
Setkání s klienty Pečovatelské služby 

Po z v á n k a  n a  6 .  z a s e d á n í  z a s t u p i t e l s t v a.  M ů ž e t e  s l e d o v a t  i  o n - l i n e.
V pondělí 20. dubna 2015 od 16 hodin se v jednacím sále v Příbrami I, náměstí T. G. Masaryka 121, uskuteční 6. jednání Zastupitelstva města Příbram.
Zasedání zastupitelstva můžete sledovat buď přímo na místě, nebo z pohodlí svých domovů přes internet na serveru Youtube. Přesný odkaz naleznete v den
konání zastupitelstva na oficiálních stránkách města Příbrami na adrese www.pribram.eu. 

Podklady pro jednání zastupitelstva (důvodové zprávy) budou zveřejněny na městských webových stránkách www.pribram.eu v rozsahu, který umožňuje zákon
o ochraně osobních údajů. Více zde: http://www.pribram.eu/mesto-pribram/samosprava/zastupitelstvo/zasedani-zastupitelstva-2014-2018.html. 
O navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva budou občané informování předem v zákonem stanovené lhůtě, a to jak na webových
stránkách, tak způsobem v místě obvyklým, tedy umístěním  informace na plakátovacích plochách.

D o t a ce,  a n e b  h l a d o v á  z e ď  K a r l a  I V.
Zajímalo by mne, kolik lidí před listopadovou revolucí
znalo význam slova dotace. Dnes i školou povinné dítě ví,
že bez dotace nebudou hřiště, ani opravená tělocvična
a ani nová cesta ke škole namísto té rozbité. 
Mléko se do Česka díky dotacím vyplatí dovézt od štědře
dotovaných zemědělců francouzských, evropští vinaři
vyrobí více vína, než jsou schopni prodat, a tak se přebytky
dotovaných evropských vín předestilují na líh. Z českých

a moravských polí mizí cibule a brambory, protože větší dotace na tyto
produkty získávají pěstitelé rakouští. Novou truhlárnu i s příslušnou technikou
si nepostaví ten truhlář, který je pracovitější, ale ten, který umí lépe zadmini-
strovat příslušné žádosti. Nejdráže bydlí ti nejchudší a jejich příspěvky na by-
dlení končí v kapsách ubytovatelů. Na solární panely se vyplatí svítit žárovkou
a generovat dotovaný elektrický proud. Ještě pořád to dává někomu smysl?
Více peněz do svých rozpočtů nezískají ty obce, které je více potřebují, ale ty,
které umí lépe žádat. Kritériem získání peněz tak není skutečná potřeba či
naléhavost, ale schopnost úřednického výkonu.
Evropské fondy, Norské fondy, ministerské fondy, ROPy a IROPy, fondy
krajských úřadů, fondy obcí, i fondy hejtmanů, starostů a místostarostů...,
to vše se porcuje, rozděluje a přerozděluje. 
Dotace do měst zbavily zastupitele a potažmo i občany jejich svobodné vůle.
Finanční prostředky se neinvestují tam, kde jich je potřeba, ale podle toho,
na co jsou vypsány dotace. Politici se prsí získáním dotačních prostředků, jako
by je dávali ze svého. Armády úředníků pracují na straně příjemců a neméně
úředníků se namáhá na straně těch, co dávají. 
A tak se nabízí otázka, co by se stalo, kdyby se žádné dotace obcím nerozdělovaly,
ale celková suma peněz by byla rozpočítána podle tak jednoduchého klíče,
jakým je například počet obyvatel. Rozdělení finančních prostředků do všech
českých měst a obcí by tak mohl zúřadovat jeden počítačově gramotný
úředník za jedno odpoledne a zastupitelé obcí by se následně svobodně
rozhodli, do čeho takto získané prostředky investují.
Jenom nevím, jakou činností by se zabývali všichni ti úředníci, kteří doposud
v potu tváře vyráběli, vyplňovali, zamítali, povolovali a kontrolovali všechny ty
překomplikované dotační žádosti. Nejspíše by se vynořily tisíce nezaměst-
naných. Přemítám nad tím, jestli celá ta dotační politika není jen moderní
„hladovou zdí“, jejímž hlavním smyslem je vytvořit zdání smysluplnosti úřed-
ního šimla a zaměstnat se vzájemně.
Jako jednotlivci mi nezbývá nic jiného, než se podřídit a účastnit se honu
na dotace. Zároveň volám: „Prohlédněme, král je nahý“. 

Jindřich Vařeka
starosta města Příbram

V březnu se klienti Pečovatelské služby Příbram sešli na společném setkání, na které zavítalo
i vedení města Příbrami: 9. března v Domově seniorů na Březových Horách a 12. března v restauraci
Švejk. Obyvatelé Domova seniorů i příbramských domů s pečovatelskou službou byli seznámeni
s novým ředitelem Pečovatelské služby Dušanem Strakulou a ve čtvrtek měli také možnost promluvit si
se starostou města Jindřichem Vařekou i místostarostkou Alenou Ženíškovou.

Probírala se různá témata týkající se života obyvatel pečovatelských domů, také různé připomínky
a návrhy na zlepšení kvality jejich bydlení. Například paní místostarostka uvedla, že na základě stížností
klientů Domu s pečovatelskou službou v Hradební ulici bude v nejbližší době zřízena pozice vrátného,
a to z důvodu nutnosti zamezit volnému vstupu osob do budovy a zajistit tak větší kontrolu. Výkon
pozice vrátného bude plně dotován Úřadem práce. Také se diskutovalo o problematice výtahů,
drobných i větších oprav či kvality jídla. Ředitel Pečovatelské služby všechny připomínky vzal na vědomí
a ubezpečil klienty, že jeho dveře jsou pro všechny vždy otevřené. 

Během odpoledne vystoupila také velitelka Městské policie Příbram JUDr. Jaroslava Vodičková, která
přítomné seznámila s projektem Asistentů prevence kriminality, kteří jsou obyvatelům v případě
nutnosti k dispozici. Z reakcí účastníků setkání byla znát radost, že má město zájem s nimi promluvit,
probrat témata, která je trápí či zajímají. Místostarostka Alena Ženíšková přítomné ubezpečila, že to
rozhodně nebyla poslední akce, ale že se v těchto setkáních a aktivitách bude pokračovat i do budoucna.
Odpoledne bylo zakončeno posezením s harmonikou.

Z a h á j e n í  d a l š í h o  p r o j e k t u
V polovině března 2015 byla zahájena realizace projektu „Rekonstrukce místních
komunikací v Příbrami – 3. etapa“, jehož předmětem je rekonstrukce sedmi úseků
místních komunikací na území města Příbram. K rekonstrukci byly vytipovány tyto
ulice: část ul. Jinecká, ul. Hrabákova, nám. Dr. Josefa Theurera, část ul. Březnická,
část ul. Čechovská, část ul. Sportovní a ul. K Dolu Marie.

Projekt je řešen především v intravilánu města a navazuje jak na předešlé etapy rekon-
strukce místních komunikací, tak i na rekonstruované objekty města. Do tohoto
projektu byly vybrány komunikace na základě technického stavu a nevyhovujících
parametrů, a to v oblastech se zvýšenou intenzitou dopravy a zároveň v oblasti se
zvýšeným počtem organizací (firem, škol, úřadů apod.), které vyžadují kvalitní
napojení. Realizací projektu bude vyřešen nevyhovující technický stav a parametry
předmětných úseků místních komunikací, včetně doplnění bezpečnostních prvků
pro chodce a další účastníky silničního provozu.

Celkové náklady na realizaci jsou cca 30 milionů Kč. Na tento projekt byla schválena
dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy ve výši 20 mil. Kč. Pláno-
vaný termín ukončení realizace projektu je polovina srpna tohoto roku. V rámci tohoto
projektu město Příbram spolupracuje s dlouhodobými partnery, kterými jsou Okresní
hospodářská komora v Příbrami, Centrum pro zdravotně postižené a seniory
Středočeského kraje – pobočka Příbram I, Spolek Prokop Příbram a společnost ARRIVA Praha.

Město Příbram hledá v rámci humánního řešení
hubení holubů chovatele dravců. 
Nabídky posílejte na adresu: ozp@pribram.eu

O s a d n í  v ý b o r y  b y l y  o p ě t  z ř í z e ny
Brod, Bytíz, Jerusalém, Jesenice, Kozičín, Lazec, Orlov, Příbram VI - Březové Hory, Příbram IX -
Nová Hospoda, Zavržice a Žežice. V těchto částech města Zastupitelstvo města Příbrami na svém
posledním jednání 23. března 2015 schválilo statut osadního výboru. Zřízení osadních výborů je
právem zastupitelstva, stejně tak i jejich zrušení.

„Obrovský přínos osadních výborů vidíme zejména v možnosti získávat důležité zpětnovazební informace
o potřebách obyvatel jednotlivých městských částí, a to od lidí, kteří dobrovolně chtějí pro město pracovat
a nejlépe znají místní problematiku,“ uvedl ve věci zřízení osadních výborů místostarosta města Václav
Švenda s tím, že nejen osady, ale právě i městské části mají své problémy a specifika. „Informace získané
od členů místních výborů mohou být pro vedení města velmi cenné, obzvlášť za současného stavu
napjatých rozpočtů,“ uvedl dále místostarosta Švenda.

„Počet osadních výborů nemusí být konečný. Pokud některé části města budou mít zájem o zřízení osadního
výboru, jsme připraveni o něm jednat,“ uvedl v této věci starosta Jindřich Vařeka a připomíná, že právě
Březové Hory na začátku prosince minulého roku o zřízení Místního výboru Březové Hory požádaly.

Nominace jmen do osadních výborů se uskuteční v daných lokalitách poptávkou, kdo by chtěl v osad-
ních výborech pracovat. Jednáním s místními svazky a občany v příslušné části obce, pro kterou se
osadní výbor zřizuje, byl pověřen zastupitel Pavel Pikrt. Ten bude s občany jednat o návrzích na členy
a předsedy osadních výborů.

Zastupitelstvo dále schválilo počet členů jednotlivých osadních výborů takto: Brod (5),  Bytíz (3),
Jerusalém (5), Jesenice (3), Kozičín (5), Lazec (5), Orlov (5), Příbram VI-Březové Hory (5), Příbram IX-
Nová Hospoda (5), Zavržice (3) a Žežice (5).

„Velice si vážíme veškerých snah občanů o dobrovolné zapojení se do života města i komunální politiky
a budeme je i nadále podporovat,“ uvedl na závěr Václav Švenda.

Oznámení  pro občany
Vážení občané, pokud máte zájem o členství  v osadním výboru a splňujete podmínky dané
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (tzn., že máte trvalý
pobyt  v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen), kontaktujte Městský úřad Příbram, odbor
organizační a vnitřních věcí  do 10. 4. 2015 na e-mailovou adresu: ivana.makosova@pribram-city.cz,
případně na telefonním čísle: 318 402 237.

Pavlína Svobodová, tisková mluvčí



Vážení čtenáři Kahanu,
měsíc březen se blíží ke svému
konci a úřad hospodářské komory
v Příbrami má za sebou již sedm

uspořádaných akcí a spousta úkolů je před námi.
24. března 2015 – seminář „Nový občanský zákoník – smluvní
vztahy “ s advokátem advokátní kanceláře Dvořák Hager & Partners

Markem Bombou. 
31. března 2015 – seminář „Firemní kultura a firma pro zdraví“ s Mgr. Yvonou
Hartlovou, zakladatelkou a ředitelkou Essentials Clubu.
Firemní kultura je jedním z hnacích motorů výkonnosti podniku a dává firmě tvář
dovnitř i navenek a tímto způsobem se stává i součástí marketingové strategie.
Firma pro zdraví je projekt podpory fyzického a duševního zdraví, prevence nemocí,
zvýšení efektivity a zlepšení kvality života. Péče o zdraví a prevence nemocí jako
součást Firemní kultury přináší ekonomický, sociální a individuální užitek. 
21. dubna 2015 zveme všechny členské firmy na volební shromáždění delegátů,
které proběhne od 15 hodin v zasedacím sále Úřadu práce v Příbrami. Pozvánky
s programem obdrží všichni členové elektronicky začátkem dubna 2015.
28. dubna 2015 – seminář „Jak vše stihnout a být v pohodě“ s koučkou a lek-
torkou agentury Signum Kateřinou Krylovou, viceprezidentkou Mezinárodní
federace koučů.
Naučíme Vás, jak si organizovat čas, jak změnit nastavení své mysli a proaktivně řídit
svůj čas k lepšímu výkonu a spokojenosti.
Více pozornosti bych chtěla věnovat přípravě návštěvy prezidenta Hospodářské
komory České republiky Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc., v Příbrami a Dobříši.
Termín návštěvy je plánován na středu 8. dubna 2015. Pana prezidenta přijme
v 10 hodin pan starosta Ing. Jindřich Vařeka na příbramské radnici.
Poté následuje přijetí pana prezidenta a prohlídka firem ZAT, a. s., (výrobce a doda-
vatel průmyslových řídících systémů a jejich prvků) a Kovohutě Příbram nástup-
nická, a. s., (hutnický závod, který recykluje odpady s obsahem olova, vyrábí olovo
a jeho slitiny a je zpracovatelem odpadů s obsahem drahých kovů a odpadů
elektrických a elektronických zařízení vyřazených z provozu).
Další část návštěvy se odehrává na Dobříšsku. V Penzionu Nový Rybník u Obořiště
proběhne prohlídka minipivovaru a pozdní oběd.
Od 15,10 hodin zveme naše členy na setkání podnikatelů s prezidentem HK ČR,
které by mělo končit v 16,30 hodin. Závěr dne pak stráví pan prezident prohlídkou
firmy CIC Jan Hřebec, s. r. o., která se zabývá výrobou vzduchotechnických a klima-
tizačních jednotek. 

Ze života členské základny:
Profesor Václav Klaus navštívil v úterý dne 17. března 2015 příbramskou společnost
ZAT, a. s. Zajímal se především o nové technologie firmy splňující jedny z nejná-
ročnějších norem bezpečnosti v řízení jaderného reaktoru, které se používají
při dostavbách i rekonstrukcích nových jaderných bloků v ČR i v zahraničí. 

Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram

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

www.ohkpb.cz

O H K  V P Ř Í B R A M I I N F O R M U J EOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, A. S.
Lepší služby pro pacienty
I v letošním roce budou
v Oblastní nemocnici Příbram
probíhat některé náročné
stavební rekonstrukce. Jsou
součástí několikaletého kom-
plexního plánu přestavby
hlavního areálu nemocnice
v ulici Gen. Tesaříka tak, aby-

chom mohli nabízet našim pacientům moderní,
komfortní a bezpečnou zdravotní péči. 
Podstatnou část tohoto plánu máme za sebou
v podobě zbrusu nové centrální budovy
nemocnice, kde jsou umístěny špičkově vy-
bavené ambulantní a lůžkové medicínské
provozy. Nový akutní příjem pacientů nám
mohou závidět leckteré pražské nemocnice
stejně jako třeba gastroenterologické centrum
či oční oddělení. Věřím, že ve světlých a příjem-
ných čekárnách, vzdušné vstupní hale
se 24hodinovou recepcí a občerstvením, nové
lékárně nebo odběrových místech našich labo-
ratoří se pacienti a návštěvníci mohou cítit
výrazně lépe, než tomu bylo ve „staré“ nemoc-
nici ještě před několika lety.
Postupně bude nemocnice rekonstruovat
i provozy ve starších částech nemocnice, letos
nás čeká komplexní venkovní rekonstrukce

interního pavilonu s lůžkovou internou,
neurologií a dalšími provozy v areálu I Gen.
Tesaříka (pavilon I) a pavilonu LDN a dalších
oddělení v areálu II (pavilon E) na Zdaboři. 
Se stavebními pracemi se již začalo a předpo-
kládáme, že budou probíhat až do září. Pavilon I
v hlavním areálu patří mezi nejstarší části
nemocnice, čeká ho zateplení vnějšího opláš-
tění, výměna všech oken, opravy balkonových
prostor a nová fasáda. Současně budou prove-
deny i některé dílčí vnitřní stavební úpravy,
například nový vstup či vybudování centra
interních ambulancí.

Omlouváme se pacientům i návštěvníkům
nemocnice za dočasné komplikace, které
v průběhu stavebních prací mohou nastat
a způsobit například dočasně ztížený přístup
k některým oddělením. 
Chceme však, aby se u nás v nemocnici cítili
dobře a abychom byli schopni jim poskytovat
zdravotní péči odpovídající moderním para-
metrům. Věřím, že právě to bude výsledkem
všech rekonstrukcí a že to naši pacienti
v příštích letech ocení. 

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

Příbramští občánci narození v únoru a březnu

Zelený čtvrtek
Zelený čtvrtek letos připadá na 2. dubna. V tento
den si připomínáme, že při poslední večeři Pán Ježíš
ustanovil svátost kněžství a Eucharistie. Mši svatou
na památku poslední večeře budeme v bazilice
Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře slavit
v 17:00 hodin (jiné bohoslužby se v tento den
nekonají). Po mši si připomeneme Ježíšovu modlit-
bu v Getsemanské zahradě, a to při adoraci Ne-
jsvětější svátosti v Getsemanské zahradě připravené
v kapli sv. Ignáce. Večer utichají zvony a hudební
nástroje, které se rozezní až na Bílou sobotu při
vigílii Vzkříšení. V tento den je možné získat
plnomocné odpustky.  
Velký pátek 
V pátek 3. dubna prožijeme Velký pátek, den přís-
ného postu. Jedná se o půst újmy a zřeknutí se
masa. Postem od masa teplokrevných zvířat jsou
vázány osoby od dovršení čtrnáctého roku věku
a postem újmy (kdy se člověk nají do sytosti jednou
za den) jsou vázáni všichni zletilí až do započatého
šedesátého roku. 
Na Velký pátek se neslaví mše, jen liturgická památka.
Připomínáme si Ježíšovo utrpení a ukřižování.
V 15:00 hodin se ve venkovním areálu na Svaté Hoře
koná pobožnost křížové cesty. Obřady v bazilice
začínají v 17:00 hodin. Zazní při nich zpívané Janovy
pašije od Mikoláše Troupa. V tento den je možné
získat plnomocné odpustky. 
Bílá sobota
Letošní Bílá sobota bude 4. dubna. Celý den je
připomínkou Ježíšova přebývání v hrobě a jeho
sestoupení do podsvětí. Je to den modliteb,
rozjímání, ztišení a postu. Na Bílou sobotu církev
neslaví mši. Boží hrob je otevřen od 6:30 hodin.
Velká noc 
Tato noc se slaví po západu slunce v sobotu 4. dubna
a zvěstuje smrt a vzkříšení Krista. Vyjadřuje
velikonoční vítězství nad smrtí a “přechod”z područí
utrpení a smrti do života svobody a plnosti. Slavnost
Veliké noci je odedávna nocí bdění, v níž křesťané
očekávají zmrtvýchvstání Páně a slaví je. 
Velikonoční vigílie (bohoslužba v předvečer
svátku) začne od 21:00 hodin. Při ní se opět rozezní
zvony a varhany. Při velikonoční vigílii bude

udělován křest dospělým. Je možné získat
plnomocné odpustky.
Boží hod velikonoční
Neděle oslavy Kristova zmrtvýchvstání letos připadá
na 5. dubna. Mše svaté jsou v 7:30, 9:00, 11:00
a v 15:30. Při mši svaté v 9:00 hodin zazní Veliko-
noční písně z českých barokních kancionálů. Žehnání
přinesených pokrmů proběhne při každé mši svaté.
Pondělí velikonoční
V pondělí 6. dubna budou bohoslužby jako v neděli,
tedy v 7:30, 9:00, 11:00 a v 15:30. Odpoledne v 16:30
se uskuteční velikonoční koncert Svatohorského
chrámového sboru s dobrovolným vstupným.
Neděle Božího milosrdenství
Neděle Božího milosrdenství se slaví vždy druhou
neděli velikonoční. Letos to bude 12. dubna. Mše
svaté budou v 7:30, 9:00, 11:00 a v 15:30. Hudba při
liturgii v 9:00 hodin: J. Langlais: Missa Misericordiae
Domini.
Měsíc květen a májové pobožnosti
Tradičně se po celý květen budou konat májové
pobožnosti, a to po večerní mši svaté. 
14. arcidiecézní pouť za duchovní povolání
V sobotu 2. května se bude konat čtrnáctý ročník
pouti pražské arcidiecéze za duchovní povolání. Mši
svatou v 11:00 hodin celebruje kardinál Dominik
Duka OP, arcibiskup pražský. 
Slavnost Nanebevstoupení Páně
Ve čtvrtek 14. května oslavíme Nanebevstoupení
Páně, k němuž došlo 40 dní po Ježíšově vzkříšení.
Připomínáme si, že křesťan žijící na zemi má celý
svůj život zaměřit na nebeské království. Mše svaté
budou v tento den v 7:00, 9:00, 11:00 a 17:00 hodin. 
Kalendář akcí
Kalendář akcí a událostí pro tento liturgický rok je
možné nalézt celoročně v předsíni baziliky nebo
v prodejně Svatohorského poutního muzea. 
Kalendář obsahuje kromě liturgických a kulturních
událostí také informace o duchovních cvičeních,
o pravidelných bohoslužbách, o možnosti prohlídek
s průvodcem pro různé skupiny osob, informace
o bezbariérovém přístupu do baziliky, včetně
plánku areálu a kontaktů. 
www.svata-hora.cz 

Velikonoční pozvánka
Církev československá husitská srdečně
zve věřící i návštěvníky na velikonoční
bohoslužby a koncert Komorního pěvec-
kého sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra.
Ježíšův vstup do Jeruzaléma si připome-
neme na Květnou neděli 29. 3. 2015
bohoslužbami ve sboru Mistra Jakoubka
ze Stříbra na Březových Horách v 9 hodin. 
Na Zelený čtvrtek 2. 4. 2015 se od 15.00
hodin bude konat ve farní budově
(Prokopská ulice 314) společná večeře
na památku poslední Ježíšovy večeře
s učedníky. 
Na Velký pátek 3. 4. 2015 vyslechneme
od 16.00 hodin ve sboru Mistra Jakoubka
ze Stříbra na Březových Horách veliko-
noční Pašije. 
Na velikonoční neděli 5. 4. 2015, kdy se
křesťané radují z Kristova vzkříšení, budou
slouženy bohoslužby od 9.00 hodin.
Během nich bude bratrům Jakubovi
a Markovi udělena svátost křtu, děti z našeho

sboru slavnostně přijmou první večeři Páně. Velikonoční svátky budou
zakončeny v pondělí 6. 4. 2015 bohoslužbami ve sboru od 9.00 hodin a již
tradičním koncertem Komorního pěveckého sboru Mistra Jakoubka
ze Stříbra od 17.00 hodin. Uslyšíte nejstarší i současné velikonoční písně
a spirituály. Dobrovolným vstupným přispějete na instalaci plastiky
k 600. výročí M. J. Husa.

Martin Jindra

Ze Svaté             Hory

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

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

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

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

Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram

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

www.ohkpb.cz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

starosta

FRANTIŠEK JANULA | MALÍŘ
3. 4.–24. 5. 2015
Galerie Františka Drtikola Příbram
Otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin

Galerie Františka Drtikola Příbram a Galerie Dorka Domažlice pořádají výstavu
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M Ě S T S K Á P O L I C I E P Ř Í B R A M
PŘÍBRAM I, NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 121, TEL. 318 624 245, 156

Dne 8. 3. 2015 v 20.35 hodin bylo telefonicky
oznámeno na služebnu Městské policie Příbram,
že v Ostravské ulici stojí zaparkované osobní vozidlo,
které má v zámku dveří zasunutý klíč. Prostřed-
nictvím operačního strážníka MP dohledali majitele
vozu tov. zn. Renault a tohoto o celé věci vyro-
zuměli. Sedmasedmdesátiletý majitel vozidla si
klíčky převzal a po prohlídce vozu uvedl, že není ni-
jak poškozen a ani nedošlo k odcizení žádných věcí. 

Dne 8. 3. 2015 v 5.30 hodin kontaktovala služebnu
Městské policie Příbram žena z Příbrami II a uvedla,
že má obavy o svou sousedku, protože z jejího bytu
se ozývá klepání. Na místo ihned vyjela hlídka MP
a po příjezdu zjistila, že z bytu výše jmenované je
slyšet slabé volání o pomoc. Strážníci přivolali
hasiče a záchrannou zdravotnickou službu a násled-
ně se jim podařilo vyhledat souseda, který vlastnil
od výše uvedeného bytu náhradní klíče. Společně
s ním hlídka MP vstoupila dovnitř a majitelku bytu
nalezla v ložnici na zemi. Pětaosmdesátiletá žena
neměla žádné viditelné zranění, přesto osádka
záchranné zdravotnické služby po příjezdu proved-
la nezbytné ošetření, neboť stará  paní  uvedla,  že
upadla již předešlého dne a sama nedokázala vstát. 

Dne 9. 3. 2015 v 23.10 hodin prováděla hlídka
Městské policie Příbram pravidelnou hlídkovou
činnost a při projíždění Rožmitálskou ulicí zazname-
nala silný zápach kouře. Bližší kontrolou okolí
strážníci zjistili, že v zahrádkářské kolonii nedaleko
stadionu 1.FK Příbram hoří travní porost. Vzhledem
k tomu, že oheň hořel na několika místech současně,
nebylo v silách strážníků uhasit jej vlastními silami.
Z tohoto důvodu přivolala hlídka hasiče. Na místo se
dostavila i hlídka Obvodního oddělení Policie ČR
v Příbrami, která si případ převzala k vyšetřování.

Dne 16. 3. 2015 v 11.30 hodin oznámil telefonicky
na služebnu Městské policie Příbram zaměstnanec
hlídací služby OD Lidl, že v prostorách prodejny
zadržel pachatele krádeže. Hlídka MP na místě zjistila,
že 41letý muž pronesl přes pokladní zónu zboží
v celkové hodnotě 1.498,- Kč, aniž by ho zaplatil.
Vzhledem k tomu, že strážníci následně zjistili, že
muž se již v minulosti podobného protiprávního
jednání několikrát dopustil, rozhodli se celou
událost předat k dalšímu řešení příslušnému

správnímu orgánu Městského úřadu Příbram. 

Dne 19. 3. 2015 v 12.25 hodin oznámil na tísňovou
linku Městské policie Příbram pracovník ostrahy OD
Kaufland, že v obchodě zadržel pachatelku krádeže.
Hlídka MP po příjezdu ztotožnila zadrženou osobu,
kdy zjistila, že se jedná o ženu ve věku 20 let, která
odcizila zboží v hodnotě 12,- Kč. Strážníci vyřešili
celou věc na místě uložením blokové pokuty.

Dne 19. 3. 2015 v 15.30 hodin kontaktoval tele-
fonicky služebnu Městské policie Příbram operační
důstojník Policie ČR a žádal o pomoc při prověření
oznámení týkajícího se kácení stromů v Drkolnovské
ulici. Na místo byla neprodleně vyslána hlídka MP, kde
je kontaktovala oznamovatelka a sdělila, že viděla,
jak její soused za pomoci žebříku uřezal špičky
stromků. Ztotožněním osoby, která se poškození
stromků dopustila, strážníci zjistili, že se jedná
o 81letého muže. Ten se hájil tím, že mu zaměst-
nanec Technických služeb Příbram povolil, aby
stromky ořezal. Na základě zjištěných skutečností se
strážníci rozhodli celou věc předat k dořešení
Odboru životního prostředí MěÚ Příbram. 

Dne 21. 3. 2015 v 19.53 hodin oznámil telefonicky
na služebnu Městské policie Příbram zaměstnanec
bezpečnostní agentury OD Kaufland, že před ob-
chodem se nachází patrně opilý mladík. Strážníci
po příjezdu na místo nalezli v prostoru u odkladiště
nákupních vozíků sedmnáctiletého mladíka. Hlídka
MP o celé věci informovala otce, který si následně
syna převzal do péče.

Dne 22. 3. 2015 v 06.50 hodin oznámil na tísňovou
linku Městské policie Příbram zaměstnanec
Azylového domu v Příbrami IV, že má podezření
na neoprávněný výskyt osoby v budově. Na místo
ihned vyjela hlídka MP a společně se zaměstnancem
Azylového domu provedla kontrolu objektu.
Strážníci zjistili, že se uvnitř neoprávněně zdržují
dva muži ve věku 20 a 26 let, kteří se do budovy
dostali oknem, přičemž poškodili omítku budovy.
Protože zjištěné skutečnosti nasvědčovaly spáchání
trestného činu, přivolali strážníci hlídku Policie ČR,
která si případ převzala.

Bc. Ladislav Hadrbolec,
manažer prevence kriminality

Argo, ev. č. 11
Kříženec staf. teriéra, asi 5-6letý, v útulku je již delší
dobu. Nemá rád psy, ale sám s nimi konflikt nevy-
hledává. Je mazlivý a poslušný, má rád lidskou
přítomnost. Je výborný hlídač. Vhodný k domku
se zahradou. K dětem ho nedoporučujeme.

Bady, ev. č. 7
Německý ovčák ve stáří cca 10 let.  Je velice hodný.
V útulku je od r. 2013. Má oční vadu, krátkozrakost,
proto není vhodný k dětem. Rád by určitě dožil své
stáří někde na zahrádce ve společnosti starších lidí.
Má dobré hlídací schopnosti.
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Probační a mediační služba
Letošní rok je pro Probační a mediační službu (dále jen PMS) významným mezníkem, neboť PMS v České
republice slaví patnáctý rok od svého zřízení. Na Příbramsku středisko působí již od prvopočátku, tedy
od roku 2001 a sídlí v budově Okresního státního zastupitelství.
Jedním z alternativních trestů, který může být pachateli uložen, je trest obecně prospěšných prací, a právě
pracovníci PMS zprostředkovávají výkon tohoto trestu a následně dohlíží nad jeho průběhem. 
V praxi tento trest spočívá v tom, že odsouzení se podílejí na údržbě města, konkrétně odklízejí z ulic
sníh/listí, opravují dětská hřiště, udržují městskou zeleň apod. V mnoha případech se jedná o první
zkušenost odsouzeného se skutečnou manuální prací a pravidelným režimem pracovního týdne. Od roku
2005 do roku 2014 byl tento trest uložen v 689 případech v celkové výměře 166 729 hodin. Významným
poskytovatelem, který umožňuje výkon trestu obecně prospěšných prací, jsou Technické služby města
Příbrami, p. o. (dále jen Technické služby). 

K Technickým službám byl přidělen i pan Karel. Panu Karlovi byl uložen trest obecně prospěšných prací
ve výměře 250 hodin za majetkovou trestnou činnost. V poslední době žil na ulici a peníze získával převážně
trestnou činností. Jeho dosavadní způsob života byl bez jakékoliv struktury, běžný den neměl žádný řád.
Dosud nikdy nebyl řádně zaměstnán. Byť v jeho případě šlo o první zkušenost se skutečnou manuální prací,
přistoupil k trestu odpovědně. Přijal ji jako šanci k přehodnocení svého dosavadního života a rozhodl se
dokázat sobě i okolí, že je schopen změny. Pan Karel k tomuto posunu dospěl za pomoci odborného vedení
zkušeného pracovníka PMS, se kterým byl v rámci uloženého trestu v pravidelném osobním kontaktu. 
Po relativně krátké době, si pan Karel uvědomil, že zajet do pravidelných kolejí pracovního dne je mnohem
snazší, než si zprvu myslel. Tělu je rutina pracovního koloběhu přirozená a velmi rychle si na ni zvykne. Pan
Karel trest vykonával s velkým pracovním nasazením, spolehlivostí a pečlivostí. Z toho důvodu mu byla
následně ze strany poskytovatele nabídnuta možnost stálého a řádného zaměstnání ve spolupráci s Úřa-
dem práce. Sám pan Karel nabídku přijal s velkým povděkem, práce jej naplňuje a dává jeho životu tolik
potřebný řád a strukturu. Podle jeho slov mu tato nabídka pomohla učinit první a zásadní krok k přehod-
nocení priorit a následné změně životního stylu. Zda bude tato změna trvalá, prokáže až čas, avšak již
v tuto chvíli je možné říci, že trest splnil svůj účel a přiměl jednoho konkrétního člověka k zamyšlení a změně.

Tímto za celou naši organizaci upřímně děkujeme všem poskytovatelům za to, že umožňují realizaci
trestu obecně prospěšných prací v našem regionu, za jejich trpělivost a ochotu. Pevně doufáme, že
stávající poskytovatelé zůstanou i nadále této aktivitě otevřeni. Zároveň bychom velmi přivítali,
pokud by se nám v tomto roce podařilo seznam poskytovatelů ještě rozšířit zejména o instituce
umožňující vykonávat práci o víkendech.

Probační a mediační služba Příbram

Znásilnění není Vaše chyba!
Znásilnění je jedním z nejzávažnějších sociálně-patologických jevů
ve společnosti. Vyskytuje se napříč věkovými skupinami, společenskými
vrstvami, národnostmi, formami příbuzenského vztahu. Znásilnění
ve všech svých formách je brutálním překročením intimních hranic
člověka a znamená pro oběť těžké trauma, které může dlouhodobě
negativně ovlivňovat její život, pokud se jí nedostane odborné pomoci.
Fakta týkající se znásilnění jsou často opředena nejrůznějšími mýty, které
obětem často brání vyhledat pomoc a komplikují vyrovnávání se s jeho
následky. Tento článek si dává za úkol Vás seznámit s těmito mýty
a vysvětlit, jak to s nimi ve skutečnosti je…

1. Pachatelem znásilnění je neznámý člověk, obvykle psychicky
narušený. 
Naopak, k většině znásilnění dochází ze strany blízkých/známých osob –
např. manželů, partnerů, kamarádů, kolegů z práce. Mnozí, často ani sama
oběť, nepovažují znásilnění v partnerském či manželském vztahu za trestný
čin. Například znásilnění v manželství je trestné až asi od pol. 20. století. Ale
jakákoli forma sexuálního aktu je trestným činem, pokud je konán proti
vůli druhé osoby. Pachatelé netrpí obvykle duševní poruchou, mnozí z nich
působí navenek sympaticky a vedou běžný rodinný život. Snaha svést
sexuální násilí na deviaci je pro nás psychologicky přijatelnější než připustit
si, že se lidé násilně chovají často jen proto, že mohou.

2. Znásilňovány jsou pouze ženy. 
Tento mýtus je jeden z důvodů, proč muži svou zkušenost se sexuálním
násilím tají, obávají se, že jim to nikdo neuvěří. Přitom muži tvoří až 10 %
znásilněných, a to bez ohledu na jejich sexuální orientaci. Kromě
obrovského ponížení pro ně znásilnění navíc představuje zpochybnění
jejich mužské a sexuální identity (především pokud je heterosexuální muž
znásilněn jiným mužem).

3. Oběť znásilnění vyprovokovala. 
Může oběť za své znásilnění, například když chodí v minisukni pozdě
v noci parkem domů? Mýtus přiživují časté náměty s tímto tématem spo-
jované, a to obrázky atraktivních dívek v krátkých šatičkách apod. Pachatel
si přitom svou oběť nevybírá podle oblečení, fyzického vzhledu, chování,
věku atd. Obětí se může stát kdokoli a pachatel může zaútočit kdekoli.
Většina znásilnění je pachatelem plánována, nemůže tedy vědět, koho
a kdy potká, pokud si svou oběť již předem nevyhlédne. 

4. Znásilnění je v podstatě jenom drsnější sex. 
Známý sexuolog Radim Uzel uvádí, že „sexuální projevy člověka se
od nepaměti občas vyznačují určitými formami násilí“. Přitom lidé jsou
hnáni k odpovědnosti za násilí, které páchají v jiných oblastech, neexistuje
sebemenší důvod, proč by oblast sexuality měla být výjimkou. Ze strany
oběti je znásilnění obvykle prožíváno jako život ohrožující násilí, které
zasahuje do její fyzické, psychosexuální, emocionální a sociální integrity.
Hlavní motivací pachatele nebývá potřeba sexuálního uspokojení, ale
spíše touha po získání moci a kontroly nad obětí, či zloba.  

5. „Normální“ a „slušný“ člověk se nemůže stát obětí znásilnění. 
Tento mýtus odrazuje mnoho obětí od hlášení znásilnění, neboť se obávají,
že vyšetřování může mít negativní dopady na jejich pověst. Obětí znásil-
nění se však může stát kdokoliv, nelze mu předejít „správným“ chováním či
oblékáním, apod. 

Mýtů je mnoho a mnoho a mohli bychom pokračovat dále, ale na to není
dostatek prostoru. Proto jsme se pokusili vybrat ty dle našeho názoru
nejzávažnější a nejrozšířenější. Pokud jste se s podobným chováním
setkala Vy nebo někdo ve Vašem okolí, nenechávejte si to pro sebe. 
Nejste na to sami, jsme tu pro Vás!

proFem – poradenské centrum pro oběti znásilnění – v Praze, Příbrami,
Benešově a Berouně. Tel. 608 22 22 77, poradna@profem.cz
Znásilnění není Vaše chyba, Vaše tělo patří jen Vám!

Mgr. Naďa Gubová

Zdroje:
Persefona, o. s., Gender studies, o. p. s., „Stop znásilnění“, dostupné na
<http://stopznasilneni.ecn.cz/cz/znasilneni/statistiky>, cit. dne 14.3.2015 
Persefona, o. s., „Sexuální násilí“, dostupné na <www.persefona.cz>, cit.
dne 5. 3. 2015
Elektra, centrum pomoci ženám zneužívaným v dětství, „Sborník před-
nášek - Znásilnění“, Praha 2001
Havelková Barbora, „Znásilnění – několik úvah nad právní úpravou a její
aplikací - část II. – MÝTY A ZNÁSILNĚNÍ“, dostupné online na
<http://jinepravo.blogspot.com/2009/06/barbara-havelkova-znasilneni-
nekolik_23.html>, cit. dne 5.3.2015



Příbramská synagoga, čp. 16/II.

Za hradbou na východní straně města byl založen měšťanský pivovar (1491). Ze soutky, snad
s brankou v hradbě, se stala cesta z Rynku do pivovaru. Později před pivovarem byla postavena
hospoda. V průběhu doby hospoda měnila majitele i název - „U Věnce“, „U Bílého anděla“,
„U Zlatého anděla“, s růstem města se zvětšovala i hospoda, ve čtyřicátých létech 19. století
měla již velký sál s galerií.
V hostinci se ustanovila a scházela měšťanská společnost „Slovanská lípa“, zakladatelé byli
vlastenečtí kněží páteři František Jabulka, Prokop Ondrák a Antonín Dlask. Po jejím policejním
zákazu ji nahradila „Měšťanská beseda“ (1849). Beseda pořádala v sále vlasteneckou kulturní
činnost, koncerty, divadelní představení amatérů i profesionálů (J. K. Tyl), taneční zábavy.         
Židovská obec hledala vhodný dům, který by se dal přestavět na synagogu a byl co nejblíže
Rynku. Jako nejvhodnější byl vybrán hostinec u pivovaru. Po roce 1869 židovská obec koupila
budovu od V. Hlavy čp. 104, dnes část čp. 15/II.
Hostinec, který provozoval pan Čečatka, s „Měšťanskou besedou“ se musel přestěhovat
do budovy městského dvora čp. 1/II., která byla upravena pro její potřeby. Rohová budova
na Václavském náměstí nesla firemní tabuli „Měšťanská beseda“ do konce šedesátých let
minulého století.  
Hostinec byl přestavěn na synagogu příbramským stavebním mistrem Josefem Smetanou
v roce 1873 -74 podle projektu Ing. J. V. Staňka z Prahy „ve slohu maurských mešit“. Přestavba
byla především v přistavění nového průčelního štítu z cihelného zdiva, sál hostince se změnil
v modlitebnu. Roku 1875 synagoga byla zasvěcena, dostala čp. 16/II. Synagoga byla nárožní
budovou ulic Schönauovy a Pivovarské. Západní roh zdi synagogy se dotýkal vozovky tehdy
Schönauovy ulice. Hlavní uliční (severní) průčelí bylo sedmiosé, sedm oken oddělených čtyř-
mi polosloupy a šesti pilíři, se třemi vchody. Boční průčelí (západní) také sedmiosé, se sedmi
okny s oddělujícími pilastry, podle maurského slohu (číselné symboly převzaté již
od Sumerů/sedmidenní týden). Střed byl zvýrazněn atikovým štítkem. Výškově byla budova
dimenzována robustní hlavní římsou a patrovou římsou. Nad uličním vchodem byl vysoký
atikový štít s orientálními ornamentálními prvky a v jeho středu na čtverci s vepsaným rovno-
ramenným křížem, dvě desky Mojžíšových přikázání - desatera. Dvě černé desky měly pod
sebou po pěti římských zlacených číslicích. Na jiných podle numeritského zákona šťastných
čísel mají na levé desce tři body desatera, patřící Bohu a na pravé desce sedm zákonů pro život
lidí na zemi. Nad středovým oknem byla konzole se světlem. Průčelní patrová okna byla
mozaiková, u tří středových ve vrcholovém kruhu střed tvořily hexagony – šestiúhelníky,
vzniklé ze dvou prolnutých rovnoramenných trojúhelníků Davidovy hvězdy. Dvě a dvě postranní
okna měla ve vrcholových kruzích šestilisté růže.

V roce 1900 bylo v městě nejvíce
trvale usazených 415 Židů (3,05 %)
z 13.576 obyvatel.
Nadaný básník František Gellner
(19. 6. 1881 Mladá Boleslav – 13. 9.
1914 Halič) v době studií na Báňské
akademii v Příbrami (1901- 02)
navštěvoval synagogu na sobotních
modlitbách, ovšem spíše kvůli
děvčatům stejného vyznání.  
V roce 1922 – 25 budova byla „pře-
stavěna“, byly to jen menší úpravy,
včetně eternitové střechy, byly za-
zděny pravé dveře a vybouraným
oknem zcela vpravo procházel chod-
ník čtvrtkruhem rohem budovy.
Navazovalo to na vydláždění vozovky

žulovými kostkami a mozaikového chodníku s žulovými obrubníky, kolem rohu byl jen
obrubník. Na rohu vedlejšího pivovaru byla odstraněna konsolová plynová lucerna
a nahrazena elektrickou o metr výše, byl odstraněn rohový kámen a roh byl odbourán
pro chodník.
V době protektorátu a nacistické okupace 1939 – 1945 byly svícny, knižní svitky a další
bohoslužebné náčiní odvezeny do Prahy stejně jako z ostatních synagog a budova byla
užívána jako skladiště.
Na podzim roku 1947 bylo rozhodnuto, že příbramská židovská náboženská obec přejde
pod Pražskou ŽNO.
V létech 1946 až 1957 v synagoze byly skladovány sbírky příbramského muzea přemístěné
z radnice, než byly přemístěny ze synagogy do zámečku ve vsi Vysoká.
Po 2. svět. válce jako modlitebna sloužila místnost v horním patře synagogy, vedle rabínova
bytu, společné modlitby se konaly „asi do počátku 60. let“, později už modlitebna nebyla
využívána. V bočním západním traktu, čtyři zadní okna v přízemí byl byt, z Pivovarské ulice
v patře, dnes je pod ním v přízemí prodejna bižuterie a klobouků. V patře vedle modlitebny
bydlel jeden ze čtyř z navrátivších se z koncentračního tábora Rudolf Gibian se svojí rodinou.
V protějším domě (Drakovně) čp. 117 byla vystřídána krejčovská dílna s vedoucím p. Márou
za železářství „Kuchyňské potřeby“ a to využilo uvolněné prostory velké modlitebny
synagogy jako sklad svého zboží.
V roce 1955 MěNV rozhodl o rozšíření komunikace na úkor zeleně a domku trafiky s novinami
pro odklonění o 1-2 m jízdní dráhy od synagogy a pivovaru (to se v něm ještě vařilo pivo,
od roku 1957 se v něm šily plyšové hračky fy Hamiro), stavbu prováděla fa pana Kubáta (byla
z toho aféra o předražení zakázky, cena za ohrazení, …).
Z bývalé soutky se stala komunikace se stále hustější automobilovou dopravou, zvláště
po nalezení uranových ložisek v oblasti Bytízu. Těžkotonážní auta Tatry 111, plně naložená
rudninou, autojeřáby, vrtné soupravy a autobusy, projíždějící těsně kolem již bývalého
barokního hostince – synagogy, otřásaly jejími zdmi a způsobovaly jejich praskliny
a opadávání omítky. Synagoga nebyla udržována, došlo k zatékání dešťové vody střechou
a otřesy základů zvláště představeného průčelí založené na náspu působily jeho odklánění.   
V září 1964 se markantně projevily destrukční praskliny kleneb a vychýlení zdí. 
Od roku 1964 se vedly dohady, kdo zaplatí zajištění stavby a od 24. června 1965 již její
demolici. ŽNO neměla peníze a MěNV také ne, KNV Praha to neměl v plánu.
V roce 1966 Rudolf Gibian (předseda příbramského synag. sboru) se odstěhoval do Prahy
za prací. 
Vzhledem k obecnému ohrožení převedla 13. února 1969 Židovská náboženská obec v Praze
objekt příbramské synagogy s okamžitou platností do vlastnictví státu a bylo smluveno, že
neponese žádné náklady na demolici.
Ze synagogy a pivovaru byli vystěhováni všichni obyvatelé. 
Stavební úřad povolil demolici částečným odbouráním a většinu hmoty odstřelem (jak již
bylo odzkoušeno u budovy U Bílého lva v r. 1968). Od března začalo odbourávání zdí, násle-
dovalo navrtání zdí k odstřelu, ten byl proveden ve 12 hodin a 10 minut 10. dubna 1969,
synagoga byla zbořena.
Po výstavbě nové provozovny Hamira u bývalé plynárny byly vyprázdněny budovy pivovaru
a došlo k rozbourání jeho novější poloviny. Vozovka byla narovnána a její bývalý oblouk je
autobusovou zastávkou.

Ing. Josef Podlaha

Příbram vyhrála Rákosníčkovo hřiště!
Je rozhodnuto! Známe města, kde letos vyrostou Rákosníčkova hřiště.
Hlasování o desítku Rákosníčkových hřišť, která letos postaví společnost Lidl, skončilo o půlnoci
8. března. Lidé mohli hlasovat každý den prostřednictvím webu a Facebooku. Celkový počet došlých
hlasů přesáhl 357 tisíc hlasů.

Nehvizdy, Vítkov, Chlumec nad Cidlinou, Litoměřice, Mělník, Klatovy, Prostějov, Příbram, Praha - Újezd
nad Lesy, Brno- Bystrc – tak vypadá kompletní desítka měst, která letos získá od společnosti Lidl
pohádkové hřiště v hodnotě 1,5 milionu korun. Nejvíce hlasů přitom zaslali lidé Litoměřicím, které
získaly celkem 33 553 hlasů.

Společnost Lidl nyní zahájí osobní jednání se zástupci vítězných měst, která budou mít za úkol vytipovat
vhodnou lokalitu pro výstavbu dětského hřiště. Po vyřízení administrativních a stavebních povolení
bude následovat samotná stavba hřiště, která trvá zhruba 14 dní a po ní společnost Lidl připraví slavnostní
otevření s celodenním bohatým programem.Společnosti Lidl Česká republika pokračuje v projektu
Rákosníčkova hřiště již 4. rokem a postavila celkem 50 hřišť. Cílem projektu je zlepšit podmínky
pro zdravý vývoj dětí ve městech, kde působí.

Seznam vítězných měst dle kategorií: 
Kategorie 1: Nehvizdy, Vítkov, Chlumec nad Cidlinou    Kategorie 2: Litoměřice, Mělník, Klatovy
Kategorie 3: Prostějov, Příbram                                          Kategorie 4: Praha 9–Újezd nad Lesy, Brno-Bystrc

Městský úřad Příbram vyhlašuje výběrové řízení na volné pracovní
místo: Referent pracoviště Informačního centra na odboru školství,
kultury a sportu MěÚ Příbram.
Podrobné informace na úřední desce MěÚ Příbram, Tyršova 108, nebo
na www.pribram.eu

Uzavírky místních komunikací
Městský úřad Příbram, odbor silničního hospodářství a investic, oznamuje následující
dopravní opatření: Z důvodu stavebních prací v rámci akce „Rekonstrukce místních komu-
nikací v Příbrami – III. etapa“, prováděné firmou BÖGL a KRÝSL, k. s., Renoirova 1051/2a,
Praha 5 uzavřeny tyto komunikace:

1) Rekonstrukce místní komunikace v Příbrami – III. etapa, dílčí část – Hrabákova ulice
a náměstí Dr. Josefa Theurera
Předmětem této stavby je oprava vozovky a chodníků v ulici Hrabákova a na nám. Dr Josefa
Theurera. Ulice Hrabákova bude opravena v úseku od křižovatky s ulicí Balbínovou po křižo-
vatku s náměstím  Dr. Josefa Theurera. Náměstí Dr. Josefa Theurera bude opraveno v úseku
od křižovatky s ulicí Hrabákovou po křižovatky s ulicí Hornickou, Mariánské údolí a slepou
místní komunikací ve směru na Svatou Horu. Jedná se o místní komunikace se stávajícím
povrchem z dlažby, která je zvlněná a značně nerovná. V rámci stavby bude rozebrána žulová
dlažba komunikace a chodníků, bude také provedena rekonstrukce uličních vpustí, výškově
a směrově budou upraveny obruby, bude položena nová žulová dlažba. 
Termín zahájení stavby: březen 2015, doba trvání stavby: 5 měsíců

Uzavřený úsek:
I. Hrabákova – v úseku mezi ul. Balbínova až náměstí Dr. Josefa Theurera
II. náměstí Dr. Josefa Theurera – v úseku mezi ul. Hrabákova až ul. Hornická a Mariánské údolí

Termín uzavírky:     I.   24.03.2015 – 29.05.2015
II.  30.05.2015 – 12.08.2015

Rozsah uzavírky:  úplná, objízdná trasa není stanovena

2) Rekonstrukce místní komunikace v Příbrami – III. etapa, dílčí část – Jinecká ulice
Ulice se bude rekonstruovat v úseku od pracovní spáry na rozhraní starého a nového povrchu
u okružní křižovatky na ulici Evropská (silnice č. I/18) až po “V“ napojení na ulici Dobříšskou
(silnice č. III/11417). Délka rekonstruovaného úseku je 464 m. Rekonstrukce ulice nemění
stávající směrové, výškové ani šířkové uspořádání a zahrnuje úpravu konstrukce vozovky
a částečně obrubníků u chodníků.
Termín zahájení stavby: březen 2015, doba trvání stavby: 1 měsíc

Uzavřený úsek:
Mezi ul. Evropská až ul. Dobříšská

Termín uzavírky: 24.03.2015 – 15.05.2015
Rozsah uzavírky: úplná

Objížďka v trase: ulice Evropská, ulice Dobříšská – kolem židovského hřbitova 

3) Rekonstrukce místní komunikace v Příbrami – III. etapa, dílčí část – Březnická ulice
Rekonstrukce se týká úseku mezi ulicemi Klaudova a Na Flusárně, kde navazuje na již zrekon-
struovanou část. Délka rekonstruovaného úseku je 424 m. Rekonstrukce ulice nemění stávající
směrové a šířkové uspořádání a zahrnuje opravu konstrukce vozovky, obrubníků, pravostran-
ného chodníku a rekonstrukci uličních vpustí.
Termín zahájení stavby: březen 2015, doba trvání stavby: 10 týdnů

Uzavřený úsek:
Mezi ul. Osvobození až Flusárna (k vjezdu k marketu LEKO)

Termín uzavírky:  24.03.2015 – 04.06.2015
Rozsah uzavírky: úplná

Objížďka v trase: ul. Osvobození, E. Beneše, Březnická – pro osobní dopravu; 
ul. Milínská, Plzeňská – pro nákladní dopravu

4) Rekonstrukce místní komunikace v Příbrami – III. etapa, dílčí část – Sportovní –
Čechovská ulice
Předmětem této stavby je rekonstrukce části ulic Čechovská a Sportovní v Příbrami VIII.
Čechovská se bude rekonstruovat v úseku od křižovatky s ulicí Školní ke křižovatce s ulicí Spor-
tovní. Ulice Sportovní se bude rekonstruovat mezi křižovatkou s ulicí Čechovskou a vjezdem
do mateřské školy. Délka rekonstruovaných úseků je 239 m a 80 m. Rekonstrukce ulice nemění
stávající směrové, výškové a šířkové uspořádání a zahrnuje úpravu konstrukce vozovky, obrub-
níků a chodníků v úsecích, kde chodníky přiléhají k vozovce, a rekonstrukci uličních vpustí.
Termín zahájení stavby: březen 2015, doba trvání stavby: 2 měsíce

Uzavřený úsek:
I. ul. Sportovní – od vjezdu do MŠ až po ul. Čechovská
II. ul. Čechovská – od ul. Sportovní až po ul. Budovatelů
III. ul. Čechovská – od ul. Budovatelů až po ul. Školní

Termín uzavírky:    I.    24.03.2015 – 12.04.2015
II.   13.04.2015 – 26.04.2015
III.  27.04.2015 – 18.05.2015

Rozsah uzavírky: úplná
Objížďka v trase:   I. ul. Školní, Čechovská, II. a III. Školní, Čechovská, Seifertova

5) Rekonstrukce místní komunikace v Příbrami - III. etapa, dílčí část K Dolu Marie
V rámci stavby bude vyměněna  konstrukce vozovky a konstrukce přilehlých  chodníků. Povrch
komunikace bude ze živičného krytu, chodníky budou ze zámkové dlažby. V návaznosti
na novou komunikaci bude upravena výšková úroveň obrub a sjednocen jejich typ. Stávající
uliční vpusti budou rekonstruovány včetně jejich napojení na kanalizační řad. Nakonec bude
obnoveno vodorovné i svislé dopravní značení. Současně s rekonstrukcí komunikace a chod-
níků bude v rámci jiné stavby probíhat výměna kanalizačního řadu v této ulici. 

Rekonstrukce K Dolu Marie pozastavena!
Pro podrobnější vysvětlení problematiky ulice K Dolu Marie na Březových Horách:
místně a časově se na tomto místě prolínají dvě stavby. Jednak je to „Rekonstrukce
místních komunikací v Příbrami – 3. etapa, dílčí část: ulice K Dolu Marie“, a jednak je to
výměna splaškové kanalizace – o této stavbě bylo rozhodnuto 16.03.2015 a zatím není
vybrán zhotovitel, jsou zpracovávány technické podklady pro stavbu.
Aby obě tyto stavby byly správně a efektivně koordinovány a nenastala dlouhá
prodleva mezi zfrézováním povrchu komunikace a zahájením prací na výměně kanali-
zace, je žádoucí první stavbu, tj. dílčí část: ulice K Dolu Marie, pozastavit. V tuto chvíli
Vám bohužel nemůžeme sdělit dobu, po kterou bude stavba pozastavena, ale hrubý
odhad zahájení prací je 2. půle dubna.
Omlouváme se za případné komplikace, jakmile bude známo více, občané dostanou
od zhotovitele prací informace do svých schránek. Tentokrát to budou již informace
relevantní. Děkujeme za pochopení.
Doba trvání stavby: 5 měsíců  (To platí pro rekonstrukci povrchů komunikace a chod-
níků. Oprava kanalizace v této ulici termín pravděpodobně posune do září.)

Městský úřad Příbram, odbor silničního hospodářství a investic



P¤EDPRODEJ VSTUPENEK: 
Divadlo A. Dvofiáka Pfiíbram, Infocentrum MûÚ Pfiíbram, 
Informaãní centrum Pfiíbram – Knihovna Jana Drdy.
Vstupenky na koncerty v Bfieznici jsou v prodeji pouze 
na Zámku Bfieznice a v Informaãním centru Pfiíbram –
Knihovnû Jana Drdy. BliÏ‰í informace o koncertech 
i vystupujících umûlcích najdete na stránkách

www.hfad.cz 
Zmûna programu vyhrazena.

Hudební festival
Antonína Dvofiáka
2015
� 29. 4. od 18:00 h Divadlo A. Dvofiáka Pfiíbram 
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU 
Soubor svatohorsk˘ch trubaãÛ
RECITÁL BASBARYTONISTY ADAMA PLACHETKY,  
HOST: SOPRANISTKA XIANYU YUEGE (âÍNA) 
Operní árie A. Dvofiáka, G. Verdiho a G. Pucciniho
PlzeÀská filharmonie – diriguje Tomá‰ Brauner

� 5. 5. od 19:00 h Památník A. Dvofiáka ve Vysoké u Pfiíbrami
HOUSLOV¯ RECITÁL JULIE SVùCENÉ

� 9. 5. od 19:00 h Zámek Bfieznice
DUO TERES

� 14. 5. od 19:00 h Galerie Franti‰ka Drtikola Pfiíbram
ANTONÍN DVO¤ÁK V DUCHOVNÍM SOUZNùNÍ V¯CHODU A ZÁPADU
Duchovní aspekty v díle ãeského mistra vyjádfieny prostfiednictvím indického tance kathak

� 19. 5. od 19:00 h Kostel sv. Jakuba Pfiíbram
KÜHNÒV DùTSK¯ SBOR

� 21. 5. od 19:00 h Galerie Franti‰ka Drtikola Pfiíbram
MUCHA QUARTET (SLOVENSKO)

� 28. 5. od 19:00 h Památník A. Dvofiáka ve Vysoké u Pfiíbrami
RECITÁL VIOLISTY MINLANGA YU (âÍNA)

� 30. 5. od 19:00 h Zámek Bfieznice
DVù HARFY ZNÍ...
Netradiãní spojení dvou harf v recitálu Hedviky Mousa Bacha a Kamily Jouzové

� 4. 6. od 19:00 h Divadlo A. Dvofiáka Pfiíbram 
ZÁVùR FESTIVALU – ANTONÍN DVO¤ÁK OâIMA INDIE
Antonín Dvofiák: Symfonie ã. 9. e moll, op. 95 „Novosvûtská“
Jonathan Mayer: „Haiwatha’s Song“ – svûtová premiéra
Filharmonie B. MartinÛ Zlín – diriguje DEBASHISH CHAUDHURI (Indie)

DOPROVODN¯ PROGRAM:
� 22. 5. od 11:00 h Divadlo A. Dvofiáka Pfiíbram
JI¤Í PAUER: ÎVANIV¯ SLIMEJ· 
Divadlo J. K. Tyla PlzeÀ 
(uzavfiené pfiedstavení pro Ïáky základních ‰kol)

� 2. 6. Hofiej‰í Obora
âERT A KÁâA
aneb JAK ·LY NOTY DO PEKLA
15:00 h – ãeská premiéra 
pohádky pro dûti od 3 let
GYMBAND
Studentsk˘ orchestr 
Gymnázia Pfiíbram
17:00 h

Pofiadatelem
festivalu je
MùSTO 
P¤ÍBRAM

Festival je ãlenem 
Asociace
hudebních festivalÛ 
âeské republiky

roãník

festivalu s mottem

„Antonín Dvofiák

oãima V˘chodu“47.



Kalendář akcí
2. 4. Umění vraždy - 1. premiéra - sk. P1, P2 Divadlo A. Dvořáka 19:00  
3. 4. Umění vraždy - 2. premiéra Divadlo A. Dvořáka 19:00
8. 4. Saturnin Divadlo A. Dvořáka 19:00
9. 4. Přijímání přihlášek k předškol. vzdělávání mateřské školy            10-16
9. 4. Vzpomínkový večer - J. J. Ryba Okresní archiv 18:00  
9. 4.  Přednáška: E. Straka: Islandské sopky D-klub 19:00

10. 4. Tajemný hrad v Karpatech - premiéra Malá scéna 19:00
10. 4. Koncert MIG 21 Junior klub 21:00
11. 4. Oblast. kolo národní boxerské ligy mládeže estrádní sál 10:00
11. 4. Elektrický Emil - sk. J Malá scéna 17:00
11. 4. Brdský běžecký pohár 2015: Jarní Dražovka  
11. 4. Brdský běžecký pohár 2015: Brdská stezka 50 km - Mníšek p. Brdy 
13. 4. Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka Malá scéna 19:00
14. 4. Radůza s kapelou Divadlo A. Dvořáka 20:00  
15. 4. Umění vraždy - sk. A Divadlo A. Dvořáka 19:00
16. 4. Balada pro banditu - sk. S Divadlo A. Dvořáka 16:00
17. 4. Sexuální perverze v Chicagu - scénické čtení D-klub
17. 4. Koncert skupiny PAKÁŠ + křest CD Junior klub 21:00
18. 4. Farmářské trhy Dvořákovo nábřeží 8:00
18. 4. Štěpán Rak 70 Divadlo A. Dvořáka 19:00
19. 4. Sůl nad zlato - sk. D Divadlo A. Dvořáka 15:00
19. 4. Brdský běžecký pohár 2015: Rožmitál - Březnice 
20. 4. Obraz Malá scéna 17 a 19 
21. 4. Josef Fousek Malá scéna 17:00
22. 4. Testosteron (Divadlo Komedie) Divadlo A. Dvořáka 19:00
23. 4. Hvězdné manýry Divadlo A. Dvořáka 19:00
24. 4. Špejbl´s Helprs estrádní sál 19:00
25. 4. Burza nerostů estrádní sál 8:00
25. 4. Brdský běžecký pohár 2015: Jarní běh pro zdraví - Dobříš 
25. 4. Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka Malá scéna 17:00
25. 4. Koncert pěveckého sboru GAMBALE důl Vojtěch 18:00
26. 4. Mistrovství mažoretek - oblastní kolo sportovní hala
27. 4. Renata Drössler D-klub 19:00
28. 4. Prokletí nefritového škorpiona Divadlo A. Dvořáka 19:00
29. 4. Hudební festival A. Dvořáka Divadlo A. Dvořáka 18:00
30. 4. Umění vraždy Divadlo A. Dvořáka 19:00

1. 5. Májový pochod Za Dvořákem na Vysokou KČT Baník Příbram
5. 5. Hudební festival A. Dvořáka Památník Vysoká 19:00
7. 5. Beseda s cestovatelem Gustavem Vackem D-klub

14. 5. Blues ve čtvrtek:  Kuba a Katka a Libor Kavárna Belvedere 
14. 5. Hudební festival A. Dvořáka Galerie F. Drtikola 19:00
19. 5. Hudební festival A. Dvořáka kostel sv. Jakuba 19:00
22. 5. Charitativní koncert skupiny Divokej Bill Letní kino
23. 5. Korzo Obora (pořádá Spolek ve čtvrtek) Hořejší Obora
24. 5. Divadlo patří dětem Divadlo A. Dvořáka
28. 5. Hudební festival A. Dvořáka Památník Vysoká 19:00
29. 5. Noc kostelů  

4. 6. Hudební festival A. Dvořáka Divadlo A. Dvořáka 19:00

Výstavy:
František Janula - malíř Galerie F. Drtikola 3. 4. - 24. 5.
Retro-Gaming Galerie F. Drtikola 11. 4. - 17. 5.
Výstava Obrazy z dějin vrchu Březového Archiv Příbram 27. 2. - 2. 10.
Příbramské baryty - výstava minerálů Ševčinský důl 1. 1. - 31. 12. 
Ke všem čertům - výstava loutek Hornický domek do 31. 10.
Velikonoce v hornickém domku Hornický domek 23. 3. - 5. 4.

Knihovna Jana Drdy v dubnu
9. dubna od 17.00 Josef Fryš: Jan Drda

14. dubna od 17.00 Mgr. Jana Froňková - Dějiny umění: Renesance

16. dubna od 17.00 Mgr. Jiří Schmidt - Zapomenuté povltavské hrady I.

21. dubna od 17.00 Mgr. David Fischer - Obojživelníci Příbramska

23. dubna od 17.00 Mgr. Jiří Schmidt - Zapomenuté brdské hrady III.

28. dubna od 17.00 Mgr. Jana Froňková - Dějiny umění: Baroko

každé pondělí od 16:30 Stanislav Sloup: Texty z 20. století 

Akce proběhnou v hlavní budově Knihovny Jana Drdy 
(nám. T. G. Masaryka 156).

Region Cup Příbram 2015
V neděli 26. 4. 2015 od 9:00 hodin ožije příbramská sportovní hala ladností a krásou
mladých dívek, které se věnují krásnému sportu - mažoretkám. 
Sjedou se sem mažoretky z několika koutů České republiky, aby bojovaly nejen
o medaile, ale i o postup do dalších kol. Mezi favoritky patří i tým Příbramských
mažoretek, které budou bojovat ze všech sil, aby se dostaly až do vytouženého finále
- na Mistrovství Evropy do Brna. 
Pokud budete mít čas, přijďte se podívat a fandit našim děvčatům. Uvidíte, že
mažoretky už nejsou jen o pochodování, ale také o tanci a gymnastice a o kráse kostýmů.

NZDM Bedna oslavila půlkulatiny
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bedna, které provozuje organizace
Ponton, občanské sdružení, oslavilo dne 12. 3. 2015 pět let svého provozu. 
Program byl nabitý a běžel celý den. 
Nejdříve Bedna oslavila své půlkulatiny v rámci dopolední akce pro hosty z řad jejích
dlouhodobých podporovatelů a spolupracujících subjektů. Představitelům města
Příbram a zástupcům Středočeského kraje v Bedně prezentovali, jak se jim daří práce
s dětmi a mladými lidmi. „Měli jsme velkou radost, že naše pozvání přijali oba
místostarostové Příbrami – paní Alena Ženíšková a pan Václav Švenda. Středočeský kraj
reprezentoval pan Josef Řihák, který promluvil slovem hejtmana, a pan Milan Fára,“ říká
ředitel organizace Ponton Jakub Václavů. Bednu dopoledne navštívilo 26 čestných
hostů z řad zástupců města, kraje, sociálních služeb a dlouhodobých podporovatelů,
kteří vyjádřili Bedně svoji podporu. 
A jak proběhlo v Bedně narozeninové odpoledne? „Všichni návštěvníci si akci moc
užili, pro menší návštěvníky byla připravena výtvarná dílna a pro všechny workshop
focení. O nevšední zážitek se postaral pop art a street culture fotograf Dereck Hard.
Představil zde unikátní
audiovizuální komiks
Photoman! s audio přílo-
hou,“ vypráví M. Kočová,
koordinátorka NZDM
Bedna. 
Během odpoledne do-
razilo více než sto
návštěvníků, nezapom-
nělo se ani na hudbu
a tanec a v Bedně vy-
stoupil také již oblíbený
tanečník a zpěvák Jimi
Jme. Ani přítomné děti
nezahálely a předvedly
na oplátku, jak umí
breakdance nebo žon-
glování s diabolem. Stejně jako při dopoledním programu i odpoledne byla
návštěvníkům promítnuta Reportáž z Bedny, na jejímž natočení se podíleli studenti
příbramského gymnázia (GymTV) spolu s dětmi a mladými lidmi, kteří do Bedny
chodí. „Atmosféra byla více než příjemná a umělci se nechali slyšet, že to určitě není
naposledy, co v Bedně byli. Je třeba také dodat, že Dereck Hard i Jimi Jme již několik let
Bednu podporují, za což jim patří velký dík. Věříme, že se sejdeme zase příští rok,“ dodává
s úsměvem Kočová. Velké díky vzkazují z Bedny také všem, kteří s nimi přišli toto
výročí oslavit a pobavit se. 

NZDM Bedna 
Bedna je sociální služba, určená pro děti a mládež ve věku od 11 do 20 let, které tráví
rizikově svůj volný čas, anebo jsou ohroženy sociálním znevýhodněním. V současné
době ji využije v průměru 37 dětí a mladých lidí denně. Zařízení nabízí svým klien-
tům bezplatný prostor pro trávení volného času, poradenství, podporu v obtížných
situacích a možnost doučování. V Příbrami působí již od roku 2010 a od ledna roku
2015 začal v rámci NZDM Bedna fungovat také terénní program pro děti ve věku
6-13 let. Zařízení v roce 2015 finančně podporuje Nadační fond Albert, dále je
financováno ze zdrojů MPSV a jsou podány žádosti na město Příbram. 
Provozovatelem NZDM Bedna je Ponton, občanské sdružení.
Ponton, občanské sdružení: 
Nezisková organizace Ponton působí již 19 let v sociálních službách určených
pro děti a mládež z problematického sociálního prostředí. Provozuje dva nízkopra-
hové kluby (v Plzni a Příbrami), terénní program, zařízení pro předškoláky a jejich
rodiče a spolupracuje s dětmi z výchovných ústavů a dětských domovů. Denně tak
díky projektům pomůže až 100 dětem a mladým lidem ze sociálně problematického
prostředí. Významně se tím podílí i na poli prevence kriminality ve městě Plzni
i Příbrami. 

Kontakt:
Bc. Magdaléna Kočová, koordinátorka projektu NZDM Bedna, tel.: 608 936 116, 
kocova@ponton.cz, Budovatelů 116, Příbram VIII, 261 01
Mgr. Kateřina Prieložná, asistentka ředitele a projektů, tel.: 775 289 942,
prielozna@ponton.cz

Klub českých turistů Baník Příbram
zve členy KČT a širokou veřejnost na své akce. 

1. 5. 2015 Májový pochod “Za Dvořákem na Vysokou”
Start: nádraží ČD 8 - 10 hodin
Cíl: Zámeček ve Vysoké u Příbrami
Startovné 10 Kč, doprava z Vysoké zajištěna

Trasa č. 1: nádraží ČD - Zdaboř (kruhový objezd), Nad Vokačovským rybníkem - 
Nad Bohutínem - Vysoká (9 km)

Trasa č. 2: nádraží ČD - Březové Hory - Orlov, Pilská nádrž - Nad Bohutínem - 
Vysoká (16 km). Možný návrat do Příbrami po trase č. 1 (25 km)

Cyklotrasa: nádraží ČD - Podlesí - Oseč - Pilská nádrž - Láz - Bohutín - Vysoká

Pozvánka pro členy KČT a širokou veřejnost:
23. 5. 2015 turistický zájezd do zámku Vrchotovy Janovice, vrch Chvojen, trapistický
klášter Nahoruby, cena 150  Kč

5. - 7. 6. 2015 turistický zájezd do Moravského krasu, Rudické propadání, lesnický
skanzen, kostel v Křtinách. Při zpáteční cestě zastávka na Slavkově. Cena 950 Kč.
Více informací na tel. č. 311 213 903 či na vývěsce před bývalou II. poliklinikou.

FARMÁŘSKÉ TRHY OPĚT LÁKAJÍ
První letošní farmářské trhy máme úspěšně za sebou. Další farmářské trhy již budou obohaceny
o velice žádaný a pestrý sortiment sazenic zeleniny a květin. I tentokrát zveme nejen zahrád-
káře a kutily na sobotu 18. 4. 2015 v obvyklý čas k procházce areálu Hořejší Obory. 
Nabídka bude opět velice bohatá. Kromě výborné kávy, pražené na místě, si návštěvníci
mohou zakoupit domácí uzeniny, pečivo, ryby, sýry nebo čerstvé žampiony či hlívu ústřičnou.
Za zmínku stojí také bohutínské pečivo nebo mouka, med a výrobky z něj, bohatý sortiment
koření, osvěžující mošty a další lákavé produkty. Občerstvení bude tradičně zajištěno. Využijte
našeho pozvání, nebudete litovat.

Za realizační tým Ing. Ota Hauptmann

Primární prevence na naší škole
Na začátku března se na naší škole ZŠ, Příbram VIII, Školní 75 uskutečnil seminář
pro rodiče Bezpečně na internetu. Jeho cílem bylo seznámit rodiče i pedagogy s riziky
virtuální komunikace a podpořit je v preventivním a výchovném působení, aby se jejich děti
v budoucnu nestaly oběťmi či pachateli trestné činnosti a rizikového chování.
Tento projekt je financován rozpočtem Středočeského kraje a podpořen grantem Ministerstva
vnitra. Realizátorem je vzdělávací institut Středočeského kraje v úzké spolupráci s odborem
sociálních věcí, koordinátorem prevence kriminality a odborem školství, mládeže a sportu
Krajského úřadu Středočeského kraje. Úvodního slova se proto ujali zástupci těchto organi-
zací pan Mgr. Jiří Holý za VISK společně s panem JUDr. Milanem Fárou z oddělení prevence
Středočeského kraje.
Poté již scéna patřila panu PhDr. et Mgr. Janu Traxlerovi, který nás velmi poutavou formou
zasvětil do úskalí a rizik spojených s online světem. Jeho slova doplnili i zástupci kriminální
policie svými příspěvky. Rodiče se blíže seznámili s pojmy kyberšikana, kyberstalking a jejich
trestně právními souvislostmi. Dále získali rady a doporučení pro bezpečnou komunikaci
a ochranu soukromí v prostředí on-line. Každý ze zúčastněných také obdržel publikaci
týkající se problematiky bezpečného internetu. Zpětná vazba rodičů byla velmi kladná, což
nás moc těší. Školení, nové informace a osvěta mají smysl. A my pokračujeme, již v dubnu nás
navštíví spisovatelka Lenka Eckertová s interaktivním seminářem na stejné téma, tentokrát
zaměřené pro naše čtvrťáčky.

Mgr. Hana Žáková, Mgr. Dana Vondrášková, metodičky prevence 



PŘ Í B R A M S K Á J M É N A
JOSEF THEURER

PROFESOR ELEKTROTECHNIKY, FYZIK, MATEMATIK A HUDEBNÍK
1862  - 1927

V dnešním medailonku si představíme osobnost, která je v Příbrami relativně známá. Je jí
Josef Theurer, profesor elektrotechniky a první rektor Vysoké školy báňské, významný fyzik
a matematik, a také hudebník a hudební teoretik. Činnost Josefa Theurera byla velmi
rozmanitá a plodná, ale protože se nyní v našem seriálu zabýváme příbramskými
hudebníky, představíme si jej zde především z tohoto úhlu pohledu.
Josefe Theurer se narodil v Litomyšli v rodině stavebního inženýra a shodou okolností
ve stejném čísle popisném, ve kterém přišel na svět jím tolik obdivovaný Bedřich Smetana.
Po absolvování vysokoškolských studií zpočátku prošel jako středoškolský učitel několik
měst v Čechách, až v roce 1895 natrvalo zakotvil v Příbrami na báňském učilišti, ze kterého
se právě během jeho působení stala Vysoká škola báňská. Na každém místě svého
působení se Theurer též intenzivně věnoval hudbě a organizaci hudebního života. Nejinak
tomu bylo i v Příbrami.
Josef Theurer patřil mezi radikální vlastence a v dnešní době bychom jeho názory označili
na nekorektní, ale tehdy se jednalo o standard. Velký vliv v tomto směru na něj měl Alois
Jirásek, se kterým se setkal poprvé ještě jako gymnazista (Jirásek Theurera vyučoval)
a se kterým se později spřátelil. Hudbu si oblíbil od dětství, rád zpíval a byl též nadaným
klavíristou.
Do příbramského hudebního života zasáhl Theurer záhy po svém příchodu, a to v pěvec-
kém sboru Lumír-Dobromila. Krátce na to se dostal do sporu s Bohumilem Fidlerem, který
vyústil odchodem Fidlera z pozice sbormistra. Vedení sboru se ujal právě Theurer a svým
koncepčním působením posunul kvalitu sboru dále. Vhodným výběrem repertoáru
předešel nedorozuměním, na která právě narážel u veřejnosti jeho předchůdce, zároveň
však nijak nesnižoval hudební kvalitu sboru. Vedení sboru se Theurer intenzivně věnoval
téměř až do svého skonu, přestože v době po vzniku samostatného Československa byl
o sbor a jeho vystoupení již menší zájem než před válkou. 
Theurer působil nejen jako aktivní hudebník a organizátor hudebních vystoupení, ale také
jako hudební teoretik a kritik. Jeho hlavním zájmem byla hudba Bedřicha Smetany a jeho
současníků, a soudobá hudba. Referoval tak o koncertech různých interpretů, psal stati
o výkladu hudebních děl, zamýšlel se nad hudební osvětou i nad organizací hudebního
života. Z autorů se systematicky věnoval především Bedřichu Smetanovi, ale s erudicí se
vyjadřoval i ke Zdeňku Fibichovi, Josefu B. Foerstrovi, Antonínu Dvořákovi a dalším,
zejména českým skladatelům. Velkého ohlasu se dočkaly Theurerovy přednášky, určené
široké veřejnosti. Pro ně dokonce v Příbrami založil Lidovou hudební školu. Přednášel
nejen v Příbrami, ale i v Praze, Plzni a dalších českých městech. Přes všechny tyto úspěchy
na poli hudby si získal věhlas především jako profesor Vysoké školy báňské.
Josef Theurer se s Příbramí plně sžil, našel si zde manželku (seznámili se v pěveckém
sboru), bydlel v Dlouhé ulici a byl váženým měšťanem. V současné době jej připomíná
náměstí, nesoucí jeho jméno a také busta, umístěná v parčíku uprostřed tohoto náměstí.

Daniel Doležal

3. 4. 1995
byl slavnostně otevřen Dům s pečovatelskou
službou na dole Marie.

4. 4. 1915
se v Příbrami narodil Jan Drda.

7. 4. 1875
byly slavnostním vnesením tóry zahájeny
pravidelné bohoslužby v příbramské
synagoze. 

13. 4. 1695
zemřel v Klatovech P. Bartoloměj Bouzek,
jezuita, který v letech 1673-1693 působil
na Svaté Hoře.

16. 4. 2005
byl na Březové Hory po delší uzavírce znovu
povolen průjezd těžkou nákladní technikou.

20. 4. 1935
bylo příbramskému hrobníkovi zakázáno
provozovat na hřbitově zahradnictví.

24. 4. 1985
se okres Příbram stal nositelem Řádu práce.

27. 4. 1965
město Příbram obdrželo titul "vzorná obec
okresu Příbram".

28. 4. 1965
byla slavnostně otevřena nová nemocnice
v Příbrami, bývalý ZUNZ. 

29. 4. 1945
se uskutečnil na Zdaboři jeden z leteckých
útoků tzv. hloubkařů na kolonu tzv. národ-
ních hostů.

Daniel Doležal

D U B N O V É K A L E N D Á R I U M

Florbalový úspěch
Družstvo žákyň 6. a 7. ročníku ZŠ Jiráskovy sady Příbram ve složení Tereza
Bodnárová, Anna Davidová, Ema Davidová, Anežka Petriláková, Adéla Šáchová,
Bára Vacková, Lucie Čajanová, Veronika Bošková, Natálie Králíčková, Veronika
Starobová a Kateřina Poláková předvedlo, že florbal opravdu umí.
18. 11. 2014 vyhrály okresní kolo na Dobříši, kde zvítězily nad ZŠ Nečíň, 1. ZŠ Sedlčany 
a ZŠ 28. října Příbram. Tím si zajistily postup na krajské finále, které se konalo 8. 12.
2014 v Kutné Hoře. Zde velmi přesvědčivě porazily týmy z Kolína, Kutné Hory,
Štěchovic a Rakovníka. Pouze s týmem Mladé Boleslavi neuspěly, přesto jako druhé
v celkovém pořadí postoupily na kvalifikaci pro republikové finále, které se konalo
27. 2. 2015 v Liberci.
Děvčata se pilně a pravidelně připravovala na nelehký úkol. S velkým nasazením
nejprve dokázala porazit silné družstvo Smržovky z Libereckého kraje. V rozhodujícím
- dlouho vyrovnaném - zápase s týmem z Hradce Králové moc k postupu do repub-
likového finále nechybělo. Přestože nakonec v tomto zápase děvčata těsně nezvítězila,
odvedla velmi kvalitní výkon a obsadila krásné druhé místo. Gratulujeme.

Věra Spilková

Navštivte kavárnu snů aneb pátek 
třináctého na Waldorfské škole Příbram
Studenti 10. a 11. ročníku waldorfského lycea pod vedením pana Krugera (německý jazyk) a pana
učitele Šípa (anglický jazyk) nacvičovali v průběhu celého týdne německo-anglické vystoupení.
Na závěrečném představení předvedli vtipné skeče a písně, které doprovodili tancem a hraním na har-
moniku a violu. Lidé se bavili a smáli. Panovala velmi příjemná atmosféra. Zpočátku jsme brali „jazykový
týden“ jako otravný projekt, který nám akorát prodlouží odpolední vyučování. Hodiny se blížily a my
očekávali příchod pana Krugera, kterého nikdo neznal. Hned jak vstoupil, šířil kolem sebe dobrou
náladu, úsměv a pozitivní energii. Obávali jsme se, že to bude zvláštní, vždyť je to Němec a nikdo mu
nebude rozumět. Obavy se nenaplnily, jeho legrační čeština rozproudila úžasnou atmosféru. Moc jsme
se nasmáli. Rozjeli jsme projekt, jak se patří. Po prvním dnu jsme všichni odcházeli s písní Eine kleine
Kaktus na rtech. Pak už jsme se každý den těšili na další zpívání a nacvičování dialogů.

Týden utekl jako voda. Blížil se den D, kdy jsme měli ostatním žákům naší školy předvést výsledek. A je
to tady. Pátek. Plni očekávání a nervozity jsme pobíhali po škole a sháněli součásti kostýmů a rekvizity,
za spolupráce všech vznikla na jevišti útulná kavárnička, šantán jak se patří. Vše bylo připraveno, mohli
jsme začít. Hosté už seděli na svých místech. Nesměle jsme začali zpívat, ale protože nás publikum
skvěle podporovalo, obavy brzy opadly, my se uvolnili a zpívali, tancovali a hráli naplno. Sklidili jsme
velký potlesk. Cítili jsme se jako na divadle. Diváci nám vestoje tleskali, museli jsme dokonce přidat
jednu píseň. 

A pocity jednotlivých aktérů?
Denis v roli zloděje: V roli zloděje jsem vedl dialog s otravnou, nedoslýchavou starou paní, scéna byla
vtipně napsaná a samozřejmě námi skvěle zahraná. Roli jsme i užil, jako vždy, když jde o humor.
Bára v roli Paní: Byla to taková malá rolička, ale vtipná (doufám). Moc jsem si ji užila, i když jsem
mluvila německy a to je co říct. Celkově jsem si celý týden opravdu vychutnala, bylo to skvělé zpestření
epochy německého jazyka.
Anička v roli Staré paní: Brzy jsem se vžila do role staré nedoslýchavé paní. Nejdříve jsem neměla trému,
pak mi ale vypadl text a nevěděla jsem, jak dál. Pan učitel mi nahodil, ale nervozita už dokonce neopadla.
Filip v roli Policisty: Role policisty byla fajn.
Akce měla opravdu velký ohlas. Určitě ji předvedeme ještě na slavnosti a uspořádáme setkání s rodiči.
Ukázalo se, že TŘINÁCTÉHO nemusí být vždycky smolný den.

Studenti 10. a 11. třídy waldorfského lycea  

Komunitní centrum informuje
Svaz postižených civilizačními chorobami - Komunitní centrum Příbram informuje
zájemce o připravených akcích na 1. pololetí 2015.
Od 15. ledna každý čtvrtek probíhá v klubovně Komunitního centra Trénink paměti.
Pro velký zájem jsou účastníci rozděleni do dvou skupin.
1. skupina začíná od 8.45 hodin, 2. skupina od 10.00 hodin – přijít může každý, kdo
chce hrou trénovat paměť.
Taneční odpoledne začala 22. ledna a jsou každý 4. čtvrtek v měsíci: 26. 3., 23. 4.,
28. 5., 25. 6. vždy od 14.00 hodin v hale Komunitního centra.
Kurzy práce na PC běží od 19. února 2015. Zájemci jsou rozděleni na 1. skupinu –
pokročilí začátečníci (8 lekcí po 1,5 hod.) a 2. skupinu – speciál (6 lekcí po 1,5 hod.).
Další kurzy práce na PC budou podle zájmu probíhat na podzim tohoto roku.
Videoprodukce začaly 11. února tématem Šumava - 2. část, další se konají 11. března
- Litva, 25. března - Irsko a 22. dubna - Sardinie, Korsika, a to vždy od 13 hodin
v klubovně Komunitního centra.
18. března od 10.00 hodin proběhne v rámci národního týdne trénování paměti
a celosvětové akce  „Týdne uvědomění si mozku“ v klubovně Komunitního centra
přednáška o významu tréninku paměti na funkci mozku.
Na měsíc květen plánujeme vycházku s holemi, termín bude upřesněn a zveřejněn
na nástěnce v hale u Komunitního centra.
Pro letošní rok byly zajištěny tyto rekondiční a ozdravné pobyty:
11. 7. - 18. 7. 2015 hotel Sádek u Domažlic, 15. 8. - 22. 8. 2015 hotel Bellevue Jetři-
chovice a 28. 12. 2015 – 2. 1. 2016 Silvestr v hotelu CENTRAL Klatovy.
Z důvodu odstoupení JUDr. Krůtové byla zrušena bezplatná právní poradna, kterou
naše Komunitní centrum zajišťovalo. Všem zájemcům se moc omlouváme.
V klubovně našeho Komunitního centra je možné si i jen tak popovídat a posedět
při kávě nebo čaji. 
Na všechny pořádané akce se můžete informovat osobně nebo telefonicky na č.
318 637 531, 775 073 499.

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.
Komunitní centrum OO SPCCH – Příbram VII, Žežická 193, 
bývalá 8. ZŠ – 2. pavilon, přízemí
Telefon / fax – 318 637 531, e-mail: kom.centrum-pribram@volny.cz

Alena Kasíková, předsedkyně OO SPCCH
vedoucí Komunitního centra Příbram

Studenti sázeli stromy v Maroku
„Salam alejkum – Mír s vámi“ to slyšela skupina patnácti žáků Gymnázia Karla Čapka
Dobříš a Gymnázia Příbram, Legionářů, celých patnáct dní, které zažili na pobytu
v Maroku. Jenže to nebyla dovolená, ale speciální projekt Evropské unie. Společně
se studenty Laborschule v Drážďanech vytvořili třicetičlennou skupinu, která
ve čtvrtek 5. února odletěla do prosluněného Maroka.
Projekt byl financován z fondů Evropské unie a hlavní myšlenkou bylo sázení stromů
ve školách oblastí postižených desertifikací Sahary. Společně s třicítkou marockých
studentů se zde vytvořila úžasná atmosféra, která panovala celých patnáct dní. Projekt
se odehrával v menších městech Agdz a Timiderte, tedy zcela mimo turistické oblasti,
což umožnilo studentům nejen cítit a ochutnat kulturu, kterou Maroko nabízí, ale také
chvíli touto kulturou žít. Studenti si procvičili svoji angličtinu, němčinu, ale hlavně
francouzštinu, která je v Maroku velmi rozšířeným jazykem hned po arabštině
a berberštině, jejichž základy si studenti také osvojili.

Vojtěch Boltnar, Gymnázium Příbram, Legionářů



P r v n í  j a r n í  d e n  n a  “O b c h o d ce”
Na pozemek ve dvoře školy, kde kdysi bývalo volejbalové hřiště, byl až donedávna
smutný pohled. Hřiště zarostlé, neupravené. Proto jsme se rozhodli, že tento prostor
využijeme a vytvoříme místo, kde bude probíhat venkovní výuka, kde budou studenti
trávit svůj volný čas, přestávky a využijí hřiště ke sportu. V loňském roce dostala
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram dotaci od města Příbram ve výši
20 000 Kč na vybudování zelené ekologické učebny. Za obdržené peníze jsme
nakoupili 5 lavic a zelenou stínící síť. 

První jarní sobotu 21. března jsme uspořádali brigádu, na které se sešli zaměstnanci
školy i studenti. Celý pozemek jsme posekali, vyhrabali, pořezali větve, natřeli zábradlí
a připravili hřiště pro dosetí trávníku. Poděkování patří všem, kteří se na celé akci
podíleli, Technickým službám Příbram za odvoz suché trávy a větví, ale také těm, kteří
se zúčastní dalších úprav naší zelené učebny.

D e n  s v.  Pa t r i k a  n a  Z Š  Š ko l n í
Po celém světě se 17. března slaví svátek svatého Patrika. Nejen Irové si tak připomí-
nají den smrti svého patrona, který dle legendy působil v 5. století v Irsku a šířil
křesťanskou víru. 
Pro tento den je důležitá zelená barva a sám svatý Patrik bývá nejčastěji zobrazován
se zeleným trojlístkem. Zřejmě proto, že na třech jetelových lístcích vysvětloval
základní principy křesťanství. 
K oslavám se letos připojili i žáci a učitelé Základní školy Školní v Příbrami, kteří
společně uspořádali projektový den věnovaný irským reáliím a typické irské symbolice.
Děti i dospělí se pro tento den zahalili do zelené barvy, ZŠ Školní rozkvetla zelenými
trojlístky. Vestibulem školy se od rána linula irská hudba a na děti na každém kroku
mával irský skřítek Leprechaun. Všichni mohli ochutnat trojlístky z lineckého těsta,
které děti v rámci pracovního vyučování napekly.
Projekt připravili spolu s učiteli žáci devátých tříd a ti také za vydatné spolupráce
několika osmáků provedli mladší spolužáky celým dopolednem. 
V první projektové hodině se žáci v rámci českého jazyka seznámili s legendou
o svatém Patrikovi a základní symbolikou tohoto svátku. Den věnovaný Irsku se však
samozřejmě nemohl obejít ani bez hodiny angličtiny, při které si žáci rozšířili
a upevnili slovní zásobu i znalosti gramatiky.
Deváťáci si v tento den vyzkoušeli i role učitelů zeměpisu. Součástí netradiční hodiny
byl i závěrečný kvíz, který ukázal, jak pozorně žáci svým učitelům z řad kamarádů
naslouchali.
Žáci devátých tříd také připravili pro mladší spolužáky poutavou prezentaci zachycu-
jící kulturu, přírodní krásy a zvyklosti této ostrovní země. Všichni žáci měli možnost
vyzkoušet si základní kroky typického irského tance.
Zejména pro mladší děti bylo velkým zážitkem osobní setkání se svatým Patrikem,
který v podání Mgr. Vladimíra Heráka, oděn do kněžského roucha, procházel školou
a v každé třídě pronesl k dětem krátkou promluvu.
Oslavy svátku svatého Patrika na ZŠ Školní se opravdu vydařily. Žáci posledního
ročníku složili svoji malou “maturitu” a všichni žáci i učitelé si z projektového dne
odnesli mnoho nových informací a zážitků.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 6. března se dožila
krásných 90. narozenin
paní Irenka Kadlčková
z Příbrami. Pogratulovat
jí přišli starosta města
Příbram Jindřich Vařeka,
místostarostka Alena
Ženíšková a vedoucí pří-
bramské matriky Helena
Ziopulosová.
Nutno říci, že takto
čipernou devadesátnici plnou optimismu a radosti ze života, jakou je paní
Kadlčková, jen tak někde nepotkáte. Všechno nejlepší!

                
 
 
                  Dům dětí a mládeže  
       

       Pod Šachtami 294, Příbram IV  
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       Datum Den Hodina Akce 
 

                              Velikonoční prázdniny:  
            2. dubna (čtvrtek) a 3. dubna 2015 (pátek) 
 

 
2. – 3. 4. 2015 

 
Čtvrtek – 

Pátek 

 
18 - 10 

 
Velikonoční přespání v DDM 

 
11. 4. 2015 

 
Sobota 

 
9 - 12 

 
Deskové hry 

 
12. 4. 2015 

 
Neděle 

 
16,00 

 

 
Divadelní představení loutkoherecké skupiny 

„Beránci a ospalý čert“  
 

14. 4. 2015 
 

Úterý 
 

15 – 16,30 
 

Tvořivé odpoledne   
Výroba netradičních šperků 

 
16. 4. 2015 

 
Čtvrtek 

 
19 - 22 

 
Keramický seminář – V. Benešová 

 
19. 4. 2015 

 

 
Neděle 

 
14,00 

odjezd 

 
Zájezd do Státní opery Praha 

„Trubadúr“ 
 

25. 4. 2015 
 

Sobota 
 

9 - 12 
 

Deskové hry 
 

25. 4. 2015 
 

Sobota 
 

9,30 - 11,30 
 

Tvořivé sobotní dopoledne 
 

30. 4. 2015 
 

Čtvrtek 
 

19 - 22 
 

Keramický seminář – V. Benešová 

Galerie Františka Drtikola Příbram
a Regionální muzeum v Litomyšli
Vás zvou na výstavu

RETRO-
GAMING

Počátky osobních Počítačů u nás. 
Interaktivní výstava výpočetní techniky 

z 80. a 90. let minulého století.
Víte, jak vypadal první notebook, 

nejstarší palmtop, „subnotebook“, starý hrací automat? 
Máte doma herní konzoli? Znáte počítačové hry, 

které se hrály před třiceti lety? 

PŘIJĎtE a VyZkouŠEJtE! 
Máme pro vás otevřeno denně od 9 do 17 hodin

11. 4.-17. 5. 2015
ZámEčEk – ErnEstInum PŘíbram

www.galerie-drtikol.com

retrogaming_plakat_A3.indd   1 21.03.15   10:47



Stříbro pro příbramské žákyně
Žákyně Základní školy pod Svatou Horou dokázaly navázat na velmi úspěšnou loňskou
sezónu, kdy se staly Mistryněmi ČR ve volejbale v kategorii starších žákyň. Také sezónu
2014/2015 rozjely naplno a hned v prvním kole, které se konalo 10. a 11. ledna, se umístily
na průběžném prvním místě. Nechaly přitom za sebou takové oddíly jako pražský PVK Olymp
A i B, Slavii Plzeň, VK Prostějov i TJ Ostrava. Ve druhém kole odehraném ve dnech 7. a 8. února
braly třetí místo za brněnským VK Královo Pole a pražským Olympem A. Na finálové třetí kolo,
pořádané moravským ŠSK Bílovec ve dnech 6. až 8. března, tedy příbramská děvčata odjížděla
na průběžném druhém místě celkového pořadí, jen o bod za pražským Olympem A. 

Byl to víkend plný zvratů a překvapení, se šťastným koncem pro naše hráčky. Hned v pátečních
dvou zápasech nenechala příbramská děvčata nikoho na pochybách, že do Bílovce si přijela
pro medaili. První utkání s Vavřincem Kladno holky zkušeně po celou dobu kontrolovaly
a dovolily soupeřkám 18 a 14 bodů. Ve druhém utkání pak domácímu ŠSK Bílovec vůbec
nepůjčily míč a zcela jej deklasovaly: 25:10 a 25:11. Pro Příbram to znamenalo po prvním hracím
dni vedení v průběžném pořadí. V úvodním sobotním utkání proti PVK Olymp A bohužel
příbramské holky přišly o nahrávačku, když s poraněním kotníku musela odstoupit Lenka
Drábková. Příbram nakonec tento zápas dokázala ovládnout až v tie-breaku. 
Absence nahrávačky se ale v zápětí projevila v utkání s VK Královo Pole, při němž náš tým
po celou dobu marně dotahoval proti soustředěně a bezchybně hrajícímu soupeři – 0:2. Najít
správný recept na výhru se ovšem trenérům Honzovi Prokopovi a Pavlu Kotěšovskému podařilo
hned pro následující utkání, což pocítila TJ Lokomotiva Plzeň: 25:15 a 25:16. Po druhém hracím
dni tak příbramské holky stále držely první místo průběžného pořadí finálového kola, i když
shodný počet bodů měl v tomto okamžiku také PVK Olymp A, Vavřinec Kladno a VK Královo
Pole. O medailích tedy rozhodovaly až závěrečné nedělní zápasy. 

Hned v tom dopoledním příbramská děvčata zaváhala proti Slavii Plzeň a prohrála jej
v tie-breaku 1:2. Opravdové drama pak ale přineslo poslední utkání s SK Olomouc, které
rozhodovalo o bronzu nebo stříbru pro Příbram. Naše holky do zápasu vstoupily zaraženě
a proti bezchybným soupeřkám hladce prohrály první set. Ani ve druhém setu se nám příliš
nedařilo a většina našich útoků končila na bezmála 190 centimetrech olomoucké blokařky.
Za stavu 15:9 ve prospěch SK Olomouc ale na podání přichází příbramská univerzálka Hanka
Dropová a bere zápas do svých rukou. Výborným servisem, se kterým si olomoucké hráčky ne-
dokážou poradit, zcela otáčí vývoj setu a následně i zápasu. Zklamaná olomoucká děvčata se
totiž z prohry ve druhém setu už nevzpamatují a prohrávají s pouhými 4 body i set třetí. TJ Baník
Příbram tak získává stříbro!
Hráčky našeho týmu: Karolína Nová, Hana Dropová, Lenka Drábková, Denisa Gahlerová,
Barbora Obrazová, Daniela Podzimková, Valerie Wagnerová, Tereza Šolcová, Zuzana
Šmejkalová, Tereza Haintzová a Simona Nová. Trenéři: Jan Prokop a Pavel Kotěšovský.
Kapitánka příbramského týmu Karolína Nová pak navíc získala individuální ocenění za nejlépe
útočící hráčku turnaje.

Ing. Tomáš Dropa

Praxe v Londýně potřetí
Stejně jako v předchozích dvou bězích studentské praxe i tentokrát vyjela
desetičlenná skupina studentů – 3 studenti 2. ročníku VOŠ a 7 studentů 3. ročníků OA
v Příbrami, z toho 4 chlapci a 6 dívek. Projekt byl podpořen grantem z programu
Erasmus+ a další běh praxe, kterého se bude účastnit 12 studentů, proběhne v květnu
2015. Studenti odcestovali na první dva únorové týdny do zimního Londýna, který je
sice přivítal chladným počasím, ale vřelými úsměvy místních a sluníčkem. 
Po nedělním odpočinku se v pondělí 2. února sešli v přijímací organizaci ADC
na úvodní seminář, ve kterém jim byly poskytnuty praktické pokyny. Velkým oříškem
se stal tzv. „small talk“ – studenti byli povzbuzováni, aby během své praxe při jakékoliv
příležitosti aktivně zahajovali rozhovory v zaměstnání či „doma“ a ptali se
na jednoduché události z každodenního života, jak se oslovený člověk má, jak se
vyspal atd. Pro některé to byla výzva po stránce jazykové, pro jiné - vzhledem k jejich
povaze – bylo potřeba, aby se víc usmívali!
Studenti byli rozděleni do knihoven nebo charitativních obchodů, jedna studentka
pracovala pro realitní kancelář a jedna v obchodě s obuví. Všichni byli ubytovaní buď
po dvojicích, nebo po trojicích v rodinách. Bez ohledu na pracovní zařazení se všichni
shodli, že měli dostatek příležitostí procvičovat si angličtinu a že jim tento projekt
velice pomohl do dalšího studia i budoucího života. Z praxe si odnesli nejen nové
zkušenosti s bydlením, dopravou a stravováním, ale také poznání, že jsou schopni si
v cizí zemi poradit, když se ztratí nebo budou potřebovat pomoc. Nejsilnějším
dojmem ale je, že s úsměvem jde všechno lépe – je příjemné vidět usmívající se lidi
na ulicích, v obchodech, v zaměstnání – a že někoho povzbuzovat, chválit a poděko-
vat mu je jednoduché, a přitom to má tak pozitivní účinek. 

Mgr. Markéta Čeřovská, OA a VOŠ Příbram

Oslava masopustu na Březových Horách
Ráno 17. února jsme oslavovali masopust. Vyběhla jsem z postele celá natěšená
a připravila jsem si masku, nasnídala jsem se a tatínek mě a sestřičku odvezl do školy.

Šla jsem za vojačku. Všechny masky
byly krásné, ale nejhezčí byla maska
koně. 
Nejdříve jsme nacvičovali písničky
a tanečky. Bylo půl desáté a vyrazili
jsme ke kostelu. 
Pan ředitel hornického muzea nás
pozval na nádvoří muzea jen pod
jednou podmínkou, že budeme
tancovat a zpívat masopustní
písničky. Velmi mě bavilo tancovat
a zpívat. Všechny třídy zazpívaly
a zatancovaly. Už jsme mohli vyrazit
na průvod po Březových Horách.

Průvod byl krátký, ale krásný. Ve škole na všechny čekala sladká odměna (koblihy). 
Masopust bych ráda oslavovala každý rok.

Ivana Baštářová, 4.B 

Hry předškoláků se školáky
V rámci spolupráce ZŠ Školní s mateřskými školami přivítaly děti z 2.D a 3.C malé
budoucí školáky z MŠ Školní a připravily si pro ně program plný stolních her.
Na stanovištích děti protrénovaly logické myšlení, prostorovou představivost,
postřeh a paměť. Během programu si předškoláci vyzkoušeli většinu z připravených
her, které jim školáci vysvětlili, a na závěr motivačně zhodnotili. Mezi nejoblíbenější
hry byly zařazeny Dobble, Colori, Logic a Grabollo Junior.
Vše probíhalo pod zněním „Není důležité vyhrát, ale užít si to!“. A to se také při hrách
povedlo!

Za všechny děti Mgr. M. Silavecká, Mgr. V. Márová 

Jarní putování stopou 
zrušené železnice k Orlické přehradě
Všechny, kteří si chtějí připomenout časy, kdy v lesích nad Orlickou přehradou zněl
klapot železničních kol a hvizd lokomotiv, zve spolek Rakovnicko – Protivínská dráha
na další ročník turistického putování po tělese zrušené vlečky Tochovice – přehrada
Orlík, které se uskuteční v neděli 3. května 2015. 
Sraz účastníků je v 8:00 hodin na vlakovém nádraží v Tochovicích. K dopravě do To-
chovic lze využít osobní vlak 7902 s odjezdem z Příbrami v 07:44 hodin. K návratu
bude využit autobusový spoj ze Solenic (odjezd v 16:42 hodin) s příjezdem do Příbrami
v 17:30 hodin. Celková délka pěší trasy je 17 km. Absolvovat lze též pouze poloviční
trasu do Pečic a odtud odjet autobusem zpět do Příbrami již ve 12:45 hodin. 
Vzhledem k charakteru trasy doporučujeme pevnou a nepromokavou turistickou
obuv. V prostoru bývalé výhybny Pečice bude možnost opečení buřtů. Účastníci
pochodu obdrží mapku s itinerářem trasy a v cíli pochodu pak zvláštní pamětní list.
Pro zájemce bude k dispozici i brožura mapující historii této trati. Startovné je
dobrovolné, dopravu si hradí každý účastník sám. 

Spolek Rakovnicko – Protivínská dráha, tel.: 725 397 434 nebo 774 818 458

Senioři v pohybu
Milí čtenáři, vítejte u prvního dílu ze série pravidelných článků Senioři v pohybu, kterou vám
budeme ve spolupráci s příbramským sdružením FIT SENIOR Příbram, o. s., pravidelně přinášet.
Informace jsou určeny nejen pro seniory, ale pro všechny, kteří mají seniory ve svém okolí
a mohou být svým blízkým na cestě za zdravým životním stylem podporou.
Dnes si řekneme, proč je vlastně pohyb i ve vyšším věku tak důležitý a proč k němu seniory
nabádáme.
Od dosažení fyzického vrcholu, který nastává okolo 25. až 30. roku, začíná naše tělo velmi
pomalu, ale nevyhnutelně stárnout. Je to zcela přirozené. Pokud se přestaneme aktivně hýbat
a přidáme k tomu například sedavé nebo jednostranně přetěžující zaměstnání, můžeme očeká-
vat, že nám o tom dá naše tělo velmi brzy vědět. Celoživotní vykonávání vhodné pohybové
aktivity by mělo být samozřejmostí. Nejen, že nám přináší radost, ale dá se říci, že jím ovlivňu-
jeme délku a kvalitu života. Nikdo není tak starý, aby se pro něj nenašlo vhodné cvičení.

Nesoběstačnost, závislost, nepohy-
blivost, zranitelnost … to vše jsou
strašáci stáří, kterých se bojíme a máme
je více či méně s vyšším věkem
spojené. Stěžejním úsilím úspěšného
stárnutí by mělo být doslova “udržet se
na nohou”. Dokud máme silné nohy,
jsme nezávislí. Dojdeme si, kam potře-
bujeme, vstaneme, neupadneme,
zůstáváme společensky aktivní.
Hlavním spolurozhodovatelem, zda
bude náš život ve stáří kvalitní, jsou
svaly.  Ochablé  svalstvo  nám  zne-
snadňuje pohyb a v důsledku se
přetěžují klouby či vznikají další
oslabení. Taktéž jednostranně zamě-
řený pohyb svaly nerozvíjí vyváženě,
což může vést k nežádoucím změnám
na pohybovém aparátu. Dobrá zpráva
je, že svalovou sílu můžeme velmi

dobře ovlivnit. Tušíte správně, že pohybem.
Co nám pohyb kromě zvyšování aktivní svalové hmoty ještě přináší? Příjemným efektem je
naopak snižování hmoty tukové. Správné budování svalů se projeví i na našem držení těla.
Cvičením udržíme kloubní pohyblivost. V neposlední řadě zvyšujeme kapacitu oběhového
i dýchacího systému. Silový trénink zvyšuje pevnost kostí. Cvičení působí preventivně proti
bolestem.
Po sportu se vyplaví endorfiny, hormony štěstí, které nám navozují pocit pohody a spoko-
jenosti. Cvičení může být také příjemnou společenskou aktivitou, časem pro setkávání s přáteli
a získávání nových, podobně zaměřených vrstevníků.
Ne každý pohyb je však pro seniory vhodný. V příštím čísle si představíme vhodné i nevhodné
druhy cvičení. Není třeba bát se stáří, důležité je uvědomit si, že to, jak kvalitně jej prožijeme,
leží v našich rukách.

Kristina Hovorková
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VELKÁ SCÉNA
st 1. 4.|Umění vraždy 
veřejná generálka  sk. G  
10:00 50 Kč

čt 2. 4.|Umění vraždy  
1. premiéra  sk. P1, P2  
19:00	 160,	120 Kč

pá 3. 4.|Umění vraždy 2. premiéra 
19:00 160,	120 Kč

út 7. 4.|Dáma s kaméliemi 
19:00 160,	120 Kč

st 8. 4.|Saturnin 
19:00 160,	120 Kč

út 14. 4.|Radůza s kapelou 
19:00 290 Kč

st 15. 4.|Umění vraždy  sk. A  
19:00	 160,	120 Kč

čt 16. 4.|Balada pro banditu 
  sk. S1, S2  
16:00	 50 Kč

so 18. 4.|Štěpán Rak 70 
Slavnostní		koncert	k	životnímu	jubileu	profeso-
ra	Štěpána	Raka.
19:00 250 Kč

ne 19. 4.|Sůl nad zlato  sk. D  
15:00 70 Kč

st 22. 4.|Testosteron  sk. N   
Divadlo	Komedie 
19:00 250,	210 Kč

čt 23. 4.|Hvězdné manýry  sk. F   
19:00 160,	120 Kč

út 28. 4.|Prokletí nefritového 
škorpióna  sk. R   
19:00 160,	120 Kč

st 29. 4.|Recitál Adama  
Plachetky 
Slavnostní	zahájení	Hudebního	festivalu	
Antonína	Dvořáka.	Pronájem,	pořádá	Město	
Příbram
18:00 350 Kč

čt 30. 4.|Umění vraždy  sk. E   
19:00	 160,	120 Kč

mALÁ SCÉNA
pá 10. 4.|Tajemný hrad  
v Karpatech premiéra
19:00 120 Kč

so 11. 4.|Elektrický Emil  sk. J  
17:00 120 Kč

po 13. 4.|Rozpaky zubaře  
Svatopluka Nováka  
19:00 120 Kč

po 20. 4.|Obraz  sk. KmD 1   
17:00  120 Kč

po 20. 4.|Obraz  sk. KmD 2   
19:00 120 Kč

út 21. 4.|Josef Fousek  
Fouskův svět 
19:00 190 Kč

so 25. 4.|Rozpaky zubaře  
Svatopluka Nováka
17:00 80 Kč

PRO ŠKOly
čt	16. 4.|Tajemný hrad  
v Karpatech
10:00	Malá	scéna	 50 Kč

po 20. 4.|Sůl nad zlato  
9:00	a	10:30	Velká	scéna	 50 Kč

EStRÁDNí SÁL
pá 24. 4.|Špejbl´s Helprs  
20:30  190 Kč

so 25. 4.|Burza nerostů 08:00

ne 26. 4.|Sběratelská burza  
12:30

D-KlUB
st 1. 4.|Škaredě zelená středa
čt	9. 4.|Bárdarbunga,  
Holuhraun, Eldfel  
Cestopisná	přednáška 
Pronájem,	pořádá	Spolek	ve	čtvrtek
19:00	 60 Kč

pá 17. 4.|Sexuální perverze 
v Chicagu 
Scénické	čtení 
19:00 80 Kč

po 27. 4.|Renata Drössler – 
Koncert 
Prodej	vstupenek	pouze	v	D-klubu.	 
19:00 150 Kč

KINO
čt	2. 4.|Vzkříšení démona  
horor
19:00 TIT/110 Kč

pá 3. 4.|Cesta naděje 
drama/válečný
20:00 TIT/110 Kč

so 4. 4.|Ovečka Shaun ve filmu  
animovaný
16:00 CZ/100 Kč

so 4. 4.|Rychle a zběsile 7 
akční/thriller
19:00 TIT/120 Kč

ne 5. 4.|lovci a oběti 
akční/thriller
16:00 CZ/110 Kč

ne 5. 4.|Rychle a zběsile 7 
akční/thriller
19:00 TIT/120 Kč

st 8. 4.|Arthur a Maltazardova 
pomsta 
animovaný
16:30 CZ/40 Kč

čt	9. 4.|Druhý báječný hotel 
Marigold 
komedie
19:00 TIT/110 Kč

pá 10. 4.|Druhý báječný hotel 
Marigold 
komedie
20:00 TIT/110 Kč

so 11. 4.|Popelka 
dobrodružný/rodinný
16:00 CZ/110 Kč

so 11. 4.|Město 44 
válečný
19:00 TIT/110 Kč

ne 12. 4.|Popelka 
dobrodružný/rodinný
16:00 CZ/110 Kč

st 15. 4.|Arthur a souboj dvou 
světů 
animovaný
16:30 CZ/50 Kč

čt	16. 4.|Králova zahradnice 
romantický/komedie
19:00 TIT/100 Kč

pá 17. 4.|Neutečeš 
horor
20:00 TIT/110 Kč

so 18. 4.|Čarovný les 
muzikál/rodinný
16:00 TIT/100 Kč

so 18. 4.|Noční běžec 
akční/thriller
19:00 TIT/100 Kč

ne 19. 4.|Čarovný les 
muzikál/rodinný
16:00 TIT/100 Kč

st 22. 4.|Zvonilka a tvor  
Netvor 
animovaný
16:30 CZ/80 Kč

čt	23. 4.|Pořád jsem to já 
drama
19:00 TIT/110 Kč

pá 24. 4.|Ghoul 
thriller/horor
20:00 TIT/110 Kč

so 25. 4.|Asterix: Sídliště bohů 
animovaný
16:00 CZ/100 Kč

so 25. 4.|S tváří anděla 
drama
19:00 TIT/110 Kč

ne 26. 4.|Vybíjená 
komedie
16:00 CZ/100 Kč

st 29. 4.|Konečně doma 
animovaný
16:30 CZ/115 Kč

čt	30. 4.|Ex Machina 
sci-fi/thriller
19:00 TIT/110 Kč

Legionářů	400,	261	01	Příbram
tel.:	318	625	691,	326	531	504,	326	531	250

kinopribram.eu
Změna programu vyhrazena

divadlopribram.eu duben 20
15
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