Stalo se

21. ročník Běhu města Příbram
se konal 4. 10. 2014. Akci pořádalo město a Triklub Příbram.

Titul mistryň republiky ve step
aerobiku opět putoval do Oxygenu Příbram. Blahopřejeme.

Žáci ZŠ Březové Hory navštívili
výstavu Velká válka a získali zde
mnoho zajímavých informací.

“Skok přes kůži” se konal 15. 10.
v rámci tradičního sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice.

Spolek pro kočku nabízí k adopci
koťátka různých barev.
Informace na tel. 773 982 827

Zastupitelstvo města Příbram

zvolené ve volbách 10. - 11. října 2014
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Šance pro Příbram

Ing. Jindřich Vařeka
MUDr. Vladimír Danda
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Ing. Václav Dvořák
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1.

P ŘÍBRAM
2014 – 2018,

MĚSTA

PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ

KTERÉ JE ZÁROVEŇ

USTAVUJÍCÍM ZASEDÁNÍM .
Koná se

v pondělí 10. listopadu 2014 od 15 hodin
ve velké zasedací síni Úřadu práce ČR,
náměstí T. G. Masaryka 145, Příbram I
(bývalý Okresní úřad Příbram).
Program:
1.
2.
3.
4.

ČSSD
16 %

5.
6.
7.

TOP 09
16 %

8.
9.

Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Volba komisí – mandátové, volební
Ověření mandátů členů Zastupitelstva města Příbram
Složení slibu nově zvolených členů Zastupitelstva města Příbram pro období
2014 - 2018
Schválení volebního řádu pro ustavující zasedání Zastupitelstva města Příbram
Volba starosty
Volba místostarostů
a) určení počtu místostarostů
b) volba místostarostů
Volba dalších členů Rady města Příbram
Diskuse, závěr
Ing. Pavel Pikrt v. r.
starosta

MĚSTSKÁ

POLICIE

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY

PŘÍBRAM

Informace o projektu Sdílení

PŘÍBRAM I, NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 121, TEL. 318 624 245, 156

Dne 30. 9. ve 23.12 hodin prováděla hlídka Městské policie Příbram kontrolu areálu Nového rybníka
a nalezla zde muže ležícího na krajnici vozovky.
Strážníci se pokusili s mužem komunikovat, ale
dotyčný na žádné podněty nereagoval. Hlídka
přivolala záchrannou zdravotnickou službu. Následně
se zdravotníkům podařilo muže probrat a bylo
zjevné, že výše jmenovaný je pod vlivem alkoholu,
vyšetření dále prokázalo, že nemá žádná vážná
zranění. Ztotožněním strážníci zjistili, že je mu 19 let.
Mladík poté kontaktoval svou babičku, která si ho
později převzala do péče.
Dne 2. 10. oznámil na tísňovou linku MP 156
asistent prevence kriminality MP, že v Jiráskových
sadech nalezl na zemi bezvládně ležícího muže.
Na místo se ihned dostavil strážník, kterému 57letý
muž sdělil, že je pacientem Psychiatrické léčebny
v Dobřanech. Dále uvedl, že z léčebny odešel
s úmyslem spáchat sebevraždu. Na základě
zjištěných skutečností byla na místo přivolána
záchranná zdravotnická služba a hlídka Policie ČR,
která si celou záležitost převzala.
Dne 3. 10. v 17.50 hodin oznámila na tísňovou
linku 156 žena z Příbrami VII, že ve vnitrobloku v Kut-

nohorské ulici leží na zemi nějaká osoba. Na místo
byla ihned vyslána hlídka MP, která zde po příjezdu
nalezla 40letou ženu. Bylo zjevné, že je pod vlivem
alkoholu či jiné návykové látky. Na dotaz strážníků
žena sdělila, že je v pořádku a nepožaduje lékařské
ošetření. Dodala, že její stav zapříčinila patrně
špatná reakce na léky, které užila. Požádala
strážníky, aby o situaci vyrozuměli jejího přítele. Ten
se hned dostavil na místo a odvedl paní domů.
Dne 5. 10. v 18.55 hodin kontaktoval telefonicky
služebnu Městské policie Příbram muž a uvedl, že
v domě v Brodské ulici si všiml otevřených dveří
u jednoho z bytů a projevil obavy o svého souseda.
Na uvedenou adresu byla okamžitě vyslána hlídka
MP. Poté provedla kontrolu uvedeného bytu, avšak
uvnitř nikoho nezastihla. V průběhu prověřování
celé záležitosti se na místo dostavil 73letý majitel
zmíněného bytu, který sdělil, že byl na nákupu a připustil možnost, že se mezitím do bytu někdo
vloupal. Z tohoto důvodu přivolali strážníci hlídku
Policie ČR, která si případ převzala za účelem konání
dalších vyšetřovacích úkonů.
Bc. Ladislav Hadrbolec
manažer prevence kriminality

Na Gymnáziu pod Svatou Horou žijeme kulturou
Žáci navštěvující Gymnázium
pod Svatou Horou si v uplynulých čtrnácti dnech zase užili
kultury. V pátek 10. října na
vyprodané velké scéně Divadla
A. Dvořáka předvedli žákům základních škol to nejlepší, co bylo
k vidění při červnovém Dnu
divadla, v úterý 14. října pak sami
zhlédli monodrama Válka profesora Klamma, které mezi školními lavicemi již po páté skvěle
zahrál Oldřich Navrátil. Ve čtvrtek
po škole pak pokračovalo
Počteníčko, tedy veřejné čtení
pro všechny milovníky literatury,
tentokrát nad stránkami Shakespearova Othella. A aby toho
nebylo málo, asi čtyřicítka svatohorských gymnazistů v neděli
vyrazila na Malou scénu Divadla
A. Dvořáka, aby si vychutnala hru
Kráska z Leenane, kterou do Příbrami přivezl Činoherák Ústí. Kulturní maratón jsme pak v pondělí 20. října
zakončili besedou se spisovatelem historické beletrie Vlastimilem Vondruškou. Pokud se vám naše akce líbí,
i vy se můžete některých zúčastnit. A nemusíte ani dlouho čekat, 15. listopadu se Gymnázium pod Svatou
Horou zapojí do celoevropského projektu Noc divadel.

Pavel Karnet, Gymnázium pod Svatou Horou

Budu včelařem Včelařský rok - Prodej medu

9. díl

Přebytky medu, které výhledově nespotřebuje rodina a příbuzní včelaře, je možné různým způsobem
zhodnotit, aby se včelaři vyplatila celoroční snaha, kterou měl se svými malými svěřenci. Málokdo z laické
veřejnosti si uvědomuje, že včelaření je nikdy nekončící práce, která je i pěkně náročná na čas a námahu.
A proto je nutné, aby včelař počítal i s řečmi typu: “Vždyť ten med ti včely nanosí samy a ty jim ho jenom
sebereš “, nebo,”Jsi kamarád, nic jsi za to nedal, tak mi ten med koukej dát zadarmo.” S podobnými výroky
musí začínající včelař počítat a mít připravenou jednoduchou odpověď typu: “Pojď to zkusit také a uvidíš.”
Musí brát v úvahu také závist sousedů a známých, kteří mu jeho úspěch a odvahu začít včelařit nepřejí
a začnou ho i pomlouvat. Jsme přece v Čechách, že, a zde se úspěch nikdy neodpouštěl. S tím vším musí
začínající včelař počítat a ještě s mnoha dalšími okolnostmi. O některých si povíme v dnešním díle.
V ČR existují 4 druhy prodeje včelích produktů. Jedná se hlavně o med a v menší míře o propolis, vosk
a mateří kašičku. Jsou to velkoobchodní kontrakty (pro začínajícího včelaře hudba budoucnosti), prodej
do „kamenných obchodů“ (prodejci požadují větší množství s řádně označeným obalem a potvrzením
od příslušných úřadů), do soukromého firemního výkupu a prodej ze dvora, který je prozatím pro začátečníka nejvýhodnější alternativou. Pro obchodování s medem a ostatními včelími produkty ze dvora je
nutné dodržovat některé zásady, aby si vaše včelí produkty získaly dobré hodnocení zákazníků. Včelař může
docházet za svými zákazníky a med jim prodávat v jejich místě bydliště. Pokud však hodlá v budoucnu svůj
chov včel rozšířit a prodávat větší množství, měl by již zpočátku zvážit své místo prodeje. I při prodeji medu
ze dvora by měl obchod probíhat v kulturním prostředí, klidu a čistotě, aby se zákazník dobře cítil a byla
zdůrazněna vysoká úroveň prodávaného produktu. Malé posezení se zákazníkem a sklenkou medoviny
způsobí, že se kupující bude cítit jako vítaný host a rád se bude vracet. V současné době mnoho včelařů
prodává svůj med pod cenou do výkupu, aby se ho co nejrychleji zbavili. Tento med se často odváží
do ciziny, kde se jeho cena i zněkolikanásobí. Takový způsob prodeje medu není pro včelaře příliš výhodný
a včelaření se stává prodělečné. Současná cena medu by při prodeji ze dvora neměla klesnout pod 120 Kč
za 1 kg, plus cena obalu a etikety. Úspěšný prodejce neprodává pouze jednorázově med.
Prodávající včelař vytváří stálou klientelu, která nechce kupovat od nikoho jiného. Jak toho ale dosáhnout?
Nepřemýšlet o tom, co zákazníkovi prodat, ale co chce zákazník koupit! Zákazník musí mít možnost výběru
z různých druhů produktů a medu, potom bude mít podvědomý pocit svobodné volby, která je pro obchod
rozhodující. Je třeba se na zákazníky řádně připravit. Doby prodeje medu v použitých okurkových lahvích
dokonce ještě se starou špinavou etiketou již skončily. Tenhle nešvar kazí práci ostatním včelařům a prestiž
celého oboru.
Med je třeba brát a hlavně představit spotřebitelům jako čistou, pro lidské zdraví prospěšnou potravinu,
tomu musí odpovídat i prodejní obal. Použité sklenice ne. Nejenže kazí estetický dojem z nákupu, ale
mohou narušit i chuťové vlastnosti medu, neboť ne vždy se podaří dobře vymýt například okurkové aroma
ze všech záhybů skla. O narušené hygieně prodeje raději ani nemluvím. Pro prodej medu byste si měli vždy
opatřit vhodné nové sklenice a před použitím je pro jistotu vyvařit horkou pitnou vodou. Popřípadě si
opatřit přímo svazovou sklenici s logem Český med. Víčka bezpodmínečně pořídit nová s odpovídajícím
designem. Další částí balení je etiketa. Ta by měla být při prodeji medu ze dvora povinnou součástí a musí
obsahovat minimálně: druh medu (květový, medovicový, smíšený), adresu včelaře, váhový obsah balení,
minimální trvanlivost 2 roky, podmínky skladování medu (do 70% relativní vlhkosti a do 20 °C, v temnu).
Včelař by se při prodeji měl řídit deseti základními prodejními zásadami:
Používejte vždy novou sklenici a víčko.
Etiketa je důležitou součástí balení.
Prodej svého medu označte malým, vkusným poutačem.
K zákazníkům se chovejte přívětivě, i když nic nekoupí.
Dejte kromě medu i něco malého navíc, např. vizitku, kalendář, medové recepty a pošlete je
po nich i jejich známým.
Vysvětlujte, co je na vašem medu nebo chovu včel výjimečného, a seznamte s tím zákazníka.
Vysvětlete rozdíly mezi jednotlivými druhy medu.
Seznamujte zákazníky i s dalšími včelími produkty a jejich účinky.
Mějte vždy připravené různé druhy medu na ochutnání.
Buďte seriózní a spolehliví, zákazník to ocení.
Zákazník, který odebírá pravidelně jen 1 kg medu ročně, je dobrý zákazník. Važte si ho! Může vám přivést
jiné klienty. „Lepší je malý obchod, než velká práce.” (židovské přísloví)

Bc. Jiří Roub

Projekt Sdílení je zaměřený na komplexní práci s rodinami, u nichž je riziko
výskytu kriminálního chování jejich členů. Zkušenosti odborných pracovníků SVP (Středisko výchovné péče) a odboru sociálních věcí a zdravotnictví
ukazují, že v rodinách s dětmi s rizikovým chováním nebo již s kriminálním
chováním jsou určité obecné charakteristiky, které významně snižují jejich
funkčnost a současně vytvářejí vysoce rizikové prostředí pro výchovu dětí.
Rizikovými faktory jsou zejména nízká socioekonomická úroveň rodin,
hmotná nouze, vysoká nezaměstnanost, neúplnost rodiny, osobní
problémy rodičů.
Město Příbram (Městská policie Příbram) se na základě zkušeností z roku
2012 rozhodlo, že ve spolupráci s odbornými pracovníky Střediska
výchovné péče a odboru sociálních věcí a zdravotnictví naváže na realizaci
projektu SDÍLENÍ i v letošním roce. Pracovníci vytipovali rodiny, u kterých je
možný výskyt sociálních problémů vyplývajících z páchání trestné činnosti
jejich členů, zneužívání alkoholu, neorganizovaného způsobu života dětí
a mládeže, ohrožení ztráty bydlení, nízkých příjmů a nekompetence hospodařit s finančními prostředky či ztráty zaměstnání a dlouhodobé nezaměstnanosti. Do projektu jsou tedy zařazeny především rodiny, na které se dle
zákona zaměřuje sociálně-právní ochrana dětí. Rodiny zapojené do projektu prošly před zařazením do projektu motivačním pohovorem, kde jim byly
sděleny informace ohledně rozsahu vzájemné spolupráce. Hlavním cílem
projektu bylo prvotní posouzení životní situace rodiny s následným individuálním plánováním cílů, které by vedly k pozitivní změně ve fungování
rodiny. Rodiny v rámci projektu obdržely informace o platných zákonech,
povinnostech a důsledcích chování, jednání a rozhodování (tzv. zvyšování
právního vědomí).
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. Součástí
projektu jsou rovněž dva víkendové pobytové výjezdy celých rodin
zaměřené na kultivaci vzájemných vztahů a umění společně sdílet volný čas.
Město Příbram obdrželo na realizaci tábora dotaci z Ministerstva vnitra
ve výši 54 000,- Kč a ze svých prostředků na projekt přispělo částkou 20 000,- Kč.
Ing. Pavel Pikrt
předseda pracovní skupiny prevence kriminality

FARMÁŘSKÉ TRHY OBORA PŘÍBRAM
Říjnové farmářské trhy jsou již minulostí. Nejen díky neuvěřitelně
vydařenému počasí, ale také díky velkému počtu prodávajících (39 účastníků) byla účast zájemců o farmářské trhy mimořádně vysoká. Bylo co
nabízet a návštěvníci měli z čeho vybírat.
Neodvratně se nám blíží jedny z posledních farmářských trhů v tomto
roce. Farmářské trhy se uskuteční tradičně třetí sobotu v listopadu,
v obvyklém čase na obvyklém místě, tj. 15. 11. 2014 od 8:00 do 12:00
hodin v areálu Hořejší Obory. Věříme, že i tentokrát nám vyjde vstříc
příznivé počasí, které spolu s bohatou nabídkou tradičních produktů
přiláká hodně návštěvníků.
Za realizační tým Ing. Ota Hauptmann

Týden v soukromé anglické škole
V měsíci září završil projekt KES vedený na Gymnáziu Příbram, Legionářů,
PaedDr. Hanou Kuchyňkovou první ročník spolupráce s partnerskou školou
Krále Edwarda VI. v anglickém Southamptonu formou reciproční návštěvy dvou
pedagogů a skupinky studentů z Gymnázia Příbram na tamější škole. Učitelé
i studenti měli možnost se opět setkat se svými anglickými protějšky a v rámci
bohatého programu jak zažít prostředí anglické soukromé výběrové školy
a život v anglických hostitelských rodinách, tak i poznat místní pamětihodnosti.
Možnost být přímo ve vyučování, volně se pohybovat po škole a mluvit
s anglickými pedagogy v prostředí vysoké úrovně materiálního i personálního
zabezpečeni je úžasná zkušenost, která rozhodně rozšiřuje obzory. Hlavními
rozdíly není jen jiný systém britského školství a fakt, že studenti nosí uniformy,
ale také například minimální absence, jelikož povinnost platit školné (15 tisíc
liber ročně) vytváří velký pocit zodpovědnosti a také pocit hrdosti a příslušnosti
k této školní instituci. K nevšedním zážitkům určitě také patří tradiční anglická
snídaně ve školní jídelně, jízda školním minibusem, který si mohou učitelé
půjčit a sami řídit, anebo typické ranní shromáždění, které se koná třikrát týdně
a na němž také čeští gymnazisté anglicky promluvili k tisícovce studentů
a padesátce pedagogů. Velkým potěšením je vědomí, že naši studenti jazykově
obstáli a aktivně se účastnili výuky.
Tímto prvním ročníkem úspěšné kulturní výměny se pro naši školu v rámci
tohoto projektu otevřela s King Edward VI School možnost dlouhodobé
spolupráce. Projekt je realizován za finanční podpory města Příbram.
Marcela Hašková, Gymnázium Příbram, Legionářů

Spolek Prokop Příbram zve děti a rodiče na lampiónový průvod

Putování se světýlky za sv. Martinem 11. 11. 2014

Průvod vyjde v 17 hodin za doprovodu havířských světlonošů z areálu
dolu Marie na Březových Horách se zastávkou na náměstí
17. listopadu v Příbrami VII (cca 17:15 h) a na náměstí T. G. Masaryka
ve staré Příbrami, kam po 18. hodině přijede sv. Martin na bílém koni.
Akce se pořádá za podpory města Příbram v rámci cyklu “S Permonem za dětmi a seniory“.

Hornický Mikuláš
Spolek Prokop Příbram připravuje tuto akci pro veřejnost letos v tento čas:
od 29. listopadu do 7. prosince 2014.
Vstupenky lze rezervovat osobně nebo telefonicky na těchto kontaktech:
Spolek Prokop Příbram, nádvoří Msgre. Korejse 155
Příbram VI – Březové Hory, tel.: 734 135 755, 318 620 253
e-mail: spolekprokop@email.cz, www.spolek-prokop-pribram.cz
Návštěvníci, kteří mají zajištěné vstupenky, se nejprve shromáždí ve stylové hornické hospůdce, kde je vyzvedne průvodce a vezme je na prohlídku tajemného
prostředí Mariánské štoly. V podzemí převezme ochranu nad návštěvníky mocný
vládce podzemní říše Permon se svými pomocníky permoníky. Pak se v temnotách
otevře před návštěvníky brána pekelná a objeví se čertovská cháska se svým vládcem Luciferem. Ti, jenž přečkají pekelný rej, se vydají s průvodcem na zpáteční cestu na pozemský svět, kde v patře šachetní budovy dolu Marie již návštěvníky
očekává štědrý a dobrosrdečný svatý Mikuláš, laskaví a usměvaví andělé i moudrý
strážce nebeských bran Svatý Petr.
Československá obec legionářská ČsOL – jednota Příbram zve na „Slavnostní
odhalení rekonstruovaného hrobu legionáře Josefa Kubelky“.
Akce se bude konat 11. 11. 2014 v 10 hodin na příbramském hřbitově
při příležitosti Mezinárodního dne válečných veteránů.

PSÍ

SENIOŘI K ADOPCI
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DAVID

KARLÍK

Tito pejsci mají smůlu na druhou. Byli odloženi… Je jim více než osm let… Nejsou to roztomilá malá štěňátka, nejsou to ani mladí psi plní života a temperamentu, jsou
staří a smutní. Každý z nich dával ze sebe to nejlepší, jeho pán byl jeho celý svět a jednoho dne mu ten svět vzali. Nezbylo nic. Jen mříž, samota a smutek.
Všichni tito pejsci ale mají hodně co nabídnout. Oni nabízí celé své srdce a vděčnost za domov a lásku. Kdo si jednou osvojil staršího pejska, dá jistě za pravdu, že
věrnějšího společníka nelze najít. Nežádají víc než teplo domova, nabízejí vám za něj vše, co mají. Prosíme, dejte jim šanci. S nadějí vyhlížejí svou lidskou spřízněnou
duši v kotcích útulku Lazec u Příbrami. Kontakt: Psí útulek Maják v Lazci, tel. čísla 318 629 531, 777 705 616.

Comenius Gymnázia Příbram uspěl v programu Erasmus+ Poslední zářijový den
Erasmus+ je novým programem EU na období 2014-20. Hlavní priority programu v oblasti školství
a vzdělávání vychází z potřeb podporovat kvalifikovanost a zaměstnanost v rámci EU. Projekty strategického partnerství - Comenius jsou ideální příležitostí pro mládež, jak se zapojit do práce na zajímavých
projektech, zdokonalovat se v komunikaci v cizích jazycích, poznávat život v různých evropských
regionech a navazovat kontakty s vrstevníky.
Počátkem září obdrželo vedení Gymnázia Příbram zprávu od německé koordinátorky projektu Comenius,
že Evropská komise schválila nově podaný projekt s názvem „Mysli globálně: Evropská mládež kreativně
přistupuje k výzvám naší doby“. Všech pět partnerských škol (Německo, Polsko, Norsko, Itálie a ČR), které
společně žádost o projekt podaly v dubnu letošního roku, obdrží grant z programu Erasmus+ na projektovou práci a na mobility studentů a učitelů. Tím odstartuje tříletá etapa spolupráce, která bude zaměřena na využití nových technologií a inovativní metody při tvorbě výstupů. Veškerá komunikace a výstupy
budou probíhat v anglickém jazyce.
Mezinárodní tým učitelů jednal na první projektové schůzce v německém Aurichu od 5. - 10. 10. 2014.
Hlavním cílem bylo upřesnit termíny projektových schůzek, které budou zaměřeny na výměnu zkušeností,
ale i na tvorbu společných výstupů. Tento bod programu byl jedním z nejtěžších, protože termíny prázdnin, svátků a maturitních zkoušek v rámci EU se hodně liší. Pak už se otevřela debata o podtématech,
která si každá škola v rámci projektu zvolí a zpracuje. Všechny výstupy budou v letošním školním roce
prezentovány formou veletrhu informací v norské škole ve Vollenu.
Doprovodným programem schůzky byla návštěva nového interaktivního centra Klimahaus v Bremerhavenu. Každý návštěvník zde podnikne výpravu po různých klimatických oblastech a s pomocí
nejnovějších technologií studuje klimatické změny dané oblasti. V Aurichu si delegace prohlédla továrnu
na výrobu větrných generátorů Enercon.

Za Comenius tým Mgr. Hana Štufková,Gymnázium Příbram

Velká válka

Dne 30. září proběhlo na OA a VOŠ Příbram hned několik zajímavých akcí. Tou první byla beseda s naším
absolventem Michalem Tošovským, který si přišel popovídat se studenty 3. a 4. ročníku o studiu na VŠ,
podnikání, zaměstnání a dalších aktivitách, které provázejí a doplňují jeho život. Zmínil se samozřejmě
i o svém posledním úspěchu, a tím je napsání knihy Ekonomické pojmy lidsky. Doufáme, že si studenti
odnesli hodně zajímavých postřehů do svého života! A Michalovi přejeme mnoho dalších úspěchů
v profesním i osobním životě.
Druhou akcí bylo krajské kolo soutěže Ekotým. Sjelo se čtrnáct týmů z obchodních akademií z celého
Středočeského kraje, takže konkurence byla obrovská. Soutěžící museli nejdříve vyplnit test s otázkami
z ekonomiky, účetnictví a práva a poté připravit prezentaci na téma Minimální mzda pro rok 2014.
Nezávislá porota složená ze samých na slovo vzatých odborníků měla nelehkou práci. A jak to nakonec
dopadlo? Třetí místo si odvezli studenti do Mladé Boleslavi, druhé do Sedlčan a vítězství patří Kolínu. Naše
želízko v ohni skončilo těsně na 4. místě. Všem gratulujeme a organizátorům děkujeme!
A protože by se při takto náročných akcích všichni studenti do školy nevešli, probíhaly zároveň i jiné
aktivity. Někteří se vydali do Hornického muzea v Příbrami, jiní vyjeli do Podbrdského muzea v Rožmitálu
p. Třemšínem a někteří si šli zasportovat např. do Oxygenu.
A studenti k akci mají své postřehy:
„V úterý jsme se třídou 1. C navštívili Hornické muzeum v Příbrami. I když tam mnozí z nás už byli, moc jsme to
neřešili, ale brali jsme to jako opakování a připomenutí historie tohoto muzea. V muzeu jsme si všichni museli
nasadit barevné ochranné helmy, ale než si každý vybral svoji oblíbenou barvu a našel správnou velikost, uběhlo
dost času. Když jsme byli konečně připraveni, sešli jsme do podzemí k oranžovému vláčku. Všichni radostně
skákali do malého železného vozítka, které nevypadalo zrovna bezpečně. Namačkaní jeden na druhého jsme se
plni očekávání těšili, až se vláček rozjede. Ale když to přišlo, začaly kolejnice vydávat až nesnesitelně pískavé
zvuky. Všechno se klepalo, třáslo a skoro nic nebylo vidět, jen některá trochu osvícená strašidelná zákoutí.
Z vláčku jsme vystoupili s pocitem, že to nejhorší máme za sebou. Ale opak byl pravdou. Začali jsme sestupovat
po schodech dolů, kde nebylo zrovna příjemně. Všude se ozývaly podivné zvuky a kapala voda. Ve tmě nebylo
vůbec vidět, všude bylo mokro, a tak se mi povedlo projít pěkně hlubokou louží a umáčet se téměř po kolena.
Poté jsme si ještě prohlédli nejstarší parní stroj a mohli jsme exkurzi ukončit. Výlet byl zajímavý a hlavně
zábavný.“

Mgr. Iva Čápová a Lucie Benová, 1.C

Velká válka? Válka velká? Slovní hříčka, která se přímo nabízí, je plná otázek, na něž jsme se
vydali hledat odpovědi. Nejenom v rámci výuky dějepisu i občanské výuky slýcháme o velkých
a převratných dějinných událostech. Těch událostí, které nemalou měrou přispívají k vnímání
minulosti i současnosti. Rozhodli jsme se tedy s žáky devátých ročníků jít proti proudu času
a zavítali jsme na putovní výstavu věnovanou právě tématu velké války. 1. světové války, která
započala před sto lety.
Ústředním tématem této výstavy jsou Češi na bojištích Evropy. Expozice, kterou pro širokou
veřejnost připravilo Centrum české historie v prostorách auly ZŠ v Jiráskových sadech, nás
velmi zaujala. Na několika panelech jsme se zevrubně seznámili s příčinami, průběhem i důsledky
války, která změnila pohled na tehdejší společnost i mapu Evropy. Žáci si nejenom přečetli
připravené texty a seznámili se s obrazovou dokumentací, ale prostřednictvím zajímavých pracovních listů s otázkami, které jsou doprovodným materiálem k celé výstavě, zaznamenali
stěžejní myšlenky a vybrané důležité body. Po více jak hodině intenzivní práce, jsme našli
témata, která nás zaujala nejvíce. Zájem v nás vyvolala nejenom vojenská technika, ale i popis
utrpení na frontách a konkrétní příběhy skutečných lidí a dokonce i zvířat. Zapojení zvířat
do války bylo asi nejdiskutovanějším tématem mezi našimi žáky. Stejně jako působení a osudy
československých legií. Celou výstavu jsme vnímali jako projev velké úcty ke všem, kteří se
válečného konfliktu zúčastnili.
Mgr. Martina Cvrková

Jazykově zaměřené Gymnázium pod Svatou Horou
přijímá žáky ze 7. a 9. tříd ZŠ
Den otevřených dveří:
11. 12. 2014 od 9 do 18 h, 10. 1. 2015 od 9 do 12 h
V rámci dne otevřených dveří se uskuteční i setkání rodičů s ředitelstvím školy, a to ve čtvrtek v 16 a 17, v sobotu v 10 a v 11 hodin.

Dům dětí a mládeže, Pod Šachtami 294, Příbram IV

Podrobné informace na webové adrese www.ddmpribram.kvalitne.cz
Datum

Den

Pátek 31.10.- 1.11.2014
sobota

Hodina

Akce

18 - 10

Přespání s Halloweenem v DDM

1.11.2014

Sobota

9 - 12

Deskové hry

6.11.2014

Čtvrtek

19 - 22

Keramický seminář pro dospělé

9.11.2014

Neděle

16,00

Divadelní představení Zalezlíků
„Panáček Malíček“

11.11.2014

Úterý

15 - 17

Martinské odpoledne

17.11.2014

Pondělí

9 - 12

Oslava 17. listopadu v DDM

20.11.2014

Čtvrtek

19 - 22

Keramický seminář pro dospělé

29.11.2014

Sobota

14,30

Zájezd do Divadla Kalich Praha
„Horečka sobotní noci“ - muzikál

29.11.2014

Sobota

9 - 12

Deskové hry

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM , A. S.
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varhan pro Svatou Horu přispěli svými dary Nanebevzetí Panny Marie Příbram, Svatá Hora 591,
nedělivýši
9. listopadu
prožijeme
výroční
den Příbram
www.svata-hora.cz,
429 930,
vVcelkové
4 578 605 Kč
a podpořili
ji zasláním
tel. +420 318 429tel.
930,+420
e-mail:318
basilica@svatazaložení
Kongregace
Redemptoristů,
správců
+420
603
797
393,
+420
731
619
668
480 DMS. Za Vaši štědrost Vám velice děkujeme!
hora.cz, v sakristii na Svaté Hoře každodenně 6:30 –
Svaté Hory. Kongregaci založil sv. Alfons Maria 18:00,
e-mail:
vebasilica@svata-hora.cz
Svatohorském poutním muzeu každodende Liguori
v roce 1732.
Mše svaté budou v 7:30, ně
sakristie
denně
odna
6:30
do 18:00
POSTNÍ
DUCHOVNÍ
OBNOVA
10:00 ––15:00
nebo
www.svata-hora.cz.
11:00
a 15:30.odZa
obvyklých
podmínek
je Aktuality
exercičnío stavbě
dům e-mail:
ex.dum@svata-hora.cz,
V9:00,
sobotu
24. března
9 hodin
proběhne
ve svatovarhan: www.svata-hora.cz/varhany
horské
Postní duchovní
obnova, kterou atel.
informace
o činnosti
Matice Svatohorské na adrese
možnébazilice
získat plnomocné
odpustky.
+420 731
619 800
povede P. Karel Satoria, OCSO. Po přivítání, kate- matice@svata-hora.cz.
Svatohorské poutní muzeum denně od 9:00
Památka svaté Cecílie
do 17:00, e-mail: prohlidka@svata-hora.cz
V
sobotu
22.
listopadu
si
připomeneme
aktuality
o stavbě varhan na www.svataPodpora obnovy kulturních památek
v r. 2012
patronku
hudebníků
svatou
Cecílii.
V
tento
den
hora.cz/varhany
Městský úřad Příbram, odbor koncepce a rozvoje, oddělení památkové péče, oznamuje vyhlášení programu Ministerbudeme
na naše
varhaníky
Matice
e-mail:(dále
matice@svatastva
kulturyvděčně
Podpora pamatovat
obnovy kulturních
památek
prostřednictvím
obcísvatohorská
s rozšířenou působností
jen „Program“).
Finanční
prostředky
v Programu
určeny
na zachování
a obnovu kulturních památek, které se nalézají mimo
a zpěváky.
Po mši
svaté v jsou
17:00
hodin
zazní hora.cz
památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky.
Minimální podíl vlastníka je 10 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Příspěvek z Programu nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou akci ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů Ministerstva kultury
v oblasti památkové péče.
Součástí finančního podílu vlastníka může být příspěvek poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací
nebo jiných subjektů. Další informace naleznete v Zásadách, jejichž součástí je také formulář žádosti.
Pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností Příbram byla určena celková částka finanční podpory
786 000,- Kč. Zájemci o finanční podporu mohou podávat žádosti osobně nebo poštou na předepsaném formuláři
na odbor koncepce a rozvoje, oddělení památkové péče, Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram I,
do 30. 4. 2012 a přiloží všechny povinné přílohy.
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Schmidt, tel.: 318 402 300, e-mail: jiri.schmidt@pribram-city.cz.

Příbramští občánci narození v září a říjnu

Příbramští občánci narození v lednu a únoru
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Vážení
čtenáři
Kahanu,
Vážení
čtenáři
Kahanu,
Okresní
v Příbrami
OHKhospodářská
Příbram v komora
průběhu
ledna
na 7.
listopadu
2014 připravuje
úspěša února
uskutečnila
šest seminářů,
nou společensko- sportovní akci pro své
o kterých
jste již byli
informováni.
členy
a pozvané
hosty,
a to již
Na
2012kuželkového
připravujemeturnaje
opět velký
balíčekKovohutí
akcí, ze kterých
11.jaro
ročník
v kuželně
Příbram.si snad každý
vybere
to se
své.
Tradičně
na této neformální akci schází zhruba čtyřicet našich členů, aby
Nyní
poskytnu
krátký
přehledklání
a postupně
seHlavně
budu kzde
jednotlivým
změřili
své síly ve
sportovním
a nejen to.
bývá velmiakcím
dobrá
atmosféra
a věřím, že se i v letošním roce opět vše vydaří. Srdečně zveme i všechny nové
vracet
podrobněji.
členy,
kteří2012
do komory
vstoupili
v tomto roce.
5.
března
– „Právo
pro obchodníky
nikoliv obchodníci pro právníky“. To je první
se seminářů,
týče vzdělávacích
většinu
z nichs plánujeme
na první měsíce
roku
2015,
kdy
zCo
řady
který má akcí,
účastníky
seznámit
těmi nejzákladnějšími
principy
práva
a jeho
samozřejmě dopady,
vstoupí vtj. účinnost
řadabourat
legislativních
plánu
akcí abudeme
včas
inforpraktickými
asi budeme
mýty a změn.
chybnéO(byť
zažité
oblíbené)
omyly.
movat.
Interaktivní
seminář povede náš člen pan Mgr. Vladimír Syruček, rozhodce AD HOC. Seminář
OHK
Příbram
spolupracuje
dlouhodobě
také s úřadem
Ve stručnosti
Vás seznámíme
je
vhodný
zvláště
na obchodníky
a podnikatele.
Pro členypráce.
OHK Příbram
je seminář
zdarma.
s přehledem
projektů
z ESF. Tyto
projekty jaká
jsou financovány
z prostředkůaEvropského
sociál15.
března 2012
– „ Znalecký
posudek,
jsou přání zadavatelů
jaká je realita“ního fondu
prostřednictvím
programu
Lidské
a státního
přednáší
soudní
znalec DavidOperačního
Kaftan a seminář
by měl
býtzdroje
vedenavzaměstnanost
podobném duchu
jako
rozpočtu
České
republiky.
ESFopět
je předcházet
nezaměstnanosti a bojovat s ní,
ten
předchozí.
Členové
OHK Posláním
Příbram mají
vstup bez poplatku.
umožnit
pracovní
v EU azákona
evropským
podnikům
takové zázemí,
které
by4.jim
dovolilo
využít
29.
března
2012 –síle
„Novela
o veřejných
zakázkách
platná
od 1.
2012“.
Připravonových příležitostí a zároveň je chránilo před problémy trhu práce. Aktivity projektů pomáhají
vaná
novela, kterázvýšit
má nabýt
účinnostiuplatnění
od 1. dubna
2012,
představuje
změnu
nezaměstnaným
své možnosti
na trhu
práce
(jedná sevýznamnou
např. o poradenské
tohoto
zákona
od jeho schválení
v roce 2006. Mnohé
z těchto mzdové
změn budou
vyžadovat
zásahy
programy,
rekvalifikační
kurzy, zprostředkování
zaměstnání,
příspěvky
pro podporu
do
zaběhlých
postupů
Seminář účastníky seznámí s připravovanými změnami
tvorby
pracovních
míst zadavatelů.
apod.)
s důrazem na jejich praktickou aplikaci a uvedení do praxe. Lektorem semináře bude
Přehled
Mgr.
Pavelprojektů:
Říčka, který nám přednáší i Zákoník práce.
Cílem je zaměstnání ve Středočeském kraji; Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Středo12.
dubna
– „ Typologický
workshop
s podtitulem
„Poznej
sám Genesebe
českém kraji;2012
Rodičovství
a práce; Směr
- práce; MBTI“
Začínáme
po „50“; Krátce
bez práce;
arační
naučte
se lépe
rozumětgenerační
těm, kteřívýměny;
jsou kolem
vás“ – Agentura
Signum
– Kateřina Kryllová.
tandem
- podpora
Vzdělávejte
se pro růst
ve Středočeském
kraji II.
18. dubna 2012 – „Shromáždění delegátů OHK Příbram“ v příbramské Sokolovně.
Vybráno
tiskových
Hospodářské
ČR:
20.
dubnaz 2012
- „DPHzpráv
v příkladech“
– Ing.komory
Václav Dvořák.
ČR spoluorganizuje
s Česko-izraelskou
smíšenou
komorou doprovodnou
SHK
dalšími
připravovanými akcemi
Vás seznámíme
v příštímobchodní
čísle.
podnikatelskou misi doprovázející předsedu vlády ČR pana Bohuslava Sobotku a další
ministry při návštěvě Izraele.
Teď
bychmise
se ještě
ráda vrátila
Podnikatelskému
Termín
je plánován
na k26.
- 27. 11. 2014. plesu.
Zástupci HK ČR předpokládají, že delegaci
11.
února
2012
jsme
si nakteré
konto
připsaliajižjejichž
desítku.
Podnikatelský
budou
tvořit
nejen
firmy,
ji s Podnikatelského
izraelskou stranouplesu
spolupracují
aktivitu
v teritoriu
ples
k jedné
z nejvýznamnějších
akcí
sezóny vpodnikatelských
Příbrami. Organizátory
tato patří
významná
návštěva
může podpořit,
aleplesové
i představitelé
subjektů,může
kteří
chtějípřetrvávající
této příležitosti
k navázání
obchodních
kontaktů.
těšit
zájemvyužít
lidí, které
se plesunových
zúčastňují
po všechna
léta s železnou pravidelností.
Podnikatelský
svou kulturu, atmosféru a své příznivce. To vše samozřejmě i díky podNoví členové ples
OHKmá
Příbram:
poře
podnikatelských
tuto
nebo formou
Představenstvo
na svémsubjektů,
zasedáníkteré
dne 23.
10. akci
2014podporují
schválilo k buď
přijetífinančně,
nové členy:
pěkných
věcných darů,
které
účastníci
mohou
vyhrát na základě slosovatelných vstupenek.
Daniel Rosenbaum,
Mo
- oděvy,
spodní
prádlo
Tímto
bych
ještěprodej
jednouproduktů
chtěla všem
za jejich přízeň.
Markéta
Malá,
firmypartnerům
Ramissio, poděkovat
zprostředkovatelská
činnost
HELICAM,
r. o., výroba
bezpilotních
robotické
letecká
technika,
Nyní
krátces.přiblížím
program
letošníhosystémů,
plesu. Při
uvítacímtechnologie,
drinku od 19,00
hodin
si účastsoftware,
letecké techniky,
poskytování
služeb,muziku
letecké monitorování.
níci
mohliprodej
poslechnout
jazzovou
a swingovou
v podání kapely SUNDAY
AFTERNOON´S
JAZZMAN. Poinformace
slavnostním
zahájenína
plesu
ve 20 hodin po celý večer hrála
Veškeré další aktualizované
naleznete
www.ohkpb.cz
k tanci hudební skupina MIX, kterou jsme pozvali opět po tříleté odmlce. A rozhodně to
Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram
stálo za to.
V průběhu Okresní
večera diváci
mohli vidět
ukázky
standardních
latinsko-amerických
tanců
hospodářská
komora
a informační
místoi pro
podnikatele
v podáníPříbram
tanečního
páru Dominik
Vodička s půvabnou261
partnerkou
Bárou
Bělíkovou.
I - Tyršova
106, Zámeček-Ernestinum,
01, tel: 318
627 784
Před půlnocí si pak přišli na své obdivovatelé
profesionální BMX double show, kterou nám
www.ohkpb.cz
přijel předvést Dominik Nekolný s partnerem a vlastním moderátorem. Rodinnou a přátelskou
atmosféru dotváří též osobnost pro tančící Příbramáky téměř nepostradatelná, a to taneční
mistr pan Jiří Dohnal, který celý ples moderuje.
Ze života členské základny:
V úterý jako
4. listopadu
17 hodin násČlen
čekáOHK
druhý
díl trilogie
cesty
pana
Luboše
„Ruština
pomocníkod
v dorozumívání“.
Příbram
SOŠ a SOU
Dubno
organizuje
Vránka Napříč
Persií.
Společně
se projdeme
hornatouteoretických
zemí opředenou
vzdělávací
program,
jehož
cílem je rozšíření
a prohloubení
znalostípověstmi,
v ruském
bájemiJea zaměřený
pohádkovými
příběhy.použití
Navštívíme
místa,znalostí
kde vznikla
jedna zživotních
prvních
jazyce.
na praktické
jazykových
v konkrétních
civilizací,jako
kteráje dala
světu nápady
podněty,
které
využíváme
dodnes.
situacích,
seznamování,
popis amísta,
osoby,
události,
nakupování,
psaní obchodní
korespondence,
inzerátu.od 17 hodin proběhne autogramiáda knihy Sensorium Dei,
V úterý 11. listopadu
Program
je určensezejména
podnikatelerodák
i zaměstnance,
v rámci
profese
na jejíž tvorbě
podílel pro
i příbramský
Jan Paul. Akteří
právě
tentosvé
výtvarník,
komunikují
v ruském jazyce,
nebo se připravují
na zkoušky
z ruského
jazyka,amatkám
na MD,
odborný konzultant
a příležitostný
spisovatel
(O štěstí
v umírání
Deník příležiuchazečům
o zaměstnání
vedených
na zmiňovanou
ÚP. Místem konání
tostného milence)
nám přiblíží
výše
knihu.bude Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Dubno. Uchazeči musí mít minimálně ukončené základní vzdělání,
úterýse18.
listopadu od
17 hodin
proběhne
70 let historie
aVjedná
o kombinované
studium
s délkou
100 hodin,autogramiáda
z toho 24 hodinknihy
samostudia.
motocyklových
závodů
Příbrami
autorů
Jiříhodvakrát
Ječného
a Vladimíra
Termín
zahájení je 12.
březenv2012.
Konzultace
budou
týdně
v pondělí aKuchaříka,
ve středu
na které se
Jana
Drdy. Návštěvníci
se dozvědí,
jak studia
kniha
odpoledne
od podílela
15 hodin iv Knihovna
rozsahu čtyř
vyučovacích
hodin (45 minut).
Ukončení
vznikala,
co stálo
za nápadem
ji vydat, jak vše probíhalo. Budou jim promítnuty
se
předpokládá
na konec
května 2012.
z knihy,
ale vzdělávacího
i ty, na kteréprogramu
se nedostalo.
Připomeneme
si mnoho
slavných
Vfotografie
rámci pilotáže
tohoto
účastníci
nehradí náklady
spojené
s jeho
závodů a zavzpomínáme na jejich vítěze a vše se závody spjatého. K tomu doporealizací!
mohou i pánové Vltavský, Pinta, Stloukal, Kuchařík, Dušek, Saka, Sedláček a Huml –
Irena Karpíšková,
ředitelka OHK Příbram
závodníci, o nichž kniha pojednává, a kteří přislíbili
účast na autogramiádě.

Knihovna Jana Drdy

Okresní
hospodářská
komora
informační
místovpro
podnikatele
V sobotu
22. listopadu
od 9:30
hodinazazní
šustění karet
pivnici
Elis při tradičním
(v netradiční
Svatováclavském
ve voleném
mariáši
hráče).
Příbram I -čas)
Tyršova
106- Zámečekturnaji
Ernestinum,
261 01,
tel: 318(pro
627tři784,
Hrát se bude o desetníky po čtyři
hodinová kola. Takže mariášníci: „Stosedm
www.ohkpb.cz
v červených… flek, re, tutti… však to znáte!“ Prezentace začne již v devět hodin.
V úterý 25. listopadu od 17 hodin proběhne další pokračování cyklu z Dějin
umění s názvem Náměty a symboly ve výtvarném umění. Příběh obrazů nám
mnohdy uniká a my jsme ochuzeni o plnohodnotný zážitek při prohlížení uměleckých děl. Abychom lépe porozuměli biblickým a mytologickým příběhům, které se
často objevují ve výtvarném umění, je potřeba se seznámit s náměty a symboly,
které jsou pro díla důležité.
Listopadová pondělí (s výjimkou státního svátku) od 16.30 jsou vyhrazena setkáním
nad Texty z 20. století. K slyšení budou texty a pikantnosti ze života našich
významných autorů. Přednášet bude Stanislav Sloup.
Všechny akce proběhnou v hlavní budově Knihovny Jana Drdy (nám. T. G. M. 156).

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

Volby kandidátů na členy osadních výborů města Příbram se uskuteční:
Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami
v pátek dne 16. března 2012 od 15.00 hodin do 18.00 hodin a
srdečně
naodadventní
koncerty.
v sobotu Vás
dne 17.
březnazve
2012
9.00 hodin
do 12.00 hodin.
Místa
konání voleb:
6.
prosince
2014 od 19.00 h
JOSEF SUK PIANO QUARTET
BROD - volební místnost: KLUBOVNA TJ BROD,

Radim
Kresta – housle, Eva Krestová – viola, Václav Petr – violoncello,
BYTÍZ - volební místnost: 1. SčV, a.s. (býv. AQUA), Příbram IX, Novohospodská 93,
Václav
Mácha
– klavír
JERUSALÉM - volební
místnost: JERUSALÉM - BÝVALÁ KLUBOVNA MLÁDEŽE,
Program:
G.
Mahler,
J. Brahms,
A. Dvořák
Vstupné
200,- Kč
JESENICE - volební místnost:
JERUSALÉM
- BÝVALÁ KLUBOVNA
MLÁDEŽE,
KOZIČÍN - volební místnost: RESTAURACE KOZIČÍN, č.p. 57,

13.
prosince
od 19.00
h „U RYBNÍČKU“ V LAZCI,
LAZEC
- volební2014
místnost:
KLUBOVNA

Dana
Suchanová
– harfa,HASIČSKÁ
Jakub Sedláček
housle
ZAVRŽICE
- volební místnost:
ZBROJNICE–ZAVRŽICE,
ŽEŽICE - volební
místnost: RESTAURACE ŽEŽICE čp. 7.
Vstupné
150,- Kč

Přijďte s námi rozsvítit vánoční strom
Město Příbram a Rádio Blaník Vás srdečně zvou na zahájení adventu v Příbrami
dne 27. 11. 2014 od 15 hodin na náměstí T. G. Masaryka.
Program: od 15 hodin program pro děti, poté vystoupí Jaroslav Uhlíř,
Monika Absolonová. Po zapálení první adventní svíce rozsvítíme vánoční strom
a na závěr se můžete těšit na tradiční ohňostroj.
Večer zakončíme s Ondřejem Hejmou a skupinou Žlutý pes.
Přejeme Vám příjemně strávený adventní čas.

1. Hlasovací
lístek obdrží
oprávněný
volič
v den konání
voleb
ve volební
místnosti.
Těšit
se můžete
také na
vánoční
výzdobu
celého
zámečku
i slavnostní
Voliči bude zámeckého
umožněno hlasování
kdy prokáže svou totožnost a trvalý pobyt
nasvícení
parku poté,
... a sníh.
podle občanského průkazu. Každý volič se musí před hlasováním odebrat
Více
informací, rezervaci a koupi vstupenek je možné zajistit v Památdo prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, jinak mu volební komise
níku
A. Dvořáka
ve Vysoké
u Příbrami,
318 618
115, hlasování
hlasování
neumožní.
K zajištění
pořádku atel./fax
důstojného
průběhu
pamatnik@antonindvorak.cz.
ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy volební
Aktuální
komise. informace naleznete na adrese: www.antonindvorak.cz
2. Právo volit kandidáty na členy osadního výboru mají občané ČR, kteří alespoň
druhý den konání voleb dosáhli věku nejméně 18 let a jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v místní části města, pro kterou je osadní výbor zřízen.

Městské lesy Příbram, s. r. o., nabízejí k prodeji štípané palivové dřevo.
Jehličnaté měkké dřevo v délce 38 cm:
3. K platnosti
voleb
do osadních
výborů
je třeba
účasti alespoň
% oprávněných
860
Kč/1prms
vč. DPH
(smrk,
borovice,
modřín,30jedle)
voličů.
Listnaté tvrdé dřevo v délce 38 cm:
4. Další informace poskytne Městský úřad Příbram, Tyršova 108, odbor organizační
960 Kč/1prms vč. DPH (dub, buk, jasan, bříza)
a vnitřních věcí. Telefony: 318 402 220, 318 402 332.
Místo: za Balonkou v areálu Veolie – MVDr.
čističkaJosef
odpadních
vod
Řihák v. r.
Bližší informace na telefonu 730 150 654,starosta
p. Petr Juříček

V Příbrami dne 28. února 2012

Příbramská pohřebiště

P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
J AKUB J AN R YBA
HUDEBNÍ SKLADATEL
1765 - 1815

V dnešním díle budeme pokračovat v kratičkých životopisech hudebníků, kteří se
v určité životní etapě setkali s naším městem. Patří mezi ně též Jakub Jan Ryba,
známý rožmitálský hudební skladatel a kantor.
Narodil se v západočeských Přešticích, kde byl jeho otec varhaníkem a skladatelem,
rodina záhy přesídlila do Nepomuku. U mladého Jakuba se brzy projevil hudební
talent, který mohl být rozvíjen díky rodinné dispozici a hudební tradici. Sám Jakub
se rozhodl kráčet ve stopách svého otce v učitelském povolání. Studoval na piaristickém gymnáziu v Praze a poté filozofii, avšak studium z finančních důvodů
nedokončil. V Nepomuku, ve škole jeho otce, se naskytlo totiž uvolněné místo
pomocného učitele. Otec Jakuba přiměl se o něj ucházet, přestože to znamenalo
konec nadějím na úplné vzdělání. Jakub Jan však získal až místo pomocného
učitele v Mníšku pod Brdy a od roku 1788 se trvale usadil v Rožmitále, již jako
řádně ustanovený učitel. Zde žil a pracoval až do své předčasné smrti.
Rybův životní příběh je příbramskému čtenáři poměrně dobře známý, a tak se
zaměříme jen na některé jeho důležité aspekty. Ryba patřil ke generaci, která se
snažila prosadit osvícenecké myšlenky a josefínské reformy do praxe. O ty však
většinová populace nijak nestála, protože reformy bořily jistoty dané staletími
a navyklý běh života. Nutně tak docházelo mezi Rybou a Rožmitálskými ke konfliktům. Připočteme-li k tomu Rybovu umanutost násobenou vysokou pracovitostí
a zároveň extrémně problematickou dobu francouzské revoluce, napoleonských
válek, stoupajícího nedostatku a drahoty, získáme alespoň trochu představu
o tom, jaké podmínky v tehdejším Rožmitále panovaly.
Rybovo hlavní působiště byla škola, které věnoval maximum možného. Naproti
tomu hudba, ať již její provozování v kostele či mimo něj, či přímo skladatelská
činnost, byla pro Rybu trvale hlavní radostí i odpočinkem. Z jeho děl je dnes
známá především Česká mše vánoční, která z Ryby nespravedlivě dělá dojem
autora jediného díla. Svou nejslavnější skladbu sepsal v roce 1796, ve šťastnější
části svého života, a snad byla tehdy na rožmitálském kůru i realizována. Sám
Ryba si jí však nijak zvlášť necenil. Hlavní díl své tvorby věnoval potřebám rožmitálského kůru, za který měl zodpovědnost, byl jeho ředitelem. Převahu v jeho díle tak
tvoří duchovní skladby, mše, duchovní písně, pastorely, varhaní skladby apod.
Z rozsáhlého díla, které tvořilo zhruba 1 100 skladeb, se však dodnes dochovala jen
malá část. Rybovou ambicí bylo mj. napsat kompletní duchovní výbavu pro kostel
na celý kanonický rok, tedy všechny mše, offertoria, graduália aj. na každou neděli
v roce. Soubor nazvaný Cursus sacro harmonicus Ryba nestihl dokončit, ale i tak se
jedná o olbřímí dílo.
Zbývá již jen zmínit vztah Jakuba Jana Ryby k našemu městu. Ten se odvíjel od Rybovy zbožnosti a úcty k poutnímu místu na Svaté Hoře. Právě jemu totiž věnoval
cyklus jednohlasých písní nazvaný Svatohorský kůr. Je pravděpodobné, že Ryba
Příbram navštívil během některé z poutí rožmitálských farníků, a dojem, který si
odsud odnesl, převtělil do své hudby.

Daniel Doležal

LISTOPADOVÉ

KALENDÁRIUM

1. 11. 1994

navštívil Příbram František Gellner.

4. 11. 1964

Nejvyšší mincmistrovský úřad vydal pamětní
spis, ve kterém konstatoval hluboký úpadek
dolování na Příbramsku.

v Příbrami začala vysílat éterem první lokální
televize pod názvem TVS Příbram.
se v Kulturním domě uskutečnilo celostátní
slosování výherních vkladních knížek státní
spořitelny.

14. 11. 1914

na Březové Hory dorazilo 372 válečných
uprchlíků z Haliče. V následujících dnech
přicházely další skupiny.

16. 11. 1924

v Příbrami zemřel pedagog, malíř a ilustrátor
Jan Kobrle, rodák z Lomnice nad Popelkou.

18. 11. 1884

příbramští ochotníci vedení Bohumilem
Fidlerem sehráli Blodkovu operu V studni.

19. 11. 1904

26. 11. 1754
28. 11. 1954

se konaly volby do Národního shromáždění
(parlamentní), za účasti téměř 100 % voličů
a poslancem byl zvolen 97,6 % jediný
kandidát Národní fronty soudruh Šestra.

30. 11. 1964

v příbramském divadle vystoupil rumunský
pianista Nicoale Brindus.

30. 11. 1934

se v příbramské Sokolovně konala oslava
svátku sjednocení Jugoslávie, který uspořádala Česko-jugoslávská liga.

Daniel Doležal

při příležitosti Skoku přes kůži naposledy

Leoš Šimánek uvádí velkoplošnou panoramatickou live-diashow
se sedmi projektory
ALJAŠKA - Pobřeží Pacifiku - na člunech panenskou přírodou Severní Ameriky.
Kulturní dům Příbram 26. 11. 2014 od 19 hodin
Předprodej vstupenek: Divadlo A. Dvořáka a IC Knihovny J. Drdy
www.leossimanek.cz
Gymnázium Příbram, Legionářů 402
Vás srdečně zve na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Středa 3. 12. 2014
8:00 – 11:00 prezentace ve třídách, prohlídka školy, ukázky práce žáků
17:00
informace o studiu a o přijímacím řízení
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: 6. 11. 2014 od 15,30 do 17 h, 6. 12. 2014
od 10 do 12 h, 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

Listopad je české pojmenování jedenáctého měsíce, kdy listí stromů (vyjma dubů) v naší zemi opadalo –
list opad. Tím končí vegetativní období, aby po přečkané zimě v naší severní zeměpisné šířce vzklíčily nové
životy. V tomto měsíci lidé vzpomínají svých blízkých zemřelých.
1. 11. svátek Všech svatých
Slaví se ve dnech, kdy Keltové oslavovali konec roku, svátek Samhain, v noci z 31. října na 1. listopadu. Tradici svátku Samhain je svou podstatou a znaky nejvíce věrná oslava halloween, světlem živí ukazují cestu
mrtvým.
2. 11. svátek Dušiček
Památku věrných zemřelých zavedl roku 998 clunyjský opat Odilo († 1048), který se takto snažil čelit
přetrvávajícím keltským (pohanským) obřadům navazujícím na svátek Všech svatých.
11. 11. 1918 v 11 hodin 11 minut zavládlo na všech frontách příměří mezi válčícími státy podepsané téhož
dne v 5.05 hodin německou generalitou ve štábním vagóně vrchního velitele dohodových vojsk francouzského maršála Foche. Formálním zakončením války byly Pařížské předměstské mírové smlouvy v roce
1919, na kterých ČSR zastupoval Dr. Edvard Beneš, ministr zahraničí, a zasloužil se o uznání republiky v prvorepublikových hranicích. V mnoha zemích je tento den státním svátkem nebo význačný den.
Připomeňme si místa, kde byli zemřelí z Příbrami a okolí ukládáni k věčnému spánku.
Na Příbramsku na křižovatce cest mezi Ostrovem (dříve Wostrowem) a Hořejany byly archeology objeveny
hroby z 9. století. U Trhových Dušník podél staré cesty – Litavské stezky jsou hroby francouzských vojáků
z roku 1742, označeny trojhrannou pyramidální kapličkou. Na Slivici při cestě k Raděticům byl vykopán
šachtový hrob pro další francouzské vojáky z téhož roku 1742, označen rovněž kamenným křížem (viz
minulý článek Vojna).

Hřbitovy u městských kostelů

Od počátku osídlení ostrohu nad soutokem potoků nazývaných Litavkou, dnes Příbramský potok,
a Lušťovem ukládali své blízké zemřelé do země pravděpodobně v místech, kde vznikl hřbitov, později
snad s kapličkou a asi v polovině 13. století s kostelem. Kostel stojí na svém místě dodnes, hřbitov byl
zrušen. Obranná hřbitovní zeď kolem pevnostního kostela byla rozebrána v roce 1835 na nově stavěné
kamenné domy ve městě.
Arcibiskup Arnošt z Pardubic v roce 1344 založil pro přicházející horníky jižní předměstí Milen – Milínské,
s kostelem zasvěceným ke cti sv. Jana Křtitele, za ním na jižní straně byl ohrazen k němu přináležící hřbitov.
Dnes je na místě kostela a hřbitova obchodní centrum.
V roce 1772 bylo dekretem Josefa II. zakázáno pohřbívat v obydlených částech měst. Příbram zřídila nový
hřbitov navazující na morová pohřebiště na okraji Panských luk, dnes zázemí ZŠ Jiráskovy sady. Tak skončilo
pohřbívání u kostelů sv. Jakuba Staršího na Rynku i sv. Jana Křtitele na Rynečku.

Nový městský hřbitov

Byl vytyčen za městem na Panské louce, to je na obecním pozemku, což byly louky na západním svahu
Šibeničního vrchu, v jeho nejnižším místě. Zprvu to byl jen malý, téměř čtvercový půdorys, dnes urnové
pohřebiště od jižní brány vpravo – jižně. Pod některými urnovými hroby jsou pohřbeni nebožtíci, které si
potomci nepřinesli do nových hrobů. První pohřeb na novém hřbitově se konal 26. ledna 1786, byla zde
pochována Alžběta Machutová rozená Škodová. Před ní však již zde bylo do země uloženo šest malých
dítek z příbramské farnosti, těmto andělíčkům se pohřby nevystrojovaly, děťátko přinesla matka zabalené
v plenkách v doprovodu nejužší rodiny, jen starší dítka majetnějších měšťanů byla ukládána do hrobečků
v bílých rakvičkách.
Později se hřbitov protáhl severně na dvojnásobek, s domkem hrobníka, márnicí a záchody, ke dnešní
severní bráně. Kde byla hřbitovní zeď, je patrné z orientačně uspořádaných hrobů severním směrem.
Hřbitov se rozšířil také východně, ale zúženě, podle městského zahradnictví. Hrobečky pro malá dítka
hrobník hloubil v první a druhé řadě před svým domkem, tělíčka do nich ukládal téměř každý týden.
Další zvětšení hřbitova v roce 1878 bylo opět severním směrem, což je patrné orientačně uspořádáním
hrobů, k sobě severně a jižně orientovaných od bývalé zdi. Hroby při západní zdi v nové části jsou
orientovány západně.
V témže roce rozhodl magistrát o postavení hřbitovní kaple, místo bylo určeno v jižní polovině hřbitova,
k tomu byl zpracován i plán hřbitovních komunikací. Na hlavní ose hřbitova V-Z proti kapli byla postavena
brána v barokním slohu, k ní byla zbudována cesta se stromovou kaštanovou alejí. Proti příjezdové cestě
u dušnické silnice na pozemku nemocnice byla postavena márnice s pitevnou. Kolem příjezdové cesty byl
park s vonícími keři jasmínu. Dnes je místo parku parkoviště aut.
Vydáním nařízení nejvyššího purkrabí hraběte Karla Chotka z roku 1840 o zakládání městských sadů
na všech vhodných místech včetně hřbitovů, za podpory a dozoru zřízené okresní okrašlovací komise
vedené krajským komisařem baronem Wolfgangem Juliem de Schönau (z Krásna) byl hřbitov vysazením
stromů přeměněn v jeden z městských parků. Ovšem dnes je potřebné, aby městský zahradník stromy
kontroloval a přestárlé odstraňoval, je příjemné slyšet na hřbitově zpěv ptactva.
Na Březových Horách bylo několik pohřbů u kaple sv. Prokopa, byl zde i pomník obětem I. světové války.
V roce 1879 byl zřízen nový hřbitov blízko dolu Wolfgang při silnici na Bohutín.

Morové hřbitovy

Morový hřbitov, tehdy za městem, byl za valem hradního příkopu, dnes je zde malý parčík mezi budovami
MěÚ čp. 19 a OSZ čp. 89, na jižní straně Litavské stezky, později Svatojánské ulice, dnes ulice Hradební
a ze severní strany ohraničen ulicí U Nemocnice. V šachtovém hrobě jsou uloženy oběti z morových
epidemií v létech 1680 a 1713.
Za Příbramí při Litavské stezce U Sv. Jána – (Nepomuckého - dnes v městském parku také zřízeném okrašlovací komisí), jsou pohřbeni v hromadných šachtových hrobech občané z příbramské farnosti zemřelí
v letech 1770 až 1773 při morové epidemii a hladomoru (několik set), dříve bylo místo označené křížem,
dnes kapličkou v gotickém slohu (viz článek Rozlučková místa).
Ve Slivické farnosti (tj. Slivice, Dolní Hbity, Pečice) od 1. 1. 1771 do 31. 12. 1772 bylo 761 zemřelých podle
matrik, farář Josef Vít Koukal uvádí dvojnásobek pohřbených.
V roce 1769 byla jen průměrná úroda a byla dlouhá zima, sníh ležel v Čechách dlouho, někde sešel až
v květnu 1770. V předcházejících válkách armády vydrancovaly zásoby obilí, zvířata, píce i peníze. V roce
1770 v letních měsících deště rozbahnily pole a velká část úrody shnila. Lidé jedli vše od trávy po kůru
stromů. Neměli seno pro dobytek, neměli mléko pro děti. Nejtěžší byl rok 1771 a do sklizně 1772. Morové
choroby se přenesly na vyzáblé lidi i do roku 1773, kdy teprve vymizely.
Morový hřbitov byl také na východní straně města podél Panské louky, na obecním pozemku, za budovou
reálného gymnasia, zarostlý stromy dnes je zde ZŠ Jiráskovy sady, plocha hřiště.

Popravčí pohřebiště

Příbramská popraviště byla za městem dvě: Šibeniční a stínadla.
Vynesený ortel smrti oběšením podle práva (i za větší krádeže) byl vykonáván na Šibeničním vrchu, dnes
Hvězdárna. Toto místo bylo vybráno z důvodu dobré viditelnosti z cest od Prahy a od Pičína. V době konání
jarmarků i trhů se do Příbramě stahovali zloději a zlodějky až z Prahy. Visící oběšenci byli varováním před
jejich nekalou činností. Oběšenci byli po delší době pohřbíváni v blízkosti šibenice. Poslední poprava se
konala 23. října 1765 oběšením Jana Slavíka z panství zbirožského, odsouzeného za vůdcovství zlodějské
bandy.
Stínadla byla u rozbočení cest na Sv. Horu,
na Prahu a na Pičín, dnes stojí na tomto místě
dům čp. 44/II., který tvoří roh ulic Kapitána
Olesinského a Jinecké. Po rozšíření domovní
zástavby bylo popravčí místo stínáním
posunuto dál od města na výstupek
Šibeničního vrchu, kde bývala šachta
Hvězdička. Po vykonání rozsudku delikventi
(či jejich části) byli vystaveni na kůlech či
na kole pro výstrahu přicházejícím do města.
Po delším čase byla těla zakopána v blízkosti
popraviště. Poslední poprava se konala
11. října 1765 stětím sekerou Vavřince
Kubáta, propuštěného vojáka z Dolních Hbit,
který byl odsouzen za protivení se vládní
moci. Obě popravy vykonal pražský kat Karel
Medulín.
Pro 21 zastřelených příslušníků revoluční
gardy na úbočí Slivice, bočním zajištěním
německé armády, rozhodl Revoluční národní
výbor vykopat šachtový hrob na Hvězdičce.
Šachtový hrob na Hvězdičce byl zveleben
terénní úpravou a sousoším.
V roce 1965 byl celý areál Hvězdičky upraven
na urnové pohřebiště, připojen ke hřbitovu
a nazván Sad vzpomínek. V roce 1973 byla
v areálu dostavěna Rozlučková síň.

Ing. Josef Podlaha

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM VÁS
ZVE NA

1 . D E N O T E V Ř E NÝC H D V E Ř Í ,

KTERÝ SE KONÁ V BUDOVĚ ŠKOLY VE ČTVRTEK 27. 11. 2014 OD 10 HODIN

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.
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261 01
Příbram III

Budovatelů 116
261 01
Příbram VIII

Mgr. Lenka
Procházková

Průběţná 143
Příbram III
Hradební 69
Příbram I

DPS

DPS

MUDr. Ivan Šedivý
Vendula Kubíková

Brodská 100
261 01
Příbram VIII

Pečovatelská
sluţba města
Příbram

Pečovatelská
služba města
Příbram

Oblastní
nemocnice
Příbram, a. s.

Jitka Poláková

Tel.: 774 433 034
608 222 277
e-mail:
ic.pribram@profem.cz
poradna@profem.cz

1

Intervenční centrum, odborné sociální
poradenství, právní informace, krizová
intervence

individuální
konzultace

sociální pracovnice

adresa poskytovatele:
Podmostní 1, 301 00 Plzeň

Tel: 318 660 288
valkova@senioripribram.cz

Bc. Alena Válková

Domov pro seniory

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ
– ambulantní a terénní sluţby

Tel.: 318 660 288
dd@senioripribram.cz

MUDr. Ivan Šedivý

okrsková sestra

okrsková sestra

Pečovatelská sluţba
ambulantní, terénní

Odd. Léčebny dlouhodobě nemocných

Doprovázení dlouhodobě
hospitalizovaných pacientů, aktivizační
činnosti ve zdrav. zařízení

Sociální pobytová sluţba poskytovaná
ve zdravotnickém zařízení, § 52

Odlehčovací pobytová sluţba, § 44

Odborné sociální poradenství
Rehabilitační péče
Ozdravné pobyty, kulturní akce

Semináře o canisterapii a prevenci
agresí psa. Výcvik psů na
canisterapeutické zkoušky
- terénní sluţba

Služby:

608 936 116, 775 559 716
bedna@ponton.cz

Tel.: 318 622 145,
777 758 396

Tel.: 318 629 057
info@senioripribram.cz
Tel.: 318 629 057
777 758 395
Tel.: 318 623 734,
777 758 389

tel. 318 654 145
irena.suldovska@onp.cz

Tel. 318 654 140
dobrovolnicke.centrum@o
np.cz

tel. 318 654 140,
318 641 264, e-mail:
nasledna.pece@onp.cz

Tel.: 318 624 622
776 348 614
e- mail:
PavolV@seznam.cz

Tel.: 777 180 788
e-mail:
ajsacanis@seznam.cz
www.pessos.estranky.cz

Kontakty:

Ludmila Roušalová

Prim.
MUDr. Zdeněk
Mikoláš
vrchní sestra
Irena Suldovská

Mgr. Monika
Ciklerová

Podbrdská 269,
261 95 Příbram V
- Zdaboř

Příbram I

Zdravotní služby
následné péče

Mgr. Monika
Ciklerová

Podbrdská 269,
261 95 Příbram V
– Zdaboř

Mgr. Radka Kubová/
soc. pracovnice

Gen. R. Tesaříka
80, 261 01

Dobrovolnické
centrum

Pavol Vráblica

Ţeţická 193
261 01
Příbram VII

Oblastní
nemocnice
Příbram, a. s.

O. s. zdravotně
postiţených
Příbram –
Březové Hory

Občanské
sdružení
zdravotně
postižených

Vedoucí zařízení/
kontaktní osoba:
Monika Posekaná

Sociální služby

Občanské
sdruţení
PESSOS

Občanské
sdružení
PESSOS

Kontaktní adresa
zařízení:
Narysov 4,
261 01 Příbram

Oblastní
nemocnice
Příbram, a. s.

Název

Poskytovatel:

Osoby ohroţené domácím a
sexuálním násilím, oběti násilí, oběti
trestných činů, osoby v krizi, senioři

Děti a mládeţ ve věku 11-20 let , které
tráví svůj volný čas rizikovým způsobem
nebo jsou ohroţeny sociálním
zněvýhodněním.
(bez rozdílu barvy pleti, příslušnosti k
menšině, vyznání, sexuální orientace a
dalších odlišností (sluţba není pro
duševně , tělesně a smyslově
handicapované uţivatele, kteří nejsou
schopni sluţby vyuţívat samostatně nebo
nemají svého osobního asistenta)

Osoby s chronickým onemocněním,
osoby s jiným zdravotním postiţením,
osoby s kombinovaným postiţením,
osoby s tělesným postiţením, osoby
se zdravotním postiţením, senioři

Osoby s potřebou následné
dlouhodobé péče ve zdravotnickém
zařízení

Pacienti zdravotnického zařízení

Osoby se zdravotním postiţením,
senioři, Rehabilitace - děti od 10 – 18
let (za osoby mladší 18ti let vstupují do
sdruţení rodiče)
Senioři, osoby s kombinovaným
postiţením, osoby s mentálním
postiţením, osoby se zdravotním
postiţením, osoby s chronickým
onemocněním.

Terénní sl. pro klienty: zdravotně
postiţení, senioři, děti zdravotně
postiţené – canisterapie,
prevence – pro děti ve školách

Cílové skupiny:

Přehled poskytovatelů sociálních (zdravotních) služeb a vybraných spolků v Příbrami (dokončení)

Osobní konzultace pouze po předchozím
objednání PO aţ PÁ
9:00 – 15:00

Kontaktní místnost pro individuální
konzultace: PO aţ ČT 11:00-14:00

Klub:
PO aţ ČT 14:00-19:00 (ve středu pouze pro
starší 15 let)

PO aţ PÁ 6:00 –14:30

PO aţ NE 8:00-14:30

(případně dle telefonické dohody aţ do
19:00)

PO aţ PÁ 7:00 –15:30

PO aţ PÁ 6:00 –14:30

PO 6:00 –14:30, SO, NE 8:00-14:30

nepřetrţitě

nepřetrţitě

nepřetrţitě

PO, ČT 10 –15 Rehabilitace PO 10 -19
ÚT, ST 9 – 19

PO aţ PÁ (na telefonu, po domluvě
s klientem)

Provoz:

ŽIVOT90 –
tísňová péče
AREÍON,
regionální
pracoviště
Příbram

Městský úřad,
OSVaZ
Tyršova 107
261 01
Příbram I

Žežická 193
Příbram VII

Svaz důchodců
v ČR, MO
Příbram

ŽIVOT90, spolek
K. Světlé 18
110 00
Praha 1

Žežická 193
Příbram VII

MO č. 2 Příbram

ÚAMK – AMK
ZPM Příbram Beroun

Žežická 193
Příbram VII

Hana Nováková

Pavel Brychca
Mariánská 170
261 01
Příbram VII

Jiří Řehka

Pavel Bacík

Danuše Pešatová

Maří Burianová

Žežická 193
Příbram VII

Tel.: 318 402 236,
733 691 378
e-mail:
hana.novakova@pribramcity.cz

Tel.: 603 155 390
pavel.brychca@volny.cz

720 265 258, 326 531 619
svazduchpb@seznam.cz

Tel.: 776 865 566
326 531 930
danuse.pstv@centrum.cz
601 362 644
svaztel02@seznam.cz

Tel.: 326 531 930
724 388 470
e-mail:
ovstppribram@volny.cz

318 637 531, 775 073 499
kom.centrumpribram@seznam.cz

e-mail:
snn.pb@volny.cz

Iveta Černá

Alena Kasíková

Tel.: 603 570 340

Tel.: 776 716 731
miloslava.valova@seznam.
cz

Tel.: 318 624 472
737 030 878
e-mail:
chrudos1@volny.cz

Tel.: 775 438 194
e- mail:
lienertova.radka@email.cz
www.sons.cz

Tel.: 318 627 424
736 611 680
e-mail:
blatonovam@seznam.cz

Marie Fišerová

Miloslava Válová

Ing. Chrudoš Fiala

Radka Lienertová

Marie Blatoňová

Žežická 193
261 01
Příbram VII

Žežická 193
261 01
Příbram VII

Žežická 193
261 01
Příbram VII

Žežická 193
261 01 Příbram
VII

Čechovská 57
261 01 Příbram
VIII
Kontaktní adresa:
Rožmitálská 168
Příbram VI-Bř.H.
Žežická 193
261 01
Příbram VII

MO č. 1 Příbram

ÚAMK- AMK
ZPM Příbram –
Beroun

Svaz tělesně
postižených
v ČR
Svaz tělesně
postižených
v ČR
Svaz důchodců
ČR

Svaz
postižených
civilizačními
chorobami v ČR
Svaz tělesně
postižených
v ČR

Svaz neslyšících
a nedoslýchavých v ČR

Svaz diabetiků
ČR

Svaz
neslyšících a
nedoslýchavých
v ČR,
Poradenské
centrum
SPCCH v ČR,
okresní
organizace
Příbram
Okresní
organizace
v Příbrami

Sjednocená
organizace
nevidomých a
slabozrakých
ČR, o.p.s., obl.
pobočka
Příbram
Společnost pro
podporu lidí
s mentálním
postižením
v ČR, – okresní
organizace
SPMP Příbram
Svaz diabetiků
ČR – územní
organizace
Příbram

SONS,
o. p. s.

Společnost pro
podporu lidí
s mentálním
postižením v ČR

SANCO –
Sdružení
domácí péče
s.r.o.

SANCOSdružení
domácí péče,
s. r. o.

1

Tísňová péče Areíon
- nepřetržitá komplexní sociální služba

(od roku 2009 při ZO AMK zdravotně
postižených motoristů)

Dlouhodobý projekt „Asistenční služba
PB Help“

Odborné sociální poradenství
Osobní asistence
Sociálně aktivizační služby pro seniory a
osoby se zdravotním postižením
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Sdružuje občany na klubové, spolkové
a kulturní akce, masáže, cvičení pro
seniory, rekondiční pobyty
Sdružuje občany na klubové, kulturní,
společenské a zájmové akce, vycházky,
rekondiční a rehabilitační pobyty
Sdružení seniorů, pořádání společných
sportovních, kulturních a společenských
akcí, přednášek, pobytové zájezdy,
výlety apod.

Odborné sociální a právní poradenství

Odborné sociální poradenství
(ambulantní, terénní)
Půjčovna kompenzačních pomůcek pro
sluchově postižené.
Tlumočnické služby (znaková řeč)

Poskytování informací (brožury, CD
apod.)

Sdružuje občany s mentálním
postižením, integrace do společnosti,
klubová činnost, turistické pochody se
Spolkem Prokop, výlety, kulturní akce,
2x ročně rekreační pobyt

základní poradenství pro lidi se
zrakovým postižením, volnočasové
aktivity, osvětu veřejnosti

Domovy se zvláštním režimem
Denní stacionář

Osoby se zdravotním postižením,
senioři.

Občané zdravotně postižení a senioři

Senioři

Osoby se zdravotním postižením,
senioři.

Osoby s chronickým nebo duševním
onemocněním, s kombin. postižením,
mentálním postižením, s těles.
postižením, se sluchovým postižením,
se zdrav. postižením, senioři.
Osoby se zdravotním postižením,
senioři.

Osoby s chronickým onemocněním,
osoby se zdravotním postižením,
senioři.

Osoby se sluchovým postižením.

Diabetici,
senioři.

Osoby s mentálním postižením
od 20 do 60 let,
senioři.

Osoby se zrakovým postižením

Osoby s Alzheimerovou nemocí
a demencí.

8:00 – 14:00

PO, ST 7:30 – 12:00, 13:00 –17:00
ÚT 12:00 –15:00

Na telefonické objednání

ÚT, ČT
9:00 – 11:00

PO, ST,PÁ dle dohody
PO až ČT 9 – 12, 13 - 15
PÁ 9 – 12

ÚT, ČT 9:00 –14:00

ÚT, ČT a PÁ 9:00 – 12:00 (mimo tuto dobu
nepřetržitě na telefonu)

PO, ST

PO až ČT 9:00 – 14:00
PÁ 9:00-13:00

PÁ
návštěvy u klientů

PO až ČT
9:00- 14:00

Každé druhé PO v měsíci
10:00 –12:00

ST
14:00 –15:00
Cvičení v OXYGENU

ÚT
14:00 –17:00

PO
8:00-15:00
(mimo tuto dobu po telefonické dohodě)

PO až NE celodenní

připravila
pro všechny předškoláčky

Dotýkat se
exponátů
přikázáno

KDY? sobota
29.11.2014

od 9 do 11,30 hodin

Y
m
A
L
K
A
Y
HR

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

interaktivní výstava
zapůjčená z libereckého
centra popularizace vědy

usednout do lavice

počítat

putovní výstava, kterou v několika českých městech navštívily
desítky tisíc zájemců všech věkových kategorií, představí více
než 60 exponátů science centra iQpark Liberec. ty jsou
sestrojeny tak, aby si návštěvníci mohli hravou a zábavnou
formou vyzkoušet schopnost logického uvažování, pohotovost
a kreativitu myšlení.
každý hrací stůl, interaktivní panel či závěsná tabule přibližuje
jiný poznatek z oblasti fyziky, biologie a dalších přírodních věd.
chcete si vyzkoušet provést kuličku labyrintem, zjistit citlivost
svého sluchu, poznat rychlost své reakce, vyluštit zvukové
pexeso, vyzkoušet si braillovo písmo?
Přijďte do příbramského Zámečku!
PRO SKUPINY NUTNÁ REZERVACE (č.tel. 732 125 428)

pracovat s počítačem

Pozvánka pro všechny předškoláky na Den prvňáčka
Základní škola pod Svatou Horou, Příbram (bývalá 1.ZŠ) zve všechny
předškoláky společně s jejich rodiči na „Den prvňáčka“, který se bude
konat v sobotu 29. listopadu 2014 od 9,00 do 11,30 hodin v prostorách
školy. Přijďte se blíže seznámit s prostředím, ve kterém se učíme, na chvilku
usednout do školní lavice, něco si namalovat, spočítat, zasportovat si
v tělocvičně, vyzkoušet si, co umí počítač, a zkusit i další činnosti, které jsme
pro vás připravili, prohlédnout si ve škole, co vás zajímá. Těšíme se na vaši
účast a setkání s vámi. Další informace najdete na webových stránkách školy
www.1zs-pb.cz.
Mgr. Roman Behún, ředitel školy

otevřeno denně od 8 do 17 hodin
více informací na
www.galerie-drtikol.com
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diVadlo

zacvičit si

... a jiné tvořivé
činnosti …

psát

Galerie Františka drtikola příbram
20. říjNA – 26. LISTOPAdU 2014
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malovat

07.10.14 10:00

divadlo
a. dvořáka příbram

Kino

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii VelKá sCéna iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

so 01. | 16:00

Winx Club: V tajemnýCh hlubináCh animované

CZ|110 Kč

so 1. |17:00

miKuláŠoVy patálie – sk. j

½120 minut | M190, 150 Kč

so 01. | 19:00

john WiCK

akční

tit|110 Kč

út 4. |19:00

4 tet

½150 minut | M450, 430 Kč

čt 6. |19:00

proKletí nefritoVého ŠKorpióna

½135 minut |M160, 120 Kč

ne 02. | 16:00

meZi náhrobními Kameny

akční

tit|110 Kč

so 8. |19:00

sbohem, ZůstáVám – sk. p

½170 minut | M290, 250 Kč

Čt 06. | 19:00

interstellar

sci-fi

tit|100 Kč

po 10. |19:00

gaZdina roba - derniéra

½ 85 minut | M160, 120 Kč

pa 07. | 20:00

interstellar

sci-fi

tit|100 Kč

čt 13. |19:00

ČerVený a Černý

½150 minut | M160, 120 Kč

so 08. | 16:00

ŠKatuláCi

animované

CZ|100 Kč

so 15. |19:00

noC diVadel

so 08. | 19:00

ZmiZení eleanor rigbyoVé : on

drama/romantický

tit|110 Kč

st 19. |19:00

VálKa roseoVýCh

½135 minut | M160, 120 Kč

ne 23. |15:00

indiáni Ze ŠuplíKu

½ 55 minut | M50 Kč

ne 09. | 16:00

ZmiZení eleanor rigbyoVé: ona

drama/romantický

tit|110 Kč

po 24. |16:00

obraZ

½ 85 minut | M50 Kč

Út 11. | 16:00

letadla 2

animované

CZ| 40 Kč

po 24. |19:00

obraZ

½ 85 minut | M160 Kč

Čt 13. | 18:00

snoW film fest - festiVal plný extrémního Zimního sportu.

út 25. |19:00

oteVřené manŽelstVí – sk. n

½100 minut | M290, 250 Kč

pá 28. |19:00

drobeČKy Z perníKu

½140 minut | M160, 120 Kč

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii malá sCéna iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
pá 7. | 19:00

podzim na malé scéně 2014

dokument

tit| 80 Kč

romantický

CZ|130 Kč

pa 14. | 20:00

pohádKář

so 15. | 16:00

magiCKé stříbro: hledání KouZelného rohu
rodinný/fantasy

CZ| 90 Kč
CZ|130 Kč

pan halpern a pan johnson

½110 minut | M180 Kč

so 15. | 19:00

pohádKář

romantický

st 12. | 19:00

gianCarlo ruggieri

½ 60 minut | M200 Kč

so 15. | 21:00

noC diVadel: to nejlepší z animánie

dokument

pá 14. | 19:00

ZásKoK

½ 60 minut | M 50 Kč

so 15.

noC diVadel

so 15. | 21:45

noC diVadel: divadlo bláznivých dramat borise rösnera

dokument

út 18. | 19:00

roZpaKy Zubaře sVatopluKa noVáKa

ne 16. | 16:00

get' on up: příbĚh jamese broWna drama

tit|110 Kč

pá 21. | 19:00

straŠidlo CanterVillsKé

Čt 20. | 19:00

hunger games: síla VZdoru 1. část akční/fantasy

tit|120 Kč

st 26. | 17:00

roZpaKy Zubaře sVatopluKa noVáKa – sk. Kmd1

pá 21. | 10:00

indonésie: po stopáCh lidojedů

pá 21. | 20:00

hunger games: síla VZdoru 1. část akční/fantasy

tit|120 Kč

so 22. | 16:00

VČelKa mája

animované

CZ|100 Kč

so 22. | 19:00

my 2

romantický

CZ|110 Kč

ne 23. | 16:00

VČelKa mája

animované

CZ|100 Kč

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii pro ŠKoly iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Út 25. | 16:00

ZVonilKa a piráti

animované

CZ| 40 Kč

út 25. | 9:00, 10:30 lili, díVKa Z hVĚZd

Čt 27. | 19:00

jessabelle

horor

tit|110 Kč

pá 28. | 20:00

ŽeleZná srdCe

válečný/akční

tit|110 Kč

so 29. | 16:00

tuČňáCi Z madagasKaru

animované

CZ|115 Kč

so 29. | 19:00

ŽeleZná srdCe

válečný/akční

tit|110 Kč

ne 30. | 16:00

ŠéfoVé na Zabití 2

komedie

tit|100 Kč

½ 95 minut | M120 Kč
½120 minut | M70 Kč
½ 95 minut | M120 Kč

čt 27. | 17:00

roZpaKy Zubaře sVatopluKa noVáKa – sk. Kmd2
½ 95 minut | M120 Kč

pá 28. | 19:30

písniČKáři sobĚ

½120 minut | M130, 150 Kč

½ 50 minut | M50 Kč

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii estrádní sál iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
st 26. | 19:00

liVe diashoW aljaŠKa – pobřeŽí pacifiku

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii d-Klub iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
čt 20. | 17:00

hippies párty

st 26. | 19:00

let´s go!

M150 Kč

M Cenu vstupenky určuje vždy distributor filmu.
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