
S T A L O S E

Pečovatelská služba města Příbram
jako každým rokem připravila pro
své klienty vánoční setkání. 

Starosta MVDr. Josef Řihák a místo-
starosta Václav Černý předali členům
SDH Březové Hory nový automobil. 

Romantický večerní snímek ze zasně-
žených Březových Hor.

S L O V O S T A R O S T Y
Vážení spoluobčané,
na prahu roku 2011
Vám přeji vše nej-
lepší, hlavně hodně
zdraví, štěstí a spoko-
jenosti. 
Ať každý z Vás
nejen v letošním
roce každý den
prožijete něco, co
přinese radost Vám
nebo Vašim blízkým. 
Začátek každého

nového roku bývá pravidelně příležitostí,
abychom si připomněli události, které jsme
prožili v uplynulém období. Co se nám
povedlo a také, co bychom chtěli v nejbližší
době udělat.
Rok 2010 pro město Příbram přinesl celou
řadu významných událostí. Byl také rokem,
kdy se u nás konaly hned dvoje volby.
V červnu jsme rozhodovali o složení Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR, v říjnu
jsme volili nové členy Zastupitelstva města
Příbram. Dovolte, abych při této příležitosti
ještě jednou poděkoval všem bývalým
poslancům a městským zastupitelům za je-
jich práci, kterou ve prospěch našeho města
v uplynulém období odvedli. 
Přeji všem, aby se jim dařilo v osobním
i profesním životě.
V uplynulém roce se nám také povedlo
dokončit několik významných staveb.
V Příbrami již např. máme nové moderní
autobusové nádraží. Úspěšně jsme dokon-
čili i opravu ulice Bratří Čapků. Na obě
tyto akce jsme získali významnou dotaci
od Evropské unie. 
Také na další investiční akce, které chceme
realizovat letos a v dalším období, chceme
získávat dotační peníze. Hodláme tak
pokračovat v trendu úspěšně odstartovaném
v minulých letech. Totiž realizovat jen
takové rozvojové projekty, na které získáme
dotaci od Evropské unie, nebo od státu. Jen
tak se nám podaří nezastavit rozvoj města,
aniž bychom zvyšovali zadlužení. Tento
přístup je zvláště důležitý nyní, kdy nás
i nadále čeká ekonomicky velmi složité
období.
O tom, jaké konkrétní akce budeme letos
realizovat, informuji ve vedlejším článku. 
Podobně jako loni chceme pokračovat v re-
konstrukcích a zateplování školních budov.
A v neposlední řadě chceme investovat
i do obnovy 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 stánek ve stylu hornické hospůdky.
Vedle těchto projektů je ale hlavním smyslem
naší práce vytvářet co nejlepší podmínky
k životu lidí v našem městě. Jsem rád, že
jsme ve vedení města našli shodu
a nezvyšujeme nájemné, jízdné v MHD
a nejrůznější poplatky. Jedinou výjimkou je
mírný nárůst ceny vody, na který jsme
museli přistoupit v souladu s uzavřenou
smlouvou na provozování vodovodní
a kanalizační sítě v našem městě. 
I po zdražení ale zůstává cena vody
v Příbrami na přijatelné úrovni.
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem
úspěšný rok 2011. 

MVDr. Josef Řihák

Hornické muzeum Příbram vystavo-
valo v Galerii F. Drtikola v Zámečku -
Ernestinu betlémy. 

Vánoční kmenová nadílka skautského
oddílu Mohawk přinesla opět radost
a mnoho zážitků pro členy kmene
a jejich rodiče.

HLAVNÍ AKCE MĚSTA
P L Á N O VA N É N A L E TO Š N Í R O K

Vážení spoluobčané,
stejně  jako v roce 2010 chceme v Příbrami i letos
realizovat celou řadu užitečných projektů, které nám
všem zlepší život v našem městě. Půjde především
o následující akce:

1. Revitalizace okolí Kulturního domu v Příbrami
Jde o druhou akci města v rámci programu IPRM,
cenu je cca 17,33 mil. Kč bez DPH. 
V rámci projektu se budou opravovat ulice a chod-
níky, rozšiřovat parkoviště, opravovat zastávky
hromadné dopravy, revitalizovat veřejná zeleň,
vyměňovat veřejné osvětlení a opravovat městský
mobiliář na území vymezeném přibližně ulicemi
Legionářů, A. Dvořáka, Politických vězňů, Edvarda
Beneše a Osvobození.  
Konkrétní rozsah prací je následující:
1) Tylova, Osvobození (až po nám. 17. listopadu.),
Edvarda Beneše,
- úprava komunikace, rozšíření parkovišť, zastávky
MHD, chodníky, mobiliář, revitalizace veřejné
zeleně a veřejného osvětlení,
2) Okolí Kulturního domu
- parkoviště (před i za objektem), revitalizace veřejné
zeleně a veřejného osvětlení, mobiliář,
3) Vnitroblok „2. poliklinika“
- úprava parkovišť, dětské hřiště, mobiliář, revitali-
zace veřejné zeleně a veřejného osvětlení,
4) Vnitroblok „Tylova – 2. poliklinika“
- úprava komunikací, parkovišť, chodníky, dětské
hřiště, mobiliář, revitalizace veřejné zeleně a veřej-
ného osvětlení,
5) Vnitroblok „Velký kotel“
- komunikace, parkoviště,
dětské hřiště, mobiliář, revi-
talizace veřejné zeleně
a veřejného osvětlení,
6) Vnitroblok „Fr. Kučery –
zimní stadion“
- komunikace, parkoviště,
dětské hřiště, mobiliář, revi-
talizace veřejné zeleně
a veřejného osvětlení.
Projekt revitalizace okolí
Kulturního domu v Příbrami
má být podle smlouvy
dokončen do 30. 4. 2011.

2. Rekonstrukce a revitali-
zace nám. T. G. Masaryka
v Příbrami
Tento projekt pomůže
zlepšit prostředí v centrální
části staré Příbrami. Projekt
realizujeme ve spolupráci   se Středočeským krajem
a Ředitelstvím silnic a dálnic. Tyto instituce budou
v souběhu s městem opravovat Milínskou a Hailovu
ulici.
Autory projektu rekonstrukce náměstí TGM jsou
firma Valbek Plzeň a příbramský architekt Vít
Kučera. Projekt je velmi zdařilý a skloubí v sobě
prvky funkčnosti, účelnosti a také estetiky. Náměstí
TGM bude místem, kde bude možné pořádat
nejrůznější akce a oslavy a zároveň bude sloužit
i jako místo k setkávání, procházkám a odpočinku.
V neposlední řadě zde budou i místa pro parkování
a pořádání trhů. 
Celkové náklady na realizaci prvních dvou etap jsou

dle rozpočtu 34 437 900,- Kč.

3. Rekonstrukce náměstí 17. listopadu a okolních
ulic
Připravovaná rekonstrukce náměstí 17. listopadu je
rovněž součástí Integrovaného programu rozvoje
města (IPRM) pro Březohorské sídliště. Na opravu
náměstí počítáme s částkou v celkové výši přibližně
10 milionů korun. Současně s náměstím 17. listo-
padu se budou revitalizovat veřejná prostranství
také ve vnitrobloku mezi ulicemi Obránců míru,
Politických vězňů, 28. října a Edvarda Beneše. 

4. Nové dětské hřiště v Brodské ulici
Na prostranství za DPS v Brodské ulici vybudujeme
nové, moderní, bezpečné, víceúčelové dětské hřiště.
Podobných hřišť máme v Příbrami již osm.

5. Revitalizace sportovního areálu pod Svatou
Horou v Příbrami
V rámci projektu bude na hřišti u základní školy
a gymnázia pod Svatou Horou vybudováno jedno
velké hřiště s asfaltovým povrchem, které se bude
dát používat jako tři menší hřiště standardních
rozměrů. Postavíme zde rovněž běžecký ovál
s umělým povrchem. Cílem projektu je výstavba
sportovního areálu, který budou v dopoledních
hodinách využívat základní a střední školy v okolí.
Hřiště bude sloužit především k výuce lehkoatle-
tických disciplín a k nejrůznějším míčovým
sportům. Areál však nebude sloužit pouze školám,

ale bude z větší části otevřen i pro veřejnost.
Celkový rozpočet projektu činí cca 11,08 milionu
korun. Z toho dotace od Evropské unie činí
6,81 milionu korun. Předpokládaný termín ukončení
je 30. 9. 2011.

Vedle těchto „velkých“ akcí budeme pokračovat
i v dalších stavbách. Budeme zateplovat a opravovat
budovy našich základních a mateřských škol a domů
s pečovatelskou službou. Budeme opravovat ulice
a chodníky. A v neposlední řadě se vrhneme
i do údržby a obnovy zeleně ve městě, a to zejména
v centru města.

MVDr. Josef Řihák, starosta Příbrami

Příbram: 2. 12. 2010: Revitalizace sportovního areálu pod Svatou Horou v Příbrami
Město Příbram zahájilo v těchto dnech realizaci projektu s názvem „Revitalizace sportovního areálu 
pod Svatou Horou v Příbrami“. 
„V rámci projektu bude na hřišti u základní školy a gymnázia pod Svatou Horou vybudováno jedno velké
hřiště s asfaltovým povrchem, které se bude dát používat jako tři menší hřiště standardních rozměrů.
Postavíme zde rovněž běžecký ovál s umělým povrchem. Cílem projektu je výstavba sportovního areálu,
který budou v dopoledních hodinách využívat základní a střední školy v okolí. Hřiště bude sloužit přede-
vším k výuce lehkoatletických disciplín a k nejrůznějším míčovým sportům. Areál však nebude sloužit
pouze školám, ale bude z větší části otevřen i pro veřejnost,“ informoval starosta Příbrami MVDr. Josef
Řihák. Na projekt město Příbram získalo dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Střední
Čechy. Celkový rozpočet projektu činí cca 11,08 milionu korun, z toho způsobilé výdaje činí 10,77
milionu korun, nezpůsobilé výdaje 0,31 milionu korun. Výše dotace činí 6,81 milionu korun, tj.
maximálně 80 % způsobilých výdajů. Příspěvek z rozpočtu města činí celkem 4,27 milionu korun. 
Tato částka je tvořena součtem 20% povinné spoluúčasti a nezpůsobilých výdajů. 
Předpokládaný termín ukončení je 30. 9. 2011.

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

1. výběrové řízení v roce 2011 na
poskytování půjček vlastníkům

bytů a obytných budov na území
města Příbram 

pro rok 2011 z fondu 
oprav a modernizace (FOM).

Podmínky výběrového řízení:
1) 1. výběrové řízení podaných
žádostí proběhne dne 7. 2. 2011,
2) lhůta pro podávání žádostí je
stanovena do dne 31. 1. 2011,
3) obsah žádosti musí splňovat pod-
mínky uvedené ve vyhl. města
Příbram č. 2/2008, čl. 5, odst. 3,
4) žádosti se podávají na formuláři,

který je k dispozici na Městském
úřadu Příbram, ekonomickém odboru,
a na internetových stránkách města
www.pribram.eu.

JaroslavVančát

„Obrazy nás pozorují“



PŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
GEORGIUS AGRICOLA

MONTANISTA, LÉKAŘ A PŘÍRODOVĚDEC
1494 ? - 1555

V dnešním díle našeho seriálu se vrátíme o několik deseti-
letí zpět, abychom si přiblížili osud muže, který sice
v Příbrami pravděpodobně nikdy nebyl, ale který zdejší
dění svými objevy významně ovlivnil. Ostatně jeho
jménem je v současné době pojmenováno leccos, od hotelu
přes bazén až po nadační fond. Na jeho případě je také
možné dokumentovat i volnost, s jakou naši předkové
užívali jména ve vztahu k právě užívanému jazyku. Ta se
běžně překládala, skloňovala, upravovala a nikomu to
nevadilo, ani nepřišlo divné. Rodnou řečí Georgia Agricoly
byla němčina, a proto se jeho jméno zapisovalo jako Georg
Bauer či Pawer, ale protože se proslavil latinskými spisy,
nakonec se jeho jméno ustálilo v latinské podobě. Česky
bychom jej správně oslovovali Jiří Sedlák. 
Agricola se narodil v Sasku, v městečku Hluchově poblíž
Saské Kamenice. Studoval v Lipsku a na italských univerzi-
tách, kde se spřátelil mj. s Erasmem Rotterdamským, rene-
sančním filozofem, který na něj měl velký vliv. Agricola
i díky němu dával přednost ve svých úvahách pozorování
před spekulacemi a dostával se tím do rozporu s tehdy pře-
važujícími vědeckými postupy. Krátce po ukončení studií
v roce 1527 přijal nabídku na post městského lékaře
v Jáchymově. Jáchymov byl tehdy největším nalezištěm
stříbra v Evropě a kromě existenčního zajištění sem Agri-
colu přilákala i možnost dále rozvíjet svůj zájem o mine-
ralogii. V Jáchymově také vydal svoji první vědeckou
práci tiskem, a sice „Bermannus sive de re metallica“, tedy
Rozmlouvání o hornictví. Kromě vlastních pozorování
a sběru vzorků Agricola rozmlouval se zkušenými horníky
a hutníky, kteří své poznatky získávali tradicí a vlastnímu
zkušenostmi. Protože jeho dosavadní výzkumy přinášely
více otázek než odpovědí a protože do té doby nebylo
napsáno žádné systematické dílo o hornictví, hutnictví
a mineralogii, zaujala Agricolu ještě v době jáchymovského
pobytu myšlenka na sepsání takové encyklopedie.
Tu skutečně vytvořil, byla nazvaná „De re metallica libri
XII“ (12 knih o hornictví), ale vyšla až rok po Agricolově
smrti. Přesto se stala po dlouhá léta základní učebnicí mon-
tanistiky a příbuzných věd, dočkala se 33 vydání a překladu
do 11 jazyků. 
Georgius Agricola dokázal využít svých znalostí i ve svůj
finanční prospěch, investoval totiž do dolů v Abertamech,
jejichž výnosy mu pak zajistily živobytí a především volný
čas pro další bádání. V roce 1531 opustil Jáchymova
a vrátil se do Saska, do města Saská Kamenice, kde přijal
opět místo městského lékaře. Období po tomto přesídlení
bylo jeho nejplodnější, dokázal zde napsat několik knih
a vedle lékařství a montanistiky se zabýval např.
i metrologií, v roce 1533 vydal knihu o tehdejších mírách
a váhách „De mensuris et ponderibus“. Napsal též první
mineralogickou učebnicí „De natura fossilium“, kterou vydal
v roce 1550 a kde je poprvé uvedena vědecká klasifikace
minerálů, založená na jejich fyzikálních vlastnostech.
Na sklonku svého života se stal představitelem městské
správy a dokonce se stal primátorem města Saská
Kamenice. Zemřel v roce 1555. Posmrtně vydané dvanácti-
svazkové dílo De re metallica se stalo na řadu desetiletí až
století základní prací oboru, kterou se řídilo tehdejší dobý-
vání rud i jejich zpracování. Tím také významně zasáhl
do Příbramské historie, neboť aplikací Agricolových
znalostí se dařilo těžit v Příbrami i ve druhé polovině 16.
století, kdy technické možnosti těžby zdejšího ložiska
dosáhly své hranice. Ještě v 19. století bylo jeho dílo
pečlivě studováno na příbramských báňských učilištích.

Daniel Doležal

1. 1. 1961
byly v Příbrami zrušeny
plynárna a pivovar.

7. 1. 1871
vyšlo první číslo týdeníku
Horymír, nejstaršího příbram-
ského časopisu, který vycházel
až do roku 1942.

10. 1. 1671
se pražský arcibiskup Sobek
z Bílenberka vzdal všech
nároků na obnovení církev-
ního panství nad Příbramí,
zůstal mu pouze Zámeček -
Ernestinum.

11. 1. 1711
se ve Vysoké Peci narodil Jan
Antonín Alis, hormistr
a huťmistr, který se později
zasloužil o rozvoj těžby
stříbrorudných rud v Příbra-
mi a okolí.

19. 1. 1911
ustavující schůzí zahájila
činnost Středočeská banka
v Příbrami, úspěšný peněžní
ústav se sídlem v našem
městě.

24. 1. 1861
byla obnovena činnost
spolku Měšťanská beseda
v Příbrami.

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

27. 1. 1926
zahájila Dělnická tělocvičná
jednota Příbram provoz
tělocvičny v zadním traktu
hostince U Zlatého soudku.  

30. 1. 2001
byla slavnostně otevřena
spolková místnost Spolku
rodáků a přátel Březových
Hor v místní pobočce
Knihovny Jana Drdy.

31. 1. 1861
zemřel poslední březohorský
rychtář Václav Džbánek,
který tento starobylý úřad
zastával v letech 1841 - 1850.

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
Cena vody v Příbrami
Zastupitelé města Příbrami schválili nové ceny vodného a stočného,
které budou platit občané a instituce napojené na veřejný
vodovod a kanalizaci v Příbrami v roce 2011. 
„Cena vodného je nově stanovena na 45,34 Kč/m3, za stočné se
bude platit 20,17 Kč/m3. U vodného jde o nárůst o 1,64 Kč/m3

a u stočného o 0,67 Kč/m3 oproti letošnímu roku. Dohromady
bude cena vodného a stočného v Příbrami meziročně zvýšena
o 3,66 %. Při průměrné roční spotřebě vody na jednu osobu
33 m3 činí nárůst ceny za vodné a stočné na jednoho obyvatele
a rok 76,23 Kč. Cena vodného a stočného v Příbrami je přibližně
v polovině cenového žebříčku měst a oblastí České republiky,“
oznámil starosta MVDr. Josef Řihák. Mezi města s nejlevnější
vodou patří Plzeň, kde se letos platí vodné a stočné ve výši
51 Kč/m3. Na dalších místech s nejlevnější vodou jsou Praha
(56,5 Kč/m3), Brno (57,2 Kč/m3), Karlovy Vary (58 Kč/m3)
a Hodonín (58,1 Kč/m3). Naopak na opačném konci s nejdražší
vodou je Český Brod (74,9 Kč/m3). Následují Kladno
(74,3 Kč/m3), Říčany (73,6 Kč/m3), Prachatice (73,3 Kč/m3)
a Hradec Králové (71,5 Kč/m3).

Dotace pro vlastníky bytů
Město Příbram již naplno čerpá peníze vyčleněné na Integrovaný
plán rozvoje města (IPRM) pro zónu Březohorské sídliště.  Vedle
města již peníze od Evropské unie obdržela i sdružení vlastníků
bytových jednotek (SVJ), která již dokončila projekty rekon-
strukcí a modernizací svých nemovitostí. „Město Příbram již
dostalo na účet peníze za rekonstrukci ulice Bratří Čapků.
Celkem jsme z EU získali dotaci ve výši 12,5 milionu korun. Další
peníze již na účet dostala i některá sdružení vlastníků bytových
jednotek. Celkem tato sdružení již od Evropské unie a ze státního
rozpočtu na realizované projekty vyinkasovala přes 5 milionů
korun,“ říká starosta MVDr. Josef Řihák.
A které projekty se již povedlo dokončit? Tak např. skončila
rekonstrukce bytového domu čp. 362. Na rekonstrukci střechy
a částečné zateplení obvodového pláště domu získalo SVJ téměř
půl milionu korun od Evropské unie a dalších téměř 87 tisíc
korun ze státního rozpočtu.
Přibližně stejnou částku získalo SVJ na 1. etapu rekonstrukce
bytového domu čp. 162 - 164 v Kremnické ulici. V této fázi byla
v domě vybudována hydroizolace základů, zateplena půda
a vyměněna okna. Rekonstrukce tohoto objektu dále pokračuje
zateplením obvodového pláště domu. Na modernizaci výtahů
v bytovém domě čp. 242 v ulici Boženy Němcové získalo SVJ
1,4 milionu korun od Evropské unie a dalších téměř 250 tisíc
korun ze státního rozpočtu. 
Téměř 2 miliony korun od Evropské unie a 350 tisíc korun od státu
již obdrželo na účet SVJ bytových domů čp. 293 až 300 v Příbra-
mi VII. Peníze byly použity na zateplení střechy zmíněných
objektů.
Vedle těchto již realizovaných a zaplacených projektů na Březo-
horském sídlišti pokračuje příprava rekonstrukce dalších domů. 
„Na realizaci IPRM pro Březohorské sídliště může město Příbram
čerpat až do roku 2013 dotace v celkové výši 5,1 mil. eur. V příštích
letech budou vypsány ještě další výzvy, při kterých si budou moci
vlastníci domů na Březohorském sídlišti podávat žádosti o dotaci
na jednotlivé projekty,“ doplnil starosta MVDr. Josef Řihák.

Pozemky u potoka
Zastupitelstvo města Příbrami schválilo výkup pozemků v oblasti
od Rynečku ke Q–klubu a dále v údolí podél Příbramského potoka
v k. ú. Příbram o celkové výměře 17 521 m

2
od občana z Prahy

za cenu 600,- Kč/m
2
, celkově tedy 10 512 600,- Kč. 

Úhrada kupní ceny bude provedena formou tří splátek, z toho
1. splátka se uskuteční do 30 dnů po podpisu kupní smlouvy.
„O výkup těchto pozemků v centru města jsme několikrát marně
usilovali. Jsem rád, že tentokrát se v zastupitelstvu našla shoda
pro tento záměr. Hodláme využít toto území jako centrum zeleně
a odpočinku uprostřed města. Očekávám, že nad využitím nově
získaného území proběhne celoměstská veřejná diskuze,“ řekl
starosta MVDr. Josef Řihák.

Rozpočtové provizorium
Zastupitelstvo města Příbrami schválilo rozpočtové provizorium
pro období do schválení rozpočtu města Příbram na rok 2011
ve výši jedné dvanáctiny skutečných výdajů měsíčně předchozího
roku 2010. „Rozpočet v našem městě tradičně schvalujeme až
poté, kdy je znám rozpočet státu, a tudíž již máme přesný odhad,
kolik budou činit daňové příjmy města, které dostáváme od státu.
Zpravidla tak rozpočet schvalujeme v průběhu února či března
daného rozpočtového roku. Je to podle mého názoru lepší, než
narychlo přijmout nepřesný rozpočet a pak jej v průběhu roku
výraznými rozpočtovými změnami dodatečně upravovat,“ upřes-
nil starosta MVDr. Josef Řihák.
Hlavním garantem rozpočtu města Příbram na rok 2011 je opět
1. místostarosta Ivan Šedivý: „Základní parametry rozpočtu jsou
nastaveny. Nyní se shromažďují informace o skutečnosti roku
2010. V polovině ledna bude návrh rozpočtu diskutován v Radě
města a 24. února jej bude projednávat příbramské zastupitelstvo.
Příjmová část daňové výtěžnosti by měla kopírovat rok 2010
a ve výdajích se objeví naše podíly na získaných dotacích – např.
rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka, rekonstrukce náměstí
17. listopadu v rámci IPRM, zateplení některých budov, sportovní
areál pod Svatou Horou a podobně.“

Příspěvek školákům na sport
Rada města Příbrami schválila podporu lyžařského sportu
a bruslení v Příbrami. V rámci programu prevence kriminality
mládeže se radní rozhodli věnovat základním školám celkem
580 tisíc korun. Z toho 480 tisíc korun půjde na podporu
lyžařského sportu a 100 tisíc na bruslení. „Město zakoupí perma-
nentky v podobě předplacených jízd na Lyžařském svahu Padák.
Permanentky jsou určeny žákům, nepůjde tedy o lyžařský výcvik.
Distribuci permanentek dětem si zajistí jednotlivé školy. Zároveň
město předplatí základním školám hodiny bruslení na malé
ledové ploše na zimním stadionu v Příbrami. Předplacené hodiny
budou školám rozděleny v poměru k počtu žáků,“ vysvětlil
starosta MVDr. Josef Řihák. Jednotlivé permanentky od města
na lyžařský svah budou moci žáci využívat celkem po tři

odpoledne vždy po třech hodinách. „Podle předběžného průzkumu,
který jsme si ve školách udělali, má o „lyžařskou“ permanentku
zájem asi 850 dětí. Očekávám, že také o bruslení placené městem
bude zájem,“ doplnil místostarosta Václav Černý.  

Finanční a kontrolní výbor ZM
Zastupitelé města Příbrami zvolili předsedy a členy dvou výborů
- finančního a kontrolního. Předsedou finančního výboru byl
zvolen kandidát ČSSD Tomáš Cibulka. Dalšími členy výboru
zastupitelé zvolili Ing. Václava Žůčka (ČSSD), Mgr. Jiřinu
Humlovou (KSČM), Richarda Šmuclera, Janu Dědečkovou
(oba ODS), Mgr. Jana Ciklera (TOP 09) a Ing. Petra Kareše
(Příbramáci pro Příbram).
Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Mgr. Václav Švenda
z TOP 09. Členy kontrolního výboru jsou Brigita Růžičková,
Milan Kaiser (oba ČSSD), Ing. Antonín Bartoň (KSČM), Milan
Růžička, Pavel Novotný (oba ODS) a Daniel Rosenbaum
(Příbramáci pro Příbram). “Zastupitelé rozhodli, že ve výborech
budou pracovat jen zástupci stran, které byly zvoleny do zastupi-
telstva města, a tudíž nesou zodpovědnost za vedení Příbrami.
Obdobně chceme postupovat při volbě členů odborných komisí.
Těch bude deset a budou sedmičlenné,“ řekl MVDr. Josef Řihák.

Méně heren v Příbrami
Zastupitelstvo města Příbrami schválilo Obecně závaznou
vyhlášku č. 8/2010, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška č. 3/2008 ze dne 15. prosince 2008, o stanovení míst,
na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje.
Na základě této nové vyhlášky zastupitelé rozhodli o zrušení
dalších deseti míst, ve kterých nově nesmí být provozovány
výherní hrací přístroje. „Jde o lokality, kde je dlouhodobě zjištěna
vysoká kriminalita, a to zejména výtržnosti, rušení nočního klidu,
krádeže věcí z vozidel a podobně. Rovněž jsme provozování
výherních hracích přístrojů omezili v blízkosti nízkoprahového
zařízení Bedna, které je určeno dětem z rizikových skupin. Podle
nové vyhlášky smějí být provozovány výherní hrací přístroje
pouze na 32 místech v Příbrami. Původně jsme v Příbrami měli
79 míst, ve kterých byly tyto přístroje. Bohužel v naší snaze
vytlačit výherní hrací přístroje z města nám vůbec nepomáhá stát,
který prostřednictvím ministerstva financí povoluje provozování
tzv. hracích videoterminálů. Tyto přístroje nemůžeme nijak omezit.
Příslušný zákon, který by to městům umožňoval, již v minulém
volebním období úspěšně prošel Parlamentem ČR. Prezident
Klaus jej ale bohužel nepodepsal. Legislativní proces je tedy opět
na začátku. Ale my to nevzdáme, proti videoterminálům budeme
i nadále bojovat, a to i přesto, že přinášejí nemalý příspěvek
do pokladen měst,“ řekl starosta MVDr. Josef Řihák.

Kontrola z Finančního ředitelství Praha
Finanční ředitelství Praha mělo za úkol zkontrolovat čerpání státní
dotace na rekonstrukci jídelny Základní školy, 28. října 1,
Příbram VII. „Po důkladné kontrole finančního ředitelství nebyly
zjištěny žádné chyby ani v příjmu, ani v čerpání dotace. Takže
ze strany finančního ředitelství nebyly žádné připomínky ani
k samotnému provedení projektu. Naopak hodnocení bylo velmi
dobré. Což je výborná zpráva po tom, co jsme byli skupinou
Nechmech napadeni, že jsme něco zanedbali či špatně vyhod-
notili. Toto byla druhá kontrola, která prokázala, že k žádnému
pochybení nedošlo,“ uvedl místostarosta MUDr. Ivan Šedivý.

Zateplení DPS Brodská
Podle slov Ivana Šedivého výběrová komise již vyhodnotila
výběrové řízení na projekty zateplení Domu s pečovatelskou
službou Brodská. „S vlastní realizací chceme začít co nejdříve,
jakmile to dovolí počasí. Zajímavostí je, že nabízené ceny jsou
zhruba o třetinu nižší, než jsme v projektu předpokládali. Je vidět,
že se zde projevuje krize a stavební firmy mají o práci velký zájem.“

Komunitní plánování
O další práci Centra komunitního plánování jižní Čechy infor-
moval místostarosta a ředitel Pečovatelské služby města Příbram
MUDr. Ivan Šedivý. „Opět po čase provádíme revizi dříve
nastavených hodnot v oblasti sociální problematiky. Jednotlivé
pracovní skupiny revidují všechny výstupy. K této problematice se
mohou vyjádřit všichni, kteří mají zájem. Výsledky této ankety,
tedy i skutečných potřeb občanů, budou zahrnuty do zpracování
plánu rozvoje sociálních služeb na další léta. Anketní lístky lze
najít na internetových stránkách města Příbram, v tomto čísle
měsíčníku Kahan a na řadě dalších míst. 
Pro budoucí sociální služby jsou výstupy revize tohoto komunit-
ního plánování velmi důležité. Tyto služby neposkytuje pouze
město, ale celá řada dalších humanitárních organizací a organi-
zací poskytujících sociální služby. Nejde jen o seniory, ale i o děti
a mládež. Následně z těchto výstupů mohou čerpat i soukromé
subjekty, které plánují třeba výstavbu Domovů pro seniory.
Konkrétní výstupy by měly být k dispozici v roce 2011.“

Nové zásahové vozidlo
Starosta MVDr. Josef Řihák s místostarostou Václavem Černým
slavnostně předali příbramským dobrovolným hasičům nové
zásahové vozidlo. „V rámci realizace projektu „Pořízení
zásahového vozidla pro Jednotku SDH Příbram – Březové Hory“
předáváme dnes březohorským hasičům nový vůz s pohonem
všech čtyř kol značky Volkswagen Transporter. Automobil má
proti sériovému vozu silnější motor. Na nákup auta jsme získali
dotaci ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů
a složek Integrovaného záchranného systému ve výši 700 tisíc
korun,“ řekl starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák. Celkový
rozpočet projektu činil 760 tisíc korun. Z vlastního rozpočtu
přispělo na pořízení auta město Příbram částkou 60 tisíc korun.
„Vozidlo bude sloužit k dopravě osob a drobného materiálu
na místo zásahu. Výborně může sloužit například při zásahu
našich hasičů při povodních, při dopravě humanitární pomoci
do oblastí postižených živelnou pohromou nebo při jiných příleži-
tostech. Březohorští hasiči získávají zásluhou Středočeského
kraje a města víceúčelového pomocníka, který jim pomůže
při plnění nelehkých úkolů,“ doplnil místostarosta Václav Černý.
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Vážení čtenáři Kahanu,
ani se nemusím zmiňovat o tom, že
čas letí jako voda a máme tady nový
rok 2011. 

Doufám, že jste prožili krásné Vánoce v kruhu rodiny a přátel a na pár dní
zapomněli na běžné denní starosti. Alespoň pro mě Vánoce ještě takové
kouzlo mají. 
Nicméně přivítali jsme nový rok 2011 a pokládáme si otázku, jaký asi bude.

Pro někoho šťastný, pro jiného méně, ostatně jako každý rok. Ale jedno je jisté, z mého pohledu
bude určitě pracovní. 
Já si ještě dovolím krátce zhodnotit ten uplynulý rok z hlediska OHK Příbram. V roce 2010
jsme uspořádali 14 vzdělávacích seminářů a besed na různá témata, z toho poloviny se mohli
členové komory zúčastnit zcela zdarma. Tradičně jsme uspořádali i sportovní akce jako
tenisový a kuželkový turnaj, jednu společenskou akci, kterou byl 8. podnikatelský ples,
a vydali jsme již 18. ročník Regionálního adresáře firem a institucí pro rok 2011, který jsme
mezi svátky rozeslali podnikatelům.
Nyní Vám představím naše plány na zimní období 2011. Poslední léta bývá zvykem, že
k začátku každého roku dochází ke změně ve spoustě zákonů, a to logicky komplikuje firmám
život. Tak ani v roce 2011 se nevyhneme těmto změnám v důležitých zákonech. Proto jsme
připravili pro naše podnikatele šest seminářů, které jim mohou pomoci vyznat se zvláště
v novinkách, které nám zákonodárci přichystali. 
6. ledna seminář „Změny v provádění INTRASTATU v roce 2011“, lektor JUDr. Otakar Krátký,
metodik Intrastatu ČSÚ
13. ledna „Problematika změn v nemocenském pojištění od 1. 1. 2011“, lektorka Jaroslava
Kodrová, pracovnice MPSV ČR, spoluautorka přednášeného zákona
20. ledna „Změny v pracovním právu od 1. 1. 2011“, lektor JUDr. Pavel Říčka
16. února „Nejdůležitější změny v uplatňování DPH v roce 2011 a jejich praktické dopady“,
lektorka Jana Bakovská, metodik DPH Finančního ředitelství Praha
24. února „Daň z příjmu v roce a další zákony 2011“, lektor Ing. Václav Dvořák, daňový
poradce Finvest Příbram, s. r. o.
3. března „Programy podpory malých a středních podniků v r. 2011 – aktuálně z ČMZRB“
No a samozřejmě začneme v lednu připravovat již 9. ročník podnikatelského plesu, který se
bude konat v sobotu 12. března 2011 v prostorách příbramské Sokolovny.

Ze života členské základny:
Firma Halex Schauenberg ocelové konstrukce, s. r. o., oslavila závěr roku se svými zaměstnanci
na výroční schůzi v Pizzerii Atolo na Březových Horách. Každým rokem vyhlašuje firma
nejlepšího pracovníka a tentokrát můžeme blahopřát panu Jiřímu Vávrovi ml.    
I mnoho dalších firem hodnotí výsledky uplynulého roku, oslavuje závěr roku nebo příchod
roku nového, ale mohu zmínit jen ty, o kterých mám informace. Např. firma J.K.R., s. r. o.,
uspořádala koncert v kostelíku na Malé Straně, firma ZAT podporuje koncerty v plzeňské
židovské synagoze a příchod nového roku oslavila Novoročním přípitkem v rámci plavby
na parníku po Vltavě. ČSOB přivítala své klienty na adventním koncertě skupiny Ginevra
na Malé scéně Divadla A. Dvořáka Příbram a firma Kaiser, s. r. o., z Rožmitálu měla vánoční
večírek pro klienty a zaměstnance dva dny před Štědrým dnem.
Na Obchodní akademii Příbram v lednu proběhne kurz „Základy obchodní korespondence“
(v češtině i cizojazyčně), kde je připravena řada modul jako např. Word, Excel, obchodní kore-
spondence v angličtině, němčině nebo ruštině, které mohou využít i firmy pro své zaměstnance. 
A moje poslední blahopřání je narozeninové a patří podnikatelce Janě Slezákové, která je stále
aktivní a svěží ženou, která rozdává úsměv.
Přeji všem čtenářům Kahanu krásný a úspěšný rok 2011 prožitý ve zdraví a pohodě. 

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 EOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, A. S. 
V letošním roce se v naší
nemocnici narodilo první
miminko hned 1. ledna
v 6 hodin a 25 minut. 
Je jím Marek Mlejnek
ze Sedlčan. Mareček má
doma již 3 a půlletou
sestřičku. 

Markova maminka Libuše říká, že se starší
holčička už na malého brášku těší.
Mamince 1. letošního nemluvňátka přišel
k Markovu narození popřát vše dobré
náměstek hejtmana Středočeského kraje
MVDr. Václav Beneš, který také šťastné
dvojici předal dárky.
Od vedení nemocnice dostala maminka
kojeneckou soupravu a drobné pozornosti.
V příbramské porodnici  počet porodů
za kalendářní rok dosahuje téměř tisíce. Tak
tomu bylo i v letech 2009 a 2010
Malému Marečkovi, jeho mamince
a všem dalším narozeným dětem přejeme

hodně zdraví a štěstí v celém jejich životě
Vše nejlepší nejen do roku 2011, mnoho

zdraví, štěstí, rodinné pohody, osobních
i pracovních úspěchů pak jménem příbram-
ské nemocnice přeji Vám všem.

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

Kalendář akcí 2010/2011
Minulý měsíc vyšel nový kalendář akcí pro litur-
gický rok 2010/2011. Naleznete v něm zcela
nově zpracovaný text o historii a současnosti
Svaté Hory a informace o kompletní nabídce jak
pro poutníky, tak pro návštěvníky Svaté Hory
s turistickým zaměřením. Dále samozřejmě
nechybí kalendárium s úplným přehledem akcí
všech typů - od poutí, mší a význačných dnů
liturgického roku až po akce kulturní a koncerty.
Jeho součástí je též seznam exercicií pro příští
rok. Kalendář je zdarma k dispozici v předsíni
svatohorské baziliky nebo ve svatohorském
poutním muzeu.

Svatohorský betlém
Nedělí 9. ledna sice končí doba vánoční,
nicméně svatohorský vyřezávaný betlém v kapli
sv. Ignáce je přístupný bočním vchodem až
do 2. února 2011. Dřevěné jesličky na Svaté
Hoře tedy můžete vidět i v poklidné povánoční
atmosféře.

Skladby pro fagot a varhany
V úterý 18. ledna 2011, o svátku P. Marie, Matky
jednoty křesťanů, zazní ve svatohorské bazilice
při bohoslužbě od 17 hodin skladby pro fagot

a varhany. Svatohorský regenschori Pavel
Šmolík na varhany doprovodí posluchače
Akademie múzických umění v Praze Jana
Hudečka, velmi úspěšného mladého umělce,
hráče na fagot. 

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím 
Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Komunitní plánování pokračuje na celém Příbramsku
V roce 2005 bylo v Příbrami zahájeno komunitní plánování sociálních služeb, o dva roky později byl vypra-
cován a schválen první Komunitní plán města Příbrami. Pak byly hledány možnosti, jak rozšířit proces
plánování na celé Příbramsko (jedná se o území správního obvodu obce s rozšířenou působností Příbram,
které vzniklo po rozdělení okresu Příbram na  ORP Příbram, ORP Dobříš a ORP Sedlčany). Na Příbramsku je
75 obcí a cílem komunitního plánování je zajistit dostupnost sociálních služeb pro všechny jejich občany,
kteří mají sociální handicap a služby potřebují. V 2010 byly získány finanční prostředky z evropských fondů
a proces plánování mohl být zahájen. Ke spolupráci na plánování byly přizvány obce a poskytovatelé sociál-
ních služeb, postupně jsou zapojováni také zástupci uživatelů služeb. Zpracovávají se potřebné analýzy (např.
sociodemografická analýza území, analýza sociálních a doprovodných služeb, analýza finančních toků atd.)
a probíhají průzkumy. Jedním z těchto průzkumů je i anketa pro širokou veřejnost, která se dostává mezi
občany prostřednictvím místních zpravodajů, obecních úřadů a je také na www.pribram.eu. Dále se realizují
odborné průzkumy mezi cílovými skupinami (poskytovatelé, zadavatelé, uživatelé sociálních služeb). 
Na základě získaných informací a dalších podkladů budou postupně zpracovány návrhy, jak udržet, zkvalitnit
a doplnit potřebné sociální služby. Návrhy se budou v roce 2011 připravovat v osmi pracovních skupinách.
Čtyři pracovní skupiny se budou setkávat v Příbrami, další pak v Rožmitále pod Třemšínem, Březnici, Jincích
a Kamýku nad Vltavou. Každá skupina se sejde asi na šesti jednáních a bude řešit podporu lidí, kteří jsou
v nepříznivé sociální situaci způsobené např. vysokým stářím, zdravotním postižením, akutní krizí atd. 
Celý proces plánování koordinuje řídící skupina, která je složená ze zástupců zadavatelů (obce), poskytovatelů
a uživatelů sociálních služeb. 

Václav Černý, místostarosta města

Centrum péče o handicapované ALKA dokončilo rekonstrukci prostor
Tím je tolik potřebný denní stacionář pro děti a dospělé od 15 let blízko ke svému zprovoznění,
ke kterému bude moci dojít, jakmile bude zajištěno potřebné vybavení a provozní prostředky
zejména na mzdy. Zásadní projekt pro rozvoj služeb ALKA, o. p. s., by nemohl být realizován
bez přispění laskavých partnerů, především Nadačního fondu J&T a Fondu hejtmana
Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha.
„Prostory pro denní stacionář jsou teď téměř připravené. Ještě potřebujeme sehnat prostředky
na vybavení kuchyně spotřebiči, kuchyňskou linkou a potřebným nádobím, ostatní místnosti
vybavit nezbytným nábytkem a stacionář se může začít chystat na své zprovoznění. Doufáme,
že nejdéle do 1. 7. 2011 to zvládneme, neboť nejméně 5 klientů bude v příštím roce denní sta-
cionář potřebovat.“, říká Mgr. Šárka Hájková, ředitelka ALKA, o. p. s., a Helena Holánková,
předsedkyně správní rady, k tomu dodává, „Rekonstrukce se zdařila hlavně díky Oblastní
nemocnici Příbram, a. s., která s námi uzavřela nájemní smlouvu na 15 let. Díky této
dlouhodobé smlouvě nám Nadační fond J&T daroval zásadní částku na dokončení rekon-
strukce. Zároveň jsme opět byli úspěšní u Fondu hejtmana Středočeského kraje.“
S Nadačním fondem J&T organizace ALKA, o. p. s., uzavřela v září 2010 dvě smlouvy:
na dokončení rekonstrukce prostor pro plánovaný denní stacionář a na výměnu oken za plas-
tová, celkem v hodnotě 400 000 Kč. Z Fondu hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida
Ratha jsme obdrželi dalších 30 000 Kč na rekonstrukci pro denní stacionář. Tato částka
umožnila nezbytné úpravy nové místnosti pro speciálního pedagoga a muzikoterapeuta. ALKA,
o. p. s., přispěla z vlastních zdrojů na další drobné úpravy, např. na pokládku podlahových
krytin u některých místností. Nejen tyto finanční prostředky, ale i vstřícnost našich dodavatelů,
kteří spolupracovali na významném stlačení nákladů dodávek i subdodávek, pomohly rozšířit
a zkvalitnit poskytování specializovaných zdravotních, sociálních a pedagogických služeb
handicapovaným osobám a jejich rodinám. 
Ředitelka Mgr. Marie Oktábcová z Nadačního fondu J&T k tomu dodává:“Jsme rádi, že jsme
mohli pomoci s rekonstrukcí prostor pro denní stacionář. Uvědomujeme si důležitost a potřeb-
nost zmíněných služeb. Přejeme organizaci hodně spokojených klientů, rodičů a dárců“.
Také touto cestou velmi děkujeme Oblastní nemocnici Příbram, a. s., Nadačnímu fondu J&T,
Středočeskému kraji, firmě Štika – stavební práce. Veliký dík patří i našim dalším dodavatelům
či subdodavatelům, jejichž podpora byla neméně důležitá pro úspěch projektu:
- SOU Dubno zajistilo elektrorozvody za velmi nízké ceny práce učňů,
- firma ELDOR II dodala elektromateriál za velkoobchodní ceny, některý materiál dodala zdarma,
- pan Kudrna z firmy ELVI spol. s.r.o. s námi zdarma spolupracoval, poskytl poradenství
a daroval dva domovní telefony,
- revizní technik pan Karel Michal zdarma revizi elektriky,
- rosovická pobočka firmy KORAL dodala zdarma čtvery vnitřní dveře s kováním a jedny
protipožární dveře, 
- firma ZRUP Příbram, a. s., darovala protipožární zárubně, 
- firmy David Schovánek a Kasko darovaly a nainstalovaly shrnovací dveře, 
- firma KOBERCE K+K KOZÁK nám poskytla slevy na zátěžové linoleum,
- firma Fúsik Milan, podlahář, položila linoleum, 
- firma ČIP zdarma nainstalovala zámky k domovním telefonům,
- firma Sedláček, v. o. s., darovala některé čisticí prostředky a přípravky zdarma,
- pan Ing. Zdeněk Šmejkal, informatik, a celé oddělení údržby areálu II. Oblastní nemocnice
Příbram, a. s., s námi skvěle spolupracovali při operativním řešení problémů při rekonstrukci,
- firma Parpet, s. r. o., provedla se slevou výměnu oken za plastová.

Helena Holánková, předsedkyně správní rady ALKA, o. p. s.
telefon: 608 237 247, www.alkaops.cz

Irské tance se můžete od února naučit i v Příbrami
Taneční soubor Rinceoirí otevírá od února 2011 kurz irského tance pro začátečníky konečně
i v Příbrami.
„Vzhledem k tomu, jakému zájmu se zde vždy těšila naše vystoupení, bychom chtěli nabídnout
divákům si tento poutavý druh tance přijít vyzkoušet na vlastní kůži,“ říká umělecká vedoucí
taneční skupiny Rinceoirí  Marie Dernovšková.
Kurz, který zahrnuje 10 lekcí pro začátečníky, se bude konat od 1. února 2011 vždy v úterý
na Základní škole, 28. října 1, Příbram VII, od 18:30 do 20:00 hodin. První lekci si mohou
zájemci vyzkoušet zcela zdarma. Nezáleží ani na věku tanečníků, zkusit to může úplně každý,
kdo má chuť si zatančit a poznat nové přátele. 
Další informace a přihlášku můžete najít na www.rince.cz.
Rinceoirí je nejstarší taneční soubor v ČR, zabývající se šířením irských tanců a irského stepu.
Soubor pravidelně vystupuje u nás i v okolních evropských státech v divadlech, na festivalech
a dalších akcích. Nedávno jste mohli irský tanec a step v podání Rinceoirí vidět i ve finále
televizní talentové soutěže. Již sedmým rokem vedou Rinceoirí vlastní taneční školu Rinceoirí
Irish Dance Academy, která působí v Praze, Plzni a v Davli. 

VOŠ a SOŠ Březnice zve na Dny otevřených dveří:
v pátek 21. ledna od 15.00 do 17.00 hodin
v sobotu 22. ledna od 9.00 do 12.00 hodin

ve čtvrtek 10. února od 15.00 do 17.00 hodin

Předvánoční posezení v Mateřské škole Pohádka
Čas dárků zastihl ředitelky příbramských mateřských škol 16. prosince 2010 při pracovní poradě v Mateřské
škole Pohádka. 
Každý z nás se někdy z jakýchkoliv důvodů setkal se včelou. Buď osobně, nebo skrz včelí produkty, nejčastěji
pravděpodobně skrze med. A tak již letos po druhé převzaly ředitelky z rukou hospodáře ZO ČSV Ing. Volka
a jeho kolegů pana Vozky, paní Knopfové a slečny Uhlířové pro děti v příbramských mateřských školách
50 kg medu.
Zatouží-li se někdo dozvědět o životě včel, není problém pořídit si patřičnou literaturu, či informace získat přes
internet. Čím dál méně je ale těch, kteří nás mohou osobně vtáhnout do kouzla života včel. Naštěstí se někteří
takoví ještě najdou. A velmi často a rádi se se svými zkušenostmi, radami a zážitky podělí s ostatními. Není
proto divu, že čas strávený s včelaři probíhal v nadmíru příjemné atmosféře. Vždyť včelařství je jeden z mála
oborů lidské činnosti, který svým působením nenarušuje životní prostředí. Člověk z přírody dostává produkty,
aniž by přírodě cokoli bral. A tak příbramští včelaři rádi uvítají každého zájemce o včelaření a pomohou mu
v začátcích radou i praktickou pomocí.

Odbor školství, MěÚ Příbram
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MATYLDA - MATEŘSKÉ CENTRUM V PŘÍBRAMI
Žežická 193, Příbram VII, přízemí 2. pavilonu bývalé 8. ZŠ, vchod terasou 

tel. 604 561 203, e-mail: mc.matylda@seznam.cz http://www.Matylda.mc.txt.cz 

Pondělí: Angličtina pro dospělé s hlídáním dětí - v 10 h začátečníci, v 11 h pokročilí
Angličtina pro děti od 4 let v 16.15 h

Úterý: herna otevřena 8,30 – 12 h, vstup 50 Kč
9,45 h – Dopoledne v pohybu – tanečky, cvičení a písničky pro děti od 18 měsíců 
Česko-anglické zpívánky od 16 h                                                                                       

Středa: Herna je otevřena jen pro přihlášené děti na cvičení.
Cvičení kojenců a batolat, vstup 70 Kč, děti 3 - 12 měsíců v 8.45 h, 12 - 18 měsíců v 10 h
Těhotenské cvičení v 17 h, vstup 100 Kč   

Čtvrtek: herna otevřena 8,30 – 12 h, vstup 50 Kč
9,45 h – Šikovné ručičky – malujeme, lepíme, tvoříme a boříme - dílna pro děti od 18 měsíců 

Pátek: 14. 1. od 9 h: Encaustika s Blankou Sýkorovou, vstupné 190
Trvá cca 2 hodiny, Naučíte se zde základní techniky práce s žehličkou a horkým voskem. 
Kurz probíhá přímo v herně, kde si mohou hrát Vaše děti. Děti st. 5 let se mohou také zapojit.        

Úterý 18. 1. - Setkání s dulou
Poradna pro kojící maminky – Mgr. Trinklová na tel. 777 107 203                                                     

Přijímáme přihlášky na všechny kurzy a akce. 

PŘIJĎTE SI HRÁT, TĚŠÍ SE NA VÁS MATYLDA! AKTIVITY PODPORUJE MĚSTO PŘÍBRAM

Den otevřených dveří na Gymnáziu pod Svatou Horou 
Škola s certifikovanou výukou vybraných předmětů v cizím jazyce, rodinnou atmosférou a individuálním
přístupem. Přijďte se podívat na Gymnázium pod Svatou Horou. 
Kdy? Nejlépe 13. 1. 2011. K dispozici Vám budeme od 9,00 hodin, kdy můžete navštívit naší školu a pak se
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. Po škole Vás budou provázet 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 7. 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, indi-
viduální 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 pohovoru, přihlížet se bude k prospěchu za 1. polo-
letí sedmé třídy.
Čtyřletý obor Živé jazyky - pro žáky z 9. tříd ZŠ
Tento typ gymnaziálního studia je v našem regionu zcela ojedinělý. První cizí jazyk, zpravidla angličtina, je
vyučován pětkrát týdně českými učiteli i zahraničními lektory. Po dvou letech intenzivní jazykové přípravy
je alespoň jeden z ostatních předmětů vyučován nejen v českém, ale částečně i v anglickém jazyce. Druhým
živým jazykem může být angličtina, němčina, či francouzština, dobrovolně i ruština nebo španělština.
Kvalitní všeobecný základ, nadstandardní výuka cizích jazyků a zvládnutí standardního programového
vybavení je dobrým předpokladem pro studium na VŠ nejen v ČR, ale i v zahraničí.
Zájemci o tento obor budou přijímáni bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu za 1. pololetí 9. třídy,
s přihlédnutím k výstupnímu hodnocení a dalším aktivitám.   
Gymnázium organizuje povinné kurzy, výměnné pobyty do Německa, biologicko-ekologický kurz a tema-
tické pobyty v přírodě. Žáci mají možnost prohloubeného jazykového vzdělávání formou kroužků v cizích
jazycích. Konverzace v angličtině probíhá metodou CLIL (integrace obsahu do učiva cizího jazyka). Škola
modernizovala interiér, navíc prostřednictvím internetu mají rodiče okamžitý přístup k průběžnému hodno-
cení a docházce jejich syna či dcery. Ve zkušebním provozu testujeme program Moodle pro e-learning
studentů. 
Adresa:  
Gymnázium pod Svatou Horou, Balbínova 328, Příbram II, PSČ  261 01
tel.: 318 679 020, 318 679 021, fax: 318 679 022, email: , internet: www.gshpb.cz

Opera Othello, jak ji vidíme my!
Bylo 23. listopadu, půl deváté ráno. Seděli jsme v lavicích, učitel chemie vyprávěl cosi o kovalentních
vazbách a já prováděla demontáž modelu jakési molekuly, z jejíchž částí jsem si následně sestavila „slušivý“
náramek. 
Tu se ve dveřích objevila naše paní učitelka hudební výchovy, na očích všech přítomných bylo vidět, že
na ni čekají jako na spásu. Nikdo se nám nemohl divit, vždyť donutit nás jít před operou na půl hodiny
do školy, bylo více než škodolibé. S úsměvy ve tvářích jsme vyběhli ven s krásnou vidinou toho, že se
vyhneme dalšímu vyučování, úsměvy však zvláště dívkám rychle ztuhly na rtech. Byl sice skoro začátek
prosince, ale očividně nikdo nebyl na zimu připraven. Děvčata v elegantních šatech a vycházkových
kabátcích o sebe třela lýtka zahalená pouze silonkami, neb paní fyzikářka říkala: třením vzniká teplo! Kluci
to měli o mnoho lepší, ale ani jednoho gentlemana nenapadlo vyměnit si s námi na chvíli kalhoty za silonky!
Větší slušnost prokázali v přeplněném autobuse, když nám uvolnili místo na sezení.   K naší nemilosti cesta
netrvala dlouho a my opět museli do zimy, ještě štěstí, že metrem to byl do Státní opery kousek. Protože jsem
v této kulturní instituci nikdy předtím nebyla, neměla jsem tušení, kde se nachází. Zaujalo mě, jaký kousek
stojí od Václavského náměstí, tedy od místa, které znám jako své boty. 
Všichni byli budovou opery uneseni a to většina z nás ještě netušila, jaký pohled se nám naskytne uvnitř.
Připadala jsem si, jako bych se vrátila zpět v čase do doby rokoka. Barvitě jsem si představovala, jak tu sedím
v obrovských zdobených šatech s parukou na hlavě a vějířem v ruce. Co mě v mých představách zarazilo,
bylo, jak bych se sem s těmi obrovskými sukněmi vešla. Už tak měli někteří vyšší jedinci ze školy problémy
s prostorem. Raději jsem tento fakt přešla a věnovala se nádherné výzdobě, kterou jsem nepřestala obdivo-
vat ani během představení. Vždy, když děj na jevišti na chvíli zpomalil, užívala jsem si pohledu na mistrně
vyvedené andělíčky na stropě a té krásné hudby. Vůbec mi nevadilo, že sedíme až nahoře na balkóně, i když
jsem si přísahala, že jednou si musím zakoupit lístek do lóže. I z balkónu bylo vidět a slyšet skvěle. Větši-
nou jsem ale spíše hltala scénu a občas mé oko sklouzlo i níže na hudebníky a dirigenta, u něhož jsem jako
vždy obdivovala každý pohyb ruky. Jeho práce pro mě vždy byla nepochopitelná. 
Nutno podotknout, že jsem po celou dobu představení fandila Othellovi, a ačkoliv si to Desdemona neza-
sloužila, těšila jsem se na okamžik, kdy ji bude škrtit. Už v polovině přestavení to vypadalo, že je mrtvá, ale
pak opět vstala a začala svým krásným hlasem okouzlovat všechny přítomné. Očaroval mě jak její zpěv, tak
i zpěv ostatních. Upřímně jsem obdivovala všechny na jevišti, jak dokázali svými hlasivkami stvořit něco tak
krásného. Stejně jako ostatní mí spolužáci jsem ocenila jednoduchou výpravu a především dokonale zreali-
zované hromadné scény, u kterých jsem si nemohla nevšimnout skvěle propracované choreografie. Opera
skončila známým vyvrcholením, které nám jako na dlani podávalo takzvanou lásku až za hrob. Všichni jsme
odcházeli spokojeni, s rukama brnícíma od tleskání, jímž jsme dychtivě dokazovali skvělé provedení opery
Othello, takže nedokonalá organizace v šatně a čekání dlouhých front nám vlastně ani nevadilo. 
Domů jsme dorazili s nezapomenutelnými zážitky a těšili se na to, že se do Státní opery na jaře znovu
podíváme.

Alena Machová, 3. A Gymnázia pod Svatou Horou Příbram

ZŠ Jiráskovy sady informuje rodiče budoucích prvňáčků
Škola je držitelkou Evropské ceny kvality a je certifikována v síti Zdravých škol. V povědomí veřejnosti je
zejména školou rozvíjející schopnosti žáků talentovaných na matematiku, přírodovědné předměty a infor-
matiku, jejíž absolventi si vedou velmi dobře při studiu na středních i vysokých školách. Škola je garantem
mnoha matematických, výtvarných a jazykových soutěží, jakož i regionální přírodovědné soutěže „Tady jsem
doma“ či Středočeského tanečního poháru. Neopomenutelné jsou projektové vyučování a metody kritického
myšlení ve výuce, jakož i zapojení žáků a učitelů do vzdělávacích projektů EU. Úzká je spolupráce s evrop-
skými partnerskými školami v rámci projektu Socrates-Comenius. Žáci každoročně obsazují přední místa
v mnoha významných soutěžích regionálního i celorepublikového charakteru. Svoji práci a město Příbram
reprezentovali též např. v Německu, Anglii, Francii, Portugalsku, Bulharsku, Polsku, Lotyšsku, přičemž tam 
ve sportovních olympiádách a ve výtvarných soutěžích dokázali i zvítězit.  
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 (nejčastěji do Anglie a Německa),
na divadelní představení v rámci Klubu mladého diváka a na koncerty pořádané Českou filharmonií.
Do výuky je začleněn preventivní program rizikových projevů chování. Ve spolupráci s jídelnou je řešena
problematika zdravých potravin (svačiny, obědy) a pitného režimu žáků, včetně dotovaných mléčných
a ovocných 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
jednotlivých 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. Velká je úspěšnost školy v získávání i dalších finančních grantů a v jejím
neustálém vylepšování. Zrekonstruovaný a zmodernizovaný areál školy, relaxační prvky na školním dvoře,
multifunkční hřiště, venkovní učebna, mobilní počítačová učebna s bezdrátovým připojením k internetu
kdekoli v areálu, plně vybavená cvičná kuchyňka a keramická dílna jsou otevřeny žákům pro veškeré školní
i mimoškolní aktivity. Aula jako další chlouba školy slouží po své rekonstrukci nejen žákům a studentům
okolních škol, ale též kulturnímu a hudebnímu životu regionu. 
Další info a foto na www.zsjs.cz, 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 specifickými potřebami učení. Tím, že jsou
v hlavním proudu společně vzděláváni žáci běžného populačního rozvrstvení, připravujeme žáky na další
studium, práci a život v občanské společnosti. Zakoupením schodolezu se škola stala od 1. 9. 2010 bezba-
riérovou. 
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD, na nějž jsou rodiče se svými ratolestmi rovněž srdečně zváni,
se koná v pátek 21. 1. od 14 do 18 hodin a v sobotu 22. 1. od 9 do 11 hodin. 
Je možné domluvit i individuální termín zápisu.                                                                                          

Miloš Přibyl, ředitel školy 

Nicholas Winton, skromný hrdina
Představme si, že se píše rok 1939, Hitler má Sudety a gestapo sepisuje listiny nepřátel. Chystá se
hromadný přesun do nechvalně známých koncentračních táborů a nikdo si není jist, co bude dál. Většina lidí
nečinně přihlíží, ale Nicholas Winton se rozhodne jednat, okamžitě zorganizuje masovou kampaň a hledá jak
finance na zaplacení přepravy, což činilo asi 50 liber na dítě, tak rodiny, které by se postaraly o děti
z pronásledovaných rodin. Místo původně plánovaného lyžování ve Švýcarsku však mění cíl cesty – Praha.
Zde se spojí s pracovníky BCRC (Britský výbor pro uprchlíky z Česko-Slovenska) a okamžitě začne
hromadit potřebné materiály od rodičů a vyřizovat povolení k jejich vycestování do Anglie. Úspěšně je
odesláno pět z šesti vlaků; šestý s 250 dětmi ovšem odjet nesměl, začala válka. A současně s tím skončily
i naděje rodičů na bezpečí zbylých dětí. 
Dne 13. prosince 2010 měli žáci Gymnázia, Příbram, Legionářů 402 šanci se osobně setkat se třemi
z 669 „dětí“, které vděčí za svůj život právě Siru Wintonovi. Tyto tři dámy se do Příbrami přijely svěřit
se svými osudy ze dne 1. června 1939, kdy odjel z Čech poslední, pro ně spásný vlak. Vyprávěly nejen
o dojemném loučení s rodinou, kdy jim došlo, že asi nejde jen o prázdniny, ale i o pohostinnosti Angličanů
a o tom, jak pro ně byla postupem času zřízena i speciální česká škola. 
Sir Winton o těchto činech nikdy nemluvil, nebýt jeho ženy, která náhodou objevila roku 1988 na půdě
seznamy a fotografie dětí, svět by se o jeho hrdinství nedozvěděl. Dále pak informace putovaly do rukou
historičce Elizabeth Maxwelové a ta zorganizovala zpětné setkání s několika dětmi, kterým zachránil život.
Příběh s touto tematikou byl i opakovaně zfilmován - Všichni moji blízcí (2001), Síla lidskosti (2002). 
K dnešnímu dni je Nicholasi Wintonovi 101 let a za své zásluhy získal řadu světových ocenění, například
Řád T. G. Masaryka, který mu udělil roku 2002 Václav Havel. Izrael mu dal ocenění – Spravedlivý mezi
národy - které se uděluje lidem jiného vyznání, kteří pomohli Židům. Britská královna mu propůjčila
nejvznešenější titul celého britského impéria, a proto celé jeho jméno zní Sir Nicholas Georgie Winton.
Závěrem nechám už jen zaznít slova jeho samotného – „Jen jsem viděl, k čemu se schyluje, a udělal, co
jsem mohl, abych pomohl.“

Jan Wallenfels, 3.B, Gymnázium, Příbram, Legionářů 402

Po stopách zmizelých
Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 se v letošním roce díky grantové dotaci města Příbram zapojila
do projektu Po stopách zmizelých, který měl žákům 8. a 9. ročníků přiblížit strašlivou dobu 2. světové války
i období před ní, kdy lidé židovské národnosti byli v rámci „konečného řešení“ sváženi do vyhlazovacích
koncentračních táborů, odkud pro většinu z nich už nebylo návratu. 
Již začátkem tohoto kalendářního roku proběhlo v rámci výuky dějepisu několik přednášek na téma holo-
caustu, které měly žákům osvětlit nejen příčiny, průběh a důsledky tohoto nelidského konání, ale připravit je
i na exkurze, které by jim ukázaly poslední cestu židovských obyvatel. Navíc se žáci zúčastnili i několika fil-
mových představení týkajících se tohoto tématu. Nejvíce jak pak zaujal český film Poslední vlak, britský
dokument Síla lidskosti o záchraně českých židovských děti britským podnikatelem Nicholasem Wintonem,
který se mimo jiné letos dožil již 101 let, a také americký film Mezi řádky. Žáci dostali i seznam doporučené
četby, aby se mohli seznámit s klenoty české literatury zabývající se holocaustem. Zájem pak byl o Smrt
krásných srnců Oty Pavla, Modlitbu pro Kateřinu Horowitzovou Arnošta Lustiga a také o Romeo, Julii a tmu
od Jana Otčenáška.
Květen a červen byl potom ve znamení cest na historická místa, která byla svědkem obrovského utrpení Židů.
Nejprve žáci školy navštívili Terezín, který za války sloužil nacistům jako židovské ghetto a také jako poslední
přestupní stanice před polskými vyhlazovacími tábory. Prohlídka Malé pevnosti, Národního hřbitova nebo
samotného města zanechala v mnohých myšlenku, proč vůbec někdo mohl dopustit takové lidské ponížení.
Žalostné podmínky v celách toho pak byly dokladem. Na závěr exkurze pak žáci zhlédli film o historii Terezína
v místním kině.
V červnu se uskutečnila cesta do Polska, jejímž hlavním cílem byla návštěva vyhlazovacího tábora v Osvě-
timi. Teprve nyní si žáci uvědomili celou podstatu holocaustu, neboť ve srovnání s návštěvou Terezína,
zhlédnutím filmů nebo četbou knih toto byla ta nejdrsnější realita. Koncentrační tábor Osvětim I překvapil
žáky nejen svojí rozlehlostí, ale zejména precizně zpracovanou prohlídkovou trasou doplněnou poutavým
výkladem polských průvodců. Zvlášť expozice, kde byly umístěny veškeré věci, které nacisté zabavili Židům
před jejich poslední cestou, nenechaly nikoho klidným. Pohnutou myslí a roztřeseným krokem všichni
procházeli mezi vitrínami plnými lidských vlasů, brýlí, zavazadel, protéz, nádobí nebo dětského oblečení.
Slzy se mnohým hnaly do očí. Proto všichni přijali krátký odpočinek v místnosti, která byla věnována České
republice a českým Židům, kteří prošli Osvětimí a většina z nich už se domů nikdy nevrátila. Bylo to však
zvláštní posezení, neboť nikdo nehovořil a každý se snažil vstřebat alespoň část toho, co právě viděl.
Exkurze však nekončila a krátkým autobusovým přesunem se všichni dostali do dalšího koncentračního
tábora Osvětim II nazývaným Březinka (něm. Birkenau). Obrovská plocha s několika málo dochovanými
dřevěnými domy, jinak jen zbytky budov vždy s dvěma komíny, tolik známá z nejrůznějších fotografií a filmů
vstupní brána s kolejemi a zejména zbytky dvou obrovských plynových komor, které nestačili nacisté na kon-
ci války vyhodit do povětří, to vše byl pohled, který se navždy vryl do paměti každého z nás. Zde tedy
„zmizela“ celá jedna čtvrtina Židů z celkového počtu těch, kteří zahynuli během nacistického běsnění
za 2. světové války. Zde se uzavřely osudy těch, kteří chtěli tolik žít, chtěli se smát a radovat, pracovat
a odpočívat. Byl to smutný obrázek, ale v tu chvíli si všichni v duchu řekli, že nic podobného se již nesmí
opakovat. To nikdo z nás nedopustí.
Cesta autobusem zpátky probíhala mlčky. Mnozí zejména díky psychickému vyčerpání usnuli, jiní jen tak
pozorovali okolní krajinu. Bylo jasné, že většina přemýšlí o tom, co právě viděla. Aby děti přišly na jiné
myšlenky, zastavili jsme se na odpolední a večerní prohlídku asi nejkrásnějšího polského města Krakowa.
Vystoupali jsme na královský hrad Wawel, kde jsme si nenechali ujít prohlídku hradní katedrály. Zde jsme
se zvláště pokochali velikostí největší polského zvonu zvaného Zykmunt a také nás uchvátila královská
hrobka s ostatky všech významných polských panovníků včetně letos tragicky zesnulého Lecha
Kaczynského. Prohlídka hlavního náměstí s obrovskou tržnicí, kde se všichni nejenom dobře najedli, ale
i nakoupili nějaké upomínkové předměty, to byl ten pravý balzám na naši unavenou duši. A to ještě všechny
čekala procházka nočním Krakowem okolo řeky Wisly, kde si každý z nás vyfotil sochu krakowského
draka, který v pravidelných intervalech chrlil do vzduchu oheň, čímž nádherně osvětloval hrad nad sebou.
Exkurze skončily, žáci odešli na prázdniny, ale myšlenka uchovat vzpomínky na ty tisíce židovských nešťast-
níků přetrvávala stále. Proto na podzim naše škola uvítala možnost spolupodílet se na projektu Krokus, jako
se na něm spolupodílí desítek dalších škol z celé Evropy, jehož cílem je právě uchování si vzpomínek
na všechny ty „zmizelé“. Proto si všechny školy zapojené do projektu vysadily na podzim ve svém okolí
žluté krokusy, které až na jaře rozkvetou, budou všem připomínat události holocaustu, které nesmí být nikdy
zapomenuty.

Mgr. Václav Havlíček, garant projektu Po stopách zmizelých

Vnitřní bazén: 
Pondělí – Pátek   
6,00 – 7,45 h (Út, St, Pá pouze ˝ bazénu)
15,00 – 22,00 hodin (Po – Pá 15 – 18 h
pouze ˝ bazénu)
Sobota 10,00 – 21,00 hodin
Neděle, Svátky  09,00 – 20,00 hodin
08,00 – 15,00 hodin probíhá školní
plavecký výcvik, v provozu pouze pára,
vířivky a baby bazén, uvolněné plavecké
dráhy se v předstihu uveřejňují na poklad-
ně plaveckého bazénu, nebo info poskyt-
neme na uvedených telefonních čísel 
a na stránkách  www:szm.pb.cz, kde také
můžete vidět (online) vytíženost bazénu
na naší webkameře

Dětský bazén:                                           
Pondělí – Pátek 06,00 – 07,45 hodin           

16,00 – 22,00 hodin            
Sobota 10,00 – 21,00 hodin            
Neděle, Svátky 09,00 – 20,00 hodin            

Bazén pro batolata:                                  
Pondělí – Pátek 06,00 – 22,00 hodin           
Sobota 10,00 – 21,00 hodin            

Neděle, Svátky 09,00 – 20,00 hodin            

Vířivé vany: 
Pondělí – Pátek 06,00 – 22,00 hodin
Sobota 10,00 – 21,00 hodin
Neděle, Svátky 09,00 – 20,00 hodin

Sauna:
Pondělí 12,00 – 21,30 hodin ženy
Úterý 12,00 – 21,30 hodin muži
Středa 12,00 – 21,30 hodin spol.
Čtvrtek 12,00 – 21,30 hodin ženy
Pátek 12,00 – 21,30 hodin muži
Sobota 10,00 – 20,00 hodin ženy    
Neděle 10,00 – 20,00 hodin muži   

Parní kabina: 
Pondělí – Pátek 06,00 – 22,00 hodin   
Sobota 10,00 – 21,00 hodin 
Neděle, Svátky 09,00 – 20,00 hodin

Tobogany:
Pondělí – Pátek 16,00 – 22,00 hodin     
Sobota 10,00 – 21,00 hodin
Neděle, Svátky 10,00 – 20,00 hodin

www:szm.pb.cz

Provozní doba Aquaparku Příbram v r. 2011



F O T O K R O N I K A

Orientační běh 
V prosinci minulého roku se Příbram stala teprve třetím
městem v republice, ve kterém si zájemci mohou
vyzkoušet orientační běh na systému pevných kontrol.
Projekt byl realizován v rámci Národního programu
rozvoje sportu pro všechny s podporou starosty města
MVDr. Josefa Řiháka a Městského úřadu v Příbrami.
V okolí Svaté Hory, Nového rybníka a v lese v blízkosti
lyžařského svahu bylo umístěno celkem 27 kontrolních
stanovišť. Mapa s jejich zákresem a popisem kontrol je
k dispozici zdarma v pokladně lyžařského svahu a v Info-
centru  MěÚ Příbram v Zámečku - Ernestinu, v létě pak
v pokladně minigolfu. Mapu lze rovněž získat
stažením z webových stránek města www.pribram-
city.cz/Sport/Akce/Orientační běh v Příbrami.
Každá kontrola je označena typickým červenobílým
čtvercem a číslem kontrolního stanoviště, v terénu byly
vybrány vhodné výrazné dobře přístupné objekty (křižo-
vatky cest, jámy, kameny). Na hledání kontrol nepotře-
bujete žádnou speciální výbavu, stačí sportovní obuv
a oblečení. Buzola není vzhledem k jednoduchosti tratě
a přehlednosti terénu nutná. Rovněž není nutno dodržo-
vat číselné pořadí kontrol, s hledáním můžete začít v li-
bovolné části mapy a pokračovat dle chuti a sil. Měření
času není vyžadováno, trať či její části lze absolvovat
během i chůzí, v kterékoli denní době či ročním období.
Aktivita je vhodná pro všechny věkové kategorie,
jednotlivce či rodiny. Vyzkoušejte si tedy své orientační
schopnosti a seznamte se s krásným sportem, ve kterém
patříme léta ke světové špičce.

MUDr. Jiří Funda

Na závěr pilotního projektu vzdělávání strážníků předal starosta MVDr. Josef Řihák všem absol-
ventům osvědčení.

Druhé zasedání Zastupitelstva města Příbram se konalo v nově zrekonstruovaném sále v budově
bývalého ředitelství RD Příbram na náměstí T. G. Masaryka 121.

Město Příbram připravilo 15. 12. akci Vánoce v Zámečku. V tento den byl vstup do všech expozic
zdarma. Studenti Waldorfské školy předváděli své kovářské a truhlářské výrobky, byly vystaveny
marionety, návštěvníci si mohli koupit vánoční pečivo. Dětem se hlavně líbily dvě ovečky v átriu.  

Tradiční výstavu betlémů v Zámečku - Ernestinu zahájili ředitel Hornického muzea Příbram
PaedDr. Josef Velfl a starosta MVDr. Josef Řihák. 

Místostarosta města Václav Černý dne 7. 12. předal ocenění 33 bezpříspěvkovým dárcům krve -
12 z nich obdrželo zlatou plaketu prof. MUDr. Jana Janského za 40 bezplatných odběrů, 21 dárců
obdrželo stříbrnou plaketu. Obřadu se zúčastnil i ředitel ON Příbram, a. s., MUDr. S. Holobrada.

Starosta MVDr. Josef Řihák v prosinci přijal na radnici úspěšné příbramské cyklisty a poděkoval jim
za reprezentaci našeho města.

Uvolněný člen Rady města Příbram Ing. Juraj Molnár (první vlevo) si v prosinci prohlédl prostory
Věznice Bytíz.



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. prováděla hlídka psovodů MP Příbram kontrolní
činnost v Brodské ulici. V 23.20 hod. si povšimla, že od
restaurace Fialka odjíždí osobní vozidlo tov. zn. Golf, které
se v průběhu jízdy otočilo na silnici, kdy provedlo manévr
zvaný „hodiny“. Z tohoto důvodu se hlídka rozhodla vozidlo
zkontrolovat. Po najetí do ulice Brodská ve směru
vedoucím z města rozsvítili strážníci na služebním vozidle
znamení „Stop“. Na tento signál reagoval sledovaný vůz
zvýšením rychlosti a začal ujíždět směrem k OD Albert.
Řidič uvedeného vozu minul OD Albert a vydal se směrem
na Žežice. V Žežicích vozidlo odbočilo doprava a po cca
150 metrech doleva na nezpevněnou komunikaci, kde po asi
200 metrech zůstalo stát. Strážníci poté došli k vozidlu, kdy
zjistili, že ve vozidle se na místě řidiče nachází 34letá žena
a na místě spolujezdce její 27letý přítel. Na dotaz strážníků,
proč nezastavila na dané znamení a z jakého důvodu se
u restaurace Fialka otočila shora uvedeným způsobem,
řidička uvedla, že se s vozidlem otočila poté, co její přítel
zatáhl za ruční brzdu a ona následně ujížděla před hlídkou,
protože před jízdou požila alkoholické nápoje a chtěla se
vyhnout kontrole. Protože zjištěné skutečnosti nasvědčo-
valy tomu, že v uvedeném případě se jedná o spáchání trest-
ného činu, přivolali strážníci na místo hlídku Policie ČR,
která si záležitost převzala za účelem dalšího šetření.
Dne 2. 12. v 20.40 hod. kontaktoval služebnu MP Příbram
pracovník záchranné zdravotnické služby. Uvedl, že se
nachází u supermarketu Kaufland a žádal o pomoc s osobou
pod vlivem alkoholu. Na místo ihned vyjela hlídka MP.
Po příjezdu ji kontaktoval lékař záchranné zdravotnické
služby a vysvětlil strážníkům, že 46letý opilý muž si
bezdůvodně přivolal záchrannou službu a žádal o převoz
na záchytnou stanici. Hlídka poté na základě lékařského
doporučení odvezla opilého muže do protialkoholní záchyt-
né stanice, kde ho předala do péče zaměstnancům. 
Dne 3. 12. v 21.30 hod. kontaktoval hlídku MP, provádějící
kontrolní činnost v ulicích města, řidič MHD Příbram
a oznámil, že od hypermarketu Albert běží směrem k Fialce
zloděj, kterého pronásleduje pracovník bezpečnostní služby
OD Albert. Na základě tohoto oznámení se hlídka MP
okamžitě vydala k obchodnímu centru Fialka, kde zahlédla
dva muže, kteří se fyzicky napadali.  Strážníci oba muže
ztotožnili a zjistili, že jeden z nich je pracovník ostrahy
hypermarketu Albert a druhý je pachatel, který ve shora
uvedené prodejně odcizil zboží. Jelikož jmenovaný pacha-
tel u sebe neměl žádný průkaz totožnosti, předvedla ho
hlídka MP na Obvodní oddělení Policie ČR, kde bylo
následně zjištěno, že se jedná o 19letého mladíka. Policista
Obvodního oddělení PČR si celý případ převzal za účelem
konání dalších vyšetřovacích úkonů.
Dne 5. 12. v 09.15 hod. oznámila na tísňovou linku 156
majitelka kavárny na Svaté Hoře, že byla napadena opilým
zákazníkem. Na místo neprodleně vyjela hlídka MP. Po pří-
jezdu do zmíněné provozovny zahlédla dva muže, kteří se
vzájemně fyzicky napadali. Strážníci nejprve zklidnili obě
výše uvedené osoby a jejich následným ztotožněním zjistili,
že se jedná o muže ve věku 44 a 33 let. Jedním z nich byl
muž, který bránil napadenou obsluhu kavárny. Protože
zjištěné skutečnosti nasvědčovaly tomu, že opilý zákazník
svým jednáním spáchal trestný čin, přivolala hlídka
strážníků Policii ČR, které celou záležitost předala
ke konání dalšího šetření. 
Dne 5. 12. v 01.36 hod. kontaktovala telefonicky služebnu
MP zdravotní sestra z akutního příjmu Oblastní nemocnice

a žádala o pomoc při přepravě opilého pacienta na záchyt-
nou stanici. Na místo ihned vyjela hlídka MP. Zde následně
strážníci dotazem u personálu nemocnice zjistili, že 31letý
muž pod vlivem alkoholu se pokusil o sebevraždu tím způ-
sobem, že si žiletkou přetnul žíly na levé ruce. Po ošetření
lékař rozhodl o jeho umístění do protialkoholní záchytné
stanice. Na základě rozhodnutí lékaře převezli strážníci
muže do protialkoholní záchytné stanice a poté se vrátili
k plnění dalších pracovních povinností. 
Dne 9. 12. v 14.44 hod. oznámil na tísňovou linku 156 hlídač
Oblastní nemocnice v Příbrami, že zdravotní sestry zahlédly
několik osob, které vynášely z areálu nemocnice televizor.
V 14.46 hod. kontaktoval telefonicky služebnu MP muž
a uvedl, že u výjezdu z objektu nemocnice viděl skupinu
mužů, kteří uvnitř vytrhli televizi a poté utekli směrem
ke světelné křižovatce u Uranu a odtud pokračují dále k vile
Obora. K popisu osob sdělil, že jeden z mužů měl na sobě
červenou bundu a bílé kalhoty a druhý hnědou bundu a bílé
kalhoty. Na základě těchto skutečností na místo ihned vyjely
dvě hlídky MP. Shora popsané osoby dostihly v Plzeňské
ulici. Jejich ztotožněním strážníci zjistili, že se jedná
o mladíky ve věku 20 a 17 let. Po chvíli se k nim ještě připo-
jili dva muži ve věku 40 a 27 let. Strážníci první mladíky
vyzvali, aby je následovali zpět do nemocnice ke zjištění
skutečného stavu věci, s čímž oba bez námitek souhlasili.
Dotazem u sester hlídka MP následně zjistila, že se skutečně
jedná o osoby, které byly ve skupině, jež odnášela z nemoc-
nice televizor. Protože v uvedeném případě vyvstalo důvodné
podezření, že došlo ke spáchání trestného činu, přivolali
strážníci hlídku Policie ČR, která si záležitost převzala
za účelem dalšího vyšetřování.
Dne 12. 12. v 23.13 hod. kontaktovala telefonicky služebnu
MP Příbram operátorka záchranné zdravotnické služby.
Uvedla, že na záchrannou službu se obrátila se žádostí
o pomoc paní z Příbrami VII, která sdělila, že její 86letý
manžel upadl na zem a ona sama ho nedokáže zvednout.
Na základě tohoto oznámení na uvedenou adresu okamžitě
vyjela hlídka MP. Po příjezdu strážníci pomohli pánovi
vstát a uložili ho do postele. Protože muž nejevil žádné
známky zranění a na dotaz uvedl, že se cítí v pořádku
a nepožaduje přivolat lékaře, hlídka místo následně opustila
a vrátila se k plnění dalších pracovních úkolů. 
Dne 15. 12. v 11.05 hod. oznámil telefonicky pracovník
bezpečnostní služby Kaufland, že v prodejně zadržel
pachatele krádeže. Do obchodu neprodleně vyjela hlídka
MP. Následným ztotožněním zadržené osoby zjistila, že se
jedná o 63letého muže, který přes pokladní zónu pronesl
bez zaplacení zboží v hodnotě 89,- Kč. Jeho jednání si však
všiml pracovník ostrahy a muže zadržel ještě před
opuštěním prodejny. Vzhledem k výši škody a s přihléd-
nutím k tomu, že výše jmenovaný nebyl v posledních třech
letech za obdobný trestný čin potrestán, vyřídili strážníci
věc na místě uložením blokové pokuty.
Dne 16. 12. v 10.45 hod. kontaktoval telefonicky služebnu MP
strážník-okrskář a uvedl, že obdržel telefonickou informaci
od občana o nálezu tašky s doklady, a to v ulici Čs. armády.
Na místo ihned vyjela hlídka MP. Strážníci telefonickým
dotazem na Obvodním oddělení PČR v Příbrami zjistili, že
se jedná o věci související s trestnou činností. Proto se
na místo následně dostavil policista, který si celý případ
převzal za účelem konání dalšího šetření. 

JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY 2010 
Kriminalita v Příbrami neustále výrazně klesá
Město Příbram v současné době zpracovává Městský program prevence kriminality
na rok 2011, který bude začátkem února příštího roku předložen Radě města
ke schválení. Poté bude odeslán na Ministerstvo vnitra ČR s žádostí o finanční dotace
na realizaci jednotlivých projektů. Při zpracování Městského programu prevence
kriminality na jednotlivé kalendářní roky se vedle priorit určených v dlouhodobém
strategickém dokumentu, kterým je Koncepce prevence kriminality města na léta
2009 až 2011, přihlíží k aktuální analýze kriminality na území města. Tuto analýzu
každoročně pro město připravuje Policie ČR. Letošní analýza kriminality, kterou nám
předala Police ČR, nás velmi příjemně překvapila. 
Na území města bylo spácháno v roce 2010 (za období leden - listopad) o 420 trest-
ných činů méně, než za stejné období roku 2009. Jedná se tedy o skoro čtvrtinový
pokles (přesně 22,66 %). Výrazně poklesla majetková trestná činnost. V roce 2009
bylo zjištěno 1 341 skutků, v roce 2010 1 013 (snížení o 24,46 %). Ubyly především
krádeže věcí z motorových vozidel. V roce 2009 jich bylo zaznamenáno 457, v roce
2010 jen 274, což znamená snížení o 46 %. Dále bylo na území města spácháno
výrazně méně loupeží. V roce 2010 jich policisté zaznamenali jen 13, což je o 43 %
méně než v roce 2009, kdy bylo zaznamenáno celkem 35 případů.

Analýza kriminality na území města Příbram v letech 2006 – 2010
(období leden – listopad)
Rok/Celková kriminalita
2006/1 856          2007/2 308          2008/1 970          2009/1 854          2010/1 434
Pokles trestné činnosti o více než 400 skutků v roce 2010 je podstatně větší, než jsme
očekávali. Domnívám se, že k takto výraznému snížení kriminality přispěla vedle
realizace řady preventivních projektů i velmi dobrá spolupráce města Příbram (Městské
police Příbram) s Policií ČR. Chci také poděkovat občanům města, že svým odpověd-
ným chováním, ke kterému jsou prostřednictvím řady preventivně-informačních
kampaní nabádáni, výrazným způsobem snižují možnost páchat trestnou činnost, což
se v konečném důsledku projevuje i ve výše uvedené statistice.

V předvánočním čase besedovali fotbalisté na Speciální škole v Příbrami
Již třetí školní rok probíhají besedy na příbramských základních školách v rámci
realizace projektu prevence kriminality „Fotbal proti zločinu“. Tentokrát navštívili
zástupci 1.FK Příbram - marketingový ředitel Petr Větrovský, prvoligoví hráči Tomáš
Vágner a Pavel Ricka, společně s JUDr. Milanem Fárou z Městské policie Příbram
žáky 6. – 9. tříd Speciální školy v Příbrami. Beseda, která se uskutečnila ve středu
1. prosince, byla prvotně zaměřená na smysluplné využívání volného času dětí
a mládeže v Příbrami, které je jednou z možností snížení kriminality dětí
a mladistvých v příbramském regionu. V rámci besedy proběhla velmi zajímavá
diskuse přednášejících s dětmi. Vedle sportovních témat, jako je tréninkový režim
vrcholových fotbalistů, regenerace a dodržování životosprávy, se hodně diskutovalo
o návykových látkách a jejich škodlivosti. Především se hovořilo o kouření, a to
nejen cigaret, ale i marihuany. Děti se ptaly na škodlivé účinky těchto návykových
látek. Přednášející se jim snažili vysvětlit, že je lepší vůbec s užíváním těchto
návykových látek (nikotin, marihuana), ale i dalších jako jsou alkohol a jiné tzv. tvrdé
drogy, vůbec nezačínat, než se snažit obtížně přestat. Na závěr 45minutové besedy se
zmínil Petr Větrovský o tom, že na jaře příštího roku budou žáci Speciální školy
pozváni stejně jako před dvěma lety na trénink A mužstva a budou si moci prohléd-
nout zázemí klubu. Po skončení besedy věnovali hráči účastníkům svoje kartičky
s fotografií a podpisem. 
Tento projekt úspěšně pokračuje už více než 3 roky a je o něj mezi příbramskými
školami stále zájem. Jsem rád, že si fotbalisté i po skončení podzimní sezóny našli čas
a v době svého osobního volna přišli besedovat na tak závažná témata, jako jsou
kriminalita a návykové látky.

Přednášky na téma „Zábavná pyrotechnika a její bezpečné použití“
K blížícímu se konci roku neodmyslitelně patří zábavná pyrotechnika, jako jsou různé
rachejtle, petardy, ohňostroje apod. Každoročně se však setkáváme s následky jejího
nesprávného používání, kdy dochází ke škodám na majetku a bohužel i na zdraví.
Jedná se o popáleniny obličeje, rukou, prstů a při závažnějších zraněních může dojít
až k jejich amputaci. Zábavnou pyrotechniku používají nejen dospělí, ale často i děti. 
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zahájit spolupráci s občanským sdružením TILIUS,
které připravilo sérii dvouhodinových přednášek na téma „Zábavná pyrotechnika
a její bezpečné použití“. Očekáváme, že děti na příbramských školách, které se
jednotlivých přednášek zúčastnily, získaly základní informace o bezpečné manipulaci
se zábavnou pyrotechnikou a tím se vyvarují případnému zranění.
Během jednotlivých besed byli žáci základních škol podrobně seznámeni s prodejem
a používáním pyrotechnických předmětů. Od přednášejících obdrželi informace
o rozdělení pyrotechnických předmětů dle jejich nebezpečnosti na třídy, a které před-
měty si mohou zakoupit osoby mladší 18 let. Dále byly upozorněni na skutečnost, že
všechny pyrotechnické předměty prodávané v České republice musejí být opatřeny
českým návodem k použití, datem expirace a razítkem o osvědčení Českého úřadu pro
zkoušení zbraní a střeliva. Dále se také zdůrazňovala skutečnost, že před jakýmkoliv
použitím zábavné pyrotechniky je nutné se podrobně seznámit s návodem na použití,
striktně jej dodržovat (především bezpečnou manipulaci a vzdálenost), a pokud je
pyrotechnika poškozena, nepoužívat ji a vrátit prodejci. Rovněž se také přednášející
zmiňovali o tom, že je životu nebezpečné vyrábět a používat podomácku vyrobené
pyrotechnické předměty. Součástí přednášky byly i ukázky s fotografiemi, na kterých
jsou ukázány zdravotní následky nesprávného používání, čímž autoři přednášky chtěli
zdůraznit nutnost dodržování zásad bezpečné manipulace. Jednotlivé přednášky byly
pro příbramské školy zdarma. Finanční náklady s nimi spojené byly hrazeny z rozpočtu
města, a to z peněz určených na projekty prevence kriminality.

Příbramští volejbalisté na ZŠ ve Školní ulici
V úterý 7. prosince se uskutečnila další akce v rámci projektu prevence užívání
návykových látek „S volejbalem proti kouření“. Tento projekt v letošním školním
roce realizuje Volejbalový oddíl Příbram (dále jen VO Příbram) společně s městem
Příbram a Městskou policií Příbram. Nejprve se v tělocvičně ZŠ ve Školní ulici
uskutečnil modelový trénink příbramských prvoligových volejbalistů, který sledovali
žáci a žákyně 4. a 5. tříd. Právě děti ve věku 10 – 12 let jsou cílovou skupinou
tohoto preventivního projektu, který je zaměřen především na problematiku
škodlivosti kouření. Děti hodinový trénink sledovaly s velkým zájmem. Po skončení
tréninku následovala krátká přestávka, během které se sportovci převlékli
z tréninkových dresů a mohli začít s dětmi besedovat. 
Nejprve se uskutečnila beseda s jednou 5. třídou. Besedy se zúčastnili manažer VO
Příbram Miroslav Peterka, JUDr. Milan Fára z městské policie a tři prvoligoví volej-
balisté - Matěj Prajzler, Filip Křesťan a Petr Kott. Po krátkém seznámení se vznikem
a cílem projektu se jednotliví hráči vyjádřili ke svému vztahu k návykovým látkám,
a to především ke kouření. Poté byly zmíněny nejnovější statistické údaje, z kterých
mimo jiné vyplývá, že převážná část dospělých, kteří se stali závislými kuřáky, začala
kouřit již před patnáctým rokem věku a dnes se této závislosti nemohou zbavit. Již
od samého počátku besedy panovala v kruhu diskutujících velmi dobrá atmosféra,
takže se děti spontánně zapojovaly do diskuse a vyjadřovaly své názory. Velká část
z nich konstatovala, že někdo z jejich rodiny cigarety kouří a že jim to velmi vadí,
protože jim je cigaretový kouř nepříjemný, a zároveň jsou si vědomy, že škodí zdraví.
V této souvislosti se i velmi dlouho diskutovalo o tzv. „pasivním kouření“, jehož
největší obětí jsou právě často děti. Poté následovala beseda s jednou ze 4. tříd.
Tentokrát Matěje Prajzlera a Petra Kotta vystřídali v kruhu besedujících jejich
oddíloví kolegové Petr Havrlík a Jiří Bence. Beseda probíhala v obdobném duchu,
tentokrát se však diskuse více zaměřila na škodlivé účinky kouření a především
na skutečnost, proč vůbec lidé kouřit začínají a jaký vliv na to má sociální prostředí
(rodina, kamarádi, tabáková reklama). Myslím si, že realizací takovýchto preven-
tivních projektů, jako je „S volejbalem proti kouření“ nebo „Fotbal proti zločinu“,
jdeme v oblasti prevence sociálně-patologických jevů a kriminality správným
směrem. Vedle toho, že se účastníci besed dozvědí, jakého rizikového chování se
mají vyvarovat a proč, zároveň před sebou mají možnost spatřit vrcholové sportovce,
kteří se pro ně mohou stát pozitivními vzory. Právě snaha se těmto vzorům vyrovnat
může být motivací k odpovědnému jednání, a to nejen vůči sobě, ale i ke svému okolí.

MVDr. Josef Řihák, předseda pracovní skupiny prevence kriminality

Příbramští občánci narození v listopadu a prosinci

Bedna plná díků
Konec roku je pro mnoho lidí dobrou příležitostí
pro to, aby si připomněli, co se jim za celý rok povedlo,
a poděkovali všem, kdo za to mohou. 
Kouzlu posledních dnů roku 2010 jsme nemohli
odolat ani my – pracovníci NZDM Bedna.
V březnu 2010 jsme slavnostně otevřeli první nízko-
prahové zařízení pro děti a mládež v Příbrami. I přes
mnohá úskalí, zejména finanční, stále fungujeme
a naše zařízení se těší vysoké návštěvnosti z řad dětí
a mládeže, zejména ze sociálně znevýhodněného
prostředí.
Povedlo se nám zřídit v Příbrami nejen bezpečný
prostor pro trávení volného času dětí a mládeže, ale
i bezpečný prostor pro pomoc, radu, porozumění =
prostor pro sociální službu.
Mnozí z Vás pravidelně sledují naše webové stránky
www.ponton.cz, či jsou s námi v kontaktu přes Face-

book, či jinak. Rádi bychom Vám poděkovali za Vaši
účast a za zájem, který nás velmi těší.
Vyzdvihnout bychom chtěli zejména podporu Mini-
sterstva práce a sociálních věcí, Středočeského kraje
a města Příbram. Bez nich by NZDM Bedna v tomto
roce nemohla fungovat.
Zvláštní dík patří panu starostovi MVDr. Josefu
Řihákovi za podporu v rámci prevence kriminality,
manažerovi prevence kriminality JUDr. Milanu
Fárovi, panu Aleši Baráškovi a jeho firmě Internet PB
za dlouhodobou a významnou podporu a panu Ing.
Ondřeji Sztachovi za významnou finanční pomoc.
Byla Vás celá řada, kdo jste přiložili ruku, peníz či
hmotný dar k dílu a Vám všem upřímně děkujeme.
Do roku 2011 přejeme Všem hodně radostí a moře
spokojenosti.

Za Ponton, občanské sdružení Mgr. Kateřina Volfová,
koordinátorka NZDM Bedna v Příbrami
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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 2011/2012 takto: 

Zápis do 1.  ročníků základních škol dětí narozených
od 1.  9.  2004 do 31. 8.  2005, vč.  dětí  s odloženou docházkou:

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram 17. 1. 13.00 - 18.00 h.
Balbínova 328, Příbram II 18. 1.     13.00 - 18.00 h.

Základní škola, Příbram - Březové Hory 21. 1. 14.00 - 18.00 h.
pracoviště Prokopská 337, Pb VI - Břez. Hory 22. 1. 8.00 - 12.00 h.

Základní škola, Příbram - Březové Hory 21. 1. 14.00 - 18.00 h.
pracoviště Bratří Čapků 279, Příbram VII 22. 1. 8.00 - 12.00 h.

Základní škola, Příbram II, 21. 1. 14.00 - 18.00 h.
Jiráskovy sady 273 22. 1. 9.00 - 11.00 h.

Základní škola, Příbram VII, 15. 1. 8.00 - 14.00 h.
28. října 1

Základní škola, Příbram VIII, 22. 1. 8.00 - 14.00 h.
Školní 75

Waldorfská škola Příbram - ZŠ, G a SOU 28. 1. 14.00 - 17.00 h.
Hornická 327, Příbram II 29. 1. 9.00 - 12.00 h.
náhradní termín 15. 2. 12.00 - 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.


