutním
muzeu
až do 2.
únoraVýtěžek
2015. ního
chrámového regenschoriho
sboru
ze vstupného na Benefiční koncert bude poukázán svatohorského
Pavla Šmolíka, které
V pátek
26. prosince,
na svátek
sv. Štěpána,
se
Benefiční
adventní
na
účet veřejné
sbírkykoncert
050016-0523967309/0800, jsou
na Svaté
Hoře již tradičně
uváděny
po téměř
po odpolední
mši svaté,
tedy v 16:30,
uskuteční
V pátek
19.občanské
12. se sdružení
od 19:00Matice
hodin
ve svato- deset
kterou
koná
Svatohorská
let. Přednese
je svatohorský
chrámový
sbor
ahorské
byla oznámena
Středočeského
komorní
orchestr.
svatohorské
bazilice koncert Svatohorského
bazilice Krajskému
koná dalšíúřadu
z řady
benefičních ave
kraje
dne 15.
2009.
informací o
bohoslužbách,
kulturních
a ostatchrámového
sboru.
Vstupné je
dobrovolné.
koncertů
naprosince
podporu
dostavby svatohorských Více
Kvarhan.
31. lednu
2012 jste
na stavbu
nových velkých
akcích: Římskokatolická farnost u kostela
Koncert
s adventní
tematikou
pořádá ních
Závěr občanského
roku
varhan
pro spolu
Svatous Maticí
Horu přispěli
svými Zazní
dary Nanebevzetí
Panny Marie
Příbram, Svatá Hora 591,
Ivan Fuksa
Svatohorskou.
Stalo setel.tradicí,
že poslední
večerbasilica@svatakalendářního
vskladby
celkové výši
4
578
605
Kč
a
podpořili
ji
zasláním
Příbram
+420
318
429
930,
e-mail:
od G. F. Händela, B. Černohorského, roku se scházíme v bazilice
na Svaté 6:30
Hoře
480 DMS. Za Vaši štědrost Vám velice děkujeme!
hora.cz, v sakristii na Svaté Hoře každodenně
–
F. Buxtehudeho, C. Francka, G. Bizeta, A. Dvořáka 18:00,
ve Svatohorském
poutním
k děkovné
bohoslužbě.
Letosmuzeu
se tatokaždodenděkovná
a dalších
světoznámých
skladatelů v podání ně
POSTNÍ
DUCHOVNÍ
OBNOVA
10:00
– 15:00
nebo
na prosince
www.svata-hora.cz.
mše
svatá
koná
31.
ve 22.30 hod.
sólistů
barytonisty
Vratislava
Kříže, trumpetisty
V sobotu 24. března od 9 hodin proběhne
ve svato- Aktuality
stavbě varhan:
www.svata-hora.cz/varhany
Po mši onásleduje
multimediální
prezentace
Vladimíra
Rejlka
a varhaníka
Kšicy. adění
horské
bazilice
Postní
duchovní Přemysla
obnova, kterou
informace
o činnosti
Matice Svatohorské na adrese
za uplynulý
rok.
Vstupenky
za 300,Kč budou
povede
P. Karel
Satoria,
OCSO. kPodispozici
přivítání,hodinu
kate- matice@svata-hora.cz.
před zahájením koncertu v předsíni baziliky. Adopce varhanních píšťal
Matice
která se stará o stavbu
Na koncertěobnovy
bude také kulturních
představena “Adopce
Podpora
památek
v r.Svatohorská,
2012
nových varhan pro Svatou Horu, nabízí k adopci
varhanních
píšťal”,
což
je
forma
dárcovství
Městský úřad Příbram, odbor koncepce a rozvoje, oddělení památkové péče, oznamuje vyhlášení programu Ministervarhanní
Podmínky
je možné
na kultury
podporu
dostavby
stva
Podpora
obnovy svatohorských
kulturních památekvarhan,
prostřednictvím
obcí s píšťaly.
rozšířenou
působností adopce
(dále jen „Program“).
přímo
na Svaté
Hoře, které
dále se
v předsíni
bazize kteréprostředky
se letosvzískalo
již jsou
526.000,Všem zjistit
Finanční
Programu
určeny Kč.
na zachování
a obnovu
kulturních
památek,
nalézají mimo
památkové
rezervace aa zóny,
nejsou národními
památkami
a nejsou veletáky,
vlastnictví
republiky.
jsou k dispozici
takéČeské
je možné
se
dárcům děkujeme
jste srdečně
zváni! kulturnímiliky
Minimální podíl vlastníka je 10 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý
příspěvek.
z Programu
nelze poskytinformovat
na Příspěvek
webových
stránkách
www.
Přinesení
betlémského
nout,
jestliže byl
na stejnou akcisvětla
ve stejném roce poskytnut jiný
příspěvek z ostatních programů Ministerstva kultury
svata-hora.cz/varhany.
vBetlémské
oblasti památkové
světlopéče.
bude do baziliky na Svatou

Teď
bych
se ještě ráda
vrátila
Podnikatelskému
plesu.
Další
příjemnou
akcí,
kterák nás
čeká, bude tzv.
„Předvánoční kavárna“ v pondělí
11.
února 2012
jsmeod
si na
konto
Podnikatelského
připsali Na
již desítku.
Podnikatelský
8. prosince
2014
16,00
hodin
v kavárně aplesu
restauraci
Plzeňské
(Uran).
ples
patří k jedné
z nejvýznamnějších
akcí firem
plesové
Příbramská
komora
sdružuje cca 200
z sezóny
regionuv Příbrami.
a z toho Organizátory
je menšina může
žen –
těšit
přetrvávajícíI pro
zájem
které
se plesu
zúčastňují
všechna
léta s železnou
podnikatelek.
nělidí,
jsme
chtěli
udělat
akci, napokteré
se mohou
jednakpravidelností.
prezentovat,
Podnikatelský
ples má
svoupoznat
kulturu, atmosféru
a své příznivce.
To vše samozřejmě
i díkys podjednak se mezi
sebou
a být si vzájemně
užitečné.
Ve spolupráci
Intepoře
podnikatelských
subjektů,
tuto
akci podporují
buď tohoto
finančně,druhu,
nebo na
formou
grovanou
střední školou
HPOSkteré
proto
plánujeme
první akci
které
pěkných
věcných
účastníci
mohou
na základě
slosovatelných
vstupenek.
by ženám
mělodarů,
být které
příjemně.
Jedná
se ovyhrát
adventní
setkání,
kde účastníci
mohou
Tímto
bych ještě
jednou chtělanáladu
všem partnerům
za podnikatelek.
jejich přízeň. Při příchodu
nadechnout
předvánoční
a inspiracipoděkovat
od našich
Nyní
krátcewelcome
přiblížím drink
program
letošního
Přimalou
uvítacím
drinku
od 19,00 šperků
hodin siaúčastVás čeká
a můžete
seplesu.
těšit na
módní
přehlídku
módníci
poslechnout
a swingovou
muziku
v podání
kapely kosmetiky
SUNDAY
níchmohli
doplňků
Boutique jazzovou
Jana v podání
studentek
ISŠ HPOS,
představení
AFTERNOON´S
JAZZMAN. Po
slavnostním
zahájení kadeřnice
plesu ve 20 Nikola
hodin poMarková
celý večervytvoří
hrála
Mary Cohr kosmetičkou
Šárkou
Kožíškovou,
kspolečenský
tanci hudební
skupina
MIX, kterou jsme
pozvali opětsezónu.
po tříletéK odmlce.
A rozhodně
to
účes
pro nadcházející
společenskou
vidění budou
ukázky
stálo
za to.
balení
dárků, zdobení perníčků, originální vánoční stůl a dekorace, dále vonné
Vsvíčky,
průběhu
večera
diváci
mohli
vidět
ukázky zdravých
standardních
i latinsko-amerických
tanců
oleje
firmy
Party
Lite,
nabídka
produktů
Ramisio, nabídka
vÚklidového
podání tanečního
páru
Vodička s půvabnou
partnerkou Bárou
servisu,
s. r.Dominik
o., a v neposlední
řadě v předvánočním
shonuBělíkovou.
i nabídka
Před
půlnocí
pak přišli
na své obdivovatelé
profesionálníaBMX
double jsou
show,slosovatelné
kterou nám
hlídání
dětísistudia
Kolotoč.
Vstupné je dobrovolné
vstupenky
přijel
předvést
Dominik
Nekolný
s partnerem
a vlastním
moderátorem.
a přátelskou
o dárky
našich
partnerů.
Akce
je otevřena
i pro veřejnost,
jen zRodinnou
kapacitních
důvodů
atmosféru
dotváří
též osobnost
pro tančící Příbramáky téměř nepostradatelná, a to taneční
potřebujeme
nahlásit
Vaši účast.
mistr pan Jiří Dohnal, který celý ples moderuje.
Ze
členské
základny: akcí, právě vytváříme kalendář akcí pro leden a únor 2015.
Coživota
se týče
vzdělávacích
„Ruština
jakochvíli
pomocník
v dorozumívání“.
Člen
OHK Příbramakcí
SOŠnásledovně:
a SOU Dubno organizuje
V současné
vypadá
nabídka našich
vzdělávacích
vzdělávací
jehož cílemk problematice
je rozšíření a prohloubení
teoretických znalostí v ruském
15. lednaprogram,
2015 Konzultace
INTRASTATu
jazyce.
Je zaměřený
na praktické použití
jazykových
znalostí
konkrétních
životních
20. ledna
2015 „Nemocenské
pojištění
a pojistné
nav sociální
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jako je seznamování, popis místa, osoby, události, nakupování, psaní obchodní
k 1.1.2015“
korespondence,
inzerátu.
26. ledna 2015
„Systém hodnocení a odměňování zaměstnanců“
Program
je 2015
určen„Pracovní
zejména pro
podnikatele
29. ledna
právo
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jazyce,
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9. února 2015
„Zákon
o DPH
1.1.2015“na zkoušky z ruského jazyka, matkám na MD,
uchazečům
o zaměstnání
vedených
na ÚP. Místem konání bude Střední odborná škola
21. února 2015
Podnikatelský
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Střední odborné
musí
mít minimálně
ukončené na
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daně zučiliště,
příjmuDubno.
a dalšíUchazeči
zákony“
– termín
bude upřesněn
webuvzdělání,
a jedná se o kombinované studium s délkou 100 hodin, z toho 24 hodin samostudia.
Termín
zahájení
12. březen 2012.
Konzultacenaleznete
budou dvakrát
týdně v pondělí a ve středu
Veškeré
další je
aktualizované
informace
na www.ohkpb.cz
odpoledne od 15 hodin v rozsahu čtyř vyučovacích hodin (45 minut). Ukončení studia
se
předpokládá
na konec května
2012.
Jelikož
se nezadržitelně
blíží
Vánoce, přeji všem čtenářům, aby toto období
Vstrávili
rámci pilotáže
tohoto vzdělávacího
programu
účastníci
nehradí ve
náklady
spojené s jeho
beze spěchu,
obklopeni svými
blízkými
a hlavně
zdraví.
realizací!
Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram
Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram
Okresní hospodářská komora a informační místo pro podnikatele
Příbramhospodářská
I - Tyršova 106,
Zámeček-Ernestinum,
261 01,pro
tel:podnikatele
318 627 784
Okresní
komora
a informační místo
www.ohkpb.cz
Příbram I - Tyršova 106- Zámeček
Ernestinum, 261 01, tel: 318 627 784,

www.ohkpb.cz

Vánoční
PŘIJĎTEpozvánka
K VOLBÁM KANDIDÁTŮ
Příbramští občánci narození v říjnu a listopadu NA ČLENY OSADNÍHO VÝBORU

Součástí finančního podílu vlastníka může být příspěvek poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací
nebo jiných subjektů. Další informace naleznete v Zásadách, jejichž součástí je také formulář žádosti.
Pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností Příbram byla určena celková částka finanční podpory
786 000,- Kč. Zájemci o finanční podporu mohou podávat žádosti osobně nebo poštou na předepsaném formuláři
na odbor koncepce a rozvoje, oddělení památkové péče, Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram I,
do 30. 4. 2012 a přiloží všechny povinné přílohy.
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Schmidt, tel.: 318 402 300, e-mail: jiri.schmidt@pribram-city.cz.

Příbramští občánci narození v lednu a únoru

Ojedinělá funkcionalistická stavba sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra, jehož
rozhledna návštěvníkům nabízí jedinečný pohled na město Příbram i okolní
brdské lesy, se v roce 1936 stala součástí sakrálního trojlístku Březových Hor
(nachází se mezi Prokopským kostelíkem a kostelem sv. Vojtěcha).
Církev československá husitská srdečně zve věřící i návštěvníky na vánoční
bohoslužby a koncert Komorního pěveckého sboru Mistra Jakoubka
ze Stříbra.
Štědrovečerní bohoslužba, kterou obohatí svým vystoupením děti, se koná
24. prosince 2014 od 16 hodin. Další program bohoslužeb: 25. prosince
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výborů28.
města
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KOZIČÍN - volební místnost: RESTAURACE KOZIČÍN, č.p. 57,
LAZEC - volební místnost: KLUBOVNA „U RYBNÍČKU“ V LAZCI,
ZAVRŽICE - volební místnost: HASIČSKÁ ZBROJNICE ZAVRŽICE,
ŽEŽICE
- volební
místnost:
RESTAURACE
ŽEŽICE čp.
7.
V sobotu
26. října
se uskutečnil
již jedenáctý
festival
pěveckých sborů, který
tradičně organizoval Komorní sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra, který je domovem
1.
Hlasovací lístekkostele
obdrží CČSH.
oprávněný volič v den konání voleb ve volební místnosti.
v březohorském
Voliči
bude
hlasování
poté, kdy prokáže
totožnost
pobyt
Poprvé
byl umožněno
festival pořádán
ve Waldorfské
škole vsvou
Příbrami,
kteráa trvalý
nabídla
všem
podle
průkazu.
se musí
před zástupci
hlasováním
sborůmobčanského
vynikající zázemí
a velmiKaždý
pěkněvolič
připravený
sál. Navíc
školyodebrat
připravili
do
prostoru určeného
prostovek
úpravudiváků
hlasovacího
lístku, jinak
komise
občerstvení
pro několik
a účinkujících,
za mu
cožvolební
jim patří
velké
poděkování.
hlasování
neumožní. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování
Na volební
festivalumístnosti
kromě pořádajícího
sboru uposlechnout
vystoupilo několik
dalších
z Příbrami.
ve
je každý povinen
pokynů
předsedy
volebníJiž
tradičně diváky rozradostnily dětské sbory DUHA a Jásan. Doufejme, že dětem
komise.
láska ke zpěvu zůstane a najdou si později cestu i do “dospělých” sborů.
Dále
vystoupily
sbory Codex
Temporis,
sbor
Zdeňka
sbor alespoň
krásných
2.
Právo
volit kandidáty
na členy
osadního
výboru
majíFouse,
občanépoté
ČR, kteří
pěvkyň nazvaný příznačně Krásky.
druhý
den konání
dosáhli
nejméně
18 letpod
a jsou
přihlášeni
trvalému
Po přestávce
přišli voleb
na řadu
hostévěku
- zatančila
děvčata
vedením
JanykKundrátové
pobytu
v místní části
města,
kterou které
je osadní
výbor
zřízen.
a poté zazpívaly
a zahrály
dvapro
soubory,
podaly
velmi
pěkné výkony a všechny
posluchače potěšily. Nejprve zazpíval Canto Carso z Řevnic se sbormistrem
3.
K platnosti
voleb do aosadních
jejiž
třeba
účastizahrála
alespoňMusica
30 % oprávněných
Romanem
Michálkem
poté na výborů
festivalu
podruhé
Podberdensis
voličů.
pod vedením Pavla Kopeckého - letos včetně pěveckého vystoupení dětí, které jistě
všechny diváky povzneslo. Nezbývá než se těšit na další ročník a doufat, že v Příbrami
a okolí
bude hudbě
a zpěvu
dále dařit
této neobvyklé
míře.odbor
Děkujeme
i městu
4.
Další se
informace
poskytne
Městský
úřad vPříbram,
Tyršova 108,
organizační
za věcí.
finanční
podporu.
aPříbram
vnitřních
Telefony:
318 402 220, 318 402 332.
Jiří Šíp
V Příbrami dne 28. února 2012
MVDr. Josef
r.
Redakce Kahanu se tímto omlouvá, že v minulém
čísleŘihák
byla v.omylem
mezi
starosta
účinkujícími na zahájení adventu uvedena zpěvačka Monika Absolonová.

Festival sborů již po jedenácté

generální partner

Informace též na www.visk.cz (odkaz A3V)

Kurz Zdravotního cvičení s prvky jógy se koná v Příbrami VII, 28. října 24,
(bývalý školský úřad)

Jazykové kurzy se konají v učebně VISK na II. poliklinice v Příbrami VII,

Vzdělávací institut Středočeského kraje, Vzdělávací středisko Příbram, Osvobození 387,
261 01 Příbram VII – pevná linka 318 625 567

Studium je určeno seniorům od 55 let, poplatky se vybírají po přihlášení v celkové výši na
začátku kurzu.
Bližší informace o kurzech poskytne PaedDr. Miluše Nováková, VISK, tel. 734 571 156,
mailový kontakt: novakova@visk.cz (od 18. 12. 2014),
od 12. 11. do 18. 12. 2014 p. Vladislav Dubnický, VISK, tel. 731 470 381,
mailový kontakt: dubnicky@visk.cz

Rozsah 30 vyučovacích hodin (tj. 15 x lekce 1,5 hod.)
Cena za semestr: Kč 800,-Zahájení cvičení 3. února 2015 v 10 hodin (úterý), sál bývalého ŠÚ, Pb VII, 28. října 24

- Zdravotní cvičení s prvky jógy – 1 semestr

Rozsah 30 vyučovacích hodin, (tj. 15 x lekce 1,5 hod. v 1 semestru)
Cena za 1 semestr: Kč 1.100,-Zahájení výuky 2. semestru: 5. února 2015 – čtvrtek od 12 hodin
Kurz probíhá každý čtvrtek od 12 do 13,30 hodin

_

18,00
19 - 22

16.12.2014 Úterý
18.12.2014 Čtvrtek

Vánoce v Divadle Příbram
DDM v estrádním sále
Vánoční posezení pracovníků DDM
Keramický seminář

Loutkoherecká skupina „Zalezlíci“
Výstavka prací kroužků DDM

Keramický seminář
Předmikulášské odpoledne
Vánoční představení

Pondělí
Pondělí –
úterý
Středa

29.12.2014
29.12 30.12.2014
31.12.2014

8,30 - 13

9 - 12
8,30 - 13
8,30 - 13
12,00
odjezd
8,30 - 13
18 - 11

Silvestr na DDM

Deskové hry
Vánoce s ELFÍKEM POPLETOU
Vánoce na poslední chvíli
Zájezd do Státní opery v Praze
„Labutí jezero“ – od 14,00 hod.
Povánoční zábavné dopoledne
Povánoční přespání na DDM

Podrobné informace:
Marcela Jelínková, tel. 608 522 677, 607 529 763
e-mail: jelinkova@ddm.pb.cz
www.ddmpribram.kvalitne.cz

Sobota
Pondělí
Úterý
Čtvrtek

20.12.2014
22.12.2014
23.12.2014
25.12.2014

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
Pondělí 22. prosince 2014 – Pátek 2. ledna 2015

10 - 17

Čtvrtek 19 - 22
Pátek 15,30 - 18
Neděle
16,00
Sobota

13.12.2014

4.12.2014
5.12.2014
7.12.2014

Akce probíhají ve společenském sále knihovny /3. patro/,
pokud není uvedeno jinak.
Informace na: www.kjd.pb.cz; tel.: 318 622 384

K slyšení budou texty a pikantnosti ze života našich významných autorů.
/v ředitelně KJD, 2. patro/

• Texty z 20. století •

Stanislav Sloup

První čtyři prosincová pondělí od 16.30 • vstup volný

Navštívíme více či méně zapomenuté hrady: Valdek, Dršťka,
Homberk, Hengst, Třemšín, Vimberk, Strašice, Javor a Bozeň.
Dozvíte se, zda jsou zmíněné hrady přístupné a jak se k nim
nejlépe dostanete. Součástí přednášky bude i trocha historie,
popis současného stavu a samozřejmě i fotodokomuntace.

• Zapomenuté brdské hrady I. •

Mgr. Jiří Schmidt

úterý 16. prosince od 17.00 • vstup volný

Společně si prohlédneme dochované jeskynní malby, kresby,
rytiny, plastiky venuší a megalitické stavby.

• Dějiny umění: Pravěk•

Mgr. Jana Froňková

úterý 9. prosince od 17.00 • vstupné: 30,- Kč

Ve třetí části se podíváme na ostrov Hormoz v Perském zálivu,
do vesnice maskovaných žen v oáze Mínab, do pevnosti Bam
a pouštního města Jazd, centra zoroastrizmu. Navštívíme Věže
ticha i Chrám ohně v Čak Čaku, prohlédneme si nádherný Esfahán s Abbásovou mešitou i starým bazarem a na závěr projdeme zvláštní červenou horskou vesničkou Abyjane.

• Napříč Persií III. •

Přijďte si zazpívat koledy na Svatou Horu

- Kurz německého jazyka pro úplné začátečníky

Rozsah 30 vyučovacích hodin, (tj. 15 x lekce 1,5 hod. v 1 semestru)
cena za 1 semestr: Kč 1.100,-Zahájení výuky 2. semestru: 2. února 2015 – pondělí od 14 hodin
Kurz probíhá každé pondělí od 14 do 15,30 hodin

- Kurz německého jazyka pro mírně pokročilé

doplňuje KURZY

Knihovna Jana Drdy Příbram - sál
Akce pro veřejnost - prosinec 2014
Luboš Vránek

www.svata-hora.cz

úterý 2. prosince od 17.00 • vstupné: 30,- Kč

vstup volný

ve středočeské AKADEMII TŘETÍHO VĚKU

Dům dětí a mládeže, Pod Šachtami 294, Příbram IV

Bližší informace :
Dům dětí a mládeže, Příbram IV, Pod Šachtami 294
jelinkova@ddm.pb.cz, tel.: 318 623 127, 607 529 763
nebo lektorka: 607 986 013
www.ddmpribram.kvalitne.cz

Kurzy povede
Ing. et. Bc. Ladislava Hešnaurová

Informativní a zahajovací schůzka: 26. listopadu 2014 v 17:00 hodin

TERMÍN KONÁNÍ: KAŽDOU STŘEDU OD 17,00 hod.

Platba: 50,- Kč za lekci

ZAŘAZENY BUDOU I KONZULTACE S LOŇSKÝMI ABSOLVENTY

vždy od 14 do 15 hodin
v bazilice na Svaté Hoře

v akademickém roce 2014-15 ve středisku Příbram

pod záštitou hejtmana Středočeského kraje a za finanční podpory města Příbram

_
_
_

• PřeDNáškoVý sál
malování nehtů, malování na obličej,
třpytkové tetování

stromeček s dárky

• Foyer estráDNího sálu

Procvičování maturitních okruhů, gramatika, slovní zásoba
Osvojení si technik a strategií pro jednotlivé části maturitní zkoušky

ANGLICKÝ JAZYK

Procvičování typových otázek, konzultace dotazů s lektorem
Příprava na: ústní zkoušku, didaktický test, písemnou práci

ČESKÝ JAZYK

Intenzivní příprava a generální zkouška na státní maturitní zkoušku
Opakování látky a její doplnění, jasná motivace
Srozumitelnost výkladu, domácí úkoly
Příjemné prostředí a atmosféra

MATEMATIKA

z těchto předmětů :

pořádá

Dům dětí a mládeže Příbram IV, Pod Šachtami 294,

u jesliček
na Boží hod vánoční 25. 12.
na sv. Štěpána 26. 12.
v neděli 28. 12.
v neděli 4. 1.

Vzdělávací institut Středočeského kraje

Divadlo
A. Dvořáka Příbram

Pojďte s námi prožít kouzelný den plný pohádek, koled a vánočního tvoření. Nebude chybět vánoční stromeček s dárečky pro děti, prodej sladkovodních ryb a vánoční jarmark.

10:00 − 17:00 • vstupné 60 KČ

13. 12. 2014

VÁNOCE V DIVADLE

• estráDNí sál
výroba vánoční dekorace, soutěže, jarmark,
výstava betlémů

• sAloNek
lití olova

živá hudba, stromeček s dárky, občerstvení

• Foyer Velké scéNy

• kiNo
10:00, 12:30, 15:00 Jak vycvičit draka 2

• MAlá scéNA
10:00 Panáček Malíček
15:00 Vánoční hra

• Velká scéNA
11:00, 14:00 Zimní příhody včelích medvídků

Zpívání

Matice Svatohorská, Svatá Hora 591, 261 01 Příbram, tel.: 318 429 939, e-mail: matice@svata-hora.cz

Noc divadel 2014 v Příbrami pomohla

Výtěžek z dobrovolného vstupného na představení Gymnázia pod Svatou Horou a Divadla
A. Dvořáka v Příbrami byl věnován občanskému sdružení Czech Hospital, které jej předá panu
učiteli působícímu v pákistánské horské vesničce Arandu. Díky příbramské Noci divadel se tak
podařilo získat finanční prostředky na celoroční plat pana učitele Muhhamada Anwarema
v celkové částce 4 574,- Kč.
Czech Hospital tímto děkuje všem zúčastněným za vstřícnost a ochotu pomoci. Jmenovitě pak
panu řediteli Gymnázia pod Svatou Horou (GSHPB) Mgr. Pavlu Sedláčkovi, zástupci ředitele
Mgr. Pavlu Karnetovi, kteří vyjádřili myšlence pomoci “škole školou” podporu a ve velmi krátké
době zařídili, aby s projektem byli seznámeni jejich studenti, Mgr. Tomáši Bílkovi za nadšení, čas
a koordinaci sbírky s Divadlem A. Dvořáka Příbram, ale také všem učitelům z GSHPB, kteří
přispěli též.
Peníze od Mgr. Tomáše Bílka osobně převezme Dina Štěrbová, zakladatelka Czech Hospital, o. s.,
na vernisáži „Czech Hospital Nemocnice na konci světa“ v Senátu ČR dne 3. prosince 2014.
Pákistánský učitel Muhhamad Anware se ve svých osmnácti letech stal prvním obyvatelem
horní poloviny údolí Basho, který dosáhl maturity a s certifikátem se vrátil do své vísky. Chtěl
své znalosti předávat dále, ale v Arandu nebyla škola, a tak začal děti i dospělé zájemce vyučovat u sebe doma.
V devadesátých letech si jeho úsilí povšiml politik Rádža Azám a nechal v Arandu postavit první
školu. Ta měla od začátku pouze jednu třídu a byla svou kapacitou nedostačující.
Občanské sdružení Czech Hospital působící v oblasti od roku 2007 primárně z důvodu stavby
a uvedení do provozu nemocnice v Arandu slíbilo Anwaremu, že se s tím časem pokusí “něco
udělat”. Svých slov dostálo v roce 2012.
“Toužili jsme samozřejmě zlepšit zdejší situaci i v dostupnosti vzdělání, protože bylo nad slunce
jasnější, že místní jednotřídní škola (jediná pro cca 300 dětí ve školním věku) a v ní působící jediný
dobrovolný učitel je výsměchem i hanbou celé civilizace. Anwar za posledních dvacet let buď
nepobíral žádný učitelský plat, anebo plat naprosto nedostačující, podle toho, kolik peněz zrovna
měla pákistánská nadace podporující neoficiální školy. Může proto učit pouze tehdy, není-li jinými
povinnostmi odvelen na svoje pole, pastviny, či k jiným životně důležitým činnostem v zájmu přežití
jeho vlastní rodiny.
Z dané situace pro nás postupně vykrystalizovaly v tomto směru dva úkoly:
1. Pro začátek sehnat někoho, kdo by postavil školu novou nebo zrekonstruoval tu stávající.
2. Získat pro Arandu alespoň jednoho státem placeného učitele, nejlépe, kdyby to mohl být stávající
dobrovolník Anwar, anebo některý z jím vychovaných maturantů.
Protože druhý z úkolů je v Pakistánu typickým během na dlouhou trať a není v našich silách (jako
cizinců) jej rozhodnout, řešíme to prozatím nesystémově. Každý rok necháváme z prostředků
nadace část peněz na přilepšení Anwarova učitelského platu,” říká Dina Štěrbová.
Více se s celým příběhem můžete seznámit na webových stránkách:
www.czechhospital.cz
http://www.lezec.cz/clanek.php?key=11871&nazev=czech_hospital_-_baltistan
Za podporu a ochotu pomoci děkuje Czech Hospital, o. s., též příbramské ZŠ Školní, jmenovitě
pak paní ředitelce Mgr. Daně Křápkové, Mgr. Evě Teclové a p. Janě Kabátové a firmě Špína
a synové, spol. s r. o.

Dobrovolnické centrum

Dobrovolníkem může být kdokoliv z vás...
22. listopadu 2014 proběhlo v Domově důchodců na Březových Horách další školení dobrovolníků. Na dotaz, proč se rozhodli touto činností obohatit svůj život, odpovídali noví dobrovolníci
takto:
Dobrovolnickou činnost vidím jako skvělou příležitost k pomoci lidem a poznání něčeho nového.
(dobrovolnice D., 15 let)
Napadlo mě, že bych mohla pomáhat druhým lidem a právě to mě přivedlo do Domova důchodců.
Bohužel s dobrovolnickou činností zkušenosti zatím nemám, ale ráda bych měla. Přijde mi super, že
i já jako studentka mohu pomáhat starším lidem. Moc jsem se na školení těšila a těším se, až budu
moci vidět šťastné lidi, pány a dámy, které rozveselím já nebo ostatní dobrovolníci. Doufám, že
spolupráce se staršími mi umožní nakouknout do života jiných. Doufám, že mi třeba zvýší obzory,
a zjistím, co opravdu chci. (dobrovolnice L., 16 let)
S dobrovolnickou činností nemám žádnou zkušenost, ale už dlouhou dobu nad ní přemýšlím. Vždy
jsem byla ráda, když jsem mohla pomoci svým blízkým. Myslím, že trávit čas se staršími lidmi
pomůže i mně samotné. Baví mě poslouchat životní příběhy, obecně ráda poslouchám lidi a myslím,
že by mi starší lidé z Domova důchodců mohli poskytnout trochu jiný náhled na život. Mají toho přeci
jen zažito mnohem více než já a podle mě by doba strávená s nimi mohla být opravdu zajímavá.
Také věřím, že mi tato zkušenost pomůže naučit se nebrat věci příliš osobně, což mám ve zvyku.
(dobrovolnice K., 17 let)
Dobrovolnictví může být velká zkušenost, a poznám tak další prostředí pro mě nové. Svým
působením v Domově důchodců bych chtěla zpříjemnit život klientů, kteří si to určitě zaslouží.
S dobrovolnictvím mám zatím zkušenost jen jako členka flétnového kvarteta, které občas účinkuje
v nemocnici. (dobrovolnice B., 15 let)
Na stránkách Kahanu budou pravidelně vycházet příběhy (nejen našich) dobrovolníků a informace o dobrovolnictví samotném.
Zájemci o dobrovolnickou službu mě mohou kontaktovat kdykoliv.
Petra Michvocíková, DiS.
koordinátorka DC Domova důchodců Příbram, tel. č. 731 554 974,
mail: hanina.han@seznam.cz

Jazykově zaměřené Gymnázium pod Svatou Horou
přijímá žáky ze 7. a 9. tříd ZŠ
Den otevřených dveří 10. 1. 2015 od 9 do 12 h

Pes k adopci

Avar ev. č. 195
Čtyřletý kříženec labradora a bígla. Avárek je
přátelský, hodný pes, ale trochu paličatý. Za piškot vás ale poslechne
vždy. Je vhodný i do bytu. Je velice čistotný a pravidelně si za to
vybere od ošetřovatele útulku piškůtek.

Nový mezinárodní projekt Erasmus+

Gymnázium pod Svatou Horou v letošním roce opět uspělo s žádostí o mezinárodní partnerský
projekt. Tématem projektu Erasmus+ (dříve Comenius) je “Tourism for Teenagers”, tedy turistika
pro mladé. V rámci programu se budeme zabývat cestovním ruchem z pohledu
studentů/teenagerů.
Budeme vytvářet vlastní turistické průvodce, propagační materiály a mapy našeho regionu.
Jednou ze zajímavých aktivit je i výuka základů jazyka země, v níž se bude konat setkání.
Studenti, kteří se do práce na projektu zapojí, budou moci navštívit čtyři evropské země –
Španělsko, Polsko, Itálii a Řecko. Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Společná práce na projektu začne už za necelý měsíc. Na začátku prosince na Gymnáziu
pod Svatou Horou přivítáme koordinátory z partnerských škol, s kterými doladíme detaily,
abychom již na prvním výjezdu se studenty v únoru ve Španělsku pracovali co nejefektivněji.
Dvouletý projekt nabízí účastníkům jedinečnou šanci prakticky využít své jazykové dovednosti,
navázat nová přátelství a poznat, jak se žije v jiných kulturách. Pokud tedy okolo Mikuláše
potkáte v Příbrami mezinárodní skupinku učitelů, vězte, že jsou od nás, z Gymnázia pod Svatou
Horou.
Mgr. Hana Malátková, školní koordinátorka

Tři roky Malého svatohorského divadélka

Dne 3. 11. 2014 slaví Malé svatohorské divadélko Gymnázia pod Svatou Horou třetí rok své
existence. Během této doby se na jevišti objevili nejen studenti, u nichž se jedná o domácí
scénu, ale i mnozí protagonisté působící mimo příbramské okolí, a to jak ze souborů
amatérských, tak i profesionálních. Dohromady jsme tak mohli vidět již pětačtyřicet představení.
A další nás jistě ještě čekají.
Oslava výročí v neděli 2. listopadu byla „překvapivě“ pojata divadelně. Scénickým čtením hry
V hodině rysa od švédského autora Per Olova Enquista. Tímto představením to totiž všechno
před třemi roky začalo. Vystoupení karlovarského Divadla Dagmar si dodnes stále živě pamatuji.
Již tehdy na mě síla textu udělala obrovský dojem. Ten se během oslavně vzpomínkového čtení
ještě více prohloubil.
Úplně mne fascinoval ten rozdíl ve vnímání mezi mým současným a minulým já. Dobře…
Uznávám, že ten rozdíl nebyl nijak více markantní. Jen jako kdybych najednou byl starší,
a troufám si říci, že snad i trochu dospělejší. Co ovšem zůstalo stejné, je výsledný pocit, který
shrnuje replika jedné z postav. „Je to něco, co mi do teď pomáhalo žít, a doufám, že mi to bude
pomáhat až do konce mého života.“
Jan Cvačka, student FF UK, absolvent GSHPB

Dvakrát o zpravodajství

Během jednoho listopadového týdne měli redaktoři GymTV, školní televize Gymnázia Příbram,
dvě příležitosti setkat se se špičkami televizního zpravodajství nejen z České republiky, ale z celé
Evropy. A z obou setkání si navíc odvezli vzpomínku v podobě vlastních výstupů v pořadech ČT.
Spolu s dalšími deseti školními televizemi z celé republiky se nejprve zúčastnili třetího semináře
z cyklu Televize v televizi. Celý program zahájil generální ředitel Petr Dvořák a pak už se pokračovalo tematicky: přednáškou zahraničního zpravodaje Michala Kubala a moderátora Jakuba
Železného. Představovaly se také reportáže školních televizí, které měly za úkol natočit reportáž
o komunálních volbách ve svém městě. Redakce GymTV tuto minisoutěž vyhrála a mladí
redaktoři byli odměněni knihou o historii České televize.
Následovala exkurze do budovy zpravodajství. Tady si jednotlivé školní týmy prohlédly virtuální
studio, z něhož se každý den vysílají Události či v neděli Otázky Václava Moravce, i zpravodajský
velín a studio, odkud se odbavuje kontinuální zpravodajství ČT24.
Jako další v programu následovaly workshopy. Těch bylo v nabídce hned několik: kamera a střih,
nová média, televize a móda, moderování, jazyková kultivace a další. Účastníci se třeba
dozvěděli, co všechno musí takový moderátor nebo reportér absolvovat, než se dostane před
oči televizních diváků. A jako třešničku na dortu si pak také moderování vyzkoušeli, a to
v pořadu Zprávičky, a jejich moderátorské vstupy pak ČT:D také.
O týden později se zástupci GymTV a jilemnické TV Krkonoše zúčastnili 9. výroční konference
EBU v Praze na Žofíně. Setkání hostila Česká televize a na dvoudenní konferenci se sjeli zástupci
televizí z celé Evropy, sdružených v rámci Evropské vysílací unie (EBU). Ta je zastřešujícím
orgánem většiny evropských veřejnoprávních televizí v oblasti výměnné sítě pořadů či akvizice
práv na sportovní události. Na Žofíně si zástupci takových značek jako třeba britská BBC,
německá ARD a ZDF, italská RAI či rakouská ORF vyměňovali zkušenosti v oblasti zpravodajství
a jedna část byla také věnována dětskému zpravodajství. Součástí byla diskuze o vztahu dětí
a teenagerů ke zpravodajství. Právě v této diskuzi vystoupili před stovkou zástupců z více než
dvaceti zemí redaktoři obou pozvaných školních televizí, aby ukázali svůj pohled na zpravodajství. Reportáž z akce i rozhovory se zástupci školních televizí přinesly nejen Zprávičky, ale
i hlavní zpravodajská relace Události.
Anna Mottlová, Josef Fryš, Gymnázium Příbram, Legionářů

Bobřík informatiky pro gymnazisty

Studenti Gymnázia pod Svatou Horou tento rok opět úspěšně reprezentovali Příbram v národním kole předmětové soutěže Bobřík informatiky. Nejlepších výsledků dosáhli v kategorii Kadet,
kde se Nikola Hamáčková (2. A), Štěpán Jobek (2. A) a Johana Krčková (1. A) umístili mezi
5 procenty nejúspěšnějších řešitelů z více než 10 500 soutěžících.
Bobřík informatiky je soutěž zaměřená na rozvoj digitálních kompetencí a informatického
myšlení žáků s otázkami zaměřenými na algoritmizaci, programování a logické myšlení. Svou
obtížností odpovídá předmětovým olympiádám. Bobřík informatiky probíhal v ČR v týdnu
od 10. do 14. listopadu již po sedmé a je českou verzí mezinárodní soutěže Bebras. Soutěžní
otázky v testech jsou čerpány z databáze úloh, které každoročně sestavují odborníci z univerzit,
informatici a metodici, kteří připravují učitele informatiky, z více než 25 zemí ze tří světadílů.
Otázky v letošním Bobříkovi tak byly např. z Japonska, Kanady, Francie nebo Švýcarska.
Je škoda, že v Příbrami bylo Gymnázium pod Svatou Horou jedinou školou, která se této soutěže
zúčastnila. Osobně mohu tuto soutěž, která je pro základní i střední školy zdarma, všem
příbramským školám doporučit. Poměřme společně své síly v 8. ročníku Bobříka informatiky
v roce 2015. Bobru zdar!
Tomáš Bílek, školní koordinátor soutěže

Pes k adopci

Bojar ev. č. 173
Dvouletý kříženec se dostal do útulku ve velmi vyhublém stavu. Dnes
je již ve správné kondici. Má rád společnost lidí, je velmi mazlivý.

Pes k adopci

Fredy ev. č. 189 Dvou až tříletý kříženec velké velikosti. Fredík se
rád vytahuje na ostatní pejsky, ale je výborný hlídač, který ohlídá
pozemek i majetek.

Ušetřete svůj čas na Dopravním úřadu

V dubnu letošního roku byl v důsledku neustále bobtnajících legislativních
změn, které významně prodloužily a stále prodlužují dobu potřebnou
k odbavení klientů, na Dopravním úřadu instalován moderní vyvolávací
systém, který má za cíl eliminovat nervozitu a nepřehlednost spojenou
s vystáváním v klasické frontě.
Systém funguje na obdobném principu jako v mnoha jiných městech, kdy je
klientovi pomocí rozcestníku na dotykovém displeji vytisknut lísteček
s pořadovým číslem. Klient má na výběr ze tří agend, a to „Registr vozidel“,
„Registr vozidel – technici“ a „Registr řidičů“. Kromě pořadového čísla se žadatel dozví také informaci, kolik klientů v dané agendě je již zaregistrováno před
ním. Přidanou hodnotou tohoto systému je však skutečnost, že v případě
většího počtu klientů čekajících na odbavení nemusí žadatel setrvat na místě,
ale může se vzdálit např. na oběd. To, kolikátý v pořadí aktuálně je, pak zjistí
pomocí SMS, která se mu automaticky vrátí s informací o počtu klientů čekajících ještě před ním. Návod na použití informačních SMS je rovněž umístěn
na lístečku. Takovou SMS může klient poslat až 5x. Tato funkcionalita skutečně
výrazně ulevila počtu fyzicky přítomných žadatelů na úřadě a v současnosti je
již hojně využívána. Veškeré informace o průběhu odbavování jednotlivých
agend lze také nalézt on-line jak na velkém přehledném monitoru umístěném
přímo v prostorách Dopravního úřadu, tak na webu Dopravního úřadu
umístěného na radničním serveru www.pribram.eu. Zde jsou zobrazeny
základní informace o počtu čekajících a odbavených klientů, včetně informace,
zda-li je výdej lístků otevřen nebo uzavřen, např. z důvodu překročení denní
kapacity. Vyvolávací systém je k dispozici ve standardních úředních hodinách
(pondělí a středa 8 - 12 a 13 – 17) a zároveň v úředních hodinách rozšířených
(úterý a čtvrtek 8 – 12).
Vzhledem k očekávaným legislativním změnám, které opětovně výrazně
ovlivní chod a čekací lhůty registru vozidel od Nového roku, budou od 1. prosince 2014 stávající rozšířené úřední hodiny registru vozidel posíleny
ještě o úterý a čtvrtek, a to od 13 do 15 hodin. Půlroční praxe také jednoznačně ukázala, že rozšířené hodiny jsou klienty využívány výrazně méně než
úřední hodiny v pondělí a ve středu a ti, kteří rozšířených hodin využijí, jsou
odbaveni výrazně rychleji. Proto si jejich využití dovoluji vřele doporučit.
Mgr. Jan Novák, vedoucí Dopravního úřadu

Nová pravidla pro kácení dřevin

Ministerstvo životního prostředí novelizovalo vyhlášku č. 189/2013 Sb.,
o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, a tak od 1. listopadu 2014
platí opět nová pravidla pro povolování kácení.
Nově tak není potřeba povolení ke kácení ovocných dřevin (tj. např.
jabloň, hrušeň, třešeň, ořešák), které rostou na pozemcích v zastavěném
území, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako druh pozemku zahrada,
zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití zeleň.
Pro ostatní dřeviny platí, že k jejich kácení není třeba povolení, pokud jejich
obvod měřený ve výšce 130 cm nepřesahuje 80 cm. Vyhláška dále definuje zapojený porost dřevin (například skupina keřů), který je možné pokácet
bez povolení, pokud jeho plocha nepřesahuje 40 m2. Pozor je třeba si dát
u dřevin, které rostou ve stromořadí, jsou součástí významného krajinného
prvku (například břehový porost), nebo se jedná o památný strom – pak je
potřeba povolení ke kácení vždy, bez ohledu na obvod. Povolení ke kácení
dřevin lze vydat jen ze závažných důvodů, po vyhodnocení funkčního
a estetického významu dřevin. Vydává jej vždy příslušný obecní úřad,
pro město Příbram to je odbor životního prostředí Městského úřadu Příbram.
Kácení se zpravidla provádí v období vegetačního klidu. To znamená, že
kácení mimo toto období není výslovně zakázáno, ale nesmějí být při něm
ohroženy jiné zájmy chráněné zákonem (např. nesmějí být ničena obsazená
hnízda ptáků, dutiny s veverkami apod.).
O povolení kácení na veřejných prostranstvích – pozemcích ve vlastnictví
města Příbram - žádají Technické služby města Příbrami, p. o., které vykonávají
správu veřejné zeleně. Případné požadavky na kácení či jinou úpravu
zeleně proto adresujte Technickým službám (U Kasáren 6, 261 01 Příbram,
tel. 318 624 191). V písemném požadavku je třeba uvést zdůvodnění kácení,
v případě společenství vlastníků je vhodné, aby požadavek odsouhlasilo více
obyvatel dané lokality (např. formou hlasování členské schůze či výboru).
Na případné dotazy ohledně kácení rádi odpovíme na odboru životního
prostředí Městského úřadu Příbram.
Mgr. Běla Komancová, tel. 318 402 478

Život v pohybu - seminář pro seniory 50+

Akademie třetího věku při Vzdělávacím institutu Středočeského kraje Příbram
pořádá v sobotu 17. ledna 2015 jednodenní seminář na téma Život v pohybu.
Akce se bude konat na bývalém Školském úřadu v Příbrami VII, ul. 28. října 24 ve velké
zasedací síni (2. patro). Prezence účastníků v 8.30 hodin, zahájení v 9 hod, předpokládaný konec v 16 hodin. V programu se můžete těšit na zdravotní cvičení s prvky
jógy, nebo na přednášku primářky rehabilitačního centra MUDr. Barbory Daňhové
na téma Jak na nemoci pohybového ústrojí. Po poledním občerstvení, kdy se můžete
občerstvit pokrmy zdravé výživy a zakoupit i některé suroviny zdravé výživy, vás
pozveme na ukázku výroby zdravých koktejlů z goji, bylinek a dalších ingrediencí
spojenou s ochutnávkou. Odpoledne zaplní sál cvičení s fyzioterapeutkou Blankou
Pokornou, která předvede ukázky dosud málo známé sestavy cviků známého
fyzioterapeuta Prof. Pavla Koláře. Ukázku nazvala Děti nám napovídají, jak se správně
hýbat.
Program obohatí ukázka PaedDr. Novákové Nordic walking - Jak správně chodit
s hůlkami, abychom si neublížili. Dozvíte se také, jaká má být správná zdravotní obuv
pro volnočasové aktivity a j. K životu v pohybu patří i pohyb na koloběžce, o čemž
pohovoří koloběžkyně Naďa Mottlová. Zkrátka – máme se na co těšit, a proto se co
nejdříve přihlaste e-mailem na adresu: , telefon 731470381, 318625567. Poplatek činí
200,- Kč na celý den a bude se vybírat přímo na místě před začátkem semináře, t. j.
v 8.30 h. S sebou si vezměte podložku nebo velký ručník, pohodlný oděv nebo
cvičební úbor, event. hůlky s chrániči a dobrou náladu. Těšíme se na vás.
Květa Havlíková a Irena Muzikářová

Znáte městské Infocentrum?
Cestu do Infocentra v budově příbramského Zámečku-Ernestina již zná hodně
příbramských občanů, kteří si sem o víkendech a svátcích chodí vyzvedávat poštu,
pokud je městský doručovatel nezastihne doma. Hodně Příbramáků se také do Infocentra naučilo chodit pro mapy a letáky o městě, kdykoliv jim mají přijet na návštěvu
hosté nebo naopak když se sami chystají vycestovat. Jde vlastně o skvělou formu
propagace našeho města kdekoliv ve světě. A ohlasy svědčí o tom, že se v Příbrami
máme čím chlubit, jenom na to neumíme být dost pyšní.
A jaké služby ještě v Infocentru poskytujeme?
Máme zde pracoviště Czech Pointu a vyhotovíme Vám výpisy z rejstříků (obchodního,
živnostenského, trestního, insolvenčního), výpisy ze základních registrů, výpisy
z katastru nemovitostí. Provádíme konverze dokumentů z listinné a elektronické
podoby. A také si u nás můžete požádat o založení datové schránky či vydání nových
přihlašovacích údajů do datové schránky.
Další poskytovanou a hodně vyhledávanou službou je prodej a rezervace vstupenek
do příbramského divadla a kina. Infocentrum dále zpracovává kalendář akcí ve městě
a zdarma ho poskytuje návštěvníkům. Vzhledem k tomu, že není mnoho míst k dobíjení kreditu na čipové karty MHD Příbram, byla nabídka Infocentra rozšířena o tuto
službu a stále více zákazníků ji využívá.
Další klientelu Infocentra tvoří turisté. Ať přijedou odkudkoliv z Čech, Moravy, Slovenska i celého světa, většinou jejich první kroky míří právě na Zámeček. Především oni
oceňují otevírací dobu, která je denně od 9 do 17 hodin včetně sobot, nedělí
a svátků (kromě 24., 25., 26. 12. a 1. 1.) a kterou prý v jiných městech málokde najdou.
A služby, které pracovnice Infocentra poskytují turistům, jsou opravdu velice široké –
propagační materiály města i okolí, mapy všech měřítek a lokalit, turistické známky,
turistické vizitky, turistické deníky, odznaky na hole, drobné keramické dárky a magnetky s příbramskou tématikou, pohlednice, pamětní mince, regionální literaturu
a celou řadu dalších předmětů.
Důležitým poskytovaným artiklem jsou informace. Informace o otevíracích hodinách
různých zařízení ve městě, kde je hosté najdou, kde se mohou ubytovat, kde se
mohou najíst, kde si mohou dát v neděli kávu i kde si mohou nakoupit či kde vyměnit
peníze, jak a odkud jezdí autobusy a celá řada dalších, mnohdy zcela nečekaných
dotazů. Na to vše musí pracovnice „Íčka“ znát odpověď, nebo si musí umět tuto
odpověď najít. Infocentrum má také připravenou nabídku pro rodiny s dětmi, kam se
podívat, kde by se dětem mohlo líbit.
Infocentrum Městského úřadu Příbram funguje dvanáctým rokem, je členem
Asociace turistických informačních center a díky tomu můžeme používat celorepublikovou značku na označení TIC. Poskytované služby se za dobu trvání existence
hodně rozšířily a zlepšily. Na druhou stranu je ještě celá řada možností, jak tyto
služby vyzlepšit a zákazníkům poskytnout příjemnější prostředí. Budova Zámečku,
kde se Infocentrum nachází, a je tady i vynikající Galerie Františka Drtikola, je krásná,
ale chátrá. O rekonstrukci se léta mluví, ale vždy jsou to peníze, na kterých záměr
ztroskotá. Přitom právě Zámeček by mohl být skutečným centrem kultury a služeb.
Nádherné atrium by mohlo být místem příjemného posezení, místem zastavení
cykloturistů i turistů.
Veškeré informace získáte na adrese

www.pribram.eu

Komunikace a spolupráce napříč generacemi

Pojem generace může být chápán z různých hledisek. Generační rozdíly byly, jsou a budou.
Úhel pohledu na ně může být různý. Záleží na našem postoji, zkušenostech a životním stylu.
V rámci podpory a rozvíjení komunikace žáků v českém, ale i anglickém jazyce, jsme se během
měsíce listopadu měli možnost přesvědčit o tom, že naši žáci 9. ročníků rozhodně navázat
konverzaci umí a to napříč generacemi.
V prvé řadě nás velmi příjemně potěšilo strávené odpoledne se seniory z příbramského Klubu
seniorů pod vedením paní Rjabičové. V návaznosti na minulý rok, ve kterém jsme s již
zmíněnými seniory slavili Halloween, si vybraní žáci 9. ročníků letos připravili povídání
o svátku „Thanksgiving/Den díkůvzdání“. Prezentace nejdůležitějších faktů vázajících se
k tomuto dni byla velmi zajímavá. Poté následoval kvíz, který všichni hravě ze získaných
informací vyplnili na jedničku s hvězdičkou. Senioři od žáků dostali za odměnu „vědomostní
průkaz“, který předem vyrobili. Další komunikace bez scénáře pokračovala u kávy, čaje
a drobného občerstvení, jež děti také připravily. A že jsou naši žáci opravdu šikovní, jsme se
mohli přesvědčit, když dýnová polévka, kterou připravili, z hrnce zmizela velkou rychlostí.
Bylo to moc příjemné posezení.
Další velmi milé překvapení nás čekalo v rámci projektu, který jsme nazvali „Zdravá svačinka“
a který byl určen dětem z mateřské školy Školní 131, pod vedením paní ředitelky Plecité.
Hlavním mottem bylo podpořit zdravý životní styl. Pro naše malé předškoláky jsme měli
připravenou hodinu plnou aktivit. Během této doby si v rámci několika stanovišť, na kterých
plnily rozmanité úkoly, otestovaly nejenom své chuťové pohárky, ale také znalost ovoce
a barev v anglickém a českém jazyce, a mnohé další. Vše probíhalo opět ve spolupráci
s vybranými žáky 9. tříd. Děti si za odměnu odnesly nejenom svoji první jedničku „well
done/výborně!“ z anglického jazyka, ale také náš speciálně vyrobený certifikát o splnění úkolů
a jablíčko podtrhující zdravou svačinku.
V neposlední řadě bychom se rády zmínily o návštěvě atašé a pracovnice z Amerického
centra z Prahy, která přijala naše pozvání, a my jsme tomu moc rády. V rámci podpory
komunikace v anglickém jazyce měli žáci 9. tříd možnost ukázat vybrané projekty a práci
na naší škole, která zpracovali v rámci hodin anglického jazyka. Vybrané práce v rámci prezentace představili, jak jinak než v angličtině. Byla to v úvodu video pohlednice našeho města
a poté následovalo několik vybraných amerických sportů, měst atd, které ve svém zpracování
na interaktivní tabuli, písemně i ústně, představili. Následovala úžasná a bezprostřední
komunikace v rámci diskuze mezi diplomatem a žáky. Mile nás překvapila dobrá nálada všech,
optimismus, chuť dětí s paní atašé bez ostychu hovořit, a v rámci odpovědí si nejenom
zdokonalit výslovnost v anglickém jazyce, ale také se dozvědět mnoho zajímavostí.
Úsměv, radost, dobrá nálada a bezprostřední pozitivní slovní hodnocení všech zúčastněných
věkových kategorií v rámci projektů, byly tou největší odměnou, jak pro nás učitele, tak
pro seniory a všechny děti od nejmenších po naše „teenagers“. Věřte nebo ne, ale bylo se
v dobrém slova smyslu opravdu na co koukat a také radost poslouchat.
Nezapomeňme tedy spolu komunikovat a být si zároveň blíž i během každodenního života.
Nadcházející čas adventní nás k tomu všechny bezpochyby vybízí.

Mgr. Žanete Nohová a Mgr. Jana Žáková, Základní škola, Školní 75

otevřeno úterý - neděle od 9 do 17 hodin (24. 12., 25. 12., 31. 12. a 1. 1. zavřeno)

Galerie Františka Drtikola, Zámeček - Ernestinum Příbram

sklo, šperk,
objekt 5. prosince 2014 – 18. ledna 2015

KATEŘINA
HANDLOVÁ

Kalendář akcí
13. 12.
13. 12.
13. 12.
13. 12.
13. 12.
14. 12.
14. 12.
14. 12.
14. 12.
15. 12.
15. 12.
15. 12.
15. 12.
16. 12.
18. 12.
18. 12.
18. 12.
19. 12.
19. 12.
19. 12.
19. 12.
19. 12.
20. 12.
20. 12.
20. 12.
20. 12.
20. 12.
20. 12.
21. 12.
21. 12.
21. 12.
22. 12.
22. 12.
22. 12.
22. 12.
23. 12.
23. 12.
23. 12.
25. 12.
25. 12.
25. 12.
26. 12.
26. 12.
26. 12.
26. 12.
26. 12.
27. 12.
27. 12.
27. 12.
27. 12.
27. 12.
28. 12.
28. 12.
29. 12.
29. 12.
29. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.
31. 12.
31. 12.
31. 12.
31. 12.
31. 12.
4. 1.
6. 1.
7. 1.
9. 1.
10. 1.
13. 1.
14. 1.
15. 1.
16. 1.
17. 1.
17. 1.
18. 1.
21. 1.
22. 1.
23. 1.
23. 1.
24. 1.
26. 1.
26. 1.
27. 1.
31. 1.
31. 1.

Den studentů

Farmářské trhy
Dvořákovo nábřeží
8:00
Vánoce v hornickém domku a Štědrovečerní šichta v Prokopské štole
Vánoce v divadle
Divadlo A. Dvořáka
Adventní koncert: Dana Suchanová – harfa, Jakub Sedláček – housle
Památník A. Dvořáka 19:00
Špejbls Helprs
Junior klub
21:00
Vánoce v hornickém domku a Štědrovečerní šichta v Prokopské štole
Adventní koncert (Salamandr, Codex Temporis) Václavské náměstí 10:30
Ginevra
Divadlo A. Dvořáka
15:30
Ginevra
Divadlo A. Dvořáka
19:00
Sladké čtení
Knihovna J. Drdy
14:00
Setkání nad texty 20. století
Knihovna J. Drdy
16:30
2. zasedání ZM Příbram
Příbram I, nám. TGM 121 17:00
Ginevra
Divadlo A. Dvořáka
19:00
S J. Schmidtem po více či méně
zapomenutých brdských hradech
Knihovna J. Drdy
17:00
Vánoční koncert ZŠ 28. října 1
Divadlo A. Dvořáka
16:30
Noc v muzeu: Tajemství hroby
Kino Příbram
19:00
Keramický seminář
DDM Příbram
19:00
Česká mše vánoční
Divadlo A. Dvořáka
17:00
Adventní koncert
Svatá Hora
19:00
Česká mše vánoční
Divadlo A. Dvořáka
19:30
Návrat blbýho a blbějšího
Kino Příbram
20:00
Axial, Výčep, Vurm
Junior klub
21:00
Vánoční turnaj v hokeji (2. tř.)
Zimní stadion
8:00 - 19:00
Deskové hry
DDM
9:00
Vánoční show dětí ze SK Oxygen
Divadlo A. Dvořáka
11:00
Hobit: Bitva pěti armád
Kino Příbram
14:00, 19:00
Písničkáři sobě
Divadlo A. Dvořáka
19:30
Oldies a Newies
Junior klub
21:00
Adventní koncert (Salamandr, Chval Trio)
Václavské náměstí
10:30
Vánoční turnaj v hokeji (1. tř.)
Zimní stadion 12:15 - 16:45
Hobit: Bitva pěti armád
Kino Příbram
16:00
Vánoce s Elfíkem Popletou
DDM
8:30
Odpoledne stolních her a soutěží
Knihovna J. Drdy
14:00
Přinesení betlémského světla
Svatá Hora
18:00
Koncert Příbramského Big Bandu
Divadlo A. Dvořáka
19:00
Vánoce na poslední chvíli
DDM
8:30
Tři bratři
Kino Příbram
16:00
Koncert Příbramského Big Bandu
Divadlo A. Dvořáka
19:00
Zpívání koled u jesliček
Svatá Hora
14:00
Exodus: Bohové a králové
Kino Příbram
19:00
Vánoční párty
Junior klub
21:00
Vystoupení souboru Koledníci
na výstavě betlémů
Galerie F. Drtikola
14:00
Zpívání koled u jesliček
Svatá Hora
14:00
Sněhová královna
Kino Příbram
16:00
Koncert Svatohorského chrámového sboru Svatá Hora
16:30
Exodus: Bohové a králové
Kino Příbram
20:00
Vánoční turnaj v hokeji - liga ml. dorostu
Zimní stadion
9:00 - 18:00
Sněhová královna
Kino Příbram
16:00
Charitativní futsalový zápas
Sportovní hala Příbram 19:00
Hodinový manžel
Kino Příbram
19:00
Oldies a Newies
Junior klub
21:00
Zpívání koled u jesliček
Svatá Hora
14:00
Paddington
Kino Příbram
16:00
Povánoční zábavné dopoledne
DDM
8:30
Tučňáci z Madagaskaru
Kino Příbram
16:00
Povánoční přespání
DDM
18:00
Pohádkář
Kino Příbram
19:00
Paddington
Kino Příbram
16:00
Silvestr
DDM
8:30
Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka
Divadlo A. Dvořáka
14:00
Škola základ života
Divadlo A. Dvořáka
17:00
Silvestr
Pivovar Podlesí
19:00
Silvestr
Junior klub
21:00
Bohoslužba na závěr občanského roku
Svatá Hora
22:30

Zpívání koled u jesliček
Svatá Hora
14:00
Tříkrálový průvod s živými velbloudy
Charitativní koncert nadace Chci pomoci:
Čechomor Kooperativa Tour
Divadlo A. Dvořáka
19:00
Maturitní ples Gymnázia Příbram
Estrádní sál
19:00
Brdský běžecký pohár 2015 - Běh partyzánskou stezkou - Osek u Hořovic
Vyhlášení nejúspěšnějšího sportovce
roku 2014 okresu Příbram
Divadlo A. Dvořáka
18:00
Červený a černý
Divadlo A. Dvořáka
19:00
Prokletí nefritového škorpiona
Divadlo A. Dvořáka
19:00
Maturitní ples SPŠ Příbram
Estrádní sál
19:00
Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka
Divadlo A. Dvořáka
17:00
Hrdý Budžes
Divadlo A. Dvořáka
19:00
Tři zlaté vlasy děda Vševěda
Divadlo A. Dvořáka
15:00
Válka Roseových
Divadlo A. Dvořáka
19:00
Obraz
Divadlo A. Dvořáka
19:00
Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka
Divadlo A. Dvořáka
19:00
Maturitní ples ISŠ Příbram
Estrádní sál
19:00
Jamie Marshal – koncert
Divadlo A. Dvořáka
19:00
3. zasedání ZM Příbram
Příbram I, nám. TGM121 17:00
Caveman
Divadlo A. Dvořáka
19:00
Tartuffe
Divadlo A. Dvořáka
17:00
Písničkáři sobě
Divadlo A. Dvořáka
19:30
Divadelní ples
Divadlo A. Dvořáka
20:00

Výstavy:
Příbramské betlémy – kde bydlel Ježíšek
Betlémy
Kateřina Handlová: sklo, šperk, objekt
Ke všem čertům
Ota Janeček: Obrazy, kresby, grafiky, plastiky

Galerie F. Drtikola
Svatá Hora
Galerie F. Drtikola
Hornický domek
Galerie v Potoční

5. 12. – 11. 1.
20. 12. – 4. 1.
5. 12. – 18. 1.
1. 11. – 31. 10.
26. 11. – 30. 12.

Ve dnech 11. a 12. 11. 2014 se na OA a VOŠ Příbram uskutečnil již 17. ročník regionálního
veletrhu fiktivních firem Podzimní Příbram.
Jako již tradičně první den probíhaly prezentace firem, kde studenti museli odborně v českém
a anglickém jazyce představit svoji firmu, seznámit ostatní s náplní práce, nabídkou, uvést
sortiment služeb, jejich ceník apod. Všichni odvedli skvělou práci a odborná porota určitě
neměla lehké rozhodování.
Druhý den začal slavnostním zahájením veletrhu v obřadní síni v příbramském Zámečku Ernestinu. Všechny přítomné přivítala paní zástupkyně Ing. Jitka Štefanová, poté slovo
předala náměstkovi hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu PaedDr. Milanu Němcovi,
MBA, který ve svém proslovu zdůraznil především sepětí teorie s praxí, a vyzdvihl tudíž důležitost takto prakticky zaměřeného projektu. Veletrh oficiálně zahájila paní Dana Batelková,
odborná referentka Centra fiktivních firem.
Pak se již čile rozběhlo obchodování na prodejních místech. Bylo vskutku co nakupovat
a objednávat. Mohli jste se vydat kolem světa, do vesmíru, ale i po krásách naší vlasti, koupit
si projížďku na koni, krásné společenské šaty, pro sportovně založené tu byl stánek
se sportovním vybavením typu kolečkové brusle, zamilovaní si mohli koupit zásnubní prsten
s briliantem, a když jste byli unaveni, dali jste si sladkou tečku či míchaný nápoj. Děti jste si
klidně mohli odložit v Mateřském centru Pohádka, kde o ně bylo perfektně postaráno.
Celému dopoledni tedy nic nechybělo. A pak přišlo to nejdůležitější. Samozřejmě - vyhlášení
výsledků všech soutěží!
V prezentacích se na 1. místě umístila firma SIS, s. r. o., z OA a VOŠ Příbram, 2. místo si odvezlo do Písku MC Pohádka a 3. místo získala firma S Stuff, s. r. o.
Umístění za nejlepší prodejní stánek: 1. místo – CK VLTAVARÁJ, s. r. o., z Gymnázia a SOŠ
ekonomické Sedlčany, 2. místo - cvičná kancelář BETA z OA a VOŠ Příbram a 3. místo – firma
KANA, s. r. o., také z domácí školy.
Letošní ročník byl tradiční, ale přece jen se něčím lišil. Studenti 4. ročníku uspořádali tajné
studentské hlasování o nejlepšího individuálního prodejce. Tím se stala Markéta Kořínková
z 3. C OA a VOŠ Příbram pracující pro firmu SIS, s. r. o.
Citát Sláva vítězům, čest poraženým tady naprosto platí. Všechny firmy se velmi snažily a
všem studentům patří velký dík za přípravu, cílevědomost, snahu a odvedenou práci. Stejně
tak i jejich učitelům, kteří jim trpělivě přinášejí praktické rady.
Přejeme tedy všem, aby je tato činnost bavila i nadále a stejně tak dobře se uplatnili i v praktickém životě. S takovými studenty bude radost spolupracovat!
Mgr. Iva Čápová, OA a VOŠ Příbram

Pozvánka na koncert

Jako každý rok i tentokrát se mohou milovníci hudby těšit na předvánoční koncert.
Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka spolu s Příbramskou filharmonií
pod taktovkou Pavla Šmolíka provedou v pátek 19. prosince v 17 a v 19,30 hodin
v Divadle A. Dvořáka Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby.
Sóla zazpívají Kateřina Falcníková, Zuzana Horská, Radek Prügl a Karel Brynda,
varhanní doprovod obstará Tereza Ježková.
V první části koncertu ještě zazní vánoční pastorely českých autorů, již zmíněného
Jakuba Jana Ryby nebo Jiřího Ignáce Linka. Tyto drobné skladby přednesou bývalé
členky Příbramského dětského sboru – Krásky. Věříme, že při poslechu těchto
skladeb se všichni odpoutají od běžného pracovního ruchu a shonu a duševně se
připraví na opravdové prožití vánočních svátků.
Za příbramské hudebníky Eva Roubová

Pomozme opuštěným zvířátkům

Je tu zas podzimní a zimní čas, nastává nevlídné počasí. V tomto období začínají toulavým
zvířatům v ulicích těžké časy. I když se může zdát, že kočka je schopný lovec a zajistí si potravu
lovem myší, není to pravda. Někteří lidé zapomínají, že kočka domácí je už vlastně plně
domestikovaný tvor a potřebuje naši pomoc. Kočka je schopná sama přežít, ale dlouhodobě
(hlavně v ulicích města) živoří a je náchylná k různým nemocem.
V Příbrami neexistuje kočičí městský útulek, a tak péči o toulavá a nalezená zvířata zajišťují
dobrovolnické spolky a lidé, kterým není osud toulavých koček lhostejný. Jedním z nich je
Spolek pro kočku. Je složen z dobrovolníků, kteří se ve svém volnu starají o bezprizorní kočky
a věnují jim velkou péči. Prioritami spolku je hlavně odchyt a kastrace toulavých zvířat, léčba
a umísťování koček a koťat do nových domovů.
Spolek nemá žádné „útulkové“ místnosti, proto kočky musí být umístěny u členů v jejich
bytech. Mnohé kočky jsou plaché a potřebují spoustu času, aby si zvykly na nové prostředí
a člověka. Protože každý člen má již doma několik koček, vyžaduje nový přírůstek hodně
trpělivosti nejen od všech členů domácnosti, ale i od „domácích“ koček, které v něm často vidí
vetřelce, s kterým se nechtějí dělit o lásku svého páníčka.
Velmi plaché a divoké kočky, které žijí celý svůj život na ulici, jsou vykastrovány a vypuštěny
zpět. Tyto kočky jsou pak sledovány na krmicích místech, v jejichž okolí se zdržují. A proč
vlastně krmíme tato opuštěná zvířata? Na ulici se totiž dostaly vinou nezodpovědného
jednání mnohých našich spoluobčanů, proto je naší povinností těmto ubohým „bezdomovcům“ pomoci.
Členové spolku se starají o své svěřence bez vyhlídky na finanční odměnu. Letos dosud prošlo
jejich rukama 146 koček. Většině z nich byl nalezen nový domov a nejméně polovina byla
vykastrována. Odměnou členům spolku může být jen krásný pocit, že mohli zvířátko
zachránit. A jak už to bývá - peněz je vždy méně, než je potřeba. Město Příbram přispívá
na kastrační programy toulavých zvířat, zbytek peněz pochází z darů od veřejnosti
a v neposlední řadě dotují péči o zvířata sami členové.
Pokud nám chcete pomoci, budeme rádi za každou pomoc finančním příspěvkem na transparentní účet č. 2500408642/2010 či darováním krmiva, které můžete přinést k paní
Synkové, Příbram VII - Legionářů 345 (naproti zimnímu stadionu), tel. 773 982 827.
Obrovskou pomocí je také adoptování některé kočičky či kocourka. Získáte tím i něco
pro sebe - chlupatého vrnícího kamaráda, který bude vaším parťákem do života. A to je někdy
k nezaplacení. Na závěr bychom jménem Spolku pro kočku chtěli poděkovat odboru životního prostředí Příbram, zvláště panu Ing. Walenkovi, za dotace na kastrační programy a péči
o kočky, městu Příbram za přidělení grantu, veterinárním klinikám Na Zdaboři a Na Weilovně
za jejich profesionální přístup a nemalé slevy na ošetření zvířat a všem dobrým lidem
za příspěvek na transparentní účet u Fio banky, a. s., 2500408642/2010.
Alena Synková

ZŠ Bratří Čapků nezahálí

Koncem října Vás možná v ulicích Příbrami oslovili školáci s pokladničkou a žádali příspěvek
na „Stonožku“. Peníze vybírali na dobrou věc. Hnutí „Na vlastních nohou“ (Stonožka) totiž
finančně pomáhá nemocným a postiženým dětem. Letos byly naše Stonožkové děti úspěšné
a díky Vašim štědrým příspěvkům vybraly celkem 9 784,- Kč. DĚKUJEME!
Po podzimních prázdninách jsme si připomněli anglosaský svátek Halloween. Školu děti
vyzdobily typickými vydlabanými dýněmi, namalovaly balónky a připravily strašidelné
pohoštění.
Nezahálíme ani v oblasti ekologie. Spolupracujeme například s Kovohutěmi Příbram ve sběru
elektroodpadu, tradičně sbíráme starý papír, plast a hliník. Škola se zapojila do programu
Recyklohraní, díky kterému se děti formou her dozvídají o možnostech recyklace různých
materiálů. V rámci spolupráce s mateřskými školami jsme pro jejich děti připravili programy
s tématikou třídění odpadu.
S podzimem se nám nevyhnulo ani několik úprav okolí školy - nové oplocení školní družiny
a osvětlení ulice mezi školou a hřištěm. Nejvíc ale děti potěšila modernizace výdejních okének
ve školní jídelně a především instalace minibufetu na zeleninové a ovocné saláty, ze kterých
si každý podle vlastní chuti může vybrat. A všem nám opravdu chutnají!
Také na prosinec máme naplánováno plno zajímavých akcí, například Čertovské klání určené
nejen dětem z 1. stupně, ale i všem předškoláčkům, nebo Vánoční jarmark.
Tak se k nám přijďte podívat!

Příbramské betlémy – kde bydlel Ježíšek

Tradiční vánoční výstava představuje bohatou škálu
historických i současných betlémů z hornického
Příbramska. Letos jsme vybírali ty, které jsou doplněny
zajímavými stavbami, abychom ukázali, jak rozmanitá
a nápaditá může být betlémová architektura, mezi
kterou nechybí ani stavby zdejších šachetních objektů.
V minulosti tvůrci betlémů věnovali chaloupkám,
městským domkům i palácům stejnou pozornost jako
figurkám. Bylo důležité, aby zářily pestrými barvami
i pozlátkem, v oknech se blýskala zrcátka a na zvoničce kostela mohl poustevník rozkývat opravdový
zvonek. Bez jednoduché stájky z kůry nebo o něco
honosnější posypané drceným galenitem ze zdejších
dolů by nebylo kam uložit ústřední figurku jesliček,
malého Ježíška, u kterého nejednou stáli čestnou stráž
postavičky uniformovaných havířů.
Zatím co dříve lidé s oblibou popouštěli uzdu své
fantazii a tvořili dech beroucí panoramata, kde se
prolínala orientální a místní slohová architektura, dnes
si mnoho majitelů betlémů přeje, aby mezi anonymními
domky stály také konkrétní kostely, šachty nebo další
významné památky z jejich okolí. Právě takové stavby
s obdivuhodnou historickou věrností již léta vytváří
Eliška Drahokoupilová a své obdivovatele jistě získá
i keramický betlém Josefa Tichého a Tomáše Wildy
s malebnými zákoutími Březových Hor v okolí Ševčinského dolu.
Pro malé návštěvníky jsou připraveny tematické hry
a v pokladně je možno zakoupit vystřihovací betlémy
a publikace s vánoční tématikou.
Výstava probíhá v Galerii Františka Drtikola v Zámečku
– Ernestinu od 4. 12. 2014 do 11. 1. od 9 do 17 hodin.
Svátky: 24. 12. od 9 do 12 hodin, 31. 12. zavřeno, 1. 1.
2015 od 13 do 17 hodin.
Mgr. Klára Posekaná

V souladu s ustanovením § 46 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovují ředitelé příbramských základních škol místo a dobu zápisu do 1. ročníku základního
vzdělávání pro školní rok 2015/2016 takto:

Zápis dětí do 1. ročníků základních škol

narozených od 01. 09. 2008 do 31. 08. 2009, včetně dětí s odloženou školní docházkou
Základní škola pod Svatou Horou,
Balbínova 328, Příbram II

15.01.2015
16.01.2015

13:00 – 18:00 hod.
13:00 – 16:00 hod.

Základní škola, Příbram – Březové Hory
Prokopská 337, Příbram VI

16.01.2015
17.01.2015

14:00 – 18:00 hod.
8:00 – 12:00 hod.

Základní škola, Příbram VII,
Bratří Čapků 279, příspěvková organizace

16.01.2015
17.01.2015

14:00 – 18:00 hod.
8:00 – 12:00 hod.

Základní škola, Příbram II,
Jiráskovy sady 273

16.01.2015
17.01.2015

14:00 – 18:00 hod.
9:00 – 11:00 hod.

Základní škola, Příbram VII,
28. října 1

15.01.2015
16.01.2015

15:00 – 18:00 hod.
15:00 – 18:00 hod.

Základní škola, Příbram VIII,
Školní 75

24.01.2015

8:00 – 13:00 hod.

Waldorfská škola Příbram – základní škola a střední škola
Hornická 327, Příbram II

17.01.2015
18.01.2015

14:00 – 18:00 hod.
9:00 – 12:00 hod.

Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola,
Příbram IV, příspěvková organizace, Pod Šachtami 335

02.02.2015
03.02.2015

11;00 – 16;00 hod.
11:00 – 16:00 hod.

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

divadlo
a. dvořáka příbram

Kino

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii velKá scéna iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Čt 04. |19:00

ouija

po 1. |19:00

dáMa s KaMélieMi

½ 135 minut | M 160, 120 Kč

pá 05.|17:00

MiKuláš v Kině: pohádKy pod sTroMeČeK

st

3. |19:00

TarTuFFe

½ 130 minut | M 160, 120 Kč

cZ|40 Kč
(po skončení pohádek předá Mikuláš dětem dárky od jejich rodičů.)

čt

4. |19:00

rande s ducheM – sk. r

½ 120 minut | M 160, 120 Kč

horor

TiT|110 Kč

ne 7. |16:00

advenTní KoncerT Zuš příbraM i, náM. T.g.MasaryKa 155
| ½ 90 minut

pá 05.|20:00

pohádKář

komedie

cZ|100 Kč

so 06.|16:00

TuČňáci Z MadagasKaru

animované

cZ|110 Kč

st 10. |10:00

balada pro bandiTu – sk. g - veřejná generálka

so 06.|19:00

jaK jsMe hráli Čáru

komedie/drama

cZ|110 Kč

čt 11. |19:00

balada pro bandiTu – sk. p - 1. premiéra

| M 160, 120 Kč

pá 12. |19:00

balada pro bandiTu – 2. premiéra

| M 160, 120 Kč

ne 07.|16:00

jiMMy p.

komedie/art

Út 09.|16:00

dobrodružsTví pana peabodyho a sherMana

| M 50 Kč

so 13. |11:00, 14:00 vánoce v divadle: Zimní příběhy včelích medvídků

| M 60 Kč

ne 14. |15:30, 19:00 vánoČní KoncerT ginevry a jejích hosTů
½ 140 minut | M 200, 170 Kč
po 15. |19:00

vánoČní KoncerT ginevry a jejích hosTů
½ 140 minut | M 200, 170 Kč

čt 18. |16:30

vánoČní KoncerT Zš 28. října 1, příbraM

pá 19. |17:00, 19:30 ČesKá Mše vánoČní

½ 120 minut

½ 120 minut | M 130 Kč
| ½ 90 minut

so 20. |11:00

vánoČní show děTí Ze sporTKlubu oxygen

po 22. |19:00

vánoČní KoncerT příbraMsKého big bandu
½ 120 minut | M 220, 200 Kč

út 23. |19:00

vánoČní KoncerT příbraMsKého big bandu
½ 120 minut | M 220, 200 Kč

st 31. |17:00

šKola ZáKlad živoTa

animované

TiT|90 Kč
cZ|50 Kč

Čt 11.|19:00

FaKjů pane uČiTeli

komedie

cZ|100 Kč

pá 12.|20:00

raluca

erotický/triler

cZ|110 Kč

so 13.|10:00, 12:30, 15:00 vánoce v divadle:
jaK vycviČiT draKa 2

animované

so 13.|19:00

sex v paříži

komedie

ne 14.|15:00

leTadla 2 sk. d

animované

cZ|85 Kč

st 17.|19:00

TrabanTeM jižní aMeriKou

dokument

cZ|150 Kč

cZ|60 Kč
TiT|100 Kč

(pronájem, pořádá firma vM arT production.)

½ 120 minut | M 160, 120 Kč

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Malá scéna iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Čt 18.|19:00

noc v MuZeu: TajeMsTví hrobKy komedie

cZ|120 Kč

st

pá 19.|20:00

návraT blbýho a blbějšího

TiT|120 Kč

3. | 17:00

hudební žerTy s MiKulášeM a ČerTy

| ½ 60 minut
½ 120 minut | M 120 Kč

ne 7. | 19:30

il congelaTore

so 13. |10:00

vánoce v divadle: panáček Malíček

| M 60 Kč

so 13. |15:00

vánoce v divadle: vánoční hra

út 31. | 14:00

komedie

so 20.|14:00, 19:00 hobiT: biTva pěTi arMád

dobrodružný/fantasy cZ|120 Kč

| M 60 Kč

ne 21.|16:00

hobiT: biTva pěTi arMád

dobrodružný/fantasy cZ|120 Kč

roZpaKy Zubaře svaTopluKa nováKa ½ 95 minut | M 120 Kč

Út 23.|16:00

Tři braTři

pohádka

cZ|50 Kč

Čt 25.|19:00

exodus: bohové a Králové

historický

cZ|120 Kč

pá 26.|16:00

sněhová Královna

animované

cZ|110 Kč

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii esTrádní sál iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

pá 26.|20:00

exodus: bohové a Králové

historický

cZ|120 Kč

čt

so 27.|16:00

sněhová Královna

animované

cZ|110 Kč

so 27.|19:00

hodinový Manžel

komedie

cZ|120 Kč

ne 28.|16:00

paddingTon

rodinný

cZ|120 Kč

po 29.|16:00

TuČňáci Z MadagasKaru

animované

cZ|110 Kč

po 29.|19:00

pohádKář

komedie

cZ|100 Kč

Út 30.|16:00

paddingTon

rodinný

cZ|120 Kč

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii pro šKoly iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
po 8. | 10:00, 13:00 il congelaTore
st 17. |10:00
4. |20:00

½ 120 minut
½ 150 minut | M 60 Kč

Červený a Černý

peČovaTelsKá služba příbraM – veČíreK

so 6. |19:00

věneČeK

ne 7. |12:30

sběraTelsKá burZa

po 8 - út 9. |9:00 prodejní Trhy
so 13. |10:00-17:00 vánoce v divadle

| M 60 Kč

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii d-Klub iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

po 8. | 18:00

ach, Ta lásKa

divadlo a. dvořáka příbram

ne 14. | 15:00

leTadla 2: hasiČi a Záchranáři - sk. d

| M 80 Kč

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Kino iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

| M 85 Kč

M cenu vstupenky určuje vždy distributor filmu.

p r o s in e c | 2 0 1 4
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