
S T A L O S E

Romantický pohled na zasněžený
altánek na Hořejší Oboře.

Hornické muzeum Příbram opět
vystavovalo betlémy. Výstava
přilákala malé i velké návštěvníky. 

Díky studentkám SZŠ Příbram mohly
děti hospitalizované v příbramské
nemocnici oslavit Mikuláše.

Starosta MVDr. Josef Řihák předal
ceny nejlepším fotbalistům 1.FK
Příbram v podzimní části 1. ligy.

Titulní stranu lednového vydání měsíčníku Kahan
každoročně věnujeme příbramským zastupitelům. 
I tentokrát jsme jim položili několik otázek. 

1. Co přejete příbramským občanům v roce 2010?
2. Co podle Vašeho názoru toto město nejvíce potřebuje?
3. Které místo v Příbrami je z Vašeho pohledu nejzají-
mavější? Kam rádi chodíte?

Ing. Antonín Bartoň (KSČM):
1) Nejen Příbramákům, ale všem přeji dostatek pracov-
ních příležitostí, to především, ale také dostavěnou
nemocnici umožňující lepší zdravotní péči pro ty nej-
potřebnější.
2) Perspektivu rozvoje. Dlouhodobé reálné výhledy a sta-
novení priorit, které by umožnily cílevědomě postupovat
při zabezpečování potřeb občanů. Mám na mysli
vzdělávání, zdravotní a sociální péči, bydlení. To se ale
týká i městské zeleně, sportu, kultury, bezpečnosti, dopravy,
prostě všeho, protože jedno volební období je krátké
a při unáhlených změnách se postupuje neefektivně.
3) Zajímavých míst je v královském horním městě
Příbram a Březové Hory mnoho, každý si může v našem
městě doslova nabitém historií vybrat. Já chodím rád
do lesoparku na Litavce a také do areálu Nového rybníka
a Svaté Hory.

Václav Černý (ODS):
1) Především zdraví, spokojenost v osobním životě
i v zaměstnání a hodně optimismu. Budeme ho všichni
potřebovat.
2) Parkovací místa a opravené chodníky včetně městských
komunikací.
3) V současné době je to areál Hořejší Obory a rád se
procházím historickou částí města směrem na Svatou
Horu.

Mgr. Eva Číhalová (ODS):
1) Příbramským občanům, a tedy i sobě, bych moc přála,
abychom se pokusili něco v sobě změnit k lepšímu. Mám
na mysli především oživení mezilidských vztahů, oprášení
ohleduplnosti, taktu a všeobecné slušnosti ke všem kolem
nás a především k seniorům a všem zdravotně
postiženým. A přidala bych přání, aby nás celoročně
nedoprovázela špatná nálada ke všemu a ke všem,
abychom čtení bulváru vyměnili za návštěvu knihovny
a docházku do nálevny občas vyměnili za návštěvu
našeho divadla s někým, koho máme rádi. Moje třetí přání
je nejjednodušší: zkusme svou mateřštinu opět povýšit
na kulturní jazyk kulturní země, za kterou byla v před-
válečných letech celou Evropou považována.
2) Jsem přesvědčená, že hmotných, vzdělávacích, kultur-
ních i sportovních statků má naše město dost. Problémem
zůstává údržba komunikací a poruchovost sítí, což je
ovšem problém většiny měst, Příbram nevyjímaje.
Co město potřebuje jako prioritu číslo 1, je plánovaný
obchvat města, ale protože stav naší ekonomiky jeho
realizaci v nejbližší době neumožní, zůstane toto přání jen
chimérou pro další roky.
3) Příbram má několik míst a zákoutí, kde se vnímavý
člověk musí cítit jinak, než na běžné živé ulici či frekven-
tované silnici. Můj oddechový prostor mám trvale na Svaté
Hoře a na té „vánoční“ zvlášť. To místo má svou historii,
je nositelem kulturního dědictví, jsou v něm zakódované
i moje vzpomínky z dětství a dospívání. Jsem moc ráda, že
Příbram má místo, kde si dnes každý, kdo o to stojí, může
poslechnout moudré slovo a v tichu o sobě zapřemýšlet.

Ing. Ivan Fuksa (ODS):
1) Konec každého roku je takovou malou zastávkou v životě
každého z nás. Bývá příležitostí k zamyšlení a i časem
menšího či většího bilancování a i časem stanovení
určitých předsevzetí do dalších období. Příbramským
občanům bych tedy rád popřál, aby se jejich novoroční
přání a předsevzetí vyplnila a přenesla do reálné podoby.
Nám všem pak v roce 2010 přeji, aby nás každý den
z následujících tří set šedesáti pěti provázelo štěstí, zdraví,
profesní i osobní úspěchy. Mým osobním přáním je
vzkvétající Příbram se slušnými lidmi, kteří si vzájemně
pomáhají a váží si práce druhého.
2) Dle mého názoru Příbram v současné době potřebuje
výstavbu obchvatu a rekonstrukci spojovací tepny mezi
starou Příbramí a sídlištěm.
3) K mým nejoblíbenějším místům patří Svatá Hora,
lesopark Padák a Třemošná hora.

Svatopluk Chrastina (ODS):
1) Příbramským občanům bych přál, a to nejen v roce
2010, ale i letech následujících, zodpovědné a přemýšlivé
zastupitele, jejichž hlavním cílem je klidné a krásné
město, kde se všem dobře žije i pracuje. Nám všem pak
bych ještě přál hodně zdraví, rodinnou pohodu, dobré
přátele i dobré sousedy.
2) Je toho hodně, co toto město potřebuje – opravené
chodníky i komunikace, rekonstrukce sportovních i kul-
turních zařízení, autobusové nádraží, opravené domy,
fungující veřejné osvětlení, bezproblémovou městskou
hromadnou dopravu a celou řadu dalších věcí, ale
nejdůležitější jsou právě vztahy a samozřejmě dobře
fungující ekonomika.
3) Mám rád historickou část města, ale i místa
v bezprostředním okolí města – lesoparky, Svatou Horu,
brdské lesy. To vše k Příbrami patří a chodím sem rád.

Mgr. Václav Chvál (ODS):
Své přání V. Chvál vyslovil již na začátku prosince. Spolu-
občanům popřál stručně, ale popřál jim to, co by býval
sám nejvíce potřeboval – zdraví.  To ho bohužel zklamalo.
I proto jeho odpověď nemůžeme nezveřejnit.
1) Pevné zdraví a rychlé překonání ekonomické krize.
2) Udržení politické stability i po volbách v příštím roce.
3) Svatá Hora.

Ing. Vladimír Králíček (ODS):
1) Pohodu, nadhled. Spokojenost a zároveň plné nasazení
pro prospěšné věci.
2) Zodpovědné lidi na radnici, kteří dokážou spravovat
věci veřejné. Aktivní veřejnost a nezávislé osobnosti.
3) Je jich dost. Ale nejvíc oblast Svaté Hory a některá
zákoutí na Březových Horách.

Mgr. Jarmila Potůčková (KSČM):
1) Možná, že to zní jako otřepaná fráze, ale v prvé řadě
bych všem přála hlavně zdraví. To se totiž opravdu
za peníze koupit nedá. A samozřejmě štěstí a spokojenost
v osobním životě.
2) Domnívám se, že poměrně závažným nedostatkem je
málo pracovních příležitostí. Každý totiž nemůže dojíždět
za prací desítky kilometrů a já znám dost lidí, kteří již
dlouho nemohou v Příbrami sehnat práci. A bohužel
v nejbližší době se situace asi příliš nezlepší.
3) Co se týče kulturního a sportovního vyžití, patří
Příbram mezi nejlépe zajištěná města. Máme vynikající
divadlo, několik nejvyšších sportovních soutěží a dostatek
možností k rekreačnímu sportování. Každý si může vybrat
podle svých zájmů.
4) Kdykoli k nám přijedou přátelé, zajdeme s nimi na Sva-
tou Horu a do Hornického muzea. A vždy jsou nadšeni.
Každé město se totiž nemůže pochlubit takovými skvosty
jako právě Příbram. Protože bydlím u Fialky, ráda zaběhnu
do lesoparku nad Fialákem. Nyní, když byl vybudován
přechod u Junioru, tam chodí i hodně starších lidí. A to je
dobře.

Milan Růžička (ODS):
1) V roce 2010, který bude pro nás všechny velmi náročný,
protože je rokem volebním, bych rád popřál všem občanům
města hodně trpělivosti, pohody a hlavně zdraví.
2) Není možné v krátkosti říci, co město nejvíce potřebuje.
Těch věcí je velmi mnoho a těžko bych něco upřednostnil.
Kdo v našem městě žije, ví, že se udělalo mnoho
užitečných věcí ve všech oborech. A je ještě mnoho
užitečných nápadů, které lze uskutečnit, aby se nám tady
dobře žilo a Příbram byla hezčí.
3) V Příbrami jsem se narodil a můj rod je s naším městem
spojen více než 170 let, takže je těžké určit nejzajímavější
místo. Když se postavím na náměstí T. G. Masaryka, tak
v okruhu několika kilometrů jsou všechny místa pro mě
zajímavá. Rád chodím na Svatou Horu a nejbližší okolí.

MVDr. Josef Řihák (ČSSD):
1) Přeji všem příbramským spoluobčanům v roce 2010
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Přál bych nám všem,
aby se současná neradostná ekonomická situace co nej-
dříve zlepšila.
2) Říká se, že vše se točí kolem peněz. Financí bychom
skutečně potřebovali víc, abychom mohli realizovat vše,
co lidé ke spokojenému životu potřebují.
3) V poslední době jsem nejvíce na radnici. Mám pocit, že
tady trávím veškerý svůj život. Příbram je krásné město,
je těžké preferovat nějaké místo. Rád se toulám ulicemi
Příbrami a hovořím s lidmi. Myslím si, že v Příbrami žijí
dobří lidé. Vedle již zmíněné radnice také rád chodím
do plaveckého bazénu.

MUDr. Ivan Šedivý (ODS):
1) Příbramským občanům přeji hlavně zdraví. Pokud jsme
zdraví, vše ostatní můžeme ovlivnit a je vše na nás
samých. Rád bych zároveň všem přál spokojenost a přede-
vším toleranci. Toleranci v osobních vztazích, ale
i v mezilidských vztazích a zároveň i toleranci politickou.
Nadcházející rok nebude jednoduchý a každý občan se
s tím bude muset nějak vyrovnat. Tolerance by k tomu
měla hodně přispět.
2) Příbramákům chybí hlavně hrdost na to, že jsou Příbra-
máci. Zapomínají, že Příbram má velkou historii, ale i zají-
mavou novodobou historii. Jsou zde období, které bylo jak
pozitivní, tak samozřejmě i negativní. Přesto si myslím,
nebo i proto si myslím, že Příbramáci by měli být hrdí!
3) Nejraději chodím na místa, která jsou velmi klidná, což
je třeba hřbitov. Tam si člověk uvědomí konečnost života.
Každodenní shon stejně skončí právě na hřbitově. Podobně
na mě působí i Svatá Hora, která je mystická, po staletích
promodlená, takže když sem člověk přijde, opět dojde
k určitému vyrovnání.

Ing. Jaroslav Vandas (ČSSD):
1) Zdraví, protože s přibývajícími roky stále více
poznávám, že toto přání není formální. A k tomu ještě
trochu štěstí.
2) V souvislosti s první otázkou všem dostupná a přístupná
zařízení a péči pro ty, jimž se toho zdraví tolik nedostává.
3) Příbram jako celek je zajímavé a krásné město, proto se
velice rád procházím a v poslední době často ve spo-
lečnosti svých vnuků.

str

S L O V O S T A R O S T Y
Vážení spoluobčané,
na prahu roku 2010
Vám přeji všechno
nejlepší, hlavně hodně
zdraví, štěstí a spoko-
jenosti. 
Ať každý den nejen
v příštím roce pro-
žijete něco, co při-
nese radost Vám
nebo Vašim blízkým. 
Náš život ale bo-
hužel přináší nejen
šťastné okamžiky,
ale bohužel i smutek.
V závěru minulého
roku nás navždy

opustila jedna z největších osobností svobodné
příbramské politiky, kterou si i jeho zásluhou
můžeme užívat již dvacet let. Den před vánočními
svátky roku 2009 jsme se v kapli na příbram-
ském hřbitově naposledy rozloučili s Václavem
Chválem.
Mgr. Václav Chvál byl nejen dlouholetým
členem zastupitelstva města Příbrami, ale také
historicky prvním zvoleným starostou našeho
města, který vzešel ze svobodných komunál-
ních voleb po revolučním roce 1989. 
Po odchodu z vedení příbramské radnice půso-
bil v čele Knihovny Jana Drdy. Jeho zásluhou
spatřila světlo světa celá řada knih a publikací.
V osobě Václava Chvála ztratilo naše město
velkou osobnost. Čest jeho památce.
Rok 2009 pro město Příbram přinesl celou řadu
událostí. Připomenu krátce několik význam-
ných staveb, které se nám povedlo dokončit.
V září jsme například oslavili dokončení
výstavby pěší a odpočinkové zóny Hořejší
Obora. Pokračovali jsme také v opravách objektů
našich základních škol. S pomocí tzv. Norských
fondů jsme zrekonstruovali vnější i vnitřní pros-
tory Základní školy Příbram VIII, Školní 75.
Další dotační peníze nám pomohly zateplit
budovy, vyměnit okna a vybudovat nové fasády
v Základní škole, Příbram VII, 28. října 1.
A v neposlední řadě jsme dokončili i rekon-
strukci suterénu v Základní škole Jiráskovy
sady. Také na tuto akci jsme získali dotaci. 
V loňském roce jsme také odstartovali projekt
optimalizace městské hromadné dopravy
v Příbrami a zavedli jsme školní autobus, který
vozí děti do všech příbramských škol. Koncem
roku byla také stavebně dokončena rekon-
strukce autobusového nádraží. Nyní zbývá nový
autobusový terminál dovybavit. Slavnostní
zprovoznění se uskuteční na jaře letošního roku.
Tím jsem se dostal k akcím, které nás čekají
v letošním roce. Kromě zmíněného zprovoznění
autobusového nádraží bude letos pokračovat
projekt rekonstrukce Březohorského sídliště.
Integrovaný plán rozvoje města pro Březo-
horské sídliště potrvá pět let a v jeho průběhu
mají vlastníci domů a veřejných ploch čerpat
na rekonstrukci dotaci z Evropské unie
v celkové výši 5,1 milionu eur. Městu Příbram
se podařilo získat na tento projekt čtvrtou
největší částku u nás.
Také na další plánované investiční akce chceme
získat dotační peníze. Chceme tak pokračovat
v tomto trendu úspěšně odstartovaném v minu-
lých letech - totiž realizovat jen ty rozvojové
projekty, na které získáme dotaci od Evropské
unie nebo od státu. Jen tak se nám podaří neza-
stavit rozvoj města, aniž bychom zvyšovali
zadlužení. Tento přístup je zvláště důležitý nyní,
kdy nás čeká ekonomicky velmi složité období.
Jaké konkrétní akce budeme letos realizovat,
bude jasné až tehdy, až se dozvíme o své
úspěšnosti v dotačních řízeních. Žádáme např.
o peníze na rekonstrukci Příbramského potoka
a Březnické ulice. Chceme pokračovat v re-
konstrukcích a zateplování školních budov.
V neposlední řadě chceme investovat i do ob-
novy městské zeleně a do podpory propagace
našeho města. S propagací města Příbrami
souvisí i tradiční účast našeho města na výstavě
turistických možností Regiontour v Brně. Tato
výstava se koná v polovině ledna a naše město
zde bude mít opět svůj stánek ve stylu hornické
hospůdky.
Vážení spoluobčané, přeji Vám úspěšný rok
2010.

MVDr. Josef Řihák

C O P Ř E J Í Z A S T U P I T E L É
P Ř Í B R A M S K Ý M O B Č A N Ů M ?

Vzpomínka
Mgr. Václav Chvál náhle zemřel
v sobotu 19. prosince 2009. 
Dne 6. 1. by oslavil své 56. naroze-
niny. Patřil bezesporu k význam-
ným příbramským osobnostem.
Vystudoval příbramskou průmys-
lovou školu, později Pedago-
gickou fakultu v Českých
Budějovicích, obor český jazyk
a dějepis. Po vojenské službě
pracoval jako vychovatel VÚM
na Obořišti, dělal měřiče, hlí-
dače parkoviště a od roku 1982
pracoval jako dělník v Kovo-
hutích Příbram.
Po listopadu 1989 se stal
ředitelem Politické školy České
strany lidové, v roce 1991 byl
starostou města Příbram, pak
pracovníkem Ústřední kanceláře
KDU – ČSL a v roce 1993 se stal
ředitelem Knihovny Jana Drdy.
Tady začal i s vydavatelskou
činností – vydával především
knihy regionálních autorů,
poezii i odbornou literaturu. Byl
i spoluvydavatelem týdeníku
Horymír.
Do současného Zastupitelstva
města Příbram byl zvolen
za Občanskou demokratickou
stranu. Rodině i blízkým si
dovolujeme vyslovit upřímnou
soustrast.

Vedení města Příbram

Zastupitelstvo města Příbram
v y h l a š u j e

1. výběrové řízení v roce 2010
na poskytování půjček vlast-

níkům bytů a obytných budov
na území města Příbram 

pro rok 2010 z fondu 
oprav a modernizace (FOM).

Podmínky výběrového řízení:
1) 1. výběrové řízení podaných
žádostí proběhne dne 22. 1. 2010,
2) lhůta pro podávání žádostí je
stanovena do dne 15. 1. 2010,
3) obsah žádosti musí splňovat
podmínky uvedené ve vyhl. města
Příbram č. 2/2008, čl. 5, odst. 3,
4) žádosti se podávají na formu-

láři, který je k dispozici na Měst-
ském úřadu Příbram, ekonomickém
odboru, a na internetových stránkách
města www.pribram.eu.



PŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
KRYŠTOF Z GUTŠTEJNA

ZÁSTAVNÍ PÁN PŘÍBRAMĚ

??  -  ??
Postava našeho dnešního vyprávění nás vrátí zpět (a niko-
liv naposledy) k rodu pánů z Gutštejna. Kryštof z Gutštejna
byl jedním z pěti synů někdejšího majitele Příbramě
Buriana. Kryštof se k Příbrami dostal v roce 1491, kdy si ji
vymohl zpět na své vzdálené příbuzné Vracce z Velhartic,
na základě neplnění původní dohody mezi ní a jeho otcem
Burianem. 
Burian z Gutštejna zanechal svým synům impozantní
dědictví. Koncem 15. století zahrnovala Gutštejnská
panství velmi rozsáhlou a ucelenou enklávu v západních
Čechách, která neměla konkurenci. Kromě Příbramě do ní
spadala panství Nečtiny, Tachov, Chyše, Rabštejn nad Střelou,
Žebrák, Točník, Bělá, Starosedlský Hrádek, Kynšperk,
Petrohrad, Gutštejn a krátkou chvilku i Kynžvart, a navíc
několik panství v Horní Falci v dnešním Německu. Bohat-
ství a moc však Gutštejnům zřejmě zakalily rozum, a tak se
dostávali do vleklých sporů se svým okolím, které řešili
většinou násilím. V letech 1503-1504 vedli např. soukro-
mou válku s rodem Šliků, v letech 1506-1507 zajali
a věznili kvůli výkupnému bratry ze Švamberka. 
Náš Kryštof byl z bratří nejstarší a měl v daných sporech
vůdčí slovo. Proslul jako zhýralec a prostopášník, dokonce
vystupuje v několika lidových pověstech jako archetyp
marnotratného syna. V roce 1509 vyvrcholilo jeho zpupné
chování sporem s dvěma rytíři, panem ze Štampachu a Bu-
dovcem z Budova. Kryštof se nakonec pyšně nedostavil
k soudu, který jejich spor pojednával, a proto podle tehdej-
šího práva ztratil svůj majetek i hrdlo. Ačkoliv bylo
v tehdejších dobách, stejně jako dnes, těžké vymáhat
rozhodnutí soudu, právě v případu Kryštofa z Gutštejna se
zástupcům krále hodilo postupovat s nebývalou rozhod-
ností. Záhy po vynesení rozsudku byla totiž svolána
zemské hotovost a vybírána zvláštní berně pro její výživu,
vedení vojska se ujal sám král. Hotovost měla v plánu
dobývat Gutštejnské hrady a zajistit Kryštofa živého nebo
mrtvého. Velikost shromážděného vojska i účast samot-
ného panovníka zastrašily Kryštofa natolik, že sklonil
hlavu a pokořil se králi s prosbou o milost. Podmínkou
úspěchu Kryštofova pokání bylo odevzdání všech zás-
tavních panství včetně Příbramě zpět králi. Nicméně
Kryštof si uchoval život a hlady také nezemřel. Král pak
osobně navštívil znovu nabyté královské statky, a je tak
pravděpodobné, že navštívil i Příbram. Kryštof z Gutštejna
po tomto datu mizí z historických pramenů, pravděpo-
dobně záhy zemřel.
Kryštof zasáhl i nepřímo do příbramských dějin. Svým
jednáním zřejmě vyprovokoval příbramské měšťany
k do té doby neslýchané aktivitě i odvaze. Na ochranu
svých svobod, pravděpodobně proti Kryštofovi, se odvážili
vyprosit si u českého panovníka krále Vladislava II.
potvrzení dávného privilegia arcibiskupa Zbyňka z roku
1406. Král jim jej v roce 1497 znovu potvrdil, navíc jim
pak povolil pořádat o jeden výroční trh navíc a zejména
svobodně vařit a prodávat pivo. Vařit pivo sice měšťané
mohli již dříve, důležitou novinkou bylo však právo
svobodného prodeje, který příbramskému pivu zajišťoval
potřebný odbyt, nevázaný pouze na samotné měšťany.
Sebedůvěra měšťanů jistě pocházela i z dobré hospodářské
situace, neboť právě v 90. letech 15. století příbramští
řemeslníci úspěšně vyváželi své výrobky za hranice
českého království.

Daniel Doležal

1. 1. 2000
byla v příbramských tisko-
vinách velmi diskutovaným
problémem svatohorská roz-
hledna.

1. 1. 1750
začala v Příbrami fungovat
soukromá sběrna dopisů,
předchůdce dnešní pošty.

1. 1. 1735
byly v příbramských dolech
zavedeny povinné pracovní
soboty.

6. 1. 1910
uspořádal Julius Diviš v Pří-
brami za velkého zájmu
veřejnosti přednášku o vzdu-
choplavbě.

8. 1. 1298
K tomuto dni je poprvé
v písemných pramenech
doložena existence příbram-
ské farnosti a tím i kostela.

13. 1. 1907
se konala v hostinci Na Příko-

pech (Švejk) manifestační
schůze posluchačů Vysoké
školy báňské za uzákonění
vysokoškolského titulu
inženýr.

16. 1. 1785
příbramská městská obec
obdržela patronátní právo
nad kostelem sv. Jakuba.
Do té doby jej vykonával
český král prostřednictvím
nejvyššího mincmistra.

20. 1. 1955
byla schválena žádost
na KNV o poskytnutí inves-
tice na demolici Střelovny -
čp. 56 v Příbrami II. Budovu
poškodila větrná smršť
a otřes půdy.

26. 1. 1786
se uskutečnil první pohřeb
na dnešním tzv. starém
hřbitově (u bývalé 4. ZŠ).

31. 1. 1960
se konaly na zamrzlé Hořejší
Oboře závody na ledové
ploché dráze.

Daniel Doležal

L E D N O V É K A L E N D Á R I U M

I n f o r m a c e  z  r a d n i c e
Památkově chráněný důl  Drkolnov
Rada města Příbrami odsouhlasila návrh na prohlášení části
areálu bývalého rudného dolu Drkolnov za nemovitou kulturní
památku. Ministerstvo kultury v současné době z podnětu Kraj-
ského úřadu Středočeského kraje a Hornického muzea Příbram
projednává návrh zpracovaný Ing. arch. Peštou na prohlášení
části areálu bývalého rudného dolu Drkolnov za nemovitou
kulturní památku. Ministerstvo kultury vyrozumělo dopisem
vlastníky objektu a pozemků (st. p. DIAMO a město Příbram)
o zahájení řízení a vyzvalo je k seznámení s podklady. Odbor
koncepce a rozvoje města MěÚ Příbram, oddělení památkové
péče, jako orgán příslušný k výkonu přenesené působnosti
na úseku státní památkové péče, zaslal v této věci své vyjádření
zpracovateli návrhu, ve kterém návrh prohlášení části areálu
bývalého rudného dolu Drkolnov za nemovitou kulturní památku
doporučuje. „Vážíme si hornické historie našeho města
a památkovou ochranu objektů spojených s hornickou činností
v Příbrami plně podporujeme,“ řekl starosta MVDr. Josef Řihák.

Areál  extrémních sportů
Rada města Příbrami schválila Smlouvu o výpůjčce sportovního
zařízení (2 skateboardových překážek) v rámci realizace projektu
prevence kriminality “Areál extrémních sportů”. Projekt
prevence kriminality „Areál extrémních sportů“ je součástí Měst-
ského programu prevence kriminality na rok 2009, který dne
2. 2. 2009 schválila rada města. Město na tento projekt, jehož
celkový rozpočet činí 330 000,- Kč, obdrželo státní dotaci z MV
ČR ve výši 247 000,- Kč (zbývajících 83 000,- Kč je povinná
spoluúčast města na projektech dotovaných z MV ČR). 
„Projekt „Areál extrémních sportů“ obsahuje výstavbu dvou
nových skateboardových překážek v areálu extrémních sportů,
a to překážky Bang a Corner. V současnosti je Areál extrémních
sportů (Skatepark), který je v majetku Sportovních zařízení města
Příbram, pronajat i se zde umístěnými překážkami až do 23. 7.
2016 občanskému sdružení TOADSTOOL CLUB, které nese
plnou odpovědnost za jeho provoz,“ sdělil starosta Josef Řihák. 

Sportovní  areál  pod Svatou Horou
Rada města Příbrami schválila předložení žádosti o dotaci
na projekt „Revitalizace sportovního areálu pod Svatou Horou
v Příbrami“ do Regionálního operačního programu NUTS 2
Střední Čechy. Dotace dosahuje 80 % celkových způsobilých
výdajů na projekt, maximální celková výše dotace nesmí přesáh-
nout 7 mil. Kč. Informace o projektu: Celkový rozpočet projektu je
cca 11 mil. Kč, výše požadované dotace 7 mil. Kč, vlastní
spolufinancování cca 4 mil. Kč.
„Předmětem projektu je výstavba velkého hřiště s asfaltovým
povrchem, které se dá používat jako 3 menší hřiště standardních
rozměrů, a běžecký ovál s umělým povrchem. Sportovní areál
nesmí sloužit pouze školám, ale musí být z větší části otevřen
pro veřejnost, a to bezplatně minimálně po celou dobu udržitel-
nosti, tj. 5 let od ukončení realizace projektu. Po dobu udržitelnosti
musí být zachovány výsledky projektu. O revitalizaci hřiště
Pod Svatou Horou dlouhodobě usilujeme. Věřím, že se nám
podaří získat dotaci, a že tak vytvoříme dětem ze škol v sousedství
a veřejnosti pěkné sportovní zařízení,“ řekl starosta MVDr. Josef
Řihák. 

Dotace na dva radary
„Rada města Příbrami odsouhlasila přijetí dotace z Fondu
dopravně bezpečnostních opatření na silnicích Středočeského
kraje na radarové měřiče rychlosti – ulice Balbínova a Karla
Kryla, a to ve výši 284 000,- Kč. Očekávám, že oba radary
zpomalí rychlost projíždějících aut v těchto ulicích,“ oznámil
starosta Josef Řihák. 

Vodné a stočné v roce 2010
Zastupitelstvo města Příbrami schválilo cenu vodného a stočného
v Příbrami na příští rok. V roce 2010 zaplatí odběratelé připojení
na veřejný vodovod a kanalizaci v Příbrami vodné ve výši 43,70 Kč
a stočné ve výši 19,50 Kč za každý metr krychlový. U vodného
bude cena proti letošnímu roku vyšší o 2,- Kč/m3 a u stočného
o 1,60,- Kč/m3. Při průměrné spotřebě vody na jednu osobu,
která v Příbrami činí 33 m3, jde o nárůst ceny za vodné + stočné
o 118,80 Kč na jednoho obyvatele a rok.
„Nárůst ceny vodného je způsoben jednak navýšením ceny vody
předané, kterou provozovatel nakupuje od Svazku obcí pro vodo-
vody a kanalizace. Dále cenu ovlivnilo zvýšení nájemného
městem Příbram o 2,7 milionu korun. V případě stočného je
jeho zvýšení ovlivněno především nárůstem ceny chemikálií
a taktéž již zmíněným růstem nájemného. Nejsem samozřejmě
příznivcem zdražování, ale zároveň musím konstatovat, že město
Příbram, jakožto příjemce finanční podpory z Fondu soudržnosti
EU na realizaci projektu „Příbram – úprava ČOV“, je povinno
prostředky na obnovu majetku vytvářet, aby tak dodrželo
podmínky udržitelnosti zmíněného projektu“, vysvětlil starosta
MVDr. Josef Řihák.
Zvýšení cen vodného a stočného je prakticky jediné zdražení,
které obyvatele Příbrami v roce 2010 od města čeká. Vedení
města Příbrami v rámci protikrizových opatření již dříve rozhodlo,
že nebude zvyšovat nájemné v městských bytech, jízdné ve veřejné
hromadné dopravě, ani poplatek za svoz, třídění a likvidaci
komunálního odpadu. 
„Naopak jsme letos v Příbrami nečekali, až na naše živnostníky
tvrdě dopadnou důsledky hospodářské recese, a přijali jsme již
v předstihu několik protikrizových opatření, abychom
podnikatele, jejich zaměstnance i zákazníky podpořili. Jedním
z těchto opatření je, že jsme plošně snížili nájem v nebytových
prostorách, které jsou v majetku města, všem nájemcům s výjim-
kou bankovních institucí a politických stran. Pro tyto dvě
zmíněné skupiny nájemců plošné snížení nájemného neplatí,“
doplnil starosta Josef Řihák.

Nové prostory pro žáky
V Základní škole Jiráskovy sady starosta města MVDr. Josef Řihák,

1. místostarosta MUDr. Ivan Šedivý a ředitel školy Mgr. Miloš
Přibyl slavnostně otevřeli zrekonstruované suterénní prostory.
„V krátké době otevíráme letos již třetí opravenou školu. První
byla ZŠ Školní, kde jsme s pomocí devítimilionové dotace
z Norských fondů investovali celkem 18 milionů korun. V ZŠ 28.
října jsme zateplili objekty a udělali nové fasády celkem za více
než 20 milionů korun. Na tuto akci jsme dostali 90 procent
dotace především z EU, ale i ze Státního fondu životního
prostředí. I na nyní dokončenou rekonstrukci suterénu v ZŠ
Jiráskovy sady jsme získali dotaci,“ řekl MVDr. Josef Řihák,
starosta Příbrami.   
Stavební práce, které se zde letos o prázdninách a na podzim
uskutečnily, řešily úpravy stávajících vlhkých sklepů na nové
prostory. Vybudovány byly nové podlahy, omítky. Objekt byl
odizolován, byla pořízena vzduchotechnika, zhotovena nová
elektroinstalace, nové rozvody vody, topení, kanalizace
a vyměněna okna.
Ve škole byly vybudovány dvě nové učebny pro žáky. Je to uni-
verzální učebna vybavená kuchyňskou linkou, pračkou, šicím
koutkem, kde se děti mohou učit vařit, prát, šít  a podobně. 
Druhá učebna je učebna keramiky, kam si škola dodala dva
hrnčířské kruhy. Součástí této učebny je i sklad s dvěma vypalo-
vacími pecemi. Dále vznikl nový nouzový východ do nádvoří
školy a chodba. Tato chodba by měla v budoucnu sloužit jako
prostor pro přezouvání. Ke zmíněnému účelu bude využívána
po osazení šatních skříněk. 
„Cena díla byla na základě výběrového řízení asi 6,078 milionu
korun. Zhotovitelem díla byla firma MTStav Příbram. Na stavbu
jsme obdrželi dotaci od Ministerstva financí ČR ve výši 1,6 milionu
korun. Zbytek peněz hradilo město Příbram,“ řekl starosta
MVDr. Josef Řihák. 

Nadační  fond Svaté Hory
Nadační fond Svaté Hory se dle potřeby schází jednou až dvakrát
měsíčně. Poslední jednání proběhlo 4. prosince. „Jednáme nejen
o Svatohorských schodech, ale i dalších možnostech, jak pomoci
Svaté Hoře. V tuto chvíli se třeba snažíme pomoci v oblasti
zeleně kolem Svaté Hory. Obecně je známo, že všechny stromy
i náletové dřeviny jsou v této oblasti hodně problémové a může
zde snadno dojít ke zranění osob. Snažíme se tedy tento stav řešit
nejen za pomoci města, ale i třeba dobrovolných hasičů. Další
věcí, ve které se Nadace snaží pomáhat, je organizace
nejrůznějších akcí, které se na Svaté Hoře odehrávají – Koruno-
vace, Pouť i Svatohorská šalmaj. Vzájemná spolupráce, i přes
odchod faráře Stanislava Přibyla, je na velice dobré úrovni
a s novým správcem Svaté Hory Josefem Michalčíkem výborně
spolupracujeme,“ informoval místostarosta MUDr. Ivan Šedivý.

Předvánoční  setkání
Každoroční setkání klientů a zaměstnanců Pečovatelské služby
Příbram proběhlo v letošním roce poprvé společně pro všechna
zařízení v estrádním sále Divadla A. Dvořáka. „Samozřejmě, že
byl určitý problém s dopravou chodících i nechodících, ale naši
zaměstnanci jim pomáhali a vše se skvěle zvládlo. Najít prostory
v Příbrami, kam bychom se všichni společně vešli, není snadné.
V připraveném programu se představily i děti z Waldorfské školy
a jejich vystoupení se všem moc líbilo. Podobná setkání bývají
příležitostí k vzájemnému popovídání, zavzpomínání a vůbec
setkávání. Akce se dle mého soudu moc povedla,“ uvedl
místostarosta a ředitel Pečovatelské služby Ivan Šedivý.

Provoz hřiště  Na Hlinovkách
Místostarosta Ivan Šedivý informoval o společném jednání týka-
jícím se hřiště Hlinovky. „Samozřejmě, že od občanů, kteří zde
měli své domy dříve, než tady bylo hřiště postaveno, se občas
ozývají stížnosti na chování jednotlivých hráčů. Hraje se tady
hlavně místní liga malé kopané. A její zástupce M. Chyba se této
schůzky rovněž zúčastnil. Zcela jednoznačně Provozní řád, který
je dán rozhodnutím Hygienické stanice a stanoví hrát určitý
počet zápasů v určité době, nebyl ze strany pronajímatelů tohoto
zařízení dodržován. Největší stěžovatel byl na jednání také
pozván, zároveň s ředitelem Sportovních zařízení města Pavlem
Pikrtem. Závěrem došlo k určité dohodě: bude dodržován
Provozní řád, ze strany hráčů nebudou padat nevhodná slova
a dojde k maximální toleranci. V tuto chvíli je tedy vše především
na nutnosti dodržování Provozního řádu, pokud by mělo opět
docházet k jeho porušování, nebude pronájem obnoven. Mělo by
tedy nyní dojít ke zklidnění situace. Závěrem lze říci, že je to opět
příklad nutné vzájemné komunikace a nezbytné tolerance
ze strany všech zúčastněných.“

O příbramské ČOV v Bruselu
Místostarosta Ivan Šedivý je zároveň i manažerem projektu
“Modernizace a rekonstrukce čističky odpadních vod” a zúčastnil
se tedy dalšího monitorovacího výboru, kde byl probírán stupeň
vyhodnocení a uzavření celého projektu. „Nyní jsme v pozici,
kdy musíme čekat na rozhodnutí Evropské komise v Bruselu,
jak se vyrovná s našimi námitkami v rámci jejich návrhu na re-
strikci finančních prostředků z důvodu porušení některých věcí.
Nutno říct, že Příbram nic neporušila, ale šlo o chybu státu, tedy
komunikace mezi státem a Bruselem v roce 2004, tedy v době,
kdy se nastavovala pravidla. Pokud by to tedy pro nás dopadlo
špatně, pak budeme žalovat stát nebo budeme finanční prostředky
požadovat od soudu v Strassburgu. Necítíme žádnou vinu, nic
jsme nezavinili a to také zaznělo na monitorovacím výboru.  O co
vlastně jde: některé věci nebyly správně zveřejněny ve věstníku
Evropské komise. Naše podklady šly přes nejrůznější ministerstva
a vše bylo schváleno a naopak jsme do této věci nesměli nijak
zasahovat a v této formě vše odeslat a pak se nám to jako
bumerang vrátilo! Jednali jsme tedy i o tom, aby nám byly uvol-
něny finanční prostředky ve výši 20 % a to se pohybujeme asi
okolo 30 milionů korun. To je tedy pro nás hodně nepříjemné.
Nyní bylo přislíbeno, že v této věci se rozhodne nejpozději
do konce ledna roku 2010,“ uvedl I. Šedivý podrobnosti projektu.
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Automotoklub zdravotně postižených motoristů
Příbram – Beroun je nezisková organizace, která byla
založena v roce 2000. Věnuje se celé řadě projektů.
Jeden z nich je určen dětem v mateřských školkách
a školákům základních škol až do pátých tříd. 
O obsahu tohoto projektu jsme si povídali s Pavlem
Brychcou, předsedou této příbramské organizace.
„Oslovil jsem Policii ČR a zároveň i Městskou policii
Příbram a také na Dobříši a společně navštěvujeme
mateřské a základní školy, kde pro děti pořádáme
půlhodinovou besedu, na které si společně povídáme
o dopravě, bezpečnosti na komunikacích. Zároveň
spolupracujeme i se Záchrannou službou a příbram-
skou nemocnicí. Tento projekt se jmenuje „Nemocnice
míří do školek“. To je zase projekt, který má děti
naučit, co udělat v různých situacích – když si třeba
na pískovišti hodí písek do očí, nebo najdou jehlu
a v dalších nebezpečných momentech, které na děti
na různých místech číhají. Tento projekt chceme ještě
rozšířit o spolupráci s dobrovolnými hasiči. Už máme
předběžnou dohodu s březohorským sborem. Na těchto
besedách si děti zároveň i zasoutěží a za odměnu
dostanou malé dárky, ale i třeba informace
pro rodiče, jak správně upoutat děti do autosedačky.“
Čím se kromě této práce s dětmi ještě zabýváte?
„Máme kontakt s nejrůznějšími firmami v Příbrami,
majícími vztah právě k automobilismu. Tyto firmy
poskytují našim členům různé slevy – pneuservisy,
STK, prodejny náhradních dílů a podobně. Našimi
členy jsou většinou lidé s nízkými příjmy a pro mnohé
z nich je tato pomoc velice důležitá, protože auto je
pro ně důležitým dopravním prostředkem. Tímto se
jim alespoň trochu snažíme zpříjemnit život.“
Nyní ale přicházíte představit zcela nový projekt.
„V loňském roce jsem zkusil ještě další nápad
pro občany s nízkými příjmy. Projekt jsem zpracoval
a oslovil poslankyni Evu Dundáčkovou, aby nápad
posoudila a případně mi pomohla s jeho financo-
váním. Paní poslankyni se nápad líbil, a tak mi
slíbila, že se pokusí mi pomoci. To se naštěstí podařilo.
Cílem projektu bylo zajistit lidem postiženým, nemoc-
ným, seniorům i rodičům s dětmi, lidem v tíživé
životní situaci a neziskovým organizacím odvoz

osobním autem k lékaři, na nákupy, do práce,
do školky, školy a podobně. V žádném případě si nás
nepleťte s taxislužbou, která kohokoliv odveze večer
z restaurace! Ze státní dotace jsme nakoupili šest
osobních aut, z toho tři nová a tři ojetá. Na nákup
těchto vozů bylo samozřejmě vyhlášeno řádné
výběrové řízení. To vyhrála firma Auto Poly Příbram,
která nám zajišťuje i veškerý servis. Majitelem aut
tedy nejsem já, jak si mnozí myslí, ale naše organi-
zace. První auto již začalo jezdit právě tady v Příbrami
a během prosince by mělo začít jezdit další auto
v Kolíně. Ještě zajišťujeme pracovníky v Praze
a v Plzni. Do konce roku by tedy měla být v provozu
čtyři auta.“
Působnost projektu je tedy celorepubliková?
„Ano, v jednom městě rozhodně nemůže jezdit šest
aut. Podobných organizací, jako je ta naše, je po re-
publice dvanáct. Společně jsme provedli jakýsi
průzkum, které oblasti tuto službu potřebují. Naší
podmínkou je, aby řidičem byl člověk evidovaný
na Úřadu práce a byl zdravotně postižený. Jde o to, že
lidé s invalidním důchodem patří mezi nízkopříjmové
a s jejich finančními prostředky se jen velice těžko
dá vyjít, a tato práce pro ně tedy může být velice
příjemným doplněním rodinného rozpočtu.“
Jaké jsou dosavadní zkušenosti s touto službou?
„Musím říci, že na to, že jezdíme teprve čtrnáct dní,
máme zkušenosti kladné, ale i záporné. Naši nabídku
uvítaly všechny neziskové organizace, které sídlí
na bývalé 8. základní škole – postižení i maminky
s dětmi. A právě těmto lidem je služba určena. Mám
bohužel i negativní zkušenost: Oslovili mě dva
příbramští taxikáři – jeden mě začal vydírat a druhý
rovnou vyhrožoval násilím. Tento poznatek samozřejmě
předám Policii ČR. Zdůrazňuji tedy ještě jednou:
My rozhodně nejsme taxislužba!! Nejezdíme v noci,
nejezdíme pro běžné občany, nevozíme lidi do restau-
rací a z nich! Naše služba je PB HELP ASISTENT,
tel. 733 708 534, a poskytujeme služby zdravotně
postiženým, starým lidem a maminkám s dětmi v době
od 7:30 do 16:00 hodin. Mimo tuto dobu včetně sobot
a nedělí si lze domluvit jiný termín.“
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Nová služba pro zdravotně postižené

Den otevřených dveří na Gymnáziu pod Svatou Horou

Úspěchy krasobruslařek
Po úspěšných uplynulých sezónách 2007 – 2009 vyšperkovaných zisky titulů
mistrů České republiky a dalších medailí z mistrovských soutěží a soutěží
Českého poháru a především účastí týmu Daisies na juniorských mistrovstvích
světa 2008 a 2009 zahájili v měsíci říjnu krasobruslaři Bruslařského klubu
Příbram další soutěžní sezónu.
První soutěží nové sezóny byl Zwinger Pokal 2009 v Drážďanech, kterého se
zúčastnily oba týmy synchronizovaného bruslení BK Příbram, v kategorii
mladšího žactva tým Pážata a premiérově mezi seniory také tým Daisies. Účast
obou týmů na drážďanské soutěži sloužila především k ověření stavu výkonnosti
na počátku soutěžního období a pro tým Daisies také k tzv. „ostré“ kontrole
kvality nových soutěžních seniorských programů. Bohužel vinou zranění
a nemocí týmy nemohly startovat v kompletním složení, přesto účast splnila svůj
účel, když oba týmy skončily shodně ve své kategorii na druhých místech, i když
umístění nebylo v dané chvíli rozhodujícím kritériem pro hodnocení úspěšnosti
týmů jejich trenéry. Krasobruslařských soutěží Zwinger Pokal v sólovém kraso-
bruslení se zúčastnila také Ivana Vltavská, které se výkon v obou programech
soutěží žaček příliš nevydařil a obsadila celkové 28. místo mezi 32 startujícími.
Úvodní soutěží Českého poháru probíhající sezóny, které se zúčastnili příbramští
krasobruslaři, byl JAMP CUP v Ostrově nad Ohří, na kterém získaly první
medaile nové sezóny Hana Charyparová (stříbrná mezi seniorkami) a Jana
Jechová (bronzová v kategorii juniorek). V dalších kategoriích skončila Ivana
Vltavská 21. mezi žačkami a mladší žačky Markéta Ševčíková (8.), Vanda
Funková (9.), Adéla Sedláčková  (21.) a Veronika Hrdličková (23.).
V pohárových soutěžích nováčků si úspěšně vedla Adéla Bysterská, když na Slán-
ské brusli získala nepopulární „bramborovou“ medaili, radost všem však udělala
hned následující víkend, kdy na Krušnohorské brusli v Ústí nad Labem vybojo-
vala bronzový stupínek.
Úspěchy sbírá rovněž člen Bruslařského klubu Příbram Martin Žáček, který
od loňské sezóny začal bruslit také v kategorii žákovských tanečních párů. 
Se svojí pardubickou partnerkou Katkou Doubravovou se zúčastnili mezinárod-
ních soutěží v tancích na ledě ve slovenské Trnavě, kde obsadili třetí místo,
a v německém Dortmundu pátou příčku. 
Aktuálně poslední krasobruslařská soutěž proběhla o uplynulém víkendu
v Pardubicích, kde 40. ročník Malé ceny města Pardubic, byl zároveň kontrolním
závodem Českého krasobruslařského svazu, jehož výsledky jsou samozřejmě
započítávány také do pořadí Českého poháru. Mezi juniorkami se tentokrát závod
příliš nevydařil Janě Jechové, která pokazila krátký program (8. místo), a zlepšený
výkon ve volné jízdě, kterou měla hodnocenu jako třetí v pořadí, však stačil
v konečném součtu pouze na celkové šesté místo. 
Soutěž žen na MC Pardubic ovládla Hana Charyparová, která si výborným
výkonem v krátkém programu vytvořila dostatečný náskok, který ve volné jízdě
s přehledem udržela a zvítězila, když porazila favorizovanou několikanásobnou
mistryní ČR Ivanu Hudziecovou, provd. Buzkovou.
O dalších úspěších příbramských krasobruslařů vás budeme průběžně informovat.

Přijďte se podívat na Gymnázium pod Svatou Horou. Kdy? Nejlépe 14. 1. 2010. 
K dispozici Vám budeme od 8.30 do 13.30 hodin, 19. 1. 2010 se pak od 16 do 18 hodin můžete stát
na hodinu gymnazistou. Budete si moci vyzkoušet své vědomosti při kratičkém kurzu angličtiny, dějepisu nebo
českého jazyka a posléze se uvolnit v učebně informatiky či v chemické laboratoři. Průvodci po škole Vám
budou stávající studenti, odborné dotazy rádi zodpoví vyučující. 

Gymnázium pod Svatou Horou nabízí  pro žáky ZŠ tyto obory: 
Šestiletý obor Brána k vysoké škole
(pro žáky ze sedmých tříd ZŠ)
Tento obor je zvláště vhodný pro zájemce o další studium, především pak pro ty, kteří se nedokázali ke studiu
na gymnáziu rozhodnout již v páté třídě, případně pro ty žáky, u kterých se studijní předpoklady projevily až
později, případně pro žáky ze vzdálenějších obcí, pro které se dojíždění v šesté a sedmé třídě jevilo jako
náročné. Studenti získají všeobecný základ pro studium na VŠ. Malý počet žáků ve třídách, individuální
přístup, široká nabídka volitelných předmětů, to vše umožní studentům dobrou přípravu na státní maturitu
i pro budoucí profesní orientaci. Zájemci o tento obor budou přijímáni na základě výsledků testu z obecných
studijních předpokladů, přihlížet se bude k prospěchu za 1. pololetí sedmé třídy.

Čtyřletý obor Živé jazyky
(pro žáky z devátých tříd ZŠ)
Toto zaměření je v našem regionu zcela ojedinělý typ gymnaziálního studia. 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 stan-
dardního programového vybavení
je dobrým předpokladem pro stu-
dium na VŠ nejen v ČR, ale
i v zahraničí. Zájemci o tento obor
budou přijímáni bez přijímacích
zkoušek na základě prospěchu
za 1. pololetí 9. třídy, s přihléd-
nutím k výstupnímu hodnocení
a dalším aktivitám.   

Gymnázium organizuje povinné
kurzy, výměny do Německa,
biologicko ekologický kurz a tema-
tické pobyty v přírodě. Žáci mají
možnost prohloubeného jazyko-
vého vzdělávání formou kroužků
v cizích jazycích. Konverzace
v angličtině probíhají metodou
CLILL (integrace obsahu do uči-
va cizího jazyka). Škola moderni-
zovala interiér, navíc umožnila
i dálkový přístup rodičům k prů-
běžnému hodnocení a docházce
jejich syna či dcery. Ve zkušebním
provozu testujeme program
Moodle pro e-learnink studentů. 

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

Nové Skautské centrum
V areálu Nového rybníka bylo slavnostně otevřeno nové Skautské centrum. 
Na slavnosti byli přítomni starosta města MVDr. Josef Řihák, místostarostové
MUDr. Ivan Šedivý a Václav Černý, zástupci mládežnických organizací Skaut
a Pionýr a představitelé firmy Sapiko, spol. s r. o., která byla dodavatelem stavby.
Novou část Skautského centra v Příbrami tvoří objekt o rozměrech 18 x 8 m. Jedná
se o dřevostavbu, která byla vyhotovena na odvodněné, betonové základové desce.
Základ objektu tvoří konstrukce z dřevěných trámů, na které bylo prove-
deno palubkové pobití. Objekt má dva komíny a sedlovou střechu. Plastová okna
jsou osazena mřížemi. Objekt má zateplenou fasádu. Cena stavby je asi
2,4 milionu korun, včetně DPH. Zhotovitelem byla na základě výběrového řízení
firma Sapiko spol. s r.o. 
„V nejbližší době uzavřeme se skauty a pionýry smlouvu o bezplatném užívání
objektu. Právě dokončené skautské centrum je symbolem podpory, kterou město
Příbram poskytuje těm organizacím, které se starají o mládež a dětem a mládeži
nabízejí možnost vhodného a smysluplného využití volného času. Věřím, že tyto
nové prostory bude využívat hodně dětí, které tady prožijí pěkné chvíle,“ řekl
starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.
Mimochodem, příbramský starosta i jeho první zástupce MUDr. Šedivý byli jako
děti členy skautské organizace. Starosta má skautskou přezdívku Tesák a první
místostarosta je mezi skauty znám jako Mauglí. Oba si také na důkaz svých
skautských kořenů při slavnostním otevření potřásli po skautsku levou rukou.  
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Omezení provozu zákaznických center
Příbram a Říčany v lednu 2010
V souvislosti se zaváděním nového zákaz-
nického informačního systému upozorňuje
společnost 1.SčV, a. s., na omezení provozu
zákaznických center Příbram a Říčany
v první polovině ledna 2010. 
V tomto termínu budou zákaznická centra
přístupna pouze v závažných případech
a po předchozí telefonické domluvě na tele-
fonu 318 633 053 pro ZC Příbram a tel.
323 606 584 pro ZC Říčany. 
Call centrum 1.SčV, a. s., bude přijímat
požadavky zákazníků na tel. 800 454 454
k pozdějšímu zpracování, hlášení poruch
a provozních událostí zůstane neomezeno.
Omezení provozu se bude týkat také
prohlížení zákaznických dat na www.1scv.cz,

která budou po celou tuto dobu dostupná
pouze s údaji aktuálními k 31. 12. 2009.

Společnost 1. SčV, a. s., nabízí jako kom-
penzaci této situace prodloužení provozní
doby zákaznických center v posledním led-
novém týdnu roku 2010. Provozní doba
zákaznických center bude v tomto týdnu
rozšířena následovně:

26. 1. (pondělí)   8:00 - 11:30, 12:30 -17:00 
27. 1. (úterý)        8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
28. 1. (středa)      8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
29. 1. (čtvrtek)     8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
30. 1. (pátek)        8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Všem našim zákazníkům se omlouváme
za toto omezení a děkujeme za pochopení.

1 . S č V i n f o r m u j e  z á k a z n í k y

Dům dětí a mládeže v Příbrami pořádá o jarních prázdninách Příměstský tábor
Je určen pro děti ve věku od 5 do 15 let
termín: 15. - 19. 2. 2010, cena 980,- Kč zahrnuje: stravování (dopolední a odpolední svačina, oběd
a pitný režim), organizace výletů a jednotlivých akcí, drobné odměny pro účastníky.
Denní program bude zaměřen na turistiku, soutěže a hry. Příchod vždy od 7 do 8 hodin, odchod
mezi 15,30 - 16,30 hod.
Informace: DDM, Příbram IV/294, tel. 608 522 677, bednarikova@ddm.pb.cz



ZŠ Jiráskovy sady, Příbram II
Škola je držitelkou Evropské ceny kvality a je certifikována
v síti Zdravých škol. V povědomí veřejnosti je především
školou rozvíjející schopnosti žáků talentovaných na matema-
tiku, přírodovědné předměty a informatiku, jejíž absolventi
si vedou velmi dobře při studiu na středních i vysokých
školách. Škola je garantem mnoha soutěží - matematických,
chemické olympiády a olympiády v Aj, jakož i regionální
přírodovědné soutěže „Tady jsem doma“ či tanečního
poháru. Neopomenutelné jsou projektové vyučování
a metody kritického myšlení ve výuce, jakož i zapojení
do vzdělávacích projektů EU. Spolupracují s partnerskými
školami v Evropě v rámci projektu Socrates-Comenius.
Svoji práci a město Příbram reprezentovali např.
v Německu, Anglii, Francii, Portugalsku, Bulharsku, Pol-
sku, Lotyšsku, přičemž tam ve sportovních olympiádách
a ve výtvarných soutěžích dokázali i zvítězit.
Loni obsadili žáci přední místa v několika významných
soutěžích. V regionálním kole „Mladého Démosthena“
zvítězili Š. Valter a J. Králíková, v konverzační soutěži v Nj
G. Rašková, v celorepublikovém kole soutěže Svět očima
dětí byla nejlepší práce D. Jakodové a K. Černé s názvem
„Kyberšikana“, v regionální soutěži Tady jsem doma se
nejvíce dařilo E. Bučilové, M. Bodickému, S. Karnetové,
D. Zazvonilovi, T. Šimáčkovi a V. Šmatlákovi, v celonárod-
ní výtvarné soutěži „Kniha mého srdce“ obsadila 1. místo
P. Benešová, v regionální soutěži „Vím, kdo jsou hasiči“
byli první J. Čížek, P. Nohejl, O. Limpouch, K. Vokurková,
N. Vorlová a J. Vorel. V okresní matematické olympiádě
skončil 2. T. Kuchař a 3. L. Špindlerová. Velká byla
úspěšnost i v mezinárodní matematické soutěži Klokan:
mezi vítězi byli K. Kubátová, J. Kolářová, M. Bodický,
J. Gjašik, D. Pokorný, L. Beranová, J. Kortán a O. Lim-
pouch. V krajském kole Logické olympiády skončil hned
za vítězem D. Ďuriš. V regionálním kole soutěže „Nakresli
svoji planetu“ skončila kolektivní práce žáků školy
na 3. místě. Profilovaná činnost školní družiny přinesla
ovoce v regionální soutěži „O nejkrásnější novoročenku“,
kdy zvítězil P. Mračno a kolektivní práce žáků získala
zvláštní cenu poroty. Žáci se mohou pochlubit i vítězstvími
v soutěžích z oblasti literární tvorby, např.
v regionální soutěži „Napiš básničku“ či „Napiš knihu“.
V regionálním kole recitační soutěže v Čapkově Strži
skončil na 3. místě K. Sedláček. Školní družstva získala
v dopravní soutěži mladých cyklistů 2. a 3. místo. V okr.
šachovém turnaji skončilo mladší i starší družstvo shodně
na 3. místě. Pěkné zážitky si odnesly žákyně z Tanečního
poháru Stč. kraje: v okresním kole bylo mladší družstvo
2. (J. a A. Martinkovičovy, E. Šefčíková), zatímco družstvo
starších (P. Dudová, S. Bílková, S. a M. Kováčovy) doká-
zalo zvítězit v okresním kole a pak i v krajském kole
ve Slaném. V okresním kole Plavecko-běžeckého poháru
Stč. kraje zvítězili ve svých kategoriích V. Havelka

a R. Bischof, aby v krajském kole v Neratovicích obsadili
1., resp. 3. místo. V okr. kole přespolního běhu zvítězil
L. Plocha, v atletickém čtyřboji byli druzí V. Havelka,
J. Šindelář, P. Vinš, P. Šebek a D. Mičian. Tito žáci -
společně s M. Jandusem a V. Hoshko – zvítězili v atletickém
Poháru rozhlasu jak v okresním kole, tak i v krajském kole
v Houšťce. Velmi úspěšní byli žáci ve sportovní gymnastice.
V okr. kole skončila 2. D. Jonáková, zvítězilo družstvo
mladší (K. Chvátal, R. Bischof, D. Králík) i starší
(V. Havelka, J. Šindelář, T. Holý). Velkým sportovním
úspěchem bylo vystoupení staršího družstva na celorepu-
blikovém kole v Táboře, odkud chlapci přivezli zlaté
medaile.                                                                            
Žáci mohou absolvovat plavecký a bruslařský výcvik,
vyjíždět na školy v přírodě, na exkurze a výlety,
na lyžařsko-snowboardingové kurzy, na poznávací
a vzdělávací výjezdy do Anglie a Německa či na divadelní
představení v rámci Klubu mladého diváka. Do výuky je
začleněn preventivní program společensky nežádoucích
jevů. Ve spolupráci s jídelnou je zabezpečena problematika
zdravých potravin (svačiny, obědy) a pitného režimu žáků,
včetně prodeje dotovaných mléčných výrobků. Ve škole je
samozřejmostí ekologické třídění odpadu. 
Mimoškolní aktivity žáků jsou organickou součástí
výchovně vzdělávacího procesu. Paleta zájmových útvarů
se sportovním (zařazení i zdravotní Tv), uměleckým,
hudebním a výchovně vzdělávacím zaměřením navazuje
na vlastní školní vzdělávací program „Moje škola“
a rozšiřuje možnosti vzdělávání v oblasti zájmů jed-
notlivých žáků. Podle koncepční vize školy jsou zde k tomu
vytvořeny vynikající podmínky: vedle široké spolupráce
rodičů, učitelů a žáků (např. projekt „Když rodiče chodí
zase do školy“) i nadstandardní materiálně technické
zázemí školy, vybudované díky investicím zřizovatele
a „Norským fondům“. Velká je úspěšnost školy v získávání
i dalších finančních grantů a v jejím neustálém vylepšování.
Zrekonstruovaný a zmodernizovaný areál školy, vč. rela-
xačních prvků na školním dvoře, multifunkčního hřiště,
venkovní učebny, plně vybavené cvičné kuchyňky a keram-
ické dílny, je otevřen žákům pro veškeré školní i mimo-
školní aktivity, stejně jako mobilní počítačová učebna
s bezdrátovým připojením k internetu kdekoli v areálu.
Aula - jako další chlouba školy - slouží po své rekonstrukci
nejen žákům a studentům okolních škol, ale též kulturnímu
a hudebnímu životu regionu. Další informace a fotografie
na , dotazy na tel. 318 624 626.
Výuka je zaměřena na potřeby a rozvoj žáků dle jejich
individuálních možností. Škola má odborně připravené
pedagogy jak na výuku žáků nadaných, tak i žáků se speci-
fickými potřebami učení. Tím, že jsou v hlavním proudu
společně vzděláváni žáci běžného populačního rozvrstvení,
připravujeme žáky na další studium, práci a život v občan-
ské společnosti. Máme Vašim dětem co nabídnout. 

Mgr. Miloš Přibyl, ředitel školy 

Den s médii - ZŠ Březové Hory
Dne 9. listopadu pořádala Bankovní akademie „Den
s médii“. Také tam jsme se přihlásili my, žáci z 9. tříd
z Březových Hor (Tereza Kolaříková, Michal Nedvěd,
Hedvika Švehlová, Žaneta Majerová).
Celkem se zúčastnilo 17 družstev z 13 pražských i mimo-

pražských základních škol. Každé družstvo, složené z 3 - 4
žáků 8. a 9. tříd, si vylosovalo název výrobku, např.
čokoláda, a pak už v průběhu celého dne vymýšlelo, jak
nejlépe svůj výrobek propagovat. Museli jsme dát svému
výrobku název, udělat plakát, secvičit reklamu do rádia či
televize, na počítači vytvořit inzerát do časopisu, a kromě
toho ještě prokázat teoretické znalosti z oblasti marketingu.
Každé družstvo mělo pouze 4 x 25 minut na zpracování

určitých úkolů, což nejsou ani dvě hodiny čistého času!
Poté jsme museli před porotou, ve které zasedli PhDr.
Pavel Čírtek, Ing. Eva Antošová a JUDr. Jiří Haša, a také
před svými soupeři, svou práci obhájit. Porota ocenila nejen
originální nápady, ale i samotnou ukázku výrobků. 
Na 1. místě jsme se umístili my: Zmrzlina Chillicream,
Základní škola Příbram – Březové Hory, 2. místo: Sušenky
Křupe to!, Základní škola Příbram VIII, Školní 75,
3. místo: Čisticí prostředek Fofr Čistič, Základní škola
Jílové u Prahy a Sýr Sancho, Základní škola Bratří Fričů.
Nakonec jsme si odnesli jako výherci odměnu a dostali

nabídku k natočení naší reklamy a výuky psaní scénářů.
Myslím, že každý, kdo jsme se zúčastnili této akce, si
s sebou odnesl nové zkušenosti.

Tereza Kolaříková, žákyně 9.B

ZŠ, Příbram VII, 28. října 1
Žákyně ZŠ, Příbram VII, 28. října 1 si přivezly z republi-
kového finále stříbrné medaile.

Gymnastky naší školy Soňa Andělová, Anička Blehová,
Petra Pajmová, Anetka Trojanová, Karolínka Ševčíková,
Kačka Ševčíková, Natálka Štíchová a Terezka Vandasová se

5. 12. 2009 zúčastnily republikového finále Poháru Asoci-
ace školních sportovních klubů České republiky soutěže
v TeamGymu v Chropyni u Kroměříže. Svojí účastí tak
v kategorii žákyň do 11 let reprezentovaly nejenom naši

školu, ale i město Příbram a Středočeský
kraj. Závody v TeamGymu jsou velmi
náročné. Děvčata musí zvládnout pohy-
bovou skladbu na koberci, akrobatické řady,
ve kterých mají zařazeny přemety vpřed,
rondáty, fliky i salta a na trampolínce již
velmi náročná salta skrčmo i schylmo
a přemet přes bednu. Děvčata opravdu téměř
bezchybně zvládla všechny discipliny.
Konkurenčními školami se pro ně stala již
závody ostřílená družstva ze ZŠ Chropyně,
Frýdku Místku, Třebíče, Slavkova a dvě
družstva z Opavy.                                         
Soutěže v TeamGymu jsme se zúčastnili sice
poprvé a pravděpodobně jsme byli jedním
z nejmladších družstev, ale děvčata byla
připravená opravdu zabojovat a stanout ale-
spoň na některém ze stupňů vítězů. Velkým
překvapením pro ně bylo, když při vyhla-
šování výsledků vletěli do sportovní haly
čerti. Ale přišel i Mikuláš s andělem, takže
vyhlašování mohlo pokračovat. Bodové
výsledky děvčat byly téměř perfektní a svý-
mi výkony si vybojovala skvělé druhé místo.
Domů jsme si přivezli krásné stříbrné

medaile. Na první ZŠ Chropyni jsme ztratili pouhých 0.25
bodů. Třetí příčku obsadila ZŠ z Frýdku Místku. 

J. Mudrová

Rádio Kiss Proton v Příbrami
V Příbrami začalo na začátku prosince vysílat rádio Kiss Proton. Mikulášský dárek, hlavně mladým posluchačům,
přinesla frekvence 107.9 FM, a my jsme si proto k rozhovoru pozvali ředitele rádia Jaroslava Daňhela.
V době krize se každá firma snaží spíše šetřit a vy se místo toho rozrůstáte do Příbrami, proč? 
„Z Příbrami a okolí jsme měli velmi kladné ohlasy na naše vysílání, jediný problém byl ve špatném signálu, který se
často ztrácel. Proto jsme chtěli lidem z Příbramska vyjít vstříc a po několika letech úředních tahanic vysílač prosadili
a spustili.“
Rádio KISS Proton vysílá pro Příbram z Plzně nebo přímo z Příbrami? 
„Nadále vysíláme z Plzně, ale samozřejmě chceme být blízko i lidem z Příbramska, a proto se naše zpravodajství zajímá
i o dění tady ve městě a jeho okolí. Velmi dobře už teď spolupracuje s vedením příbramské radnice, s mluvčími a dalšími
důležitými lidmi v regionu. Hlavně ale budeme moc rádi, když se na našem vysílání budou podílet přímo Příbramáci, kteří
nás mohou kontaktovat a my budeme rádi informovat o nejrůznějších akcích, nebo důležitých věcech, které se Příbrami
týkají. Příbram navíc vždycky byla „náš“ region, a tak věřím, že stejně dobře jako lidé tady znají rádio Kiss Proton, známe
i my své posluchače. Příbramsko, Jižní Plzeňsko, Rokycansko i Plzeň spolu mají hodně společného, takže určitě máme
společná témata a máme spolu o čem mluvit.“
Co rádio KISS Proton nabízí? Představte ho těm, kteří ho dosud neznají. 
„Kiss Proton je moderní, dynamické rádio, které hraje nejnovější hity doplněné největšími hity z 90. let.  Kromě největších
hitů myslím, že naší hlavní zbraní jsou jedineční moderátoři. Ranní vysílání Vejvoďáka a pana Kabáta je něco, co se snad
ani nedá popsat, kluci si dělají srandu snad úplně ze všeho. Pravidelně si navíc přibírají malou Markétku, což je  9letá
dívenka, která má vlastní názor úplně na všechno. Dopoledne je pak střídá probírání nejrůznějších témat, kde mají hlavní
slovo posluchači. Odpoledne se u nás rozjíždí každodenní párty plná hlášek, vtipů, imitací a samozřejmě i tady mají velký
prostor posluchači. Večery jsou pak rozdělené tematicky od romantické muziky, RnB, hitparádových pecek až po erotické
vysílání (samozřejmě po 22. hodině). 
Celý den samozřejmě nabízíme i aktuální zpravodajství zaměřené hlavně na region a na rozdíl od celoplošných stanic se
tak posluchači rádia Kiss Proton dozví, co se děje přímo u nich. Místo ohrané politiky se snažíme informovat o tom, co
skutečně lidi zajímá, a tak máme pravidelné servisy, např. kam vyrazit na hory, kde si užít zábavu nebo v létě monitorujeme
kvalitu vody v oblíbených koupalištích regionu.“

Od začátku roku 2010 se mýtné v Česku rozšiřuje i na dodávky a malé kamiony
Užitečné rady, tarifní tabulky, mapy a dokumenty ke stažení jsou připraveny na portálu
www.mytocz.cz, k dispozici je také 24hodinová bezplatná infolinka 800 698 629 (800 MYTOCZ).
Povinnost platit mýtné na dálnicích, rychlostních silnicích a vybraných komunikacích
1. třídy se od 1. ledna 2010 rozšiřuje na všechna vozidla, jejichž povolená hmotnost
přesahuje 3,5 tuny (u souprav je určující pouze hmotnost tažného automobilu). Mělo by se
jednat až o 80 tisíc malých nákladních vozidel a dodávek z okolních zemí a z tuzemska, které
slouží především drobným a středním podnikatelům, pro zásobování obchodní sítě a firem či
expresní přepravu zboží. Lehčí dodávky tak následují kamiony s hmotností 12 tun a výše,
které platí mýtné již tři roky. Za tu dobu od nich stát vybral 17 miliard korun.
Výše tarifu za ujetí jednoho kilometru se liší podle typu použité silnice, počtu náprav vozu
a jeho emisní kategorie, případně podle denní doby. Povinnou palubní jednotku pro placení
mýtného si řidiči nebo provozovatelé vozidel pořizují na více než 250 označených
distribučních, nejčastěji čerpacích stanicích, nebo kontaktních místech, která jsou umístěna
v krajských městech. Na místě zaplatí vratnou zálohu 1 550 Kč a poté si nepřenositelnou
elektronickou krabičku umístí na přední sklo mimo stěrače tak, aby nepřekážela ve výhledu. 
Před pořízením palubní jednotky by si řidič měl rozmyslet, jaký platební kanál pro něj bude
nejvhodnější. Zda bude platit mýto dopředu (tzv. PrePay), tedy že si bude do jednotky
nabíjet potřebnou částku ještě před jízdou, nebo zaplatí až následně (tzv. PostPay), například
na fakturu. Zmiňovaná distribuční místa slouží pro řidiče, kteří platí mýto dopředu. Při první
registraci potřebují osvědčení o technickém průkazu, řidičský průkaz, doklad o emisní třídě
a vyplněný registrační formulář. Kontaktní místa slouží naopak pro uživatele, kteří chtějí
platit mýto následně, například na fakturu. Ti potřebují k první registraci živnostenský
list/výpis z OR/průkaz totožnosti, kopii technického průkazu, doklad o emisní třídě a vyplně-
nou Dohodu o podmínkách následného placení. Před jízdou už zbývá jen zkontrolovat, zda
počet náprav deklarovaných na instalované palubní jednotce odpovídá skutečnosti. 

Jen třicet let
Příbramskou veřejnost jsme již před časem informovali o hrozícím zániku sportovně střeleckého
klubu při 1. ZŠ Příbram v podobě vystěhování z objektu, který jsme pro naši činnost používali -
bez možnosti dokončit alespoň rozjetou zimní sezónu.
Pomocnou ruku nabídnutou firmou LERO, sídlící v Dlouhé ulici a provozující činnost zaměřenou
na zbraně – včetně provozování přilehlé střelnice - jsme přijali, na vlastní náklady zbudovali
v nabídnutých prostorách stabilní zařízení se zástěnami a lapači střel. Povedlo se následně dokončit
zimní sezónu se slušným umístěním na Mistrovství České republiky mládeže v halových disci-
plinách, začít se věnovat letním malorážným soutěžím a opět přijímat zájemce z řad mládeže.
Přes velmi dobré výsledky některých závodníků v různých nominačních disciplinách se nám
nepovedlo zakončit letní sezónu medailově. Letošní smůla se přilepila na Adama Řehoře, který se
poctivě připravoval tentokrát dokonce na tři dorostenecké discipliny – VzPu 40, SM 60, StM 3x20,
políčeno měl svými vysokými výkony na pohárová umístění jak na MČR, Lize mládeže a Stře-
dočeském poháru, vyvrcholením měl být výjezd na soutěž s mezinárodní účastí. Bohužel,
po náročné půlroční přípravě a splnění všech přihlašovacích povinností jsme museli dva dny
před konáním série závodů vše odvolat. Adama odvezli do nemocnice s dost závažnou chorobou
bez šance rychlého uzdravení a možnosti zachránit alespoň nějaký závod. O malou náplast na naše
nezdary se postaral Josef Mikulášek ml., v té době získává na přeboru Zlínského kraje na střelnici
v Uherském Brodě v disc. Libovolná pistole 60 ran pohár za 2. místo. Adam se také začíná
zotavovat, společně vyjíždějí do Českých Budějovic, odkud přivážejí první místo ve VzPu40  a třetí
ve VzPi60.
Do soutěžních výjezdů pro letošní zimní sezónu se začíná zapojovat i nově přihlášená mládež
v disciplinách do 14 let.  Křtící soutěží se stala 8. 11. Pražská liga, kde se pravidelně střílí více
disciplin, tedy i pro dospělé. Doprovázející dospělák Mikulášek ml. si zde vylepšil osobní rekord
ve VzPi 60 a skončil celkově pátý, Adam Řehoř ve své disc. VzPu40 získal místo první. Nováčci
Pepík Bouše a Michal Petrásek sice neoslnili výkonem ve VzPu30, dokázali se ale téměř bezchyb-
ně orientovat v terčích, bez výkyvů v položkách, samostatně zvládli i práci s řemenem, který jim
nahrazuje oporu, což je považováno za jeden z hlavních pilířů pro další výkonnostní růst. Jejich
nižší nástřel měl vyvážit výkon již dost zkušeného Vojty Kovaříka, nezvládl ale první položku
a přes vysoký výkon v dalším nástřelu ztrátu nedokázal dohnat a skončil na osmém místě. 
Další soutěž, pořádanou v Benešově 22. 11. pod názvem Benešovská diabolka tamním DDM,
obsazujeme již třemi začínajícími střelci, jeden v disc.VzPu 30 a dva ve VzPu 20 s oporou. Je to
jediná soutěž v republice, kde se možnost použít oporu začínajícím střelcům nabízí. Za zkušenější
jede Vojta Kovařík, nastřílí sice osobní rekord, ale stačí to pouze na šesté místo. Michal Petrásek
jako jediný z našich nováčků již střílí klasickou disciplinu VzPu 30, zlepšuje si osobáček a končí
dvanáctý. V disc. s oporou si vystřílel třetí místo a cenu Bouše Josef. Sedmiletý Švarc Václav se
zúčastňuje svého prvního střeleckého závodu a překvapivě se umisťuje uprostřed závodního pole –
16. místo. Pro něj velký úspěch, neboť kategorie není rozlišena věkem a někteří závodníci, kteří se
umístili před a za ním, byli o šest let starší. Jako nejmladší účastník byl Václav také vyhodnocen
a odměněn. Navíc pořadatel odměnil každého účastníka soutěže hezkou cenou - a bylo jich okolo
čtyřiceti pěti. Soutěž se spíše měla jmenovat Benešovská nadílka. Zajímavostí na soutěži je také
skutečnost, že pod hlavičkou DDM střílela více než polovina soutěžících, a to nejen z Benešova.
Jako by DDM z Kolína, Vlašimi nebo Prahy opět začaly podporovat střelecký sport mládeže, jak
tomu bývalo před lety.
Vánoční nadílku jsme připravili i my pro naše členy. V minulosti jsme podobné akce pořádali
i s přizváním příbramské veřejnosti na venkovní střelnici, kde bylo více prostoru. S ohledem
na skutečnost, že jsou mezi námi mladí nováčci, kteří ještě neměli možnost střílet z velkorážových
zbraní a byl nutný zvýšený dozor zkušenými střelci, navíc v uzavřeném prostoru, tak jsme akci
raději pojali soukromě. A bylo to správné rozhodnutí, protože po počátečním ostychu a respektu
ze zbraní velkého kalibru byla mládež k neudržení. Dospěláci neměli téměř šanci si vystřelit.
Poslední účastí na soutěži nazvané Vánoční střílení a pořádané v Českých Budějovicích
Jihočeským krajským sdružením ČSS na střelnici Borek si náš klub zajistil také dva nominační
výsledky pro MČR mládeže, které se bude konat začátkem dubna příštího roku. Zasloužili se o ně
Pepík Bouše a Michal Petrásek. Oba v ktg. ml. žáci VzPu 30, kde Pepík získal nástřelem 274 b
druhé místo, s 269 b hned za ním skončil Michal. Odváželi si nejen radost z výsledku, k diplomům
získali i pěkné dárkové koše. Je zde předpoklad, že na mistrovství republiky mládeže do 14 let
tentokrát pojedou za Příbramáky minimálně tři závodníci. 
Chci-li hodnotit uplynulý rok, kdy trénujeme vzduchovkové discipliny v novém prostředí u firmy
LERO, s novými střelci, já osobně jako trenér a osoba zodpovědná za chod SSK při I. ZŠ Příbram
jsem téměř spokojen. Výborný střelec Adam Řehoř se po nemoci opět dostává do formy, nováčci
jsou výkonnostně na vzestupu, máme kde provozovat svou činnost. Negativní nedostatek
finančních prostředků je standardní situací, přirovnání - lepíme to jak vlaštovka hnízdo – je nám
velmi blízké. 
Trochu mne mrzí nezájem mládeže o sportovní střelbu v té podobě, jak ji provozujeme my.
Přicházejí s mylnou představou zpracovanou počítačovými hrami, akčními filmy a podobně. Asi
nemá smysl, zmiňovat se o jejich fyzičce, samostatnosti a bojovnosti s neznámou činností. Pokud
přijdou na první trénink a nedokážou nabít zbraň, která je uzpůsobena velikostí právě pro ty malé,
začínající, ihned se vzdávají dalšího pokračování. Také hodně záleží na podpoře ze strany rodičů.
Nemůžeme si dovolit tolik mládeže jako dříve, přesto nám chybí ještě dva - tři chlapci nebo dívky
ve věku do 12 let, raději ještě mladší. Střelci nám totiž v 15 letech odcházejí, jen málokterý dokáže
přejít na střelbu vstoje a malorážkové disciplíny. Dá se říci, že každých pět let obměňujeme
sestavu. Uvítal bych z řad mládeže i ty, kteří by měli odvahu a vlohy pro střelbu z pistolí, máme
pro ně jak vedení, tak upravené zbraně.
Vstupujeme do třicátého roku naší činnosti při 1. základní škole Příbram. Ti, kteří s námi začínali
ještě pod hlavičkou Svazarmu a budou číst tyto řádky, jistě vzpomenou, jak bohatou činnost jsme
provozovali. Střelba sice byla základ, tu jsme vždy preferovali, ale nebyli nám cizí vodácké disci-
plíny, rádiový orientační běh, kombinované soutěže spojené se střelbou, našli se i tací, kteří
vydrželi do svých patnácti let, šli se mnou do letadla a absolvovali seskoky padákem.
Prvních deset let jsme se skládali výlučně z žáků 1. ZŠ Příbram, svou výkonností získávali tituly
a ocenění v různých soutěžích, obhajovali barvy okresu a kraje. V té době nám mohli konkurovat
snad jen střelci z Rožmitálu a Dobříše, ti ovšem provozovali pouze střelbu, z hlediska všestrannosti
na nás neměl žádný. Není se co divit, od roku 1983 jsme se uchytili v krytu CO Kovohutě Příbram.
Také malorážkové disciplíny od začátku provozujeme na střelnici Brod, trénovali jsme více
a na daleko vyšší úrovni než měli možnost ostatní. Dnešní tatínkové a maminky okolo 45 let,
vzpomenete někdy na Roviště nebo střelnici na Kladně? Známe téměř všechny střelnice v repub-
lice. Někteří z vás mají již vnuky, kteří by mohli mít váš talent pro střelbu.
Po roce 1990, kdy se ruší Svazarm a na jeho místě vzniká AVZO nebo STSČ, se soustřeďujeme již
jen na střelbu, pomalu ale jistě se zastavuje střelecká činnost na školách. V roce 1991 se zakládá
Český střelecký svaz a náš klub pod něj přechází s názvem Sportovně střelecký klub č. 415
při 1. ZŠ Příbram. Ještě i dnes, kdy je vcelku jedno, ze které školy žáček pochází, cítíme příslušnost
k této škole, a pokud přichází nový člen z 1. ZŠ, tak jej při přihlášení upřednostňujeme.
Číslo 415 znamená, že jsme se k ČSS přihlásili jako čtyřistapatnáctí v pořadí. Po nás je ještě
mnoho čísel, dalo by se říci dvojnásobek našeho. V té době ještě polovina z uvedeného vznikala
hlavně proto, že seděla ve vlaku, který vezl zájemce o práci s dětmi. V průběhu času kluby začínají děti
vysazovat, samy zanikají a pro děti zůstal s bídou jeden vagónek. Sice máme špičkové zbraně,
olympijské oblečení a vybavení – ale co dál? My napří. zůstali v okruhu 70 km osamoceni. Chybí
konfrontace, pořadatelé soutěží zanikají, děti jsou soutěživé – musíme vyjíždět daleko. Nechci
uvádět skutečné číslo počtu klubů, pracujících s mládeží v našem sportu, ale dva zdraví lidé mají
více prstů na rukou. A kolik chybělo, abychom z tohohle pomyslného vláčku vysedli před rokem
také? Blíží se Nový rok, chce se mi říci – pro nás další a doufám úspěšný. Do Nového roku
sportovním střelcům přeji pevnou ruku a levné náboje, těm ostatním hodně štěstí a zdraví. Chtěl
bych tímto poděkovat všem, kteří jakkoliv, třeba i výsledky nebo organizačně, v uplynulé době
30 let pomohli jízdě vláčku, abychom z něj nemuseli vysednout.

J. Mikulášek, trenér



Příbramští občánci narození v prosinci

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

Dne 27. 11. ve 23.18 hod. oznámil telefonicky na služebnu
MP Příbram muž, že z okna svého bytu zahlédl na střeše
nákupního střediska v ulici Seifertova pohybující se osoby,
které malují na fasádu uvedeného obchodu nějaké nápisy.
Na místo okamžitě vyjely dvě dvoučlenné hlídky MP
a bezprostředně po příjezdu zajistily okolí objektu, aby
osoby neutekly. Poté jedna z hlídek MP vylezla na střechu
budovy po požárním žebříku v zadní části budovy. V pravé
části střechy strážníci zpozorovali osobu krčící se u zdi
a vyzvali ji k prokázání totožnosti, kdy zjistili, že se jedná
o 17letého mladíka. Druhý sprejer se snažil před strážníky
ukrýt za komíny, ale i tohoto hlídka po chvíli za pomoci
kamerového systému našla a zadržela. Ztotožněním této
osoby strážníci zjistili, že se jedná o muže ve věku 22 let.
Poté hlídka MP přivolala k místu hlídku Policie ČR, které
věc předala ke konání dalších vyšetřovacích úkonů. 
Dne 28. 11. v 20.49 hod. oznámila na tísňovou linku MP
žena, že v ulici Boženy Němcové v Příbrami VII, leží
na silnici nějaká osoba a nehýbe se. Na místo ihned vyjela
hlídka MP. Zde na zemi nalezli strážníci muže, který krvá-
cel z rány v zadní části hlavy a celkově byl malátný.
Na dotazy strážníků nijak nereagoval. Hlídka přivolala
záchrannou zdravotnickou službu. Lékař muže prohlédl
a rozhodl vzhledem k rozsahu zranění dotyčného převézt
do nemocnice k dalšímu ošetření.  
Dne 30. 11. ve 21.30 hod. prováděli strážníci MP hlídkovou
činnost na ubytovně v Příbrami IV, kde zahlédli 16letého
mladíka, po kterém je vyhlášeno pátrání z důvodu útěku
z výchovného ústavu. Z tohoto důvodu jmenovaného převezli
na Obvodní oddělení Policie ČR Příbram, kde si ho poli-
cisté převzali ke konání dalšího šetření.
Dne 30. 11. ve 23.40 hod. prováděla hlídka MP kontrolu
v zahrádkářské kolonii u Stadionu Na Litavce a zde si
povšimla vozidla tov. značky Seat Ibiza, které zastavilo
na neosvětleném místě a zhaslo světla. Jelikož se hlídce
zdálo jednání řidiče podezřelé, rozhodla se pro provedení
kontroly. Bližším ohledáním vozidla strážníci následně
zjistili, že se uvnitř nacházejí tři osoby, dva muži ve věku 29
a 45 let a žena ve věku 26 let. Z předložených dokladů
od vozidla dále hlídka zjistila, že toto nemá platnou tech-
nickou kontrolu. Vzhledem k výše zjištěným skutečnostem
přivolali strážníci na místo hlídku Policie ČR, která poté
navíc nalezla ve vozidle věci pocházející z trestné činnosti.
Hlídka MP předala celou věc do vyšetřování Policii ČR.
Dne 2. 12. v 00.22 hod. zjistila hlídka MP v průběhu
pravidelné kontrolní činnosti, že v ulici Osvobození vedle
budovy II. polikliniky hoří novinový stánek. Strážníci
okamžitě o této skutečnosti vyrozuměli hasiče a rovněž
k místu přivolali hlídku Policie ČR, které celou věc předali
za účelem dalšího šetření.
Dne 4. 12. ve 23.00 hod. oznámil na tísňovou linku 156
muž, že v ulici Politických vězňů leží neznámá osoba.
Na místo okamžitě vyjela hlídka MP. Ta na určeném místě
nalezla silně opilého muže, který se po příjezdu hlídky
začal chovat agresivně, vyhrožoval násilím a odmítal

prokázat svou totožnost. Proto ho strážníci převezli na Ob-
vodní oddělení Policie ČR, kde bylo následně zjištěno, že se
jedná o 48letého muže. Byl opilý, nebyl schopen kontrolo-
vat své chování a ohrožoval sebe i své okolí, a proto byl
převezen na vyšetření do Oblastní nemocnice Příbram, kde
lékař rozhodl o umístění do protialkoholní záchytné stanice. 
Dne 5. 12. v 01.55 hod. oznámil telefonicky na služebnu
MP muž, že z okna bytu v Příbrami VII zahlédl 2 mladíky,
kteří demolují stánek. Dále uvedl, že se pokoušejí vytrhnout
mříž a vynášejí nějaké předměty. Sdělil rovněž popis obou
osob a směr, kterým odešly. Na místo ihned vyjela hlídka
MP a za přispění pěší hlídky MP zadržela v 02.06 hod.
v Kladenské ulici dva 17leté mladíky, kteří odpovídali
popisu oznamovatele. Následně strážníci přivolali hlídku
Policie ČR a celou událost i se zadrženými podezřelými jí
předali za účelem dalšího šetření. 
Dne 12. 12. v 00.52 hod. oznámil telefonicky na služebnu
MP Příbram muž, že před disco klubem Aréna se fyzicky
napadá skupina asi 20 osob. Na místo se ihned vypravila
hlídka MP, pěší hlídka MP a hlídka psovodů MP. Mládež,
která se před klubem Aréna zdržovala, se však žádného
protiprávního jednání nedopouštěla. Hlídky zkontrolovaly
okolí, na místo rovněž přijela hlídka Policie ČR, ale protože
byl u klubu klid, hlídky se vrátily zpět. V 01.30 hod. si ob-
sluha kamerového systému MP všimla, že dochází k další
potyčce na Václavském náměstí. Na místo okamžitě vyjely
dvě dvoučlenné hlídky MP, které zjistily, že zde dochází
k fyzickému napadání mezi dvěma bratry ve věku 20 a 17
let. Starší z bratrů uvedl, že má mladšího bratra na starosti
a chtěl ho odvést domů, což mladší bratr odmítal, a proto
došlo k roztržce. Strážníci mladíkům doporučili, aby si za-
jistili odvoz, s čímž starší z bratrů souhlasil a zavolal otci,
který poté mladšího syna dopravil domů.
Dne 12. 12. ve 22.30 hod. oznámila na tísňovou linku 156
servírka KD v Příbrami VII, že podnapilí hosté restaurace
rozbili ve vestibulu zrcadlo. Na místo byla neprodleně
vyslána hlídka, kterou po příjezdu kontaktovala 58letá
provozní a označila pachatele. Strážníci zjistili, že se jedná
o mladíka ve věku 17 let. Ten na dotaz hlídky sdělil, že jej
uhodil neznámý mladík a on hlavou nechtěně rozbil zrcadlo,
což přítomní svědci události potvrdili. Dále uvedl, že není
vážně zraněn a nepožaduje lékařské ošetření. Jelikož
strážníci pojali podezření, že v uvedené věci došlo ke spá-
chání trestného činu, přivolali hlídku Policie ČR.  
Dne 16. 12. v 19.51 hod. kontaktovala telefonicky služebnu
MP žena a žádala o pomoc při řešení rodinného sporu.
Na místo vyjela hlídka MP a na místě zjistila, že zde
dochází k napadání mezi 18letým synem oznamovatelky
a jejím 32letým manželem. Manžel oznamovatelky uvedl,
že důvodem incidentu bylo synovo nevhodné chování,
jelikož je dlouhodobě nezaměstnaný, závislý na internetu
a nerespektuje pravidla společného soužití. Strážníci oba
muže poučili o možnostech řešení jejich problému.

JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

INFORMACE Z OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY
Beseda se žáky Základní školy Pod Svatou Horou
V pátek 11. 12. 2009 se konala další z řady besed pořádaných v rámci projektu
prevence kriminality, zaměřená na zásady bezpečného chování. Tyto přednášky se
pravidelně konají za účasti zástupce městské policie a zástupců občanského
sdružení TILIUS, kteří v průběhu besedy seznámí žáky se základními pravidly
bezpečného chování a zároveň předvedou některé praktické ukázky sebeobrany. 
Na této přednášce seznámila paní Martina Růžičková z Městské policie Příbram
žáky 6. třídy s tím, jaké úkoly plní městská policie, co vše má na starosti a jakým
způsobem přispívá k bezpečnosti a pořádku ve městě. Žáci se mohli také dozvědět,
že přes veškerá dosud učiněná opatření stále jsou v Příbrami děti a mládež, kteří
nevědí, jak smysluplně využít svůj volný čas a dopouštějí se různých protiprávních
jednání. Proto se vedení města rozhodlo podpořit zřízení Nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež, které bude provozovat občanské sdružení Ponton. Toto zařízení
má za úkol poskytovat sociální služby problémovým dětem a mládeži. Zaměstnanci
nízkoprahového zařízení se snaží svým klientům pomoci radou a zkušenostmi
při řešení situací, které by tyto děti bez jejich přispění jen těžko zvládaly.   
Pan Vít Skalník z o. s. Tilius společně se svým kolegou a příslušníkem Policie ČR
poté žákům předvedl užitečné ukázky sebeobrany a vysvětlil, jak se mají zachovat
v případě, že se dostanou do konfliktu s osobou, která je v podnapilém stavu anebo
je jiným způsobem ohrožuje. Uvedl i řadu příkladů, jak napadení či jiné krizové
situaci předejít. Žáci byli také informováni o tom, jak mají jednat v případě nálezu
injekční stříkačky. Děti výborně reagovaly na kladené otázky týkající se bezpečného
chování a projevily i hodně znalostí z oblasti preventivních opatření proti přepadení.
Zároveň se ukázalo, že dobře vědí, jak se mají chovat, aby se nestaly obětí útoku
na svou osobu. V závěru besedy zodpověděli přednášející několik dotazů k danému
tématu. Žáci si rovněž se zájmem prohlédli vystavené zbraně a obranné pomůcky
a byli poučeni i o tom, jak s nimi zacházet.

Schůzka pracovní skupiny
Na prosincovém jednání pracovní skupiny prevence kriminality byly hlavním
tématem jednotlivé projekty prevence kriminality, které chce město Příbram zařadit
do Městského programu prevence kriminality na rok 2010 a prostřednictvím dotace
z MV ČR získat na tyto projekty finanční prostředky.
Vedle již osvědčených projektů, jako je „Rozšíření Městského kamerového
dohlížecího systému“ (pravděpodobně o 1 kamerový bod), „II. etapy osvětlení
rizikových míst“ a pořádání letního sociálně-rehabilitačního pobytu pro děti zapo-
jené do projektu „Provázení“, chceme v příštím roce získat finanční prostředky
na vybavení nově vznikajícího Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
„BEDNA“, které bude v Příbrami provozovat občanské sdružení PONTON. Dále se
projednával projekt na další profesní vzdělávání strážníků městské policie
(semináře na téma: domácí násilí, extremismus, krizová intervence, jednání s obětí
trestné činnosti apod.). Jedním z klíčových projektů, které chceme realizovat v roce
2010, je zřízení Poradny pro oběti trestné činnosti a sociální poradenství. Poraden-
ství bude poskytováno bezplatně. Cílovou skupinou této služby budou poškození
nebo oběti trestné činnosti či jejich blízcí. Dále tuto službu budou moci využívat
lidé, kteří si z důvodu svého sociálního znevýhodnění nemohou jinak zajistit řešení
své nepříznivé sociální situace anebo je pro ně případná pomoc nedostupná (důvo-
dem může být akutní krize, špatná informovanost, omezená schopnost komunikovat,
bezradnost, nedostatek financí apod.). Na tento projekt chceme získat finanční
prostředky nejen z MV ČR, ale především z Humanitárního fondu Středočeského
kraje. 
Jedním ze zmiňovaných témat byl také Dance & music klub Aréna sídlící
v Lázeňské ulici v Příbrami I. Za uplynulý měsíc zde Policií ČR ve spolupráci
s Městskou policií Příbram provedla dvě preventivně-bezpečnostní akce zaměřené
na podávání alkoholu osobám mladším 18 let. Při těchto kontrolách byly zjištěny
určité nedostatky, a proto se v nich bude pokračovat i v následujícím období.
Mimoto je zde v pátek a v sobotu v nočních hodinách zesílená hlídková činnost
městské a státní policie se zaměřením na dodržování veřejného pořádku před výše
zmiňovanou diskotékou. 

Fotbalisté se strážníky na gymnáziu
Dne 17. prosince 2009 mohli žáci prvních dvou ročníků víceletého Gymnázia
v Komenské ulici diskutovat se zástupcem MP Příbram, 1.FK Příbram a Kovohutí
Příbram, v rámci projektu prevence kriminality “Fotbal proti zločinu”. Tématem
více než hodinové besedy byla bezpečnostní situace ve městě, kriminalita dětí
a mládeže, preventivní aktivity pro děti a mládež podporující smysluplné využívání
volného času, význam sportu pro formování kladných charakterových vlastností
jedince, zdravý životní styl a ochrana životního prostředí. Žáci Gymnázia mohli
o těchto tématech diskutovat s prvoligovým fotbalistou Stanislavem Nohýnkem,
manažerem prevence kriminality JUDr. Milanem Fárou a marketingovým ředitelem
Kovohutí Ing. Miroslavem Jarolímkem.
Diskuze to byla velice zajímavá a dotazy žáků byly na vysoké odborné úrovni.
Vedle dotazů na řešení kriminality ve městě, se často ptali na denní režim
vrcholového sportovce, na dodržování životosprávy fotbalistů a na násilí na sta-
dionech. Některé dotazy se týkaly třídění odpadu a jeho recyklace. Na závěr měli
možnost všichni získat kartičku s podpisem jednoho z pilířů obrany příbramského
prvoligového fotbalového mužstva Stanislava Nohýnka, o což byl velký zájem,
především mezi děvčaty. 
Jsem rád, že tento projekt probíhá i v letošním školním roce a musím ocenit fotba-
listy, že i v době po skončení podzimní sezóny si během své dovolené najdou
volný čas a účastní se těchto akcí. 

MVDr. Josef Řihák
předseda pracovní skupiny prevence kriminality

Dobrá viditelnost - základní pravidlo 
pro pohyb v silničním provozu
Na silnicích dochází denně k vážným dopravním nehodám,
jejichž oběťmi bývají často chodci (dle statistik je chodec
účastníkem dopravní nehody za snížené viditelnosti až
v 70 % případů) a nejvíce ohroženy jsou především děti.
Jsou méně soustředěné a nedokážou ještě dobře odhadovat
a předvídat dění v silničním provozu. O to důležitější je,
aby byly na silnici co nejlépe vidět. Světlé oblečení, školní
brašna a boty s reflexními doplňky učiní jejich každodenní
cestu do školy i ze školy bezpečnější. V době, kdy mají
všechna jedoucí auta při jízdě povinnost svítit, je na druhé
straně otupeno vnímání řidičů vůči všemu, co nesvítí nebo
na sebe dostatečně zřetelně neupozorňuje. Malé dítě, ještě
navíc v tmavém oblečení, je pro řidiče téměř neviditelné.
Zejména v zimních měsících, kdy se brzy stmívá a často je
zataženo i přes den, ztěžuje tato skutečnost situaci přede-
vším řidičům, kteří mnohdy zahlédnou chodce v silničním
provozu až v poslední chvíli a v důsledku toho dochází
k nehodám a zranění chodců.
Jak již bylo výše naznačeno, viditelnost dětí a chodců obec-
ně lze zvýšit pomocí vhodně zvoleného oblečení, nášivek
a doplňků ze speciálních materiálů. Pro děti je vhodné volit
velmi pestré a barevné oblečení. Při vycházce na sebe
takový pestrobarevný útvar dětí mnohem lépe upozorňuje.
Ještě více lze viditelnost dětského útvaru zvýšit používáním
vestiček v reflexních barvách s retroreflexními prvky.
Reflexní materiály odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět
ke zdroji, a to až na vzdálenost kolem 200 metrů. Výrazně
zvyšují viditelnost za tmy, za snížené viditelnosti. Reflexní
materiál je v noci vidět na 3x větší vzdálenost než bílé

oblečení a více než na 10x větší vzdálenost než oblečení
modré. Při rychlosti 75 km/h potřebuje řidič nejméně 31
metrů (1,5 sekundy) na to, aby si uvědomil nebezpečí
a odpovídajícím způsobem zareagoval. Pouze s reflexními
materiály umožní chodci dostatek času řidiči na vhodnou
reakci!
Lepší viditelnost lze také dosáhnout doplňky z fluorescenč-
ních materiálů, které zvyšují světelný kontrast vůči pozadí,
a prodlužují tak vzdálenost, na jakou může řidič chodce
nebo cyklistu zaznamenat. Fluorescenční materiály
zvyšují viditelnost pouze za denního světla a za soumraku,
ve tmě však svou funkci ztrácejí. Nejčastěji používanými
barvami jsou jasně žlutá, zelená a oranžová.
Závěrem tedy můžeme konstatovat, že pro zvýšení
viditelnosti chodců je důležité
- používat reflexní a fluorescenční materiály a kombinovat
je tak, abyste byli dobře vidět za světla i za tmy,
- umísťovat reflexní předměty nejlépe ke konci rukávů,
blízko ke kolenům a do úrovně pasu (cyklisté také na přil-
bu a kolo),
- pořizovat dětem oblečení, školní brašny a doplňky
opatřené reflexními a fluorescenčními bezpečnostními
prvky.
Reflexní a fluorescenční předměty nejsou drahé, pokud si
uvědomíte, že Vám nebo Vašim dětem mohou zachránit
život nebo zdraví, vyplatí se do nich investovat. Nejrůznější
přívěsky, nášivky, nažehlovačky, samolepky, pásky na ruku
apod. pořídíte například v galanteriích nebo v obchodech
s jízdními koly za rozumné ceny. Další informace o reflex-
ních předmětech je možno získat na internetu, například
na adrese www.altima.cz nebo www.bedimex.eu. 

JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

Informace o změně výše příspěvku
Na základě vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky
č. 451/2009 Sb, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České
republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon
České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení,
ve znění pozdějších předpisů, dochází od 1. ledna 2010 ke změně výše příspěvku
na provoz motorového vozidla na rok 2010 takto:

Výše příspěvku na provoz motorového vozidla pro občany, jejichž zdravotní
postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené
občany III. stupně (ZTP/P): 3 360,- Kč u jednostopého vozidla a 7 920,- Kč
u ostatních vozidel.

Výše příspěvku na provoz motorového vozidla pro občany, jejichž zdravotní
postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené
občany II. stupně (ZTP): 1 150,- Kč u jednostopého vozidla a 3 000,- Kč u ostatních
vozidel.
Žádost o poskytnutí příspěvku na provoz motorového vozidla lze podávat v průběhu
celého roku 2010 na Městský úřad Příbram. Tiskopisy žádosti na rok 2010 budou
k dispozici od měsíce ledna 2010 na odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Městského úřadu Příbram a na internetových stránkách města Příbram.

K žádosti je nutné doložit tyto doklady:
- platný velký technický průkaz
- průkaz mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany (ZTP, ZTP/P)
- občanský průkaz držitele průkazu mimořádných výhod pro těžce zdravotně
postižené občany
- doklady osvědčující příbuzenský vztah, pokud je zdravotně postižená osoba
dopravována osobou blízkou (rodný list, oddací list apod.)

Bc. Ivana Novotná-Kuzmová, DiS
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví



F O T O K R O N I K A

Slavnostním přestřižením pásky byla ukončena rekonstrukce v Základní škole, Příbram VII,
28. října 1. Na tuto akci město získalo dotaci z EU. Této významné akce se za město zúčastnili
místostarostové MUDr. Ivan Šedivý a Václav Černý.

Prvním letošním miminkem narozeným v příbramské porodnici je holčička Františka. Mamince
Alexandře Zimové z Vysokého Chlumce přišel poblahopřát MVDr. Václav Beneš, radní Středo-
českého kraje.

Úspěšné příbramské krasobruslařky z Bruslařského klubu Příbram. Jejich trenérkou je Mgr. Jitka
Charyparová. Pod jejím vedením přivážejí do Příbrami řadu cenných medailí. Blahopřejeme.

MVDr. Josef Řihák, MUDr. Ivan Šedivý a Václav Černý slavnostně zahájili provoz v nově zrekon-
struovaném Skautském centru na Novém rybníku. Starosta J. Řihák a místostarosta I. Šedivý jsou
od dětství skauti, takže se pozdravili podáním levé ruky.

Zrekonstruované suterénní prostory přinesly žákům ZŠ Jiráskovy sady další možnosti výuky.
Slavnostního otevření těchto prostor se zúčastnili starosta MVDr. Josef Řihák a místostarostové
MUDr. Ivan Šedivý a Václav Černý. Také na tuto akci město získalo dotaci z EU.

Starosta MVDr. Josef Řihák, 1. místostarosta MUDr. Ivan Šedivý, místostarosta Václav Černý
a tajemnice MěÚ Ing. Jarmila Nováková Vám přejí v novém roce hodně štěstí, zdraví a spoko-
jenosti.

Starosta MVDr. Josef Řihák se v závěru roku setkal se zástupci polského města Lešnica. 

Místostarostové Ivan Šedivý a Václav Černý slavnostně pokřtili nové CD příbramského souboru
Chairé pod vedením J. Krčka.



Vážení čtenáři,
tento výtisk Kahanu budete mít
v ruce počátkem nového roku
2010. Já svůj příspěvek píši těsně
před Vánoci, takže se zmíním ještě

i o některých akcích probíhajících v prosinci 2009.
V předvánočním období jsme rozeslali firmám nový Regionální adresáře
firem a institucí pro rok 2010, jehož obálka i obsah je v červeném prove-

dení, které by mělo charakterizovat pro rok 2010 nové stimuly, oživení a dodat nám odvahu,
sílu a energii do života i podnikání. 
Teď bych si ráda dovolila malé shrnutí aktivit Okresní hospodářské komory v Příbrami za rok
2009. Zorganizovali jsme rekordně 17 vzdělávacích seminářů týkajících se nových změn
v zákonech, které musí podnikatelé přijmout, ať se jim to líbí či nelíbí. Semináře se týkaly
zvláště daňových změn, nemocenského pojištění, e-dovozu, exportu, veřejných zakázek
a v neposlední řadě nově zavedených datových schránek. Dále organizujeme tradičně
pro členy komory i sportovní akce, jako je kuželkový a tenisový turnaj, o které je vždy
obrovský zájem. Naší největší společenskou událostí je Podnikatelský ples. Už se pomalu
chystáme na 8. podnikatelský ples, který proběhne 13. března 2010 opět v Sokolovně.
Velmi úspěšná byla i přednáška makroekonoma Tomáše Sedláčka, kterou jsme zorganizovali
společně s příbramskou pobočkou ČSOB, a. s. V dubnu proběhlo volební shromáždění
delegátů OHK Příbram, na kterém bylo znovu zvoleny statutární orgány včele s předsedou
představenstva Ing. Vladimírem Kovalčíkem. Našich akcí se v roce 2009 zúčastnilo cca tisíc
lidí. Též aktivně provozujeme kontaktní místo Czech POINT, kde Vám naše děvčata
ochotně potvrdí ověřené výpisy z registrů státní správy, jako je obchodní a živnostenský
rejstřík, trestní rejstřík, výpis z katastru nemovitostí, z registru řidičů, ze seznamu kvalifiko-
vaných dodavatelů, insolvenčního rejstříku. Od 1. 7. 2009 ověřujeme též podpisy a listiny
a od 1. 11. Vám provedeme autorizovanou konverzi dokumentů v souvislosti s datovými
schránkami. V roce 2009 jsme ověřili cca 2 100 listin a vedeme první příčku z kontaktních
kanceláří Czech POINT při HK ČR v celé republice. Pro naše klienty máme dobrou zprávu
ohledně parkování u Zámečku, kdy mohou na naši parkovací kartu využít vyhrazené stání pro
klienty OHK právě k rychlému vyřízení důležitých dokumentů. Za to bych chtěla poděkovat
panu starostovi, že tímto krokem naši podnikatelé ušetří spoustu času namísto marného
shánění parkovacího místa v centru Příbrami.   
Teď bych se ráda posunula do roku 2010, kdy hned v lednu a únoru připravujeme semináře
na následující témata: 
7. ledna 2010 „Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v praxi
zaměstnavatelů včetně změn účinných od 1. 1. 2010“ – přednáší Jaroslava Kodrová
z MPSV ČR, spoluautorka přednášeného zákona.
14. ledna 2010 „ Konzultační seminář o praktickém provádění INTRASTATU v roce
2010“ – přednáší JUDr. Otakar Krátký, metodik Intrastatu ČSÚ, spoluautor vyhlášek
o Intrastatu i prováděcích příruček.
27. ledna 2010 „Novela zákona o DPH od 1. 1. 2010“ – přednáší Jana Bakovská, metodik
DPH – Finanční ředitelství Praha.
11. února 2010 „Daň z příjmů a další zákony 2010“ – přednáší Ing. Václav Dvořák –
daňový poradce a certifikovaný účetní.
Ze života členské základny:
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Březnice slavnostně otevřela v prosinci 2009
společenskou aulu a nově zrekonstruované učebny v rámci projektu ROP.
Halex Schauenberg, ocelové konstrukce, s. r. o., již tradičně před závěrem roku uspořádal
firemní akci pro zaměstnance, kde se hodnotil rok 2009 a byl vyhodnocen i nejlepší pracov-
ník, tentokrát Milan Vopička - mladý perspektivní pracovník, obsluhující vrtací a řezací NC-
soustrojí Kaltenbach. Firma v obtížných podmínkách roku 2009 obstála na jedničku
a dokonce plánuje výstavbu další nové výrobní haly, která bude již šestou výrobní halou této
firmy v Příbrami. Dokonce dojde k navýšení pracovních míst, což je v dnešní době zvláště
chvályhodné.
Po sametové revoluci vznikaly nové firmy jak houby po dešti, a tak sklízíme dvacetiletou
úrodu. K dvacátému výročí můžeme poblahopřát firmě Aloise Dvořáčka, Hejnal
Turismo Františka Hejnala a Realitní kanceláři Pintner.
Do nového roku 2010 bych chtěla popřát všem podnikatelům i občanům, aby byli silní
v překonávání překážek, měli pevnou vůli, optimismus a hlavně zdraví a štěstí v rodině, neboť
to jsou hlavní devizy k tomu, aby se v životě vše dařilo tak, jak si přejeme. 

Irena Karpíšková, ředitelka 

Okresní hospodářská komora, Příbram I, Tyršova 106, Zámeček-Ernestinum, 
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 EOHK PŘEDSTAVUJE SVOJE ČLENY

FIRMA Alois Dvořáček slaví své dvacetiny.

Firma vznikla bezprostředně po Sametové
revoluci dne 3. ledna 1990.
Firma navázala na rodinnou tradici, kdy otec
Alois Dvořáček st. byl jedním z nejvýznam-
nějších příbramských podnikatelů. Vlastnil ben-
zínovou stanici na třídě Edvarda Beneše, obchod
koloniální na rohu hořejší Pražské ulice a sklad
zbožím osadním a minerálními oleji na Žižkově
třídě. 
Počátky obnovené rodinné tradice pozvedl syn
Alois Dvořáček ml. a vyvěsil první vývěsní štít
podnikatele do Pražské ulice. Prvou činností
byly opravy elektrospotřebičů, se kterými měl
Alois Dvořáček jako vedoucí Elko v Příbrami
25letou zkušenost. Jak sám říká: „Bylo to
na jedné straně velice příjemné se potkávat
se svými bývalými zákazníky jako podnikatel.
Nezapomenu na to, kdy jsem za urychlení
opravy dostal pekáč buchet nebo živého králíka.“
Firma velice rychle expandovala i do obchodní
činnosti, a to tak, že v roce 1993 měla na Vá-
clavském náměstí v Příbrami tři obchody s elektro-
spotřebiči. V bývalém kině, bývalé zelenině
u Poláků a v bývalém Supraphonu – dnes
Kooperativě. V témže roce otevřeli rodinný
obchodní dům - první v Příbrami - s velice
rozsáhlým sortimentem, na kterém se podíleli
bratr a dvě sestry pana Aloise Dvořáčka.
Obchodní dům byl v Mariánském údolí, dříve
Kafírna, později V Ráji, kde sestry otevřely
restauraci. 
V roce 1995 otevřeli největší prodejnu elektro
v Plzni, která měla více jak 1000 m2. Tato
prodejna však byla po třech letech nástupem
obchodních center uzavřena. V té době byla
společnost pana Aloise Dvořáčka významnou
velkoobchodní firmou se značkou Tesla Orava
a Calex. 
Televizorů prodávali velkoobchodně 18 - 20

tisíc kusů ročně. Chladicí techniky Calex prodá-
vali cca 7 tisíc kusů. Se značkou Grundig jako
zahraničním dodavatelem dokázali za dva roky
prodat velkoobchodně 60 tisíc radiomagneto-
fonů RR257. Spolu se společníky distribuce
televizorů TESLA ORAVA zahájili výrobu tele-

vizorů TESLA GRUNDIG na výrobní lince
strašnické Tesly. Těchto televizorů vyrobili
28 tisíc kusů. 
V témže roce 1995 zakoupili dražbou objekt
bývalých skladů potravin v příbramské Prokop-
ské ulici. Tento objekt přestavěli na obchodní
dům, pizzerii a bytové jednotky a v květnu roku
1998 uvedli do provozu. 
Za dvacet let práce a působení se snažili
vycházet z potřeb a požadavků svých zákazníků.
Proto se snaží přizpůsobovat novým trendům
a stále nabízet nové služby. Všemi pobočkami
firmy prošlo za dobu existence firmy několik
stovek zaměstnanců. Každému z nich je třeba
poděkovat, protože i oni mají svůj podíl
na úspěších, které firma dosáhla.
Pan Alois Dvořáček je člověk, který se podnika-
telské sféře věnuje skutečně ze všech sil, což
dokládají i dosažené výsledky. Také byl zaklá-
dajícím členem republikového sdružení pod-
nikatelů v prosinci 1989 a následně spoluzakla-
datelem a prvním předsedou sdružení pod-
nikatelů v Příbrami. Dodnes je jednou z vůdčích
osobností podnikatelské scény v Příbrami.
Přejeme si, aby takových podnikatelů a firem
v našem regionu bylo co nejvíce, aby se dařilo,
aby vznikaly nové ku prospěchu nás všech. 

SLOUPEK 1. NÁMĚSTKA MINISTRA FINANCÍ ČR
I t a l š t í  P ř í b r a m á c i  a  č e s k á  c e s t a  d o  z a t r a c e n í
K výročí 20 let pádu komunismu má svůj zvláštní vztah i město Příbram.
Po čtyřicet let Příbramáci nemohli hovořit a učit ve školách o události
z I. světové války. Jednalo se o nucený přesun obyvatel z údolí Valle di
Ledro z území ovládaného Rakousko-Uherskem. Obyvatelé byli
vystěhováni v r. 1915 do jiných částí monarchie a část z nich ukončila
svou strastiplnou pouť ve městě Příbram. Místní projevili k italským
spoluobčanům značnou solidaritu a vybudovali si k nim přátelské pouto. 
Komunisté ale tyto kapitoly z naší historie chtěli vymazat a málem se jim
to podařilo. Dlouhé roky Příbramáci vůbec netušili, proč se například
na našem hřbitově na náhrobcích objevují italská jména. Naštěstí si dnes
tyto události již můžeme beze strachu připomenout. Naposledy v létě
na Svaté Hoře. V Praze se v listopadu 2009 konala k připomenutí této
události konference pod záštitou místopředsedkyně Poslanecké sně-
movny Miroslavy Němcové a za účasti italského velvyslance v ČR
a českého velvyslance v Itálii. Byla zde pozitivně prezentována Příbram.
Dostavili se i potomci původních vystěhovalců a starostové italských,
dnes našich partnerských měst.
K městům od Lago di Ledro mě vážou osobní pouta. V době mého

působení ve funkci starosty města Příbram jsme s Italy navázali první kontakt a vydali první pamětní
publikaci. Rozběhly se přípravy na uzavření partnerského vztahu, které dnes pokračují výměnnými pobyty,
pořádají se různé kulturní akce, připomínáme si společnou minulost. Nesmíme už dopustit, aby se nám ji
někdo snažil vymazat z paměti a z kroniky města. A za tyto kroky patří současné radnici dík.
Méně příjemné téma jsem si tentokrát nechal na druhou část svého textu. Křesťané si spojují advent
s očekáváním příchodu Vykupitele, ministerstvo financí však očekávalo v prosinci schválení zákona o státním
rozpočtu. Tentokrát se zákon změnil na pěkně podařený dáreček od levicových poslanců, kterým se podařilo
obejít zákon. V prvním čtení se zákonem zafixují příjmy, výdaje i deficit rozpočtu a už s těmito parametry
nelze hýbat. To ale levicovým poslancům nebránilo, aby navyšovali výdaje určitých oblastí na úkor tzv.
mandatorních výdajů, tj. výdajů, které stát musí za každých okolností vyplatit. Jednalo se např. o zkrácení
výdajů na starobní důchody, což znamená další skrytý růst státního deficitu a tím i státního dluhu. Tato
situace mě vede k přesvědčení, že se současnou převahou nové „koalice“ ve sněmovně (ČSSD, KSČM
a lidovci) nelze zvrátit hrozivý trend vývoje českých veřejných financí. Někteří voliči si, bohužel, neuvědo-
mují, že onen abstraktní, neuchopitelný a nepředstavitelný „státní dluh“ se jich dotýká osobně. Každou
vteřinu se zvýší o 5 000 Kč. Každý občan ČR včetně nemluvňat dluží už 111 000,- Kč. Často si to občané
uvědomí až s určitým zpožděním, jak se o tom mohli v nedávné době přesvědčit obyvatelé Maďarska
a Lotyšska.       
Zdejší vlády se dostaly do stavu ztráty platební schopnosti a soukromí investoři státu již nechtěli  půjčit.
Věřitelem poslední instance je tak Mezinárodní měnový fond, který požadoval tvrdé úspory. Občané zde
pocítili důsledky veřejného zadlužení na vlastní kůži. V důsledku poklesu státní dotace vzrostly ceny léků,
výrazně se propouštělo ve školství i na úřadech, zavíraly se nemocnice. V Maďarsku došlo ke zdražení vlivem
razantního zvýšení DPH o třetinu, v Lotyšsku se snižují penze o desetinu, v některých případech až o 70 %!
Z historie známe spoustu dalších příkladů, jak se vypořádat se státním dluhem s konkrétním dopadem
na peněženku občanů. Nejznámějším je hyperinflace v Německu dvacátých let, kde se kupní síla bankovek
snížila tak razantním způsobem, že se s nimi v domácnostech tapetovalo. V 50. letech v Československu
se komunistický režim vypořádal s vnitřním zadlužením tak, že domácnostem v podstatě ukradl jejich úspory
na bankovních účtech. Argentinu raději nezmiňuji. Možná se domníváte, že podobnými příklady příliš straším
veřejnosti. Po hlasování v Poslanecké sněmovně o státním rozpočtu tento názor nesdílím.  

Ing. Ivan Fuksa, zastupitel města Příbram a 1. náměstek ministra financí

P o d ě k o v á n í
Obecně prospěšná společnost ALKA, o. p. s., je poskytovatel sociálních služeb.
Naším hlavním cílem je budování denního stacionáře pro osoby starší 15 let
s těžkým kombinovaným postižením, který v Příbrami zcela chybí. V současnosti
poskytujeme klientům s převážně těžkým a kombinovaným postižením
a členům jejich rodin specializované ambulantní služby. Nabízíme ergoterapii,
fyzioterapii, muzikoterapii, hipoterapii, sociální rehabilitaci a sociální poraden-
ství. Stacionář umožní, aby klienti po ukončení docházky do speciální školy resp.
rehabilitačních jeslí nemuseli zůstávat pouze doma s rodiči, čímž ztrácejí pracně
nabyté dovednosti, nemluvě o zátěži pro celou rodinu.
V dubnu a květnu 2009 jsme stáli před rozhodnutím, zda pro nedostatek
finančních prostředků ukončíme činnost. Nevzdali jsme to. Díky vstřícnosti
a nezištné pomoci těch, kterým osud lidí zcela závislých na péči ostatních není
lhostejný, se podařilo mnohé vyřešit. Situace koncem roku je naštěstí jiná.
Podařilo se nám pro rok 2009 dosáhnout na mimořádné prostředky ze státního
rozpočtu i na další finance, které jsme mohli použít na nejnutnější provoz.
Zde bychom chtěli poděkovat panu starostovi MVDr. Josefu Řihákovi, neboť nás
podpořil v jednáních o mimořádném financování s Ministerstvem práce a sociál-
ních věcí a Středočeským krajem. Díky němu jsme získali dotaci z MPSV
na mzdy především pro terapeutky ve výši 429 tis. Kč, dále jsme obdrželi 30 tis.
Kč z Fondu hejtmana Středočeského kraje na pomůcky a technické vybavení,
mimořádný příspěvek z fondu starosty 20 tis. Kč na provozní výdaje a v neposlední
řadě 330 tis. Kč z Humanitárního fondu Středočeského kraje na rekonstrukci
denního stacionáře. Děkujeme rovněž panu RSDr. Jiřímu Svobodovi, členovi
krajského zastupitelstva, který poskytl podporu našim projektům na půdě
Středočeského kraje. 
Další poděkování patří Oblastní nemocnici Příbram, a. s., v jejíž prostorách ALKA
provozuje sociální služby, nadacím, nadačním fondům a našim sponzorům z řad
firem převážně z Příbrami a okolí, ale i z řad jednotlivců, kteří všichni společně
umožnili zvládnout chod centra ucelené péče ALKA, o. p. s., včetně částečného
rozšíření poskytovaných služeb v letošním roce, i když bez rezervy do dalšího
roku.
Získané finance jsou téměř vždy vázané účelově, stále hledáme všechny možnosti,
jak v rámci vícezdrojového financování provozovat ambulantní služby a následně
zrealizovat denní stacionář.
Finanční situace, vzhledem k ekonomické krizi a omezeným zdrojům státního
rozpočtu, bude v příštím roce nadále vážná a ALKA, o. p. s., bude závislá
i na sponzorských darech. Touto cestou bychom chtěli oslovit kulturní, společen-
ská  a zájmová sdružení a poprosit například sportovní kluby v Příbrami a okolí,
zda by pro ALKA, o. p. s., uspořádaly charitativní akce, jejichž výtěžek by byl
věnován právě našim postiženým klientům. Moc by nám to pomohlo.

Helena Holánková, ALKA, o. p. s.

Koncert  -  Nástroj  snahy
V pátek 15. 1. 2010 v klubu Junior proběhne křest nového alba
Jizvičky. Po dlouhých porodních bolestech přivedla kapela
na svět nové CD, které potěší znalce a uchvátí ty, kteří zatím
nevěděli, co v této kapele dřímá. 
Nenechte si ujít jedinečnou příležitost získat originální cédéčko
zdarma. Ale hlavně můžete vidět a slyšet příbramskou legendu
ve skvělé formě a ještě lepších kostýmech. Vše bude okořeněno
odvážnými soutěžemi o lákavé ceny.
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V souladu s ustanovením § 46 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

pozdějších předpisů, stanovují ředitelé příbramských základních škol místo a dobu
zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2010/2011 takto: 

Zápis do 1.  ročníků základních škol dětí narozených
od 1.  9.  2003 do 31. 8.  2004, vč.  dětí  s odloženou docházkou:

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram 15. 1. 13.00 - 18.00 h.
Balbínova 328, Příbram II 16. 1.     9.00 - 13.00 h.

Základní škola, Příbram - Březové Hory 22. 1. 14.00 - 18.00 h.
pracoviště Prokopská 337, Pb VI - Břez. Hory 23. 1. 8.00 - 12.00 h.

Základní škola, Příbram - Březové Hory 21. 1. 14.30 - 18.00 h.
pracoviště Bratří Čapků 279, Příbram VII 22. 1. 14.00 - 17.00 h.

Základní škola, Příbram II, 15. 1. 14.00 - 18.00 h.
Jiráskovy sady 273 16. 1. 9.00 - 11.00 h.

Základní škola, Příbram VII, 16. 1. 8.00 - 14.00 h.
28. října 1

Základní škola, Příbram VIII, 23. 1. 8.00 - 14.00 h.
Školní 75

Waldorfská škola Příbram - ZŠ, G a SOU 15. 1. 14.00 - 17.00 h.
Hornická 327, Příbram II 16. 1. 9.00 - 12.00 h.
náhradní termín 2. 2. 14.00 - 17.00 h.

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

Divadlo trochu j inak
Dramatický kroužek na Základní škole pod Svatou Horou, Příbram, získal
díky grantu od města Příbram finanční částku na nákup kostýmů a kulis
k rozvoji své další činnosti. 
Naší snahou je podpora komunitní školy s širokou nabídkou využití volného
času pro všechny žáky školy, rodiče i širokou veřejnost.

Vedoucí kroužku: Mgr. Libuše Sudová, Mgr. Lenka Rážová


















