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Podzimní nostalgie u Padrťských
rybníků.

Dne 11. listopadu přijel do Příbrami
sv. Martin na bílém koni. Přivítali ho
malí Příbramáci, kteří spolu se svými
rodiči zaplnili náměstí T. G. Masaryka.
Celou akci zajistil Spolek Prokop.

V Á N O Č N Í AT M O S F É R U
PŘINÁŠÍ ADVENTNÍ ČAS
I když obchody, supermarkety a nejrůznější reklamy
skloňují slovo VÁNOCE v posledních dvou
měsících ze všech stran, v Příbrami vlastně vánoční
atmosféra začala teprve Slavnostním zahájením
adventu, které tentokrát proběhlo ve čtvrtek 4. prosince na náměstí T. G. Masaryka. Tímto dnem se
po celém městě rozsvítila vánoční výzdoba

Nastala příprava na sváteční období.
Pracovníci Technických služeb
Příbram instalovali krásný vánoční
strom na náměstí T. G. Masaryka.

V historickém domě rodiny Holých
na náměstí T. G. Masaryka byly při
rekonstrukci odkryty základy budovy.

Bruslařský klub Příbram pořádá
kurzy bruslení pro děti od 3 let
každé úterý od 15 do 15:45 hod.
v malé hale zimního stadionu.
Poplatek činí 400 Kč za 10 lekcí.
Informace na telefonním čísle
777 176 555, Jitka Charyparová
Dne 1. 12. 2008 byla zahájena
rekonstrukce autobusového
nádraží. V důsledku toho došlo
k předisponování některých
odjezdových stání:
Ze stanoviště č. 7 na stanoviště č. 2
přemístěny linky:
300500 Obecnice - Sádek - Hluboš
300840 Sádek - Pičín
Ze stanoviště č. 8 na stanoviště č. 21
přemístěny linky:
303730 Dobříš - Nový Knín
Ze stanoviště č. 9 na stanoviště č. 22
Přemístěny linky:
300650 Pičín - Dobříš
303690 Pičín - Dobříš - Praha
Ze stanoviště č. 10 na stanoviště č. 1
přemístěny linky:
220031 Beroun - Kladno
300910 Milín - Zalužany - Mirovice
Ze stanoviště č. 12 na stanoviště č. 17
Přemístěny linky:
300810 Smolotely
300891 Písek - České Budějovice
Ze stanoviště č. 13 na stanoviště č. 3
Přemístěny linky:
210031 Hořovice, 301289 Beroun
Ze stanoviště č. 14 na stanoviště č. 4
Přemístěny linky:
300830 Hřiměždice
300870 Kamýk nad Vltavou
303070 Nečín - Borotice,
Čelina - Křepenice
Ze stanoviště č. 15 na stanoviště č. 5
Přemístěny linky:
200140 Sedlčany - Benešov
300140 Sedlčany - Benešov
300110 Sedlčany - Tábor
304110 Sedlčany - Tábor
300300 Sedlčany
300930 Sedlčany

a náměstí ozářil velký vánoční strom. Kulturní
i sportovní kalendář v našem městě je doslova
nabitý nejrůznějšími adventními a vánočními
programy.
Zeptali jsme se čtyř ředitelů největších kulturních zařízení v našem městě, čím letos přispějí
právě oni k vánoční atmosféře a pohodě. Zároveň
jsme jim položili i osobní otázky: Co je pro Vás
osobně o Vánocích nejdůležitější? Bez čeho si své
Vánoce neumíte představit?
Ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl
odpověděl:
„Hornické muzeum Příbram pořádá ve dnech
4. 12. 2008 až 4. 1. 2009 ve výstavní síni Galerie
Františka Drtikola, Zámeček - Ernestinum, Příbram,
výstavu Betlémy - křehká krása.
Opět budou vystaveny největší historické jesličky
ze sbírky příbramského muzea - tzv. Vyskeřské, které
se svými 138 figurami a téměř 50 domky rozestavenými na čtyřmetrové podestě tvoří dominantu
výstavních prostor. Dále bude k vidění textilní
betlém výtvarnice Jarmily Krausové z Plzně a nový
přírůstek do sbírek Hornického muzea Příbram betlém tvořený domečky Elišky Drahokoupilové
inspirované starou příbramskou architekturou
a figurkami dobříšského řezbáře Milana Hoška.
Děti jistě zaujme netradiční betlém plný pohádkových postav, který vyřezal František Nejedlý.
V rámci výstavy mají návštěvníci jedinečnou příležitost zhlédnout také unikátní předměty vyrobené
z vosku, které zapůjčila partnerská muzea i soukromí sběratelé. Mezi nejzajímavější exponáty lze
zařadit barokní skříňkový betlém s voskovými figurami, jednotlivé oblékané betlémové figurky
drobných rozměrů s voskovými hlavičkami nebo
ojedinělý soubor voskových Jezulátek do jeslí,

adjustovaných samostatně či ve skleněných
skříňkách. Vystavené předměty pokrývají časové
období od 2. poloviny 18. století až po polovinu
20. století, včetně několika betlémů téměř “moderních”. Tradičně se výstavy účastní se svou tvorbou
též spolek Příbramští betlémáři, který představí
betlémy od současných tvůrců: Jána Chvalníka,
Stanislava Jeremiáše, Františka Ježka, Miroslava
Košky, Františka Krále, Stanislava Melichara,
Jiřího Míky, Bohuslava Sudy a skříňkové jesličky
od betlémářů z Třešti. Po třech letech bude opět
vystaven Spolkový betlém s figurkami od členů
příbramského spolku.
Pro dětské návštěvníky jsou připraveny voskové
plástve, ze kterých si mohou zkusit vyrobit vlastní
svíčku. Ve dnech 20., 21., 27. a 28. prosince
předvede Milan Hošek přímo ve výstavních prostorách řezbu betlémových figurek.
Výstava bude otevřena denně od 9 do 17 hodin. Dne
18. 12. pouze od 9 do 14 hodin, o Štědrém dnu
24. 12. pouze od 9 do 13 hodin a na Nový rok 1. 1.
od 13 do 17 hodin. Na Silvestra 31. 12.
bude výstava uzavřena. Vstupné pro dospělé je 20
Kč, děti, senioři a studenti zaplatí 10 Kč.
Hornické muzeum Příbram dále pořádá ve dnech
8. až 19. 12. 2008 denně od 9 do 15 hodin tradiční
kulturní program s názvem Vánoce v Hornickém
domku a Nadílka v Prokopské štole.
Ve vánočně vyzdobených prostorách hornického
obydlí z 19. století (v Havířské ulici čp. 105)
návštěvníky čeká předvádění vánočních zvyků

a obyčejů a ukázky tradičních výrob z Příbramska například ukázka práce řezbáře betlémových
figurek, řezba betlémových motivů do kamene,
pečení a zdobení dekorativního perníku, tvoření
ze slaného těsta, výroba lidových vánočních ozdob
z korálků či hoblin, drátkování, lití olova, paličkování a další činnosti. Návštěvníci si mohou zkusit
omalovat betlémové figurky z „chlebového“ těsta,
upéct perníček nebo odlít olovo. Program je vhodný
pro děti, větší skupiny je třeba předem objednat.
Symbolické vstupné 10 Kč.
pokračování na poslední straně
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Vážení spoluobčané.
Máme tu prosinec poslední měsíc roku.
Dovolte mi, abych
Vám při této příležitosti popřál vše nejlepší k nadcházejícím
vánočním svátkům.
Přeji každému z Vás,
aby si užil Vánoce
plné pohody a klidu.
Dětem přeji, aby pod
vánočním stromečkem
našly dárky, které si
přály. Neberte prosím
tuto moji gratulaci jen
jako
zdvořilostní
fráze. Skutečně přeji
každému z Vás, abyste
vánoční svátky prožili s klidem na duši, vyrovnaní
a obklopeni těmi, které máte rádi.
Rok 2008 pomalu končí a nastává čas zhodnotit, co se
nám v uplynulém období povedlo a na co se musíme
připravit v budoucnosti. Během uplynulého měsíce se
nám povedlo dokončit Integrovaný plán rozvoje
města Příbrami. Ještě do konce roku tento plán
projedná a věřím, že i schválí, městské zastupitelstvo.
Integrovaný plán rozvoje města má pro Příbram
nesmírný význam. Pokud úspěšně projdeme schvalovacími řízeními u odborných komisí, umožní nám
čerpat v příštích letech peníze ze strukturálních fondů
Evropské unie. Tyto peníze chceme využít především
na revitalizaci a komplexní opravy březohorského
sídliště.
V listopadu také začala realizace dvou velkých
projektů – odbahnění rybníka Hořejší Obora a rekonstrukce autobusového nádraží. Práce na obou stavbách
se pomalu rozbíhají. I na tyto akce jsme získali peníze
z dotací. Na odbahnění Hořejší Obory nám přispívá
Státní fond životního prostředí, s přestavbou autobusového nádraží nám pomohou peníze od Evropské
unie.
Věřím, že i v dalších letech se nám do města bude dařit
získávat peníze z dotací. I když to nebude nijak
jednoduché, jsem přesvědčen, že se nám podaří
překonat všechna úskalí a naplno nastartujeme rozvoj
našeho města. Zároveň ale vím, že nás nečeká lehká
doba. V celém světě začala recese. Naše vlast, a tím
méně naše město, není osamoceným ostrůvkem
v moři. A tak je jisté, že nepříznivé ekonomické vlivy
se projeví i u nás. Patrně nikdo v tuto chvíli netuší, co
všechno bude světová recese pro naši republiku znamenat. Ale ať už budou důsledky jakkoliv nepříjemné,
je nyní důležité se semknout a společně čelit
nepříznivým vlivům. To platí zejména pro členy městského zastupitelstva, kterým dali ve volbách důvěru
jejich spoluobčané.
Nastal nyní čas, abychom zapomněli na politické
šarvátky a zodpovědně jsme se spojili. Na nás bude
nyní záležet, jak provedeme město Příbram úskalím
ekonomické stagnace. Musíme být připraveni na problémy, které přijdou. Například se ve městě naučíme
ještě více šetřit. Rovněž budeme muset umět pomoci
našim podnikatelům. Ti se na nás zcela jistě obrátí
v okamžiku, kdy nenajdou podporu u státu.
Recese, stagnace, krize. To jsou slova, která sice
neradi slyšíme, ale bohužel se stávají realitou všedního dne. Uvědomuji si, co tato slova znamenají a jak
tvrdě mohou dolehnout na občany. Není ale dobré,
pokud člověk podlehne nějaké skepsi.
Na posledním letošním veřejném zasedání městského
zastupitelstva budeme projednávat návrh městské
vyhlášky regulující provoz výherních a hracích
přístrojů v Příbrami. Očekávám, že v zastupitelstvu
najdeme společnou řeč, a stanovíme mantinely pro
činnost výherních automatů v našem městě. Podle ankety, kterou jsme nedávno uspořádali, si naprostá
většina z Vás přeje, abychom nějaká omezující
opatření zavedli. Město ale příliš pravomocí k regulaci
automatů nemá. Hlavní odpovědnost má stát. A ten
zatím gamblerství a negativní jevy s tím spojené
bohužel příliš neřeší.
Na závěr mi dovolte, abych se rozhlédl za hranice
našeho města – do Středočeského kraje. Během
uplynulého měsíce se vedení kraje ujal nový hejtman
David Rath. Mám radost z toho, že v krajské radě
usedl opět i náš člověk – Příbramák tělem i duší
MVDr. Václav Beneš. V krajském zastupitelstvu naše
město zastupují i Svatopluk Chrastina a RSDr. Jiří
Svoboda. Přeji všem „našim“ členům nového vedení
Středočeského kraje, aby dobře hájili zájmy svých
spoluobčanů. Očekávám, že změna ve vedení kraje
bude znamenat výhodu pro Příbram. Budu se snažit co
nejlépe spolupracovat se Středočeským krajem. Nejen
proto, že kraj má rozsáhlé kompetence ve středních
školách, nebo ve zdravotnictví. Sleduji například
velmi pozorně změny v Oblastní nemocnici Příbram.
Je v zájmu obyvatel Příbrami, a tedy i mým zájmem,
aby dostavba a modernizace naší, příbramské nemocnice, byla dokončena.
Vážení spoluobčané, přeji Vám do posledních dnů
letošního roku vše dobré.
MVDr. Josef Řihák

Informace z radnice
Omezí se provoz automatů

Vyšší poplatek za odvoz odpadků

Příbram se chystá vydat vyhlášku upravující provoz výherních
automatů. Rada města Příbrami doporučila zastupitelstvu
schválit obecně závaznou vyhlášku města Příbrami o stanovení
míst, kde mohou být provozovány výherní hrací přístroje.
Při přípravě vyhlášky město vycházelo z platné legislativy
a zároveň se inspirovalo ve městech, kde již podobná vyhláška
platí. Provoz hracích a výherních přístrojů přináší řadu
problémů. Vzniká herní závislost, s provozem přístrojů souvisí
i rušení nočního klidu a zejména pak nárůst drobné kriminality.
Příbram je město s největším počtem trestných činů na 10 tisíc
obyvatel v České republice. Naše město je velmi zatíženo
majetkovou trestnou činností, a to především krádežemi věcí
z automobilů. Odborníci z Odboru prevence kriminality ministerstva vnitra ČR se domnívají, že tento jev může souviset
mimo jiné i s gamblerstvím. Letos na jaře Příbram provedla
průzkum, zda občané chtějí vyhlášku regulující počet výherních
automatů. 95 procent respondentů se vyslovilo pro vyhlášku.
Rovněž průzkum „Cítíte se v Příbrami bezpečně?“ potvrdil, že
místa, kde se vyskytují výherní automaty, považují lidé za velmi
riziková z hlediska kriminality. Zmíněného průzkumu se zúčastnilo 767 respondentů. Přílohou vyhlášky jsou místa, kde mohou
být provozovány výherní hrací přístroje. Celkem je v návrhu
69 míst. Bude záležet na členech zastupitelstva, zda bude tento
seznam nějak upraven, nebo ne.

V Příbrami lidé v roce 2009 zaplatí o 20 Kč více za odvoz odpadků.
Rada města Příbrami v pondělí odsouhlasila cenu za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování
komunálního odpadu v roce 2009. Zastupitelstvu města radní
doporučili, aby byl poplatek za osobu a rok v Příbrami zvýšen
ze současných 480 Kč na 500 korun. Cena za ukládání komunálního odpadu se podle příslušného zákona v příštím roce zvyšuje
o 100 Kč za tunu. Pokud by nebyl zvýšen poplatek, město by
muselo zaplatit za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění a odstraňování komunálního odpadu v roce
2009 přibližně o 1,2 milionu korun více. Tyto peníze by
v rozpočtu chyběly, např. na opravy chodníků, na výstavby hřišť
a na jiné veřejně prospěšné akce. I po zvýšení poplatku zaplatí
město navíc proti letošnímu roku o téměř 600 tisíc korun více.
V Příbrami se cena pitné vody zvýší méně, než kolik činí
odhadovaná inflace. Cena vodného a stočného by se v příštím
roce měla v Příbrami zvýšit o necelých 6 procent. To je méně,
než kolik činí předpokládaná inflace odhadovaná Českým statistickým úřadem. Návrh nových cen schválili členové městské
rady. Kolik obyvatelé Příbrami za vodu zaplatí, o tom rozhodnou
na příštím veřejném zasedání zastupitelé. Kalkulace předpokládá
nárůst u vodného o 2,30 Kč za metr krychlový a u stočného
o 0,80 Kč proti letošnímu roku. Nárůst cen je způsoben
navýšením ceny vody předané, kterou provozovatel nakupuje
od Svazku obcí pro vodovody a kanalizace. Dále cenu nepříznivě
ovlivní předpokládaný nárůst cen elektřiny a chemikálií. Negativním faktorem při stanovení cen vody je rovněž meziroční
pokles množství dodané pitné vody a odvedené odpadní vody.
Pokud zastupitelé návrh schválí, nebude nárůst ceny vodného
a stočného v Příbrami nijak dramatický. Návrh předpokládá, že
vodné by mělo stát 41,70 Kč/m3 (dosud stojí 39,40 Kč) a stočné
17,90 Kč/m3 (dosud 17,10 Kč).

Další nové dětské hřiště
V Komenského ulici v Příbrami bylo dne 3. 12. předáno
do užívání nové dětské hřiště. Jde v pořadí již o sedmé hřiště
v Příbrami, které splňuje nové, přísné bezpečnostní a hygienické
normy Evropské unie. Hřiště v Komenského ulici je oplocené,
jsou zde nová pískoviště. A to jak obvyklá, tak i pro hendikepované. Je zde několik nových herních prvků, které splňují normy
EU. Mobiliář je zhotoven z akátového dřeva, které je velmi odolné
proti povětrnostním vlivům. Projekt tohoto hřiště musel být
hodně podřízen stavu rozvodů inženýrských sítí. Zejména pak
elektrorozvodům a vodovodům, které těmito místy procházejí.
Výstavba hřiště v Komenského ulici stála asi 1,2 milionu korun,
z toho 900 tisíc město dostalo ze státního rozpočtu jako účelovou
dotaci. Hřiště ve dnech od 15. 10. do 14. 11. 2008 stavěli pracovníci Technických služeb Příbram, příspěvkové organizace
města Příbrami. Město Příbram letos nechalo vybudovat hřiště
Hlinovky, Jarolímkovy sady, Drkolnov a Komenského náměstí.
V minulosti byla v Příbrami postavena tři podobná hřiště.
Stavba dalšího podobného hřiště se připravuje ve Školní ulici.

Začala rekonstrukce Dvořákova nábřeží
V Příbrami začalo bagrování a odvoz bahna ze dna rybníka Hořejší
Obora. Tím odstartovala první etapa projektu revitalizace
a rekonstrukce Hořejší Obory a jejího okolí. Projekt je spolufinancován 3,8 mil. Kč z dotace od Státního fondu životního
prostředí ČR. Do výběrového řízení na odbahnění se přihlásily
2 firmy: Šindler, důlní a stavební, s. r. o., NOVADUS, s. r. o.
„Vítěznou nabídku předložila firma NOVADUS, s. r. o., která
nabídla provedení požadovaných prací za částku 6 981 094,- Kč
včetně DPH. V prvním říjnovém týdnu byl rybník vypuštěn. Po jeho
částečném vysušení byly zahájeny práce na těžení sedimentu,“
informoval starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.
V rámci projektu bude vybudován nový požerák na vyústění
obtokové štoly. Tento kombinovaný objekt je navržen k zajištění
optimální funkce a regulace nátoku do obtokové štoly. Je řešen
tak, aby bylo zároveň zabráněno vnikání hlodavců do této štoly.
Požerák bude shora uzavřen ocelovým poklopem s uzamykatelnou úpravou, která zamezí neoprávněné manipulaci s hradítky
v požeráku. Navržený hrazený jízek odstraní současné budování
provizorní hradící stěny vždy, když je třeba odvést vody
do obtokové štoly a přepadáním vody přes hranu jízku do zdrže
se zvýší i aerace této vody. Pravý břeh rybníka bude obložen
lomovým kamenem pro zvýšení jeho stability. Zároveň bude
provedena údržba břehových porostů. Dle požadavku Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR bude poblíž levého břehu rybníka
zhotoven ostrůvek pro zlepšení podmínek hnízdění vodního
ptactva. Všechny tyto práce budou provedeny do konce měsíce
března 2009. Současně, v závislosti na průběhu výše zmíněných
prací, začne výstavba pěší a odpočinkové zóny. „Na odbahnění
rybníka potom naváže další část realizace projektu. Podél rybníka
vybudujeme cyklostezku, stezku pro pěší a in-line dráhu. Rovněž
se chystáme zrekonstruovat veřejné osvětlení a další sítě v této
oblasti. Další aktivity budou závislé na zájmu podnikatelů. Může
tu být například půjčovna lodiček, malé občerstvení, nebo něco
podobného,“ vysvětlil starosta Josef Řihák.
Zároveň s výstavbou odpočinkové zóny dojde i ke zklidnění
dopravy na celém území. „Na Dvořákově nábřeží vytvoříme pěší
zónu,“ řekl starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.

TISKOVÁ ZPRÁVA
Příbram: 1. prosince 2008

Realizace projektu
„Modernizace dopravního terminálu AN Příbram“
Město Příbram oznamuje, že zahájilo realizaci projektu „Modernizace dopravního terminálu AN Příbram“, na který získalo
dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Střední
Čechy.
V říjnu t. r. byla na základě výběrového řízení uzavřena smlouva
o dílo na provedení stavby mezi městem Příbram a firmou NIKA
s.r.o. Stavba by měla dokončena v říjnu r. 2009. Poté bude
nádraží vybaveno mobiliářem a realizace celého projektu by
měla být ukončena nejpozději v dubnu roku 2010.
Předpokládaný rozpočet projektu je cca 63,2 mil. Kč, z toho cca
58,2 mil. Kč získá město Příbram z Regionálního operačního

Dotace na videoprojektor do kina
Město Příbram získalo dotaci ze Státního fondu ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie na pořízení DVD videoprojektoru
do kina v Příbrami. Dotace činí 73 600 Kč, celkový rozpočet
na pořízení přístroje je 147 200 Kč.

MVDr. V. Beneš zvolen do krajské rady
Zastupitelstvo Středočeského kraje na ustavujícím zasedání
zvolilo novou radu v čele s hejtmanem Davidem Rathem. Jedním
z mužů, kteří usednou do křesla nového vedení Středočeského
kraje, je i místostarosta Příbrami MVDr. Václav Beneš. „V radě
Středočeského kraje budu mít na starosti kulturu, cestovní ruch
a památkovou péči. Neboli oblasti, se kterými mám bohaté
zkušenosti z šestiletého působení na příbramské radnici. Střídám
bývalou radní paní Pospíšilovou, která svoji funkci vykonávala
velmi kvalitně. Chci navázat na její úspěšnou činnost,“ říká nový
krajský radní a příbramský místostarosta Václav Beneš.
Budete na krajském úřadě pracovat na plný úvazek? Jinými
slovy: odcházíte z Příbrami do Prahy?
„Zatím ne. S hejtmanem Davidem Rathem jsem se dohodl, že
přibližně do konce letošního roku zůstanu na radnici v Příbrami.
Musím dokončit rozdělané věci. A také si chci uspořádat agendu
v Příbrami a předat funkci a s ní spojené povinnosti svému
nástupci. Až poznám chod krajského úřadu, uvažuji o tom, že
bych dál působil jako uvolněný radní ve vedení Středočeského
kraje.“
Jaké jsou Vaše priority práce na středočeském krajském
úřadě?
„Jak jsem již řekl, chci navázat na dobrou práci týmu vedeného
bývalou radní paní Pospíšilovou. Chci posílit finanční příspěvky
kraje pro divadla a kulturní příspěvkové organizace, které nejsou
zřizovány krajem. Chci se zasadit o to, aby příspěvky na kulturu
v kraji byly spravedlivě rozdělovány. Rovněž budu chtít navýšit
dotace pro amatérské kulturní soubory a organizace. V oblasti
cestovního ruchu chci navázat užší spolupráci s Asociací cestovního ruchu a s pražskými cestovními kancelářemi s cílem
rozšířit inkomingové poznávací zájezdy do Středočeského kraje.“
Budete podporovat účast Středočeského kraje na veletrzích
cestovního ruchu u nás a v zahraničí?
„Ano. Ovšem byl bych rád, kdyby se dosavadní model účasti
našeho kraje na veletrzích rozšířil. Chci v oblasti reprezentace
kraje navázat užší spolupráci s bývalými okresními městy. S tímto
mým záměrem souvisí i výše příspěvků jednotlivým městům
na účast na veletrzích. Neznám ještě rozpočet kraje na výstavy
cestovního ruchu. Ale chtěl bych dosáhnout toho, aby příspěvek
na účast dostala všechna města spravedlivě. Bez ohledu na to,
zda se veletrhů zúčastní přímo ve stánku Středočeského kraje,
nebo v samostatné expozici. Vždyť všichni jsou Středočeši
a každý reprezentuje region, ve kterém žijeme.“
- jk -

programu NUTS II Střední Čechy a ze státního rozpočtu, ostatní
náklady ve výši cca 5 mil. Kč budou hrazeny z rozpočtu města
Příbram.
„Získané finanční prostředky budou využity na zlepšení celého
prostoru autobusového nádraží, budou kompletně zrekonstruovány obě plochy nádraží, na horní ploše vzniknou nová
odjezdová stání pro autobusy, dolní plocha bude sloužit jako
parkoviště a vznikne zde nový záliv pro autobusy MHD. Projekt
počítá i s rekonstrukcí budovy, která bude řešena bezbariérově,
se zřízením nové služebny Městské policie, umístěním
kamerového systému a moderního informačního systému“, řekl
starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.
„Konec tiskové zprávy“
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslava Poláková, odbor dotací a investiční výstavby MěÚ Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram I,
kontakt: jaroslava.polakova@pribram-city.cz, tel.: 318 402 282.

P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
ZBYNĚK ZAJÍC
Z H ÁZMBURKA
PRAŽSKÝ ARCIBISKUP

* 1376 ? – 28. 9. 1411 (VLÁDL 1403 - 1411)
Po nečekané smrti Mikuláše Puchníka musela pražská kapitula (a jejím prostřednictvím i český král) hledat nového
kandidáta na uprázdněný arcibiskupský stolec. Volba tentokrát
padla na příslušníka významného panského rodu Zbyňka
Zajíce z Házmburka. Házmburkové patřili do rodu Buziců
(který měl ve znaku sviní hlavu) a byli příbuzní mj. s pány
z Rožmitálu i s pány z Valdeka, kteří měli rodové základny
na našem okrese.
Zbyněk patřil k typickým reprezentantům doby konce vlády
Václava IV., kdy cesta i k církevní kariéře vedla především
přes známosti s králem. Proto se Zbyněk uvedl jako králův
dvořan (vykonával funkci králova kaplana, rádce i krajského
hejtmana ve vojenských záležitostech). Církevní dráhu
započal v mělnické kapitule (stal se zde proboštem), později
byl kanovníkem pražské kapituly. Přestože byl dostatečně
vzdělán (byl bakalářem i mistrem svobodných umění - dnes
bychom nejspíš řekli filozofie), bývá často líčen jako analfabet. Vysloužil si totiž posměšnou přezdívku „Abeceda“, která
však vznikla za doby jeho působení jako rektora a examinátora
pražské univerzity, kdy vedl četné ideové i právní spory
s Husovými příznivci.
Do české historie se nejvíce zapsal právě jako protivník
M. Jana Husa. Nejprve sice projevoval Husovi přízeň, později
však změnil svůj názor. Zároveň se dostal i do sporu s králem.
Václav IV. tehdy ještě nahlížel na Husa se sympatií a také
odmítl uznat jednoho ze tří tehdy existujících papežů a chtěl
nechat rozhodnutí o správném papeži na církevním koncilu
v Pise. To bylo v rozporu s názorem arcibiskupa Zbyňka, který
stranil papeži Alexandru V. Zbyněk Zajíc dal proto do klatby
všechny, kteří králův názor respektovali. Následná prchlivá
reakce Václava IV. arcibiskupa natolik znepokojila, že raději
uprchl z Prahy. V září 1409 sice došlo ke smíření, ale zájmy
arcibiskupa i krále byly nadále odlišné. Král hodlal znovu
usilovat o korunu římského krále a potřeboval mít v Čechách
pevné zázemí, naopak arcibiskup se hodlal rázně vypořádat
s rozmáhajícím se kacířstvím.
Dne 16. července 1410 došlo k události, která charakterizuje
arcibiskupa Zbyňka v našich učebnicích dějepisu, a sice
ke známému pálení knih s Viklefovými texty. Po provokaci
Husových přívrženců totiž rozhořčený arcibiskup nechal
knihy spálit na nádvoří arcibiskupského dvora a Husa následně
uvrhl do klatby. Na to reagovali Husovi příznivci lidovými
bouřemi a zesměšňující kampaní vůči arcibiskupovi. Vzájemné
nesrovnalosti mezi králem, arcibiskupem i Husem pak trvaly
až do konce Házmburkovy vlády. Zbyněk se však necítil
v Praze bezpečný a hodlal také přenést svou při s Husem
na mezinárodní fórum. Pomoc hledal u králova bratra, a tak
odjel k Zikmundovi do Uher. Po cestě ale onemocněl
a v Prešpurku (dnešní Bratislava) zemřel.
Zatímco do obecného povědomí se arcibiskup Zbyněk zapsal
rozporuplně, v souvislosti s hospodářskými dějinami, a především dějinami našeho města, je třeba jej hodnotit kladně. Dbal
totiž o majetek arcibiskupství a snažil se jej všemožně rozvíjet. V souladu s touto koncepcí podporoval zejména města,
které obdarovával privilegii. Tak se stalo i v našem městě,
které dne 2. října 1406 obdaroval privilegiem, které Příbram
definitivně zařadilo mezi skutečná města. Rozbor privilegia
přineseme pak v některém z dalších dílů.

Daniel Doležal

PROSINCOVÉ KALENDÁRIUM
1. 12. 1873
Obec Březové Hory požádala zemský výbor v Praze
o katastrální samostatnost
(dosud byla součástí katastru
města Příbramě).

1. 12. 1958
Začaly v Československu
platit 25korunové bankovky.

1. 12. 1908
V předvečer 60. výročí
nastoupení na trůn císaře
a krále Františka Josefa I. byl
v Příbrami uspořádán pochodňový průvod hasičů s veškerým náčiním a hudební
zastaveníčko před budovou
c. k. okresního hejtmanství.

3. 12. 1758
Narodil se v Sedlci Josef
Jelínek, kněz, hudební skladatel, klavírní virtuos, osobní přítel W. A. Mozarta, L.
van Beethovena a J. Haydna.
Studoval na Svaté Hoře.

6. 12. 1918
V
Příbrami
propuklo
rabování a násilnosti, které
byly ukončeny až ve večerních hodinách za asistence domobrany, četnictva
a vojska. Po nich zůstal jeden mrtvý, několik raněných

a značné materiální škody.
Byl to důsledek chaotických
poměrů po skončení 1. světové války.

9. 12. 1933

Dr. Alois Parma se stal rektorem Vysoké školy báňské
v Příbrami.

14. 12. 1873
Narodil se v Příbrami Václav
Hlinomaz, řídící učitel,
hudebník a otec herce Josefa
Hlinomaze.

24. 12. 1908
Příbramská továrna likérových specialit a dezertních
vín Bedřich Kafka získala
zlatou medaili na Pražské
jubilejní výstavě.

27. 12. 1848
Císař František Josef I.
udělil Březovým Horám
několik výsad, zejména právo konání výročních trhů,
a povýšil je na městečko.

31. 12. 1876
Zemřel P. Jan Karel Škoda,
příbramský rodák, kněz,
pedagog a národní buditel.

Daniel Doležal

VÁNOČNÍ
PRODEJNÍ
VÝSTAVA
UMĚLECKÝCH
ŘEMESEL
ŠPERKY

ORIGINÁLNÍ ODĚVY
KOŽENÉ KABELKY
TEXTILNÍ DOPLŇKY
SVÍČKY
SVÍCNY A LAMPY
BYTOVÁ DEKORACE
GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM

ZÁMEČEK – ERNESTINUM

3.12.2008 - 4.1.2009
OTEVŘENO DENNĚ OD 9 DO 17 HODIN (KROMĚ 24., 25., 31.12. A 1.1.)

M ĚSTSKÁ POLICIE P ŘÍBRAM
PŘÍBRAM I,

NÁMĚSTÍ

T. G. MASARYKA 121,

Dne 5. listopadu v 17.52 hod. požádal operační
důstojník OŘ Policie ČR Příbram telefonicky
strážníky Městské police Příbram o spolupráci, a to
v souvislosti s fyzickým napadením, ke kterému
došlo v Jiráskových sadech. Svědci strážníkům
sdělili, že společně se svým kamarádem seděli na jedné z laviček v Jiráskových sadech, když k jejich
kamarádovi přistoupili dva neznámí muži ve věku asi
dvaceti let, kamaráda fyzicky napadli a následně jej
násilně odvlekli k vozidlu Škoda Favorit tmavé barvy
v ulici Gen. Tesaříka. Muži zde naložili jejich
kamaráda do vozidla a odjeli směrem k Oblastní
nemocnici Příbram. Svědci dále strážníkům sdělili
jméno, bydliště, popis oběti a popis pachatelů.
Strážníci okamžitě zjištěné informace telefonicky
oznámili Polici ČR, které také po příjezdu na místo
činu celý případ předali. Mezitím provedly hlídky MP
Příbram pátrání ve směru odjezdu vozidla, ale
bezvýsledně. Celý případ je nyní v šetření Policie ČR.
Dne 9. listopadu ve 2.54 hod. zatelefonoval muž, že
v ulici Politických vězňů skupinka mladých osob
vysypává odpadkové koše a ničí zařízení autobusové
zastávky. Na místo byly okamžitě vyslány dvě hlídky
strážníků. Strážníci spatřili skupinu čtyř mladíků
ve věku 17 - 18 let. Strážníci dále zaregistrovali jednoho z nich, jak kope do skleněné výplně novinového
stánku umístěného poblíž autobusové zastávky. Dva
ze čtyř mladíků byli strážníky zadrženi na místě činu,
další dva, kteří se před strážníky dali na útěk, byli
strážníky zadrženi následně. Strážníci po bližším
ohledání zjistili nejen vysypané odpadkové koše, ale
i rozbitou skleněnou výplň novinového stánku,
a proto na místo přivolali hlídku Policie ČR, které
po jejím příjezdu případ předali.
Dne 9. listopadu ve 14.23 hod. oznámila telefonicky
paní, že v ul. Čs. armády skupinka pěti osob demoluje
zařízení telefonní budky. Strážníkům se po příjezdu
podařilo zadržet skupinku osob odpovídající popisu.
Ani jeden z pětice mladík ve věku 17 – 18 let nebyl
schopen hodnověrně prokázat svoji totožnost, a tak
byli předvedeni na Obvodní oddělení Policie ČR.
Případ má nyní v řešení Policie ČR.
Dne 9. listopadu v 17.47 hod. oznámila na tísňovou
linku paní, že parta čtyř mladíků rozbíjí stánek před
II. poliklinikou. Oznamovatelka dále strážníkům
sdělila popis osob a skutečnost, že osoby odchází
směrem k Aquaparku. Strážníkům se podařilo dva
ze čtveřice mladíků odpovídajících popisu zadržet
nedaleko železničního mostu. Protože mladící nebyli
schopni hodnověrně prokázat svoji totožnost, byli
strážníky převezeni k dalším služebním úkonům
na Obvodní oddělení Policie ČR. Městská policie
celý případ předala Policii ČR k dalšímu šetření.
Dne 15. listopadu v 10.40 hod. zavolal anonymně
občan na tísňovou linku, že na dětském hřišti

TEL.

318 624 245, 156

v Příbrami VII se pohybuje opilý muž a obtěžuje zde
přítomné rodiče s dětmi. Strážníci po příjezdu na místo
zjistili totožnost výše zmiňovaného muže, upozornili
ho na nevhodnost jednání, zákaz kouření a požívání
alkoholických nápojů v prostoru dětského hřiště
a z hřiště jej vykázali.
Dne 17. listopadu v 16.18 hod. zavolala strážníkům
ostraha supermarketu OBI, že zdržela zloděje.
Na místo se ihned dostavila hlídka strážníků, která
zjistila, že 36letý muž ukryl v batohu zboží v hodnotě
cca 1 800,- Kč a prošel s ním přes pokladnu
bez zaplacení. Protože muž již byl za obdobný trestný
čin v posledních třech letech odsouzen, předali jej
strážníci Policii ČR, která jeho protiprávní jednání
řeší ve zkráceném přípravném řízení.
Dne 19. listopadu ve 21.55 hod. zavolal na linku 156
muž a oznámil, že v ul. K Dolu Marie hoří kontejner.
Na místo okamžitě vyjela hlídka strážníků, která se
po příjezdu k hořícímu kontejneru zapojila do hašení
požáru, které již prováděl čtyřicetiletý muž. V krátké
době na místo také přijelo vozidlo hasičského
záchranného sboru a požár byl zlikvidován.
Dne 24. listopadu ve 12.19 hod. požádal telefonicky
o spolupráci strážníky Městské policie Příbram,
ve věci krádeže v obchodním domě PENNY, operační
důstojník Okresního ředitelství Policie ČR. Strážníci
po příjezdu na místo kontaktovali oznamovatelku
události, zaměstnankyni PENNY marketu, která
strážníkům sdělila, že přistihla dva mladíky ve věku
asi 18 let při krádeži elektroniky v hodnotě 1 399,- Kč.
Když se jim pokusila zabránit v krádeži, byla mladíky
fyzicky napadena, stejně jako její kolegyně, která se
mladíky snažila s kradeným zbožím zadržet u východu z prodejny. Strážníci ihned zjistili přibližný
popis pachatelů, který předali ostatním hlídkám
Městské policie Příbram a Policie ČR. Následně se
na místo dostavila hlídka Policie ČR, které strážníci
celý případ předali. Pátrání po pachatelích trestného
činu v okolí prodejny bylo neúspěšné a v současnosti
má případ v šetření Policie ČR.
Dne 26. listopadu v 16.45 hod. přišla na služebnu
paní, která byla společně se svým synem pokousána
psem. Paní strážníkům sdělila, že nechce podat trestní
oznámení na majitelku psa a odmítla i lékařské
ošetření pro sebe a svého syna. Paní pouze požádala
strážníky o pomoc při zjištění, zda je pes, který je
pokousal, zdravý. Strážníci kontaktovali majitelku
psa, která slíbila, že nechá psa co nejdříve vyšetřit
veterinářem a o výsledku vyšetření bude informovat.
Dne 27. listopadu dopoledne přinesla na Městskou
policii Příbram majitelka psa potvrzení, že pes je
zdravý a tuto informaci předala telefonicky i oznamovatelce.
JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

Město Příbram
zve širokou laickou i odbornou veřejnost na veřejnou prezentaci
Integrovaného plánu rozvoje města pro zónu Březohorského sídliště.
Prezentace se bude konat
dne 9. 12. 2008 od 17,00 hod. v estrádním sálu Kulturního domu v Příbrami.
Integrovaný plán rozvoje města byl zpracován s cílem získání dotace z Integrovaného
operačního programu a zahrnuje dva typy aktivit:
a) Revitalizace veřejných prostranství
b) Regenerace bytových domů
Bližší informace o IPRM jsou umístěny na www.pribram.eu v rubrice Integrovaný plán
rozvoje města.

Příbramští občánci narození v listopadu

Den otevřených dveří na Gymnáziu pod Svatou Horou
Přijďte se podívat na Gymnázium pod Svatou Horu, kde se koná 11. 12. 2008 od 9 do 13.30
hodin Den otevřených dveří. Dne 8. 1. 2008 od 16 do 18 hodin na Dni otevřených dveří rádi
přivítáme uchazeče o studium na naší škole a jejich rodiče. Tento den se stanete na hodinu
gymnazistou a vyzkoušíte si své pocity i některé znalosti a vědomosti. Budete moci navštívit
hodinu angličtiny, dějepisu, českého jazyka a uvolnit se v učebně informatiky či v chemické
laboratoři. Na dnech otevřených dveří škola prezentuje své obory, projekty, vybavení i své
možnosti a úspěchy. Průvodce po škole uchazečům a rodičům dělají stávající studenti,
odborné dotazy rádi zodpoví vyučující.
Gymnázium pod Svatou Horou nabízí pro žáky ZŠ tyto obory:
Zaměření všeobecné - šestiletý obor
Všeobecné zaměření je určeno pro žáky ze sedmých tříd ZŠ. Je vhodné pro zájemce o další
studium, především pro ty, kteří se nedokázali ke studiu rozhodnout již v páté třídě, případně pro ty žáky, u kterých se studijní předpoklady projevily až později, případně pro žáky
ze vzdálenějších obcí, pro které je dojíždění v šesté a sedmé třídě náročné. Studenti získají
všeobecný základ pro studium na VŠ. Zvládnutí standardního programového vybavení (Windows, OFFICE) je jednou z důležitých náplní předmětu informatika. Široká volba volitelných
předmětů umožní individuální zaměření s ohledem na zájmy a budoucí profesní orientaci.
Počet přijímaných žáků: 30. Při přijetí se přihlíží k prospěchu za 1. pololetí sedmé třídy
a výsledkům v testu všeobecných studijních předpokladů
Zaměření na živé jazyky-čtyřletý obor
V našem regionu se jedná o zcela ojedinělý typ gymnaziálního studia pro žáky z 9. tříd ZŠ.
První cizí jazyk (zpravidla angličtina) je vyučován pětkrát týdně českými učiteli i zahraničními lektory. Po dvou letech intenzivní jazykové přípravy je alespoň jeden z ostatních
předmětů vyučován nejen v českém, ale částečně i v anglickém jazyce. Druhým živým
jazykem může být angličtina, němčina, či francouzština, dobrovolně i ruština nebo španělština.
Kvalitní všeobecný základ, nadstandardní výuka cizích jazyků a zvládnutí standardního
programového vybavení je dobrým předpokladem pro studium na VŠ nejen v ČR, ale i
v zahraničí. Počet přijímaných žáků: 30. Přijetí bez přijímacích zkoušek na základě
prospěchu za 1. pololetí 9. třídy s přihlédnutím k výstupnímu hodnocení.
Gymnázium organizuje povinné kurzy, navíc výměny do Anglie a Německa, biologicko
ekologický kurz v Černé Hoře a tematické pobyty v přírodě. Žáci mají možnost
prohloubeného jazykového vzdělávání formou kroužků v cizích jazycích. Škola pořádá
videokonference do Anglie.
Gymnázium pod Svatou Horou, Balbínova 328, Příbram II, 261 01,
tel.: 318 621 935, 318 679 020, fax: 318679022, www.gshpb.cz

Beseda s názvem ,,Fotbalem proti zločinu“
Na projektu ,,Fotbalem proti zločinu“ se společně podílí 1. FK Příbram a město Příbram
v čele se starostou MVDr. Josefem Řihákem a manažerem prevence kriminality JUDr.
Milanem Fárou. Partnerem projektu je společnost Kovohutě Příbram, která se účastní
přímých setkání a zastupuje téma ekologie.
Ve středu 12. 11. 2008 naši školu navštívil tvůrce projektu marketingový ředitel 1. FK
Příbram Petr Větrovský, dva fotbalisté 1. FK Příbram a manažer prevence kriminality JUDr.
Milan Fára.
Děti se po úvodních slovech pozvaných osobností ptaly například na to, proč přibývá
na stadiónech agresivnějších hráčů, zda mají osobní zkušenost se zločinem, jaký byl poslední
zločin, jak se trestá nalezení drogy, jestli dostávají hráči stejný plat, když vyhrají i když
prohrají atd. Líbil se nám přístup besedujících k našim žákům. Vystupování sportovců bylo
kamarádské, působili na děti jako vzor a ne jako nedostupné osobnosti. Ochotně a citlivě
přijímali všechny dotazy. Líbili se nám informace o městské policii. Dobré srovnání - sport
(námět na využití volného času) a droga. Žáci besedovali více než hodinu a měli obrovskou
radost z plakátů, fotek a podpisů, které dostali. Těšíme se na druhou část projektu, která
proběhne formou návštěvy v areálu u Litavky. Za besedu, která u nás proběhla, bych chtěla
moc poděkovat.
Eva Kohoutová, metodik prevence Speciální školy Příbram

Provozní doba Aquaparku o Vánocích
22. 12.
23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1.
2. 1.
3. 1.
4. 1.

Bazén:
6 – 21,45 h.
6 – 21,45 h.
zavřeno
10 – 19,45 h.
10 – 19,45 h.
10 – 19,45 h.
10 – 19,45 h.
6 – 21,45 h.
6 – 21,45 h.
6 – 14,45 h.
10 – 19,45 h.
6 – 21,45 h.
10 – 19,45 h.
10 – 19,45 h.

22. 12.
23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1.
2. 1.
3. 1.
4. 1.

Sauna:
13 – 20,45 h.
13 – 20,45 h.
zavřeno
10 – 19,45 h.
10 – 19,45 h.
10 – 19,45 h.
10 – 19,45 h.
13 – 21,45 h.
13 – 21,45 h.
10 – 14,45 h.
13 – 20,45 h.
13 – 19,45 h.
10 – 19,45 h.
10 – 19,45 h.
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Starosta Josef Řihák se zúčastnil s Baráčníky slavnostního představení v Národním divadle.

Další dětské hřiště bylo postaveno na Komenského náměstí v Příbrami III.

Zástupci Skautů předali starostovi Josefu Řihákovi Čestnou medaili za zásluhy o skautské hnutí.

Slavnostního otevření nového chodníku a cyklostezky do Žežic se spolu se starostou Příbrami
MVDr. Josefem Řihákem zúčastnili předseda zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Jiří Papež (ODS), statutární zástupce dodavatele stavby - společnosti BES
Benešov Ing. Jaroslav Hřebík a předseda Osadního výboru Žežice Zdeněk Martinek.

Vypuštěním Hořejší Obory byla zahájena rekonstrukce oblasti Dvořákova nábřeží.

Na snímku jsou krasobruslařky z Bruslařského klubu Příbram s trenérkou Jitkou Charyparovou.

V pondělí 1. 12. přijal starosta Josef Řihák úspěšné krasobruslařky z Bruslařského klubu Příbram.

Příbramští volejbalisté v důležitém zápase porazili hráče Brna. Blahopřejeme!

OHK

PŘEDSTAVUJE SVOJE ČLENY

Raab Karcher - Příbram
Stavebniny a koupelnové studio Raab Karcher v Příbrami patří
k jedné z TOP poboček sítě stavebnin koncernu Saint Gobain
Building Distribution v ČR.
Nabízejí opravdu široký sortiment stavebních materiálů, nářadí,
vybavení, interiérů, obkladů, dlažeb, sanity a dalšího koupelnového vybavení. Spolu s dalšími 55 pobočkami tak tvoří jednu
z největších a nejdostupnějších sítí prodejen stavebnin v ČR.
Obchod v Příbrami je rozdělen do dvou samostatných prodejen. V první zákazníci naleznou sortiment stavebních materiálů a minimarket s nářadím a stavební chemií. Ve druhé pak rozsáhlou vzorkovnu koupelen s širokou nabídkou sortimentu pro koupelny a kuchyně.
Prodejny Raab Karcher nabízejí zákazníkům desítky tisíc certifikovaných výrobků domácích i zahraničních výrobců, 100% služby
na straně ochotného personálu, dopravu, poradenství, individuální
cenové nabídky na projekty, vizualizaci koupelen a fasád a další služby.
Základem firemní filosofie je spokojený zákazník, ochrana životního
prostředí a prosazování stavebních technologií, které pomáhají
k úsporám energií.
Firmu Raab Karcher založili před více než stopadesáti lety, v roce 1848,
v německém Falcku společníci Carl Raab a Carl Heinrich Karcher.
Původní obchod s uhlím později rozšířily další produkty jako dřevo,
stavební hmoty, topné oleje, chemické výrobky a další.
Od roku 1998 firma působila v rámci obchodní společnosti Stinnes AG, součásti koncernu VEBA.
Dne 1. 1. 2000 se stala novým majitelem skupiny Raab Karcher francouzská společnost Saint-Gobain, největší
distributor stavebních materiálů na evropském trhu.
Adresa: Husova 596, Příbram VI, 261 01, tel. 318 404 012, 724 505 148
Vedoucí střediska: Milan Císařovský, Otevírací doba: pondělí až pátek 6 - 17 h., sobota 7 - 12 h.

Jednání pracovní skupiny prevence kriminality
Další jednání pracovní skupiny prevence kriminality
se uskutečnilo 20. listopadu. Manažer prevence kriminality nejprve informoval o průběhu realizace projektů zařazených do Městského programu prevence
kriminality na rok 2008 (projekt rozšíření Městského
kamerového dohlížecího systému je těsně před
dokončením) a seznámil přítomné členy s hodnocením Koncepce prevence kriminality města na léta
2009 až 2011 (dále jen Koncepce), kterou město v září
předložilo MV ČR. Pracovníci ministerstva ocenili
kvalitně zpracovanou Koncepci a vyzdvihli především konkrétně navržená opatření ke snížení trestné
činnosti a zvýšení bezpečnosti ve městě, a přesně
stanovené termíny realizace jednotlivých projektů
(z tohoto pohledu byla Koncepce města Příbram hodnocena jednoznačně mezi nejlepšími). Prioritami
Koncepce je snížení majetkové trestné činnosti
(snížení počtu vykradených vozidel), práce s dětmi
a mladistvými (pachateli protiprávního jednání nebo
jako potencionální pachatelé trestné činnosti), zvýšení
pocitu bezpečí občanů, podpora města Příbram
subjektům zabývajícími se prevencí a poskytování
poradenství seniorům.
Dále se členové pracovní skupiny zabývali jednotlivými projekty, které budou zařazeny do Městského
programu prevence kriminality na rok 2009. Na základě aktuální analýzy kriminality ve městě
a v souladu s Koncepcí se plánuje do Městského
programu prevence kriminality na rok 2009 mimo
jiné zařazení následujících projektů: Zkvalitnění
osvětlení stávajících parkovacích ploch, Rozšíření
městského kamerového dohlížecího systému (oba
projekty mají především přispět ke snížení majetkové
trestné činnosti a zvýšení pocitu bezpečí občanů),
rozšíření skateparku (umístění nových překážek,
půjčovna vybavení pro sociálně slabší, škola pro začátečníky), vydávání preventivně – informačních materiálů zaměřených na snížení počtu vykradených
vozidel, děti a mládež, domácí násilí, gamblerství,
seniory apod., Prázdninový pobyt pro sociálně handicapované děti atd. Na převážnou část výše uvedených
projektů prevence kriminality máme možnost získat
státní dotaci a doufám, že budeme minimálně stejně
úspěšní jako v letošním roce, kdy jsme obdrželi

na 4 projekty dotaci ve výši 842 000,- Kč.
Dirtová dráha pro kola
V areálu skateparku Příbram se na podzim realizovala
výstavba dirtové dráhy pro horská kola, kterou za pomoci sponzorů a především svépomocí provádělo
občanské sdružení TOADSTOOL, které má areál
skateparku od města Příbram v pronájmu. Občanské
sdružení požádalo v rámci dokončení projektu ještě
v letošním roce město Příbram o finanční příspěvek
na stavební úpravy bagrovací technikou v hodnotě
20 000,- Kč. Město Příbram žádosti vyhovělo a z rozpočtu města výše uvedenou částku uvolnilo (z financí
určených na realizaci projektů prevence kriminality).
Dráhu pro horská kola bude moci veřejnost využívat
zcela zdarma, a to i celoročně (v zimě při dostatku
sněhu pro jízdu na snowboardu). Vedení města oceňuje aktivity TOADSTOOL, o. s., kterými rozšiřuje
možnosti mladých lidí využívat svůj volný čas a předpokládá, že se brzy areál skateparku stane oblíbeným
místem pro sportovní aktivity příbramských
teenagerů.
Preventivně – informační materiály k drogové
problematice
Město Příbram ve spolupráci s K-centrem Magdalena
Příbram zpracovává preventivně informační materiály
zaměřené na protidrogovou prevenci (Postup
při nalezení injekční stříkačky, Jak se zachovat
při tom, když mi někdo nabídne drogu, atd.). Materiály
budou využívány při primární protidrogové prevenci
realizované v příbramských školských zařízeních
K-centrem Magdalena Příbram a strážníky Městské
policie Příbram, a dále budou k dispozici veřejnosti
v Infocentru MěÚ Příbram, na služebně městské policie, ve školách atd. Na přípravě preventivně informačních materiálů, které budou za finanční podpory
města Příbram vytištěny do konce roku 2008,
spolupracuje s odborníky z K-centra Magdalena
Příbram manažer prevence kriminality města JUDr. Fára.
MVDr. Josef Řihák
předseda pracovní skupiny prevence kriminality

Novinky z Bruslařského klubu Příbram

Krasobruslaři a krasobruslařky Bruslařského klubu Příbram vstoupili v průběhu měsíce října do další závodní
sezóny. Do současné doby stihli několik závodů v rámci Českého poháru a Poháru ČKS a jeden zahraniční
start absolvovala reprezentantka České republiky Hana Charyparová a také oba týmy synchronizovaného
bruslení DAISIES a PÁŽATA.
Úřadující vicemistryně republiky Hana Charyparová zahájila novou sezónu účastí na mezinárodní soutěži ISU
Karl Schäffer Memorial ve Vídni, kde v konkurenci 21 závodnic ze 17 zemí celého světa, obsadila po nepovedených výkonech a krátkém programu i volné jízdě celkovou 19. příčku, když v soutěži zvítězila současná
mistryně Evropy a vicemistryně světa Caroline Kostner.
Mistryně České republiky, juniorský tým synchronizovaného bruslení DAISIES, se zúčastnily soutěže Zwinger
Pokal v Drážďanech, kde po prvním místě v krátkém programu obsadily celkovou druhou příčku. Tým
PÁŽATA v kategorii mladšího žactva obsadil v Drážďanech třetí místo.
Na Velké ceně Hradce Králové se našim krasobruslařům také dařilo, v kategorii seniorek obsadila Hana Charyparová 2. místo, Jana Jechová mezi žačkami dokonce zvítězila, Martin Žáček skončil druhý mezi mladšími
žáky a sbírku předních umístění doplnila šestým místem mezi mladšími žačkami Liana Vasilišinová.
Na Velkou cenu Mladé Boleslavi nebude příliš v dobrém vzpomínat Hana Charyparová, která po třetím místě
v krátkém programu totálně pokazila volnou jízdu a skončila na šesté pozici z dvanácti zúčastněných seniorek.
Medailové umístění si však zopakovala Jana Jechová třetím místem v kategorii žačky, dále Martin Žáček
obsadil nepopulární čtvrtou příčku mezi mladšími žáky a Markéta Ševčíková byla šestá ze třiceti startujících
nejmladších žaček
Na dalších soutěžích, a to v Havířově, získala již třetí medaili Jana Jechová, tentokrát stříbrnou, na závodech
ve Slaném obsadila Adéla Bysterská čtvrtou příčku mezi mladšími nováčky.
Měsíc prosinec bude pro členy Bruslařského klubu velmi bohatý na události. Nejprve od 5. prosince proběhne
v Třinci Mezinárodní mistrovství republiky v krasobruslení za účasti sportovců z České republiky, Slovenska
a Polska, na které se kvalifikovala Hana Charyparová. O víkendu 13. - 14. 12. 2008 je BK Příbram organizátorem tradičního Příbramského Kahanu. Soutěže proběhnou na Zimním stadionu v Příbrami, v sobotu v synchronizovaném bruslení a v neděli v krasobruslení nejmladších adeptů krásného bruslení. Svou účast
na soutěžích „synchra“ přislíbily všechny přední týmy z České republiky od nejmladších kategorií až
po seniorské týmy.
Na čtvrtek 18. 12. 2008 v 18 hod. připravuje Bruslařský klub Příbram uvedení premiéry nového programu
lední revue, tentokrát pod názvem „Když je čas Vánoc“, ve kterém se představí všichni bruslaři pořádajícího
klubu, dále také účastníci kurzů bruslení pro nejmenší a jako překvapení také hosté, kteří budou pro diváky
jako vánoční překvapení. Samozřejmě jako tradičně je připraveno také představení pro školy následující den
od 9:00 hod. Předprodej vstupenek na představení 18. 12. bude probíhat v Dětském zábavném centru Šneček
v Obchodním centru Skalka a v prodejně VS Sport na zimním stadionu. Ceny vstupenek jsou 50,- Kč dospělí,
30,- Kč děti do 15 let a důchodci, 120,- Kč rodinné vstupné pro dva dospělé a max. dvě děti.
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Vážení čtenáři,
s prosincovým číslem Kahanu se zcela
jistě přibližujeme ke svátečním vánočním dnům, které se nám připomínají
na každém kroku. Já se vánočním firemním akcím budu věnovat na konci svého sloupku.
Již v několika číslech Kahanu líčím naši snahu o zachování celní pobočky v Příbrami,
kterou jsem snad již dostatečně představila. Všichni významní politici se vyjádřili
záporně, jen JUDr. Dundáčková to zatím nevzdala ani po neúspěšné interpelaci
ministru Kalouskovi. Zařadila bod příbramské celnice na jednání poslanecké sněmovny, tak budeme držet
palce, neboť sněmovna má v těchto dnech na programu „důležitější“ rozhodování. A společně s panem
starostou jsme informovali o situaci nového středočeského hejtmana MUDr. Ratha. Pokud ani tyto
poslední kroky nepomohou, můžeme se od 1. ledna 2009 “těšit” na dojíždění do Benešova nebo jiných
měst, kde celní úřad nebo pobočku mají.
V polovině listopadu uspořádala Okresní hospodářská komora v Příbrami již pátý kuželkový turnaj
v Kovohutích. Letošní vítězství obhájil Jan Ježek – Energon, s. r. o., druhé místo též z loňska obhájila
Alena Šlencová – Asoft Computer a na třetí příčce se umístil Ing. Lukáš Vohanka – GEU.
Na turnaji se podobně jako každý rok sešlo kolem 35 podnikatelů a hostů, kteří bojovali o zlatou minci
Ševčínského dolu, kterou do turnaje věnoval již tradiční partner akce Česká spořitelna, a. s., pobočka
Příbram. Výkony byly poloprofesionální i amatérské, ale vždy vítězí dobrá atmosféra setkání. Šestý
ročník plánujeme na 13. listopadu 2009.
V prosinci připravujeme ještě dva semináře. Dne 16. 12. v Knihovně Jana Drdy to bude schůzka ředitelů
odborných škol a učilišť a zaměstnavatelů v regionu na téma „Možnosti spolupráce odborných škol
a zaměstnavatelů na tvorbě školních vzdělávacích programů“. Zvláště bych chtěla vyzvat zaměstnavatele ve všech oborech činnosti, kteří mají zájem spolupracovat se školami při získávání budoucí
pracovní síly, že mají možnost aktivně se zapojit do tvorby vzdělávacích programů a propojit např. praxi
žáků přímo s požadavky firem. Na této schůzce budou přednášet odborníci z Národního ústavu
odborného vzdělávání Ing. Vencovská a Ing. Husová.
Hned následující den 17. 12. se budeme věnovat tématu „Připravované změny v INTRASTATU
v r. 2009“ s oblíbeným metodikem Intrastatu z ČSÚ JUDr. Krátkým a proběhne i krátké představení Uni
Credit Bank.
Od ledna 2009 nastanou změny v celé řadě zákonů, ke kterým připravujeme semináře.
Dne 22. 1. „Nový zákon o nemocenském pojištění účinný od 1. 1. 2009“ – lektor Mgr. Eva Bolcková
z ústředí ČSSZ, 28. 1. „Novela zákona o DPH od 1.1.2009“ – lektor Jana Bakovská, metodik DPH
z Finančního ředitelství v Praze, 12. 2. „Zákoník práce v roce 2009“, lektor Mgr. Pavel Říčka, advokát.
Na OHK Příbram provádíme kompletní služby ověřovatelské kanceláře CZECH POINT - výpisy
z trestního rejstříku, obchodní a živnostenské rejstříky a výpisy z katastru nemovitostí.
Cena za první stránku výpisu je 70 Kč a za každou další stránku 50 Kč. Úřední hodiny jsou pondělí,
středa, čtvrtek od 8 do 15 hodin a úterý od 8 do 12 hodin.
Ohlédnutí za akcemi v členském základně. Firma QUICK-SERVIS, spol. s r. o. , která je držitelem
Certifikátu ISO 9001:2001 a zabývá se převážně prodejem a servisem svařovací techniky, měla 3. 11.
k dispozici nový předváděcí vůz ESAB demo Bus, ve kterém představila nejen novinky ESAB, ale
předvedla zájemcům i praktické ukázky svařování.
Dne 13. 11. se na Obchodní akademii v Příbrami konal již 11. regionální veletrh fiktivních firem.
Letos se na veletrhu sešel rekordní počet firem a veletrh byl jak jinak než úspěšný.
V Galerii v Potoční ulici můžete navštívit výstavu fotografií Václava Chvála – Příbramské stolové
hory, jejíž vernisáž se konala 20. 11.
No a jelikož jsem v závěru, chtěla bych připomenout některé vánoční firemní akce našich firem, které
pořádají pro své zaměstnance a obchodní partnery. Společnost GS Partner, s. r. o., pozvala své hosty
na představení Carmen do Karlínského divadla, CK Andante pořádá v píseckém hotelu Bílá růže příjemný chorvatský večer, firma ZAT, a. s., zve do Stavovského divadla na představení David a Goliáš , firma
J.K.R., s. r. o., do Divadla bez zábradlí na představení Jakub a jeho pán a firma Autometal, s. r. o.,
Zalužany pořádá již svůj 2. firemní ples. Mnoho dalších firem, jako např. Halex Schauenberg, ocelové
konstrukce, s. r. o., pořádají tradiční předvánoční výroční schůze pro své zaměstnance.
Za OHK Příbram bych všem firmám i jejich zaměstnancům chtěla popřát hlavně klidné a pohodové
Vánoce mezi svými nejbližšími oproštěné od dopadů současné ekonomické krize i politických bojůvek.

Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram

Okresní hospodářská komora, Příbram I, Tyršova 106, Zámeček-Ernestinum,
tel: 318 627 784, www.ohkpb.cz

Rizika vánočních nákupů

Začal poslední měsíc roku a všichni se již těšíme na společně strávené chvíle u vánočního
stromečku se svými blízkými, doplněné spoustou dárků.
Bohužel mezi námi žije celá řada nepoctivých lidí, kteří parazitují na skutečnosti, že lidé jsou
před Vánocemi roztěkaní. Tito lidé využívají skutečnosti, že při vánočním shonu, kdy
vybíráme často i ve stresu zboží z velké nabídky, nevěnujeme dostatečnou pozornost svým
taškám, kabelkám, peněženkám nebo již nakoupeným dárkům. Těmto nepoctivcům říkáme
kapsáři. Kapsáři většinou útočí na místech, kde je mnoho lidí, u stánkových prodejců,
v obchodních nákupních centrech, v prostředcích hromadné dopravy, na nádražích, letištích,
v metru. Většinou jsou organizovaní a v nemalém počtu případů využívají ke krádežím děti.
Samotná krádež bývá blesková, zloději ji mají většinou předem nacvičenou. Mají často
připraveny i varianty, jak nepozorovaně odvést vaši pozornost, případně výmluvu, že oni
krást vůbec nechtěli. Nedávejte zlodějům příležitost, neulehčujte jim “ jejich“ práci. Buďte
opatrní, dívejte se více kolem sebe a svůj majetek si pečlivě hlídejte. Okradení bývá nejen
rychlé, ale hlavně nepozorované, takže okradený člověk zjistí krádež většinou až za delší
dobu, a to na zcela jiném místě, než kde k ní došlo. O pachateli a jeho popisu tak často nemá
ani potuchy.
Pokud jste u bankomatů, v peněžních ústavech, nedávejte na odiv velké sumy peněz nebo
cenné věci. Ztráta peněz není jediným důsledkem vaší neopatrnosti, můžete přijít o doklady,
kreditní karty, klíče od bytu, od auta nebo jiné cennosti. Pro pořádek jen znovu připomínáme
bezpečnostní opatření proti zneužití platebních karet. PIN kódy mějte vždy mimo peněženku,
nejlépe na úplně jiném místě, než máte kartu a peníze.
V případě zjištěné krádeže dokladů nebo platební karty učiňte bezpečnostní opatření
ve smyslu blokace karty a oznámení krádeže dokladů na policii. Policisté se setkávají
s případy, kdy pachatel provede neoprávněný výběr přes kartu nebo zneužije odcizených či
nalezených dokladů k další trestné činnosti. Proto občanský průkaz nikdy nedávejte jako
zástavu.
Závěrem několik praktických rad, jak snížit riziko okradení:
- Svá zavazadla nespouštějte z dohledu.
- Při ukládání zboží do zavazadlového prostoru vozidla mějte své věci, zavazadla stále
na očích.
- Tašky či batohy, kde máte uloženy peníze a jiné cennosti, nenoste na zádech, kam nevidíte.
- Kabelky mějte pokud možno těsně u těla, jejich zapínání směřujte dopředu a bezpečnost
podpořte tím, že rukou držíte zapínání. Méně tím zloděje vyzýváte a navíc mu ztěžujete
provedení krádeže.
- Pokud v obchodě uložíte zavazadlo do nákupního koše, mějte je stále na očích.
- Nesete-li zavazadla a balíčky, mějte kabelku mezi tělem a těmito předměty.
- Peníze u mužů je lepší uložit do náprsní kapsy nebo uzavíratelné kapsy, nikoliv však
do zadní kapsy kalhot.
- Ženy, nenechávejte peněženky navrchu tašek a kabelek, nenoste je v průhledných taškách či
síťovkách.
- Nenoste své osobní doklady v peněženkách.
- Identifikační čísla platebních karet mějte uložena odděleně od samotné karty.
Vedle nebezpečí, že budete při vánočních nákupech okradeni kapsáři, existuje další riziko,
a to krádeže věci z vozidla zaparkovaného před nákupním centrem. Právě majetková trestná
činnost, především krádeže věcí z vozidel, trápí v současnosti Příbram. V souvislosti
s vánočními nákupy a otevřením dvou nových obchodních domů (OBI a TESCO) Vás chci
upozornit na výše uvedené riziko. Existuje několik možností, jak preventivně riziku krádeže
věcí z vozidel předcházet:
- žádné věci nenechávejte na viditelném místě v autě, přímo tím přitahujete zloděje,
- do vozidla je výhodnější nainstalovat přenosná autorádia (při opuštění vozu je můžete
vyjmout a odnést),
- zamykejte vždy své auto, zkontrolujte uzamčení vozidla a uzavření oken,
- nechte si nainstalovat elektronická zařízení (prostorová čidla, sirény, elektronické čipy
apod.), které signalizují vniknutí do vozidla vč. nalepení bezpečnostních fólií na okna vozu.
JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

Plaťte za vodu méně!

Od 13. října 2008 mohou zákazníci společností skupiny Veolia Voda, kteří
platí vodné a stočné složenkou, využít nové služby a zaplatit svou složenku
na jednom ze 4500 terminálů SAZKY (kromě terminálů na pobočkách
České pošty).
Výhodou této služby je pouze 15korunový poplatek, který se nemění ani
podle výše placené částky. Pro provedení platby stačí předložit čárový kód
umístěný v příloze faktury. On-line terminály společnosti SAZKA jsou navíc
snadno dostupné – v supermarketech, večerkách, sázkových kancelářích
nebo čerpacích stanicích otevřených i ve večerních hodinách nebo nonstop.
Možnost využít tohoto způsobu úhrady faktury mají tedy i zákazníci
Mgr. Jitka Charyparová v menších městech a na venkově.

- pokračování z první strany
V areálu dolu Anna se uskuteční jízdy důlním vláčkem vánočně
vyzdobenou Prokopskou štolou spojené s vánoční nadílkou
dětem u nejhlubší jámy březohorského rudního revíru. Během
prohlídek podzemí průvodci seznámí s vánočními tradicemi
a zvyky horníků. Připomenou dobu, kdy si horníci, fárající
na Štědrý den, vytvořili sváteční atmosféru vánoční výzdobou
svých pracovišť. Termín hromadné návštěvy je vhodné předem
objednat. Rodiny či jednotlivci mohou přijít kdykoliv.
Symbolické vstupné činí 10 Kč. Kulturní program v cáchovně
dolu Anna zpestří svým vystoupením každé dopoledne též žáci
a učitelé Základní umělecké školy Antonína Dvořáka v Příbrami. Při této akci Hornické muzeum Příbram přivítá pravděpodobně jako vloni opět stotisícího návštěvníka, na kterého čeká
upomínkový dárek.
A co je pro mne osobně nejdůležitější? Nejdůležitější je zdraví.
Již jsem si zvykl, že zpravidla nebývá sníh. Nedovedu si ale
představit tyto svátky bez vánočního stromečku, vystaveného
betlému, štědrovečerního kapra, hraní koled s dcerou Janou,
setkání s nejbližšími, letos poprvé i s vnučkou Kristýnkou.
Nebude scházet ani vzpomínka na ty, co nás navždy opustili,
a návštěva Svaté Hory. Před tím rovněž poděkuji všem svým
kolegům za celoroční práci pro Hornické muzeum.“
Dalším osloveným byl ředitel Divadla A. Dvořáka Příbram
Petr Bednář, který na naše otázky řekl:
„Pro své diváky připravilo příbramské divadlo řadu dárků
v podobě představení a koncertů. Kromě repríz oblíbených
představení Hrdý Budžes, Drobečky z perníků, Penzion pro svobodné pány uvedeme v české premiéře komedii chorvatského
autora Miro Gavrana Otelo ze Susaku. V režii Milana Schejbala
a za účasti autora se tu představí téměř celý příbramský herecký
soubor. Samotný čas kolem Vánoc bude ve znamení tradičních
vánočních koncertů Ginevry a Big Bandu Příbram. Mimořádnou akcí pro děti a rodiče jsou v sobotu 21. prosince Vánoce
v divadle. Celý den bude ve znamení pohádek, soutěží a vánoční
nálady. Vánoce v divadle se budou odehrávat téměř ve všech

prostorách divadla, před divadlem a v kině. Bude zde výstava
betlémů, předvádění řemesel souvisejících s Vánocemi, kterých
se mohou děti přímo účastnit, ale i živé ryby – no prostě vše, co
k Vánocům patří a co máme rádi. V prosinci přivítáme v divadle
také legendární skupinu Javory a Jarka Nohavicu. Oba večery
zcela určitě zpříjemní vánoční pohodu a dovolí nám zapomenout na běžné starosti všedního dne. Mezi Štědrým dnem a Silvestrem, pro chvíle téměř sváteční, jsme připravili večer světových muzikálových melodií v podání významných interpretů.
Nechci tomu přikládat žádnou symboliku, ale se starým rokem
se rozloučíme derniérou představení Donaha! Kromě toho
budeme také hrát odpoledne na Malé scéně, tentokrát představení Dvacet tisíc mil pod mořem. Večer přivítáme Nový rok
v Estrádním sále se skupinou A je to! Vstupenka na Silvestrovskou zábavu zahrnuje jako každý rok i silvestrovské menu. Chtěl
bych nejen našim divákům, ale i všem Příbramákům popřát
hezké Vánoce a v novém roce, samozřejmě kromě pevného zdraví, i řadu krásných pocitů při odchodu z divadla.
Pro mne osobně je nejdůležitější, mít Vánoce s kým trávit.
Představit si je nedovedu bez netrpělivého očekávání reakcí
nad dárky, které jsem s láskou a mnohdy i trochou škodolibosti
kupoval.“

nositelem hornických tradic, tedy i hornických vánočních
zvyků, a podle toho vypadá i jeho kulturní nabídka: Tradiční
Štědrovečerní vytrubování je od 17.30 hodin před kostelem sv.
Vojtěcha na Březových Horách 24. prosince. Na druhý svátek
vánoční 26. prosince připravil spolek Vánoční pochod s dětmi
Mariánskou štolou od 16 hodin a poté následuje posezení
při koledách v hornické hospůdce „Na Marii“.
Následující den pak návštěvníky čeká Rybova Česká mše
vánoční v provedení Příbramského smíšeného sboru pod vedením sbormistra Zdeňka Fouse v kostele sv. Vojtěcha od 19 hod.
A závěr roku můžete s členy Spolku Prokop prožít na tradičním
Silvestrovském pochodu dne 28. prosince. Pochod začíná na dole
Marie v 9 hodin, odkud se účastníci odvezou na Lázský rybník,
kde je bude čekat lázský vodník.
- str -

V našem miniseriálu nemůže chybět ani ředitelka Galerie
Františka Drtikola Hana Ročňáková: „V Galerii Františka
Drtikola pořádáme tradiční prodejní výstavu uměleckých řemesel. Pozvali jsme na ni několik šperkařů, výtvarníka, který nabízí
vázy a misky z břidlice, textilní výtvarnice, v jejichž sortimentu
jsou hračky, oděvy a oděvní doplňky, tašky, ubrusy a prostírání.
Vystaveny budou originální práce ze dřeva, prodávat budeme
také ručně vyráběné svíčky z přírodních surovin. Výstava je
otevřena denně od 9 do 17 hodin.
A z té osobní roviny: Nejdůležitější je, abych měla vedle sebe
svoje nejbližší, rodinu. Potom se teprve pro mne Vánoce stávají
svátkem se vším, co si navzájem lidé v tyto dny přejí: šťastné,
veselé, spokojené, radostné...“
foto: archiv GFD

A na závěr z kalendáře Spolku Prokop. Spolek je skutečně

PROSINEC 2008
Pondělí 1. prosince 2008
ES: Malicher – prodejní trhy (pronájem)
PS: Top Moravia – prezentační akce (pronájem)

Čas

SK

PDP/min

vstupné Kč

9:00 – 17:00
9:00 – 18:00

Pátek 28. 11. až
Úterý 2. 12.
20:00
vstupné 90 Kč

Úterý 2. prosince 2008
ES: Taneční – Jiří Dohnal (pronájem)
PS: Top Moravia – prezentační akce (pronájem)

19:00
9:00 – 18:00

Středa 3. 12. až
Pátek 5. 12.

Středa 3. prosince 2008
PS: Top Moravia – prezentační akce (pronájem)
MS: Penzion pro svobodné pány

20:00
vstupné 90 Kč

9:00 – 18:00
19:00

110

Čtvrtek 4. 12.
17:30 a 20:00

9:00 – 18:00

Pátek 5. 12.

19:00
19:00 − 22:00

16:00

Neděle 7. prosince 2008
VS: Saxana dětem (možnost zakoupení volných vstupenek)
PS: Taneční pro dospělé – František Mochán (pronájem)

15:00
19:00 – 21:30

D

60

80

15:00
vstupné 80 Kč

9:00 – 18:00

Úterý 9. prosince 2008
VS: Jaromír Nohavica – koncert
ES: Taneční – Jiří Dohnal (pronájem)
PS: Top Moravia – prezentační akce (pronájem)

19:00
19:00
9:00 – 18:00

120

10:00
15:30

*)

370

Středa 10. prosince 2008
VS: Otelo z ostrova Susaku – veřejná generálka
ES: Posezení u hudby
Občanské sdružení zdravotně postižených (pronájem)
PS: Top Moravia – prezentační akce (pronájem)

50

19:00

P

*)

130

9:00 – 13:00
9:00 – 18:00

Pátek 12. prosince 2008
VS: Otelo z ostrova Susaku
(možnost zakoupení volných vstupenek)
MS: Hrdý Budžes
ES: Taneční – Věneček - František Mochán (pronájem)

19:00
19:00
20:00

F, E

*)

130

165

190

20:00

8:30 – 13:00
19:00 – 21:30

19:00

80

320

20:00
vstupné 80 Kč

V efektně natočeném thrilleru od režiséra Disturbie prchá sympaťák Shia LaBeouf před FBI i námořnictvem.
Kdosi z něj totiž udělal teroristu.

Čtvrtek 11. 12.

Filmový klub Příbram uvádí
Slepé lásky

19:00
9:00 – 13:00

150

20:00
vstupné 70 Kč
členové FK 45

Dokumentární pohled slovenského režiséra do světa, ve kterém lidé sice nevidí, ale sní a milují úplně stejně jako ostatní.

Pátek 12. 12. až
Neděle 14. 12.

Vítězný snímek letošního karlovarského festivalu
Děti noci

20:00
vstupné 80 Kč

Martha Issová a Jiří Mádl v romanci mezi chátrajícími karlínskými činžáky a nonstopy.

Neděle 14. 12.

Dětský bijásek uvádí Michala Nesvadbu
Michal je kvítko

17:30 a 20:00

15

Michal Nesvadba, bez ohledu na počasí i roční období dokáže, že během představení rozkvete celé jeviště. Mění nejen scénu,
ale i sám sebe. Roztančí sál v různých rytmech třeba letní plážové Samby, tančit tak budou nejen děti, ale i květiny!

Premiéra nové „bondovky“
Quantum of Solace

15

Daniel Craig je pořád stejný drsňák, protože Quantum of Solace začíná zhruba dvě minuty po posledním záběru Casina.

15

Premiéra nové „bondovky“
Quantum of Solace
Daniel Craig je pořád stejný drsňák, protože Quantum of Solace začíná zhruba dvě minuty po posledním záběru Casina.

19:00
9:00 – 17:00
9:00 – 13:00

90

Neděle 21. 12.

Vánoce v divadle
Při příležitosti této akce budeme v kině promítat pásma krátkých
pohádek.

120, 110

11:00
13:00
15:00
vstupné volné
Pondělí 22. 12. a
Úterý 23. 12.

Premiéra české komedie z prostředí reklamní agentury
Vy nám taky, šéfe

19:00
9:00 – 17:00
9:00 – 13:00

180

130

19:00
17:00

180

130

9:00 – 17:00
10:00 a 14:00

30
70

19:00

180

130

19:00

150

190, 170

19:00

95

130

13:00
16:00
19:00 - 02:00

120
180

120
130
490

12

20:00
vstupné 90 Kč

Nová česká komedie se odehrává v atraktivním prostředí reklamní agentury Mráz Media, vedené schopným managerem
Ivanem Mrázem, který právě nabírá nové zaměstnance do svého týmu (Václav Vydra).Hrají: Václav Vydra, Mahulena Bočanová, Ljuba Krbová, Anna Polívková, Jiří Langmajer, David Kraus, Sandra Nováková, Iva Janžurová…

Čtvrtek 25. 12. a
Pátek 26. 12.

Premiéra české komedie z prostředí reklamní agentury
Vy nám taky, šéfe

17:00 a 19:00
vstupné 90 Kč

Nová česká komedie se odehrává v atraktivním prostředí reklamní agentury Mráz Media, vedené schopným managerem
Ivanem Mrázem, který právě nabírá nové zaměstnance do svého týmu (Václav Vydra). Hrají: Václav Vydra, Mahulena
Bočanová, Ljuba Krbová, Anna Polívková, Jiří Langmajer, David Kraus, Sandra Nováková, Iva Janžurová…

Sobota 27. 12. až
Úterý 30. 12.

Neděle 21. prosince 2008

PROSINEC 2008

15

130

Pátek 19. prosince 2008

Vánoce v divadle
MS: Strašidýlko z Metrwillu

15

vstupné 90 Kč

Čtvrtek 18. prosince 2008

VS: Vánoční koncert Ginevry
ES: Ravak (pronájem)

CZ

Premiéra amerického thrilleru
Oko dravce

20:00
vstupné 90 Kč

Středa 17. prosince 2008

VS: Vánoční koncert Ginevry
ES: Good Way – prodejní trhy
PS: Mark 9 – prezentační akce (pronájem)

Když se animovaní šimpanzi dostanou do vesmíru,
jsou na pořadu dne samé Opičárny.

Úterý 9. 12. a
Středa 10. 12.

Úterý 16. 12. až
Neděle 21. 12.

Úterý 16. prosince 2008

VS: Česká mše vánoční
ES: Good Way – prodejní trhy
PS: Mark 9 – prezentační akce (pronájem)

Premiéra animované pohádky
Vesmírní opičáci

Originálnější tragikomedii o starostech s dospíváním jste
zaručeně ještě neviděli.

Středa 18. 12.

VS: Drobečky z perníku
PS: Mark 9 – prezentační akce (pronájem)

Po skončení ﬁlmové pohádky (Štaﬂík a Špagetka) Mikuláš, Čert a Anděl předají dětem
mikulášskou nadílku od jejich rodičů.

Premiéra tragikomedie
Juno

Pondělí 15. prosince 2008
VS: Javory – koncert

Mikuláš v kině

20:00
vstupné 80 Kč

vstupné 145 Kč

Neděle 14. prosince 2008
PS: Tuzeksový veletrh
PS: Taneční pro dospělé – František Mochán (pronájem)

12

Trhák letošního léta. Okouzlující ﬁlmová adaptace slavného muzikálu. V hlavní roli Meryl Streepová a Pierce Brosnan.

Sobota 6. 12. a
Neděle 7. 12.

10:30

Sobota 13. prosince 2008
ES: Taneční – Věneček - Jiří Dohnal (pronájem)

Hudební komedie s písničkami ABBY
Mamma Mia!

9:00 – 18:00

Čtvrtek 11. prosince 2008
VS: Otelo z ostrova Susaku
(možnost zakoupení volných vstupenek)
ES: Pragoreal (pronájem)
PS: Top Moravia – prezentační akce (pronájem)

Trhák letošního léta. Okouzlující ﬁlmová adaptace slavného muzikálu.
V hlavní roli Meryl Streepová a Pierce Brosnan.

vstupné 30 Kč
Sobota 6. 12. a
Neděle 7. 12.

Pondělí 8. prosince 2008
PS: Top Moravia – prezentační akce (pronájem)

12

Hudební komedie s písničkami ABBY
Mamma Mia!

vstupné 90 Kč

Pátek 5. prosince 2008
ES: Taneční – František Mochán (pronájem)
MS: Petr, Oto a Já (pronájem)

15

Legendě o kruté čachtické paní koupající se v krvi mladých dívek se podívá na zoubek velkoﬁlm režiséra Juraje Jakubiska,
který nám slibuje úchvatnou výpravu, vynikající herecké obsazení a takřka detektivní příběh.

120

Čtvrtek 4. prosince 2008
PS: Top Moravia – prezentační akce (pronájem)

Nejnovější ﬁlm Juraje Jakubiska
Bathory

19:00
vstupné 80 Kč

12

Premiéra pokračování romantického muzikálu
Muzikál ze střední 3: Maturitní ročník

15

Teenageři, kteří si oblíbili předchozí díly, by měli využít příležitosti, a zajít se na ﬁlm podívat do kina, protože režisér Kenny
Ortega se nechal slyšet, že si chce dát pauzu, ne-li dokonce tímto dílem slavnou „ságu“ uzavřít.

Pondělí 22. prosince 2008
VS: Vánoční koncert Ginevry

Od 31. 12. 2008 do 5. 1. 2009 kino nehraje.

Úterý 23. prosince 2008
VS: Vánoční koncert Big Bandu Příbram

Sobota 27. prosince 2008
FO: Vánoční turnaj ve stolním hokeji Stiga

8:00 – 18:00

Neděle 28. prosince 2008
VS: Večer světových muzikálů

VS: Velká scéna
MS: malá scéna

Středa 31. prosince 2008
MS: Dvacet tisíc mil pod mořem
VS: Donaha! – derniéra
ES: Silvestr 2008

ES: estrádní sál
PS: přednáškový sál

KI: kino
SK: předplatitelská skupina

PDP: předpokládaná délka představení
FO: foyer velké scény
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