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Tato ledová krása byla k vidění
v příbramském podzemí v době mrazů.

Masopustní rej se pomalu opět začíná vracet
do našich měst a vesnic. Naštěstí se jeho
podoba snaží věrně kopírovat dřívější obyčeje
a zvyky, ale naopak některé, jako například
přemíra jídla a pití, se v současném podání
masopustu příliš neobjevuje. Možná je to tím,
že jakoby nás masopustní hodování provázelo
každý víkend po celý rok. Stačí se jenom
podívat na přeplněné nákupní košíky v příbramských supermarketech.
Co je to tedy masopust? Jde o třídenní lidový
svátek, předcházející tzv. Popeleční středě.
Po ní pak následuje čtyřicetidenní půst, ale ani

Starosta Josef Řihák přijal na radnici
pana Josefa Vohradského, bývalého
velitele SDH Březové Hory, a poděkoval
mu za jeho poctivou práci pro město.

Město Příbram darovalo Základní
škole DRITA se sídlem v Gornje
Ljupce v Kosovu finanční prostředky
a materiální pomoc pro žáky.
Vzpomínka
na velkého sociálního demokrata
Skláním se před Těmi, kdo odešli před námi…
Jednou z velkých osobností byl i přítel
Ing. Zdeněk Vojíř.
Tento poctivý, pracovitý a z celého srdce
přesvědčený sociální demokrat zemřel
v únoru roku 2007. Ing. Zdeněk Vojíř byl
za Českou stranu sociálně demokratickou
zvolen senátorem Parlamentu České republiky. V horní komoře našeho parlamentu
Ing. Vojíř dosáhl řady úspěchů. Byl předsedou Senátorského klubu ČSSD. V letech
2000 – 2002 působil ve funkci místopředsedy
Senátu Parlamentu ČR. Tak významnou
ústavní funkci předtím ani potom žádný
politik z Příbramska nezastával.
Ing. Zdeněk Vojíř byl ale nejen významným
politikem, ale především dobrým člověkem.
Byl vždy tam, kde ho bylo třeba. Jako
správný sociální demokrat se vždy zastával
těch, kterým bylo potřeba pomoci.
Jsou tomu již dva roky, kdy Ing. Zdeněk
Vojíř odešel z našich řad. Přesto zůstává
stále s námi. Za příbramské sociální
demokraty říkám, že odchod Zdeňka Vojíře
z tohoto světa vnímám jako závazek dál
pokračovat v jeho práci. A v tom nás
Zdeněk Vojíř vlastně nikdy neopustil. Jsem
hluboce přesvědčen, že současné politické
úspěchy ČSSD na Příbramsku i v celostátním měřítku jsou i jeho zásluhou.
Milý Zdeňku Vojíři, nikdy na Tebe nezapomenu. Čest Tvé památce!
MVDr. Josef Řihák, starosta Příbrami
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Město Příbram pořádá
ve spolupráci se zákl. organizacemi Českého svazu bojovníků
za svobodu v Příbrami
PIE T NÍ SH RO MÁ ŽD ĚN Í
k uctění obětí 2. světové války
u příležitosti výročí popravy
16 příbr. občanů v Brandenburgu.
19. února 2009 ve 13 hodin
v obřadní síni MěÚ v Zámečku –
Ernestinu v Příbrami I

ten se v současném přebírání lidových zvyků
neobjevuje.
Přípravou na masopust býval čtvrtek, zvaný
„tučňák“. V tento den měl člověk jíst a pít co
nejvíce, aby byl po celý rok při síle. Hlavní
zábava začínala o masopustní neděli, zábava
a tanec pokračovaly až do pondělka, samozřejmě i tady hojně provázené jídlem a pitím.
Vyvrcholením masopustu pak bylo úterý.
Vesnicemi procházely průvody maškar, hrála se
masopustní představení a hlavně nesměly
chybět koblížky.
Masky obcházely stavení a záleželo jen
na vtipu a nápadech „maškarádů“, jaké
taškařice vymyslí a provedou. Mezi tradiční
masky patří samozřejmě medvěd na řetězu
vedený medvědářem. Jinou tradiční maskou
bývala kobyla, skrývající dvě i tři osoby, často
se objevovala i bába s nůší a „dítětem“, a celá
řada dalších. Fantazii se prostě meze nekladly.
Masopustní zábava končila přesně o půlnoci –
tehdy zatroubil ponocný a rychtář všechny
vyzval, aby se v klidu rozešli. Nastala středa
a s ní i předvelikonoční půst.
Zprávy o masopustních rejích jsou dochovány
již ze 13. století. Původ slova masopust se
odvozuje od slova karneval z románských
jazyků, a to spojením slov carne (maso) a vale
(odejít), takže spojením dostaneme slovní útvar
plně vystihující situaci.
Půstem už se většinou lidé v současné době
moc nezabývají, ale masopustní průvod masek
se v našich městech a obcích opět naštěstí
začíná objevovat. Jeho hlavním organizátorem
v našem městě je Hornické muzeum Příbram.
Zeptali jsme se Mgr. Kláry Parolkové,
etnoložky Hornického muzea, jak se s letošním
masopustem vypořádali.
Masopust v Hornickém muzeu, to je pojem
už mezi Příbramáky dobře známý.
Na kdy tentokrát muzeum tuto veselici
chystá, jaký bude její průběh?
„Termín masopustu určujeme podle Velikonoc,

letos připadne na sobotu 28. února.
Již po desáté se v areálu Ševčínského dolu
na Březových Horách setkáte s průvodem
masek, veselými scénkami a samozřejmě
nebude chybět ani tanec“.
Chystáte pro letošní rok něco nového? Kde
všude se zájemci mohou s masopustním
průvodem setkat?
„Po dopoledním programu v Příbrami, který
začíná v deset hodin, se celý průvod přesune
na Vysoký Chlumec, kde ve dvě hodiny
odpoledne vyráží od skanzenu na obchůzku
obcí.“
Jak se Vám daří
sehnat do průvodu
masky? S kým na této
akci spolupracujete?
„V maskách každoročně
vystupují hasiči z Bohutína, kteří si na každý
rok
připraví
nové
kostýmy i představení.“
Považujete za důležité
zachovávání podobných tradic a proč?
„Tam, kde masopust
zmizel, se lidé ochudili
o mnoho zábavy a neformální setkání, které
čas strávený například
o samotě u televizní
obrazovky nemůže nahradit. Je proto potěšující, že v posledních
letech se masopust
na mnoho míst po delší odmlce vrací.“
Byly masopustní veselice na všech vesnicích
stejné, nebo se krajově nějak lišily?
“Existují oblíbené masky, se kterými se setkáme
téměř všude – kobyla, medvěd, bába s nůší... ,
většina kostýmů a scének ale vzniká spontánně.
Někde se říká masopust, jinde fašaňk nebo

třeba voračky, smysl je ale vždy stejný – volná
zábava, hojnost jídla a pití před nadcházejícím
postním obdobím, připravujícím nás na Velikonoce.“
S jakými dalšími akcemi podobného charakteru se můžeme v Hornickém muzeu setkat?
“Když se řekne průvod, většina z nás si vybaví
Prokopskou pouť, která letos připadá na 5. červenec. Při této příležitosti bude na dole Vojtěch
výstava fotografií z podobných událostí
z celých středních Čech. Jinak návštěvníci jsou
vtaženi do děje i během velikonočních
a vánočních akcí v hornickém domku a na dole
Anna, ale masopust je jedinečný.“
str

Výzva čtenářům
Státní okresní archiv v Příbrami prosí majitele dokumentů, které se týkají událostí roku 1989 (Palachův týden,
21. srpen, 17. listopad) na příbramském okrese, o jejich zapůjčení pro připravovanou výstavu.
Kontakt: tel. 318 492 417, mail: vera.smolova@soapraha.cz
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Vážení spoluobčané,
v současné době
intenzivně pracujeme
na rozpočtu města
na letošní rok.
Bohužel světová ekonomika se nyní
nevyvíjí tak příznivě,
jako v minulých
letech. Dopady celosvětové hospodářské
recese se již projevují
i u nás.
Pro naše město současná
ekonomická situace
znamená, že musíme
ještě lépe hospodařit
s každou korunou.
Na rozdíl od státního
musí být náš městský rozpočet vyrovnaný. Velmi rád
konstatuji, že hospodaření města v loňském roce
skončilo přebytkem. V městské pokladně nám zbude
přibližně 18 milionů korun. Tyto peníze použijeme
na financování investičních akcí v letošním roce.
Máme rozpracováno několik projektů, které chceme
v letošním roce realizovat.
Jaké budou hlavní investiční akce v Příbrami v roce
2009, není ještě rozhodnuto. Bude záležet na tom,
zda získáme dotace z rozvojových fondů Evropské
unie. Již nyní je ale jasné, že budeme zateplovat
budovy škol. Pokračovat také bude výstavba nového
autobusového terminálu. A v neposlední řadě se již
těším na dokončení odpočinkové zóny v okolí Hořejší
Obory.
Vedle investičních akcí v Příbrami v letošním roce
chystáme i další významnou změnu. V těchto dnech
rada města předala zastupitelstvu k projednání
a ke schválení návrh optimalizace městské hromadné
dopravy (MHD) v Příbrami. Vzhledem ke skutečnosti, že v posledních letech neustále rostou
náklady na MHD ve městě a její provoz je vysoce
ztrátový, zadalo město Příbram odborné firmě zpracování zmíněného projektu optimalizace MHD
v Příbrami. Tento projekt byl zadán s cílem dosažení
celkového snížení nákladů na provoz městské
hromadné dopravy při zachování její stávající
kvality. Při zadávání a zpracování projektu byl
kladen důraz zejména na zastavení nárůstu
ztrátovosti, zkvalitnění plošné obsluhy ve městě
a zajištění optimálního využívání přestupového tarifu.
Projekt optimalizace MHD je zpracován mimo jiné
i tak, že je možné jej ve spolupráci s Krajským
úřadem Středočeského kraje postupně a plynule
propojit s procesem integrace dopravy ve Středočeském kraji, a tak zajistit další zkvalitnění
dopravy pro občany města.
Předpokládám, že podle nového optimalizovaného
režimu začne MHD v Příbrami jezdit od června
2009. S projektem optimalizace dopravy v Příbrami
je možné se podrobně seznámit na našich internetových stránkách. Projekt rozhodně není neměnný.
Naopak, očekávám, že každý z cestujících, který
MHD v Příbrami využívá, se s ním seznámí a vznese
případné dotazy a připomínky. Tam, kde to bude
možné, připomínky občanů zapracujeme do konečné
verze. Ani spuštěním nového systému ale projekt
optimalizace MHD v Příbrami neskončí. Po určitém
čase vše vyhodnotíme a tam, kde to bude nutné,
uděláme změny.
S optimalizací MHD v Příbrami souvisí i zavedení
školního autobusu. Tato nová linka by měla být
zavedena od září. Dva autobusy každý všední den
ráno vyjedou proti sobě z opačných stran města
a povezou děti do škol. V autobuse s dětmi bude
cestovat strážník městské policie, který dohlédne
na bezpečnost malých cestujících. Doprava ve školním autobuse bude pro děti zdarma, provoz uhradí
město ze svého rozpočtu.
V závěru se zmíním ještě o další novince, kterou
jsme ve vedení města pro Vás – naše spoluobčany –
připravili. Tou novinkou je možnost čerpání výhodných půjček z Fondu oprav a modernizace bytového
fondu v Příbrami. Městské zastupitelstvo v závěru
loňského roku schválilo novou vyhlášku, podle které
je možné o tyto výhodné půjčky žádat. Podstatně se
rozšířil okruh možností, na které je možné o peníze
žádat. Rovněž se zvýšil objem peněz, které je možné
si z městského fondu půjčit. Zájmem vedení města
je, aby v něm žili spokojení obyvatelé, kteří si budou
zvelebovat svoje domy a byty. Věřím, že o nové
půjčky z Fondu oprav a modernizace bytového
fondu v Příbrami bude zájem. První letošní výběrové
řízení na přidělení půjček podle nových pravidel se
uskuteční v polovině dubna.
Vážení spoluobčané,
přeji všem dětem pěkné jarní prázdniny, které
v našem okrese budou již příští měsíc. Vám všem
ostatním přeji hladké překonání chřipkové epidemie,
která nám hrozí, a hezký zbytek zimy.
MVDr. Josef Řihák

Informace z radnice
Odbahnění Hořejší Obory pokračuje

Pracovníci firmy Novadus v těchto dnech nakládají a vyvážejí
bahno ze dna rybníka Hořejší Obora v Příbrami. Vyvážení bahna
bude pokračovat, pokud to počasí dovolí, přibližně do dubna
letošního roku. „Stavba pokračuje bez problémů, dosud jsme
nemuseli přijmout žádná dopravní opatření. Zatím nebylo nutné
pro auta uzavírat
ani Dvořákovo
nábřeží.
Očekáváme, že
k plánované uzavírce této ulice
dojde v další
etapě stavby, až
začneme budovat
odpočinkovou
zónu,“ řekl starosta Josef Řihák.
Bez komplikací pokračuje také rekonstrukce a modernizace
autobusového nádraží. „V souvislosti s touto stavbou došlo zatím
jen k jedinému dopravnímu opatření, a to k přesunutí všech
zastávek z horní části nádraží na dolní,“ vysvětlil starosta.

Příbram vystavovala v Brně

Na 18. mezinárodním veletrhu turistických možností v regionech
„Regiontour 2009“, který se konal minulý týden v Brně, se
v samostatné expozici představilo i město Příbram. „Vrátili jsme
se do Brna s osvědčenou koncepcí stánku ve stylu hornické
hospůdky. Expozici jsme připravili společně s Hornickým
muzeem Příbram, Svazkem obcí Podbrdského regionu a hotelem
Belvedere Příbram. I když jsem se bohužel nemohl tentokrát
osobně výstavy zúčastnit, dozvěděl jsem se, že účast Příbrami
byla velmi dobře hodnocená a náš stánek měl v konkurenci
jiných měst velký úspěch,“ řekl starosta Příbrami MVDr. Josef
Řihák. Magnetem v příbramském stánku bylo již tradiční
„rozdávání hlušiny“ z rudných dolů, které zajišťovali pracovníci
Hornického muzea Příbram. Představena byla také Svatá Hora.
Na širokoúhlém monitoru v expozici našeho města byly
promítány filmy „Svatá Hora v čase i nad časem“, „Antonín
Dvořák na Vysoké“ a prezentace fotografií nejen z města
Příbram, ale i z obcí Podbrdského regionu.
Významnou novinkou bylo hudební vystoupení skupiny

Výcvik záchrany tonoucího
Chladného počasí hasiči využili k výcviku záchrany tonoucího.
Zima jak má být umožnila příbramským dobrovolným hasičům
uskutečnit v sobotu 24. ledna výcvik na zamrzlé vodní hladině
a v odborné přípravě se zaměřit na záchranu osoby, která se propadla
při bruslení pod led do mrazivé vody.
Hasiči procvičovali správný postup při záchraně tonoucí osoby.
Pro trénink si vybrali rybník Fialák. Figurantem - tonoucím, který se
ponořil do ledové vody, se stal dobrovolný hasič David Krůta. Všichni
ostatní hasiči z Jednotky SDH Příbram 1 a Březových Hor si postupně
vyzkoušeli, jak správně zasahovat na zamrzlých rybnících či vodních
nádržích pod vedením nového velitele Jednotky SDH Březové Hory
Jaroslava Tvrdíka.
Hlavním důvodem, proč tento výcvik hasiči uskutečnili, je rostoucí
počet rizikových aktivit na zamrzlé vodní ploše, jako jsou lední
lyžování, bruslení, pěší turistika, a také nedávné zásahy profesionálních
kolegů v jiných krajích, kde se pod lidmi probořil led. Vyproštění
tonoucího z ledové tříště, nebo z ledového propadliště je nejen technicky náročné, ale musí být velice rychlé. Hasiči se pomocí žebříku
dostali k tonoucí osobě a další zůstali na břehu u lana. Poté vytáhli
tonoucího figuranta z vody a transportovali ho na břeh. Potom
vyzkoušeli ještě jiný postup záchrany, a to pomocí nového nafukovacího člunu. I hasiči musí při pohybu po zamrzlé vodní ploše dbát co
největší opatrnosti. I pod nimi může dojít k prasknutí ledové krusty.
Celé vodní cvičení bylo jištěno fixními lany a hasič ve vodě byl
pod neustálým dozorem svých kolegů. Při cvičeních jsou znovu

Ginevra, která návštěvníkům veletrhu zahrála 16. ledna, a to
nejen na hlavním pódiu veletrhu, ale i na pódiu Středočeského
kraje a ve stánku našeho města.
Stánek Středočeského kraje v letošním roce představoval
středověké tržiště. Do této atmosféry se vystoupení skupiny
Ginevra výborně hodilo a bylo velmi vřele přijato návštěvníky
veletrhu. Náš stánek navštívilo několik významných osobností,
např. 1. náměstek ministra financí Ing. Fuksa, hejtman Středočeského kraje MUDr. Rath, radní a zastupitelé Středočeského
kraje, představitelé příbramské radnice a našich příspěvkových
organizací a další. Srdečně Vás již dnes zveme k návštěvě
našeho stánku na veletrhu Regiontour 2010, který se bude konat
ve dnech 14. – 17. 1. 2010.

Záchytka je stále v provozu

Město Příbram v souladu se zákonem č. 379/2005 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, zajišťuje provoz protialkoholní záchytné
stanice na území okresu, ale i na okresech okolních, a to jak
Středočeského, tak i Jihočeského a Západočeského kraje.
Provoz zajišťují čtyři stálí pracovníci a tři pracovníci na dohodu
o pracovní činnosti. Provozní doba je denně od 20 do 8 hodin.
V roce 2008 činily náklady na provoz 1 800 000 Kč, z toho
město dostalo dotaci z kraje 1 000 000 Kč. Od zachycených
osob bylo vybráno 96 000 Kč. Oslovená okolní města přispěla
částkou 73 000 Kč. Jedná se o města Beroun, Dobříš, Votice,
Kladno, Neratovice a Benešov, odkud někteří občané pod vlivem
alkoholu občas stráví noc. Již nyní je jasné, že některá města opět
na provoz nepřispějí, např. jako vloni Rakovník a Písek.
V roce 2008 bylo zachyceno 231 mužů a žen, v roce 2007 o tři
osoby více. Poplatek za ošetření na příbramské záchytce je
1 500 Kč a kapacia je 7 lůžek.

Ubytovna pro bezdomovce celodenně

V zimním období je ubytovna pro bezdomovce otevřena
po celých 24 hodin bez navýšení poplatku za ubytování.
V současné době je plně obsazena, v zimním období v denní
době lze místnost poskytnout jako ohřívárnu. Poplatek za pobyt
v ubytovně je 50 Kč za den. Je zde kapacita 7 lůžek pro muže
a 3 lůžka pro ženy. V roce 2008 činily náklady na provoz 143 tis.
Kč a hradilo je město Příbram. Od ubytovaných bylo vybráno
121 000 Kč.

- jk testovány také suché zásahové obleky, které jsou právě určeny do velmi
nepříznivých podmínek. Hasiči v nich zkouší nejen záchranu, ale i další
možnosti pohybu a pobyt v ledové vodě. Obleky jsou využívány např.
při vytahování aut z vody, odstraňování naplavenin z mostních pilířů
nebo při záchraně uvízlých zvířat v zimních měsících.
Příbramští hasiči radí všem, kteří se vydají na zamrzlé vodní plochy,
aby dávali pozor!
Martin Poulíček, starosta SDH Příbram I

P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
ZIKMUND ALBÍK
LÉKAŘ A PRAŽSKÝ ARCIBISKUP

1358 - 1427 (VLÁDL 1411 - 1412)
V dnešním pokračování se vrátíme k posloupnosti
pražských arcibiskupů, pánů našeho města ve středověku.
Po smrti Zbyňka Zajíce z Házmburka se dostal na pražský
stolec vzdělaný lékař a právník Zikmund Albík, pocházející z prostého rodu, snad z Uničova u Olomouce.
Jeho rodnou řečí byla zcela jistě němčina. Studoval
na pražské univerzitě fakultu filozofickou, lékařskou
i právnickou, poté pak ještě práva v Padově. Na pražské
univerzitě také přednášel, zejména lékařství.
Medicínou se Zikmund zabýval jednak teoreticky,
na vědecké úrovni, jednak i přímo provozoval praxi.
Publikoval několik učených spisů a svým dílem se zařadil
mezi přední teoretiky lékařství své doby. Kromě odborných
pojednání Albík psal také spisy k praktickému použití,
o všeobecné životosprávě, rady pro zachování dobrého
zdraví, spisky s radami proti konkrétním nemocem –
revma, moru, horečkám atd. Jeho spis De amore (o lásce)
je jednou z prvních sexuologických příruček u nás. Jako
jeden z mála lékařů tehdejší doby psal tyto rady nejen
pro konkrétního člověka (obvykle panovníka), ale obecně
pro všechny nemocné. Rozšíření jeho prospěšných rad tak
bránila pouze chabá znalost čtení a psaní tehdejších lidí.
Jako praktik byl úspěšný natolik, že byl v roce 1399 přijat
na místo osobního lékaře krále Václav IV., kterému
dokonce zachránil život. Král jej proto povýšil do šlechtického stavu s predikátem z Uničova. Kromě krále
Václava léčil Albík i jeho bratra a nástupce, císaře
Zikmunda. Albík z Uničova byl dobrým psychologem
a terapeutem a svému nikterak asketickému králi byl proto
i příjemným lékařem. Pacientům totiž radil, aby
nepropadali útrapám a starostem, tvrdil, že „není nápoje
kromě vína, není pokrmu kromě masa, není radosti kromě
ženy“.
V této době Albík nebyl knězem, dokonce byl ženatý
a otcem několika dětí, pouze obdržel nejnižší stupeň
svěcení, aby požíval výhod duchovního stavu. Takto se
projevovala jeho stinná charakterová stránka, totiž lačnost
po penězích. Proto se nijak nebránil tomu, když se
v pohnuté době konce vlády Václava IV. uvažovalo
o novém arcibiskupovi, aby, tehdy již vdovec, získal
narychlo vyšší svěcení a byl do funkce „zvolen“. Zdá se
však, že tady Albík poněkud přestřelil a vážený i dobře
zajištěný post pražského arcibiskupa byl v pohnuté době
náboženských i politických sporů nad jeho síly. Ani ne
po roce se totiž funkce vzdal, dále se věnoval lékařské
praxi a univerzitní výuce. Spokojil s finančním zajištěním
skrze funkci vyšehradského probošta. Po smrti Václava IV.
se stal osobním lékařem jeho bratra Zikmunda Lucemburského. Během husitských válek musel Albík uprchnout
ze země, nejprve do Vratislavi, později do Budína, jeho
majetek i majetek vyšehradského proboštství byl rozchvácen. Vzhledem k Albíkově životopisu je možné s úspěchem
pochybovat o tom, že cokoliv o našem městě věděl, či že
by zde dokonce osobně někdy byl, zcela vyloučit to ale
nelze. Příbram byla v jeho době rozvíjejícím se městem,
které zúročovalo hospodářskou péči předchozího arcibiskupa. Zároveň se však objevovaly první náznaky krize,
ze které vzešel sociální a náboženský konflikt, který tuto
péči převedl v trosky.
Daniel Doležal

Příbram pomohla opravit školu kosovským dětem Ú NOROVÉ KALENDÁRIUM
Osmadevadesát žáků základní školy v Gornje Lupči
v Kosovu přišlo osobně poděkovat místostarostům města
Příbram Ivanu Šedivému a Václavu Černému za poskytnutí finanční částky ve výši 150 000,- Kč k rekonstrukci
jejich oblíbené školy. Oba zástupci města přicestovali
do Kosova armádním letounem An-26 v rámci pravidelné
rotace českých vojáků v misi KFOR, aby se osobně
přesvědčili, jak bylo naloženo s poskytnutou finanční
pomocí.
Dohled nad veškerými inženýrskými a stavebními pracemi
měli vojáci ze skupiny CIMIC (Civil and Military Cooperation) z mnohonárodního úkolového uskupení Střed
a LMT (Liaison Monitoring Team) 13. kontingentu
Armády České republiky v sestavě KFOR pod vedením
kapitána Mariána Fici: „Celá rekonstrukce trvala téměř
tři měsíce. Za tu dobu došlo k položení vodovodního
potrubí a přivedení vody do školy, k zabudování vodní
pumpy, k opravě sociálního zařízení, k celkové opravě
venkovní fasády a komínu školy, k vymalování tříd a vybudování příčky, která umožnila vytvořit jednu novou třídu.
Dětem navíc poskytlo město Příbram i padesát školních
lavic a sto školních židlí.“
Slavnostního aktu předání školy se mimo představitelů
města Příbram zúčastnili také zástupce velvyslankyně
České republiky v Kosovu Jan Plešinger, starosta Podujeva Ilaz Pireva, starosta městyse Jince Josef Hála a velitel
13. kontingentu AČR v sestavě KFOR podplukovník Jiří
Roček. Na úvod aktu vystoupil ředitel základní školy
Ahmet Hasni, který přítomným hostům ve své řeči sdělil:
„Děkuji občanům a představitelům města Příbram
za jejich poskytnutou finanční pomoc, která napomohla
k obrovským změnám. Ty však nejvíce oceňují naše děti.
Zaručuji se vám, že o školu budeme náležitě pečovat, tak
aby se i další děti našeho regionu mohly řádně vzdělávat.“
Na jeho slova navázal starosta Podujeva Ilaz Pireva:
„Česká republika a čeští vojáci vždy ochotně pomáhali

našim lidem a dětem. Dnešek je tomu příkladem. Město
Příbram a český vojenský kontingent vytváří pomyslný
most solidarity a přátelství mezi Kosovem a Českou republikou.“
Před samotným kulturním vystoupením dětí ze základní
školy v Gornje Lupči vystoupil také místostarosta Příbrami
Ivan Šedivý: „Pro mě, jako zástupce města Příbram, je
osobní setkání s vámi potěšením, a jsem rád, že jsem se
mohl seznámit s místem, kde kosovské děti žijí, vyrůstají
a vzdělávají se. Jsme také velmi rádi, že jsme mohli tímto
způsobem dětem pomoci, protože vzdělání je symbolem
cesty k blahobytu. Navíc je příjemné slyšet, že naši vojáci
v Kosovu svou prací dělají čest České republice a našemu
městu.“ Poté před přítomné hosty z České republiky
vystoupily děti se svým kulturním programem.
Další den dopoledne došlo v základní škole v Podujevu
k předání školních potřeb, které tentokrát kosovským
dětem daroval městys Jince. „Předávám vám symbolický
šek, za kterým se skrývá materiální pomoc ve formě školních potřeb. Věřím, že díky nim budou žáci vaší školy
moci poznávat historii, současnost a budoucnost své země,
ale i okolních národů,“ řekl starosta městyse Jince Josef
Hála při předání darů řediteli školy Agimu Hamzovi. Ten
vzápětí poděkoval za poskytnutou pomoc a následně
provedl starostu městyse Jince po části školy, do které
chodí 600 žáků, z toho sto sirotků. Součástí prohlídky
školy byla i návštěva jedné třídy, kde právě probíhala
výuka.
Zástupci města Příbram a městyse Jince odcestovali zpět
do České republiky dne 21. ledna 2009 v odpoledních
hodinách a před svým odletem popřáli českým vojákům
13. kontingentu AČR v sestavě KFOR úspěšné dokončení
jejich mírové mise a šťastný návrat domů.
major Mgr. Michal Prejzek
tiskový a informační důstojník 13. kontingentu
Armády ČR mise KFOR

4. 2. 1909

Konala se ve Vídni v parlamentu porada, jejímž výsledkem bylo zahájení prací
na projektu trasy železnice
Sedlčany - Krásná Hora Příbram (Dobříš), která
nebyla postavena dodnes.

7. 2. 1849
Při důlním neštěstí na dole
Vojtěch zahynul horník
Václav Štika.

Malík, ředitel a režisér
loutkového divadla, dramatik,
historik a kritik.

15. 2. 1749
Byla pronajata Karlu Wiesnerovi železná huť (na Vysoké Peci) výměnou za to, že
zde i v dalších svých
provozech musel čepovat
příbramské pivo.

19. 2. 1945

Na Březových Horách byl
otevřen poštovní úřad.

Vykonána poprava 16 hlavních organizátorů příbramského
protifašistického
odboje v čele s Jindřichem
Majerem a Aloisem Laubem.

13. 2. 1799

27. 2. 1570

Vypukl požár, který zcela
zničil huť, dnešní Kovohutě.

Císař Maxmilián potvrdil
Příbrami dosavadní privilegia.

10. 2. 1881

14. 2. 1959
Na okrese Příbram zahájily
provoz pojízdné prodejny
(dvě potravin, jedna obuví),
které zásobovaly obyvatelstvo v odlehlých obcích.

15. 2. 1904

Narodil se v Příbrami Jan

28. 2. 1879
Městská rada na Březových
Horách prozkoumala návrh
rozpočtu na přestavbu Prokopského kostelíka do dnešní podoby.

Daniel Doležal

M ĚSTSKÁ POLICIE P ŘÍBRAM
PŘÍBRAM I,

NÁMĚSTÍ

T. G. MASARYKA 121,

Dne 8. prosince v 19 hod. požádal o pomoc Městskou
policii Příbram operátor bezpečnostní služby ART
PROTECT s tím, že v areálu Oblastní nemocnice Příbram,
a. s., se pohybuje muž s baseballovou pálkou a mlátí
do oken, dveří a obkladu budovy H. Na místo již byla
vyslána výjezdová skupina jejich bezpečnostní agentury.
Strážníci po příjezdu kontaktovali vrátného, který sdělil
strážníkům stručný popis pachatele. Strážníci společně
s pracovníky bezpečnosti agentury prošli celý areál nemocnice, ale pachatel činu se zde již nenacházel. Popis
pachatele byl tedy sdělen všem hlídkám Městské policie
Příbram a Policie ČR, kterým se však osobu odpovídající
popisu v blízkém okolí nalézt nepodařilo. Protože jednáním
muže byl poškozen obklad u vchodu do budovy H Oblastní
nemocnice Příbram, a. s., podala trestní oznámení
na neznámého pachatele a případ je v šetření Policie ČR.
Dne 13. prosince oznámil telefonicky na služebnu Městské
policie Příbram detektiv soukromé bezpečnostní služby, že
v obchodním domě OBI zadržel pachatele krádeže, který jej
při zadržení fyzicky napadl a pokouší se utéct. Na místo byly
ihned vyslány dvě hlídky strážníků. Strážníci po příjezdu
do obchodního domu převzali od oznamovatele agresivně
se chovajícího muže podezřelého z trestné činnosti, který
pronesl bez zaplacení přes pokladnu zboží v hodnotě cca
2 200,- Kč. Muž se ještě před příjezdem strážníků pokusil
z místa činu utéct a přitom zranil tři pracovníky soukromé
bezpečnostní služby. Strážníci na místo přivolali Zdravotnickou záchrannou službu Příbram, která zraněným poskytla
ošetření. Zároveň byla o celé události vyrozuměna Policie
ČR, které strážníci po jejím příjezdu celý případ předali.
Dne 15. prosince v 11.05 hod. zaznamenala stálá služba
Městské policie Příbram prostřednictvím Pultu centrální
ochrany, že došlo k narušení objektu, ve kterém sídlí Odbor
sociálních věcí a zdravotnictví. Na místo se okamžitě
dostavila hlídka strážníků, která na místě zastihla 44letou
ženu, která se zde hlasitě domáhala na pracovnici sociálního
odboru okamžité výplaty peněz. Vzhledem k tomu, že zde
nedocházelo k fyzickému násilí a ani k vyhrožování, byla
paní strážníky poučena o možnosti podat si proti postupu
úřednice stížnost a zároveň byla požádána, aby v klidu
opustila budovu, což také učinila.
Dne 16. prosince v 17.35 hod. oznámila telefonicky na služebnu Městské policie Příbram majitelka osobního vozu, že
jí na parkovišti v ulici Legionářů byla z osobního vozidla
odcizena dámská kabelka a dva mobilní telefony. Strážníci,
kteří přijeli na místo činu, kontaktovali oznamovatelku
(majitelku vozu) a zároveň zjistili, že u osobního vozidla
byla rozbita skleněná výplň zadních dveří. Strážníci místo
zajistili proti vstupu nepovolaných osob a o případu informovali Policii ČR, které celý případ předali.
Dne 17. prosince ve 2.40 hod. zastavili strážníci v ulici
Osvobození osobní vozidlo, jehož řidič se dopustil dopravního přestupku. Strážníci po zastavení vozidla požádali
řidiče o prokázání totožnosti a předložení dokladů k řízení
vozidla. Muž strážníkům sdělil, že v současnosti nevlastní
řidičské oprávnění, protože mu byl vysloven zákaz řízení.
Protože se jednalo o podezření ze spáchání trestného činu
maření výkonu úředního rozhodnutí, byl případ předán
hlídce Policie ČR, která se dostavila na místo události.
Dne 17. prosince ve 23.15 hod. prováděli strážníci hlídkovou činnost v ulici Politických vězňů. Najednou spatřili
osobní vozidlo Peugeot, které couvalo ze dvora a přitom
poškodilo dvě zde zaparkovaná vozidla. Strážníci jeli
za vozidlem, jehož řidič však na výzvy strážníků k zastavení nereagoval. Vozidlo následně zastavilo u čerpací
stanice AGIP a strážníci požádali řidiče o prokázání
totožnosti a předložení dokladů k řízení vozidla a dokladů
od vozidla. Řidič jevil známky podnapilosti, a tak strážníci
ihned na místo přivolali hlídku Policie ČR. Po příjezdu policistů se řidič odmítl podrobit orientační dechové zkoušce
na alkohol a celý případ je nyní v šetření Policie ČR.
Dne 26. prosince ve 2.30 hod. prováděli strážníci hlíd-
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kovou činnost v Příbrami I. Při kontrole parkoviště v ulici
Primáře MUDr. V. Trnky strážníci uslyšeli hlasy ozývající
se z nedalekého hřbitova. Strážníci následně zjistili, že
u vchodu na hřbitov se pohybuje skupinka sedmi osob
ve věku 17 – 21 let. Jelikož osoby nebyly schopny hodnověrně prokázat svoji totožnost, byla na místo přivolána
hlídka Policie ČR, které všichni sdělili, že si pouze přes
hřbitov zkracovali cestu. Strážníci jim vysvětlili, že po uzavření hřbitova je do jeho prostor vstup zakázán. Mladí lidé
se za své jednání omluvili a odebrali se do místa bydliště.
Dne 27. prosince v 10.55 hod. zatelefonoval strážníkům
muž, že v ulici Čs. armády, objevil rozbitou výplň
vchodových dveří do prodejny drogistického zboží. Na místo
byla okamžitě vyslána hlídka strážníků, která zjistila, že
oznámení se zakládá na pravdě. Strážníci pro důvodné
podezření ze spáchání trestného činu o události informovali
Policii ČR a do příjezdu policistů zabezpečili místo činu
před vstupem nepovolaných osob. Ještě před příjezdem
policistů kontaktoval strážníky majitel nákladního vozu
Avie, který měl vozidlo zaparkované na blízkém parkovišti,
s tím, že má u vozidla přestřižen visací zámek. Po příjezdu
hlídky Policie ČR strážníci policistům oba případy předali.
Dne 2. ledna v 19.47 hod. zatelefonoval strážníkům jeden
z pořadatelů veřejného bruslení na Zimním stadionu
Příbram, že před vchodem je skupinka mladíků, která si
vynucuje vstup na ledovou plochu bez zaplacení vstupného.
Na místo byly okamžitě vyslány dvě hlídky strážníků, které
po příjezdu před zimní stadion uviděly skupinu osob stojící
před vchodem na zimní stadion, která se však nedopouštěla
žádného protiprávního jednání. Strážníci kontaktovali
oznamovatele, který strážníkům ukázal tři mladíky ve věku
16 let, kteří se předtím dožadovali vstupu bez zaplacení.
Strážníci zjistili jejich totožnost a vysvětlili jim, že využívat
hodiny veřejného bruslení lze pouze po zaplacení vstupného a mladíci následně od zimního stadionu v klidu odešli.
Dne 10. ledna v 18.25 hod. zatelefonoval strážníkům pracovník bezpečnostní služby supermarketu Hypernova, že
zde byla zadržena osoba při pokusu odcizit zboží. Strážníci,
kteří přijeli na místo činu, kontaktovali oznamovatele.
Pracovník ostrahy strážníkům sdělil, že zadržený muž
prošel pokladnou bez zaplacení se zbožím v hodnotě cca
246,- Kč. Strážníci vyřešili přestupek na místě blokovou
pokutou a zboží bylo vráceno nepoškozené do prodeje.
Dne 11. ledna v 5.30 hod. zavolal na Městskou policii
Příbram muž bydlící v Příbrami VII, že se před jeho domem
perou dva muži. Na místo se ihned dostavila hlídka
strážníků, která po příjezdu uviděla dvojici mužů, kteří se
vzájemně fyzicky napadali. Strážníci od sebe dvojici silně
podnapilých mužů ve věku 20 a 25 let odtrhli. Oba muži
měli krvácející zranění na hlavě, proto strážníci okamžitě
přivolali Zdravotnickou záchrannou službu Příbram a o celé
události vyrozuměli Policii ČR. Před příjezdem zdravotníků
poskytli strážníci zraněným osobám první pomoc. Následně
na místo činu přijela hlídka Policie ČR, které strážníci celý
případ předali a poskytli jí nezbytnou součinnost.
Dne 15. ledna v 8.25 hod. zatelefonovala strážníkům paní,
že u ubytovny v ulici Pod Čertovým pahorkem byla
přepadena starší žena. Strážníci po příjezdu kontaktovali
poškozenou a dva svědky události. Přepadená 72letá žena
strážníkům sdělila, že jí neznámý mladík vytrhnul kabelku
z ruky (obsahovala doklady, finanční hotovost, platební
kartu a klíče od bytu), při čemž ji povalil na zem a poté
utekl směrem do Čechovské ulice. Svědci události dále
sdělili, že pachatelem činu byl asi 160 - 165 cm vysoký
mladík, štíhlý, snědé pleti, který na sobě měl kostkovanou
bundu s kapucí na hlavě. Strážníci na místo zavolali
Zdravotnickou záchrannou službu Příbram, protože si žena
stěžovala na bolesti páteře a pravé nohy, a zároveň o celé
události vyrozuměli Policii ČR. Následně na místo činu
přijela hlídka Policie ČR, která případ nyní řeší.
JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

Příbramští občánci narození v prosinci a lednu

INFORMACE Z OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY
Kurz sebeobrany pro ženy
Dne 5. ledna 2009 byl v tělocvičně v Žežické ulici (prostory bývalé 8. ZŠ) zahájen projekt prevence
kriminality „Kurz bezpečného chování a sebeobrany pro ženy“. Kurz se skládá z dvanácti dvouhodinových lekcí a proběhne od ledna do března 2009. Kurz pořádá TILIUS, o. s., za finanční podpory
města Příbram a ve spolupráci s Městskou policií Příbram.
TILIUS, o. s., se vedle výuky bojových umění a sebeobrany zabývá i nabídkou volnočasových a braných
aktivit pro veřejnost, vzdělávací programy zaměřené na bezpečnost a prevenci kriminality, práce
s mládeží a dětmi atd. O výše uvedeném projektu se jednalo i v pracovní skupině prevence kriminality,
která jako poradní orgán Rady města, doporučila městu Příbram podílet se na realizaci projektu prevence
kriminality „Kurz bezpečného chování a sebeobrany pro ženy“. O kurz je mezi ženami z Příbrami
a blízkého okolí velký zájem a již v polovině prosince byla závaznými přihláškami kapacita kurzu
naplněna. Na první dvouhodinovku nakonec přišlo 32 žen, které byly na úvod seznámeny instruktory
TILIUS, o. s., se strukturou a obsahem celého kurzu (s praktickou i teoretickou částí jednotlivých lekcí
a modelovými situacemi). Po té následovala teoretická část o bezpečném chování na ulici s nácvikem
základních a jednoduchých obranných technik. Úvodní lekce kurzu se zúčastnil také zástupce města
Příbram místostarosta Václav Černý, který pronesl úvodní slovo a zástupce Městské policie Příbram,
manažer prevence kriminality JUDr. Milan Fára, který bude přednášet některá témata teoretické části
kurzu.
Cílem kurzu je naučit ženy předcházet krizovým a nebezpečným situacím, tak aby se nestaly obětí
trestné činnosti, a pro případ, že již tyto situace nastanou, naučit je technikám, jak tyto konfliktní situace
řešit tak, aby byly schopny ochránit si svůj život a zdraví, popřípadě majetek. V průběhu kurzu budou
jeho účastnice také seznámeny s bezpečnostní situací ve městě, s problematikou domácího násilí
a možnostmi jeho řešení, s odborným výkladem pojmů nutná obrana a krajní nouze atd.
V případě zájmu účastnic kurzu jsou připraveni realizátoři projektu s TILIUS, o. s., společně
s manažerem prevence kriminality zajistit i odborné přednášky na další témata úzce související
s bezpečnostní problematikou a ochranou života a zdraví osob.
Město Příbram předpokládá, že kurz s obdobným zaměřením nebude v Příbrami v letošním roce poslední.
V druhé polovině roku 2009 se uvažuje o realizaci obdobného kurzu bezpečného chování a sebeobrany
pro rizikovou skupinu žen (poštovní doručovatelky, pracovnice restauračních zařízení a pohostinství,
ženy pracující ve vícesměnných provozech a vracející se v noci ze zaměstnání atd.), který by mohl být
částečně financován z dotace MV ČR určené na projekty prevence kriminality.
Jednání pracovní skupiny prevence kriminality
První jednání pracovní skupiny prevence kriminality v letošním roce se uskutečnilo 14. ledna. Hlavním
bodem jednání byla příprava Městského programu prevence kriminality na rok 2009. Na jednání byli
pozváni i členové Rady města, aby se podrobněji seznámili s jednotlivými projekty, které pracovní
skupina navrhuje realizovat v letošním roce. Rada města bude Městský program prevence kriminality
na rok 2009 schvalovat na svém jednání 9. února 2009.
Členové pracovní skupiny se podrobně zabývali jednotlivými projekty, které navrhují zařadit do Městského programu prevence kriminality na rok 2009 (dále jen program). Jedná se o sedm projektů, které
jsou zpracovány na základě aktuální analýzy kriminality ve městě. Jednotlivé projekty jsou zpracovány
v souladu s Koncepcí prevence kriminality města na léta 2009 až 2011 a Strategií prevence kriminality
vlády ČR na léta 2008 až 2011, a zároveň splňují přísná kritéria Ministerstva vnitra ČR, protože město
bude na jejich realizaci požadovat státní dotaci.
V Programu jsou navrženy projekty ke snížení majetkové trestné činnosti (především krádeží věcí
z motorových vozidel), ke zvýšení bezpečnosti ve městě, zabývající se prací s dětmi a mladistvými
(pachateli protiprávního jednání nebo jako potencionálními pachateli trestné činnosti).
Ke zvýšení bezpečnosti ve městě by mělo přispět rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému
o 2 až 3 kamerové body a osvětlení rizikových míst, která byla vytipována na základě analýzy trestné
činnosti, zkušenosti strážníků a policistů při hlídkové činnosti a výsledků dotazníkovém šetření
zaměřeného na pocit bezpečí prováděného v roce 2008 mezi občany Příbrami. Vedle výše uvedených
projektů by ke snížení především krádeží věcí z motorových vozidel měl přispět projekt informování
občanů “Chraňte svůj majetek“. V rámci projektu město Příbram vydá 20 000 kusů preventivně informačního letáku „Chraňte svůj majetek“, který bude upozorňovat občany, jakým způsobem zabezpečit své
vozidlo před krádeží věcí z vozidla. Tyto letáky budou distribuovány prostřednictvím měsíčníku MěÚ
Příbram Kahan, na jednotlivých besedách s občany, při jednorázových akcích (např. u obchodních
center a supermarketů) upozorňující na tuto problematiku. Dále budou občanům k dispozici na služebně
MP Příbram, na Policii ČR, v informačních centrech, na MěÚ Příbram, v recepcích hotelů a ubytovacích
zařízení atd. V průběhu roku 2009 se uskuteční veřejná beseda zaměřená na problematiku krádeže věcí
z vozidel a možnostech, jak této trestné činnosti předcházet. Této besedy se zúčastní vedle zástupců
Městské policie Příbram a Policie ČR i odborníci z Grémia Alarm, Odboru prevence kriminality MV ČR
a popřípadě i firem, které se zabývají prodejem a instalací zabezpečovacích prvků. Městská policie
Příbram ve spolupráci s Policií ČR dále uskuteční několik preventivně – informačních akcí na místech
s velkým pohybem osob (např. u obchodních center a supermarketů, na náměstí atd.) s cílem informovat
občany o této problematice, předat jim leták „Chraňte svůj majetek“, sdělit odbornou radu a popřípadě
občanům předat kontakt na odborné firmy řešící zabezpečení vozidel.
V Programu je dále zařazen projekt se zaměřením na celoroční práci s rizikovou skupinou dětí – klientů
Střediska výchovné péče, který vyvrcholí desetidenním letním výchovným pobytem. Dále je zde projekt,
v jehož rámci bude v areálu extrémních sportů zřízena půjčovna základního vybavení pro provozování
zde možných aktivit (skateboard, in line). Půjčovna bude především určena pro návštěvníky areálu
extrémních sportů, kteří pocházejí ze sociálně slabých rodin (děti a mladiství ve věku 6 - 18 let)
a na nákup tohoto vybavení nemají dostatek financí, případně pro děti, které si tyto sporty chtějí
vyzkoušet. V dalším projektu, který se týká areálu extrémních sportů, se předpokládá vybudování
(instalace) cca 13 nových překážek. Předpokládá se, že areál extrémních sportů se stane po svém
dokončení velmi atraktivním místem pro volnočasové aktivity dětí a mládeže z Příbrami a blízkého okolí.

MVDr. Josef Řihák, předseda pracovní skupiny prevence kriminality

Výroční valná hromada SDH Březové Hory
V sobotu odpoledne se v budově hasičské zbrojnice na Březových Horách sešla valná
hromada Sboru dobrovolných hasičů Březové Hory, aby byla seznámena s aktivitami sboru
v loňském roce a schválila plán na rok letošní. Valné hromady se kromě členů jednotky
zúčastnili také zástupci SDH Bohutín, Lazec, Narysov, Orlov, Příbram I, Trhové Dušníky,
Zdaboř, HZS Příbram, Sokola Březové Hory, Společnosti občanů a přátel Březových Hor,
Obce baráčníků Březové Hory, Českého červeného kříže, OSH ČMS Příbram, TV Fonka
a MěÚ Příbram.
Na úvod přečetl starosta sboru Antonín Fára velice dlouhý seznam všech aktivit sboru za rok
2008, zejména v oblasti sportu, výcviku a kultury. Vyzdvižen byl běh hasičů do Svatohorských schodů, jehož letošní ročník se plánuje na 26. září. Následovalo vylíčení hospodaření sboru a činnosti dětského kolektivu.
Po té formálnější části schůze se slova ujal opět starosta sboru a tentokrát předal vybraným
členům čestná uznání za obětavou práci v požární ochraně a odznaky velitele. Zároveň
slavnostně přivítal členy přijaté v uplynulém roce. Ve schůzi pokračoval host p. Pštross z TV
Fonka, který sboru předal satelitní komplet pro příjem této regionální televize.
Ještě před závěrečnou diskuzí vyjádřil ředitel územního odboru Příbram plk. Ing. Jiří Heinrich potěšení z fungování sboru a zejména jednotky, která i přes 83 událostí v roce 2008
neztrácela své odhodlání pomáhat. Posléze vedoucí odboru ochrany a obrany MěÚ Příbram
Ladislav Kubín oficiálně jmenoval nového velitele Jednotky SDH Příbram – Březové Hory
Jaroslava Tvrdíka. Závěru se chopili hosté, kteří nám popřáli mnoho dobrého v novém roce.
Vít Novák, SDH Březové Hory

Kovohutě Příbram drží tradice – 66. Cech olovářů
Ještě před koncem roku v prosinci 2008 se v restauraci Drmlovka na Vysoké Peci
v Bohutíně uskutečnilo řádné výroční zasedání Cechu příbramských hutníkůolovářů. Celkově šlo již o 66. zasedání olovářů od 27. 12. 1974, kdy byl Cech
založen tehdejšími pracovníky národního podniku Kovohutě Příbram. Tradiční
„sese“, jejíž součástí je mj. svěcení tupláku či rozprava mistrů Cechu, přijala
do svých řad dalšího nového mistra, který prošel zkušebním „tovaryšským“ rokem.
V posledních třech letech vstoupilo do olovářského Cechu 5 nových mistrů.
Cech příbramských hutníků-olovářů je jedním z nejstarších dobrovolných profesních spolků na Příbramsku. Nyní má 39 řádných členů, jimiž jsou současní a bývalí
zaměstnanci Kovohutí Příbram, a 4 čestné členy – mj. Magdalenu Dietlovou, která
je šéfredaktorkou časopisu Xantypa vydávaného Kovohutěmi, a Ivana Fuksu,
současného 1. náměstka ministra financí a bývalého starostu Příbrami. Cech se řídí
tzv. Cechovním řádem, regulemi a Pivním zákonem. Velmi úzce spolupracuje
s Cechem příbramských horníků a hutníků, jehož internetové stránky přinášejí
informace o „olovářích“ v sekci „Cech hutníků“.
Hlavním partnerem Cechu je mateřská společnost Kovohutě Příbram, které jsou
významným zaměstnavatelem regionu, zpracovatelem odpadů s obsahem
olova a cínu (zejména olověných autobaterií), výrobcem olova, jeho slitin a dalších
výrobků (pájky – včetně bezolovnatých, střelivo, plechy, atd.) a dále zpracovatelem
odpadů s obsahem drahých kovů (zlato, stříbro, palladium, platina, rhodium)
a odpadů elektrických a elektronických zařízení (elektroodpadu). Společnost také
vykupuje a recykluje další odpady z autovraků – autokatalyzátory, kabely, cívky
či plošné spoje. Podnik na své vrátnici nepřetržitě vykupuje od občanů olověné
baterie a odebírá elektroodpad. V rámci „Projektu Školy“ se firma podílí na ekologické výchově dětí a mládeže ve sběru a třídění odpadů.
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Místostarostové města MUDr. Ivan Šedivý a Václav Černý navštívili v lednu Kosovo. Předali zde
symbolický šek na 150 000,- Kč a materiální pomoc (barvy na vymalování školy a školní nábytek).
Bližší informace přinášíme uvnitř listu.

V příbramském restaurantu Šatlava se uskutečnilo slavnostní zakončení projektu rekonstrunstrukce a modernizace čistírny odpadních vod Příbram a výstavby oddílné kanalizace v Příbrami II. Starosta Příbrami
MVDr. Josef Řihák a jeho zástupci MUDr. Ivan Šedivý a Václav Černý na setkání symbolicky poděkovali všem,
kteří se podíleli na úspěšné realizaci staveb.

V sobotu 24. ledna se konal v Sokolovně ples Cechu příbramských horníků a hutníků.

Město Příbram se zúčastnilo tradičního brněnského veletrhu Regiontour 2009 a představilo zde
oblíbenou příbramskou skupinu Ginevra. Za svá vystoupení sklidila velký potlesk.

V lednu byly slavnostně otevřené zrekonstruované prostory Gymnázia Příbram, této akce se
zúčastnil také starosta Josef Řihák.

Maturitní plesy jsou v plném proudu - přinášíme záběr z plesu Integrované střední školy Příbram.

Bývalí pracovníci TěReZa Příbram a současní pracovníci SZM Příbram se společně setkali
v lednu na společenské akci, kterou připravilo vedení SZM.

V příbramských základních školách proběhly zápisy do prvních tříd. Na snímku je paní učitelka
Mgr. Alena Černohorská ze Základní školy Jiráskovy sady s budoucí žačkou.

OHK

PŘEDSTAVUJE SVOJE ČLENY
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram se představuje

V příštím roce se završí devadesát let přítomnosti ekonomického školství v Příbrami
a současně dvacet let existence Obchodní akademie a Vyšší odborné školy Příbram, která
přes měnící se názvy a režimy zachovávala kontinuitu a vždy reagovala na požadavky
vzdělávacího trhu. O tom svědčí i úspěšnost našich absolventů v dalším studiu i přímo
na pracovním trhu.
Současná podoba obchodní akademie se začala formovat na počátku devadesátých let
minulého století. Původně pětiletá koncepce se na základě nové legislativy zkrátila
na 4 roky. Od roku 1996 se k Obchodní akademii Příbram přidružuje nový typ studia, vyšší odborná škola. Posledním
významným rozšířením nabídky ekonomického vzdělávání v Příbrami se stalo zavedení nového studijního oboru –
Ekonomického lycea – v roce 2004.
Obor Obchodní akademie poskytuje kvalitní odborné ekonomické vzdělání. Po nezbytné době zapracování je absolvent
schopen vykonávat činnosti ekonomického charakteru ve všech typech organizací i ve státní správě. Široký základ
vzdělání mu umožňuje uplatnit se ve všech formách podnikání v tuzemsku i ve styku se zahraničím. Více než dvě třetiny
absolventů úspěšně pokračují v dalším studiu na vysokých
a vyšších odborných školách.
Ekonomické lyceum spojuje typ gymnaziálního i ekonomického studia. Jeho hlavním posláním je důkladná příprava
pro vysokoškolské studium různých zaměření. Absolvent má
široké všeobecné vzdělání, samozřejmá je znalost dvou cizích
jazyků z celkové nabídky čtyř světových jazyků, výpočetní
techniky, aj., a odborné vzdělání v ekonomických disciplínách.
Do studia odborných předmětů je zařazena ekonomika, účetnictví, právo, korespondence, výpočetní technika. Učivo obsahuje i složku výběrových předmětů (mj. finance, marketing,
management, korespondence a konverzace v cizím jazyce).
Obsah oboru Finanční a ekonomické poradenství na vyšší
odborné škole lze rozdělit do dvou částí. První je vytvořena jako
relativně univerzální, umožňující získat základní znalosti
a dovednosti pro činnosti obchodní, finanční a podnikatelské
a v oblastech bezprostředně souvisejících. Druhá část už přímo
vychází ze zaměření oboru. Plnění tohoto úkolu zajišťuje učivo
studijních předmětů 2. a 3. ročníku a odborná praxe.
Studium oboru připravuje absolventa především pro výkon kvalifikovaných poradenských služeb (např. vytváření
podnikatelských záměrů, optimalizace podnikatelských rozhodnutí, hodnocení a využívání produktů finančního sektoru,
daňové poradenství, vedení účetnictví), odborných a řídících funkcí ve firmách, v institucích v oblasti peněžnictví,
pojišťovnictví, státní správy i místní samosprávy a samostatného podnikání.
Realizovat studijní nabídku zde popsanou umožňuje samozřejmě dobré technické vybavení, které se daří průběžně
rozšiřovat a zkvalitňovat. Ale nebylo by je možné využít bez aktivní role vysoce kvalifikovaných a motivovaných
vyučujících.
Oba typy studia se ve své nabídce neomezují jen na vlastní výuku. Integrální součástí života školy je řada dalších aktivit:
adaptační kurz pro nastupující studenty, zimní a letní sportovní kurz, projektové dny, zájmové kroužky, státní zkoušky
z psaní na klávesnici, zájezdy včetně zahraničních, možnost dotované stáže v zahraničí, zapojení v projektu Comenius
a v dalších projektech s partnerskými školami, ve Středočeském kraji unikátní veletrh fiktivních firem “Podzimní
Příbram” (vloni proběhl již 11. ročník) a celá řada soutěží ve sportovních disciplínách, jazycích a odborných předmětech.
A co nás čeká v nejbližší době? Finišuje práce na školním vzdělávací programu, podle kterého začnou studovat noví
žáci prvního ročníku, připravujeme se na státní maturity a od ledna 2009 začínáme také realizovat dva projekty hrazené
z evropských strukturálních fondů.

Oprava článku z minulého čísla
V minulém čísle v článku “Další projekty pro handicapované občany našeho města” (na 9. straně) bylo
uvedeno několik nepřesností. Po konzultaci s tiskovou mluvčí Oblastní nemocnice Příbram, a. s., pí Monikou
Bouškovou, uvádím správné údaje.
V bodě č. 6 bylo uvedeno, že bylo zprovozněno oddělení lůžek pro dlouhodobě nemocné (3. P), a v bodě
č. 7 oddělení ošetřovatelské péče (2. P) v budově E II. areálu OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s.,
na Zdaboři (Příbram 5). Chybně jsem uvedl označení pavilonu, ve kterém je umístěno oddělení léčebny
dlouhodobě nemocných. Toto oddělení nesídlí v budově G, ale v budově E.
Omylem jsem také informoval o tom, že oddělení ošetřovatelské péče bude provozovat SANCO. Obě
oddělení patří OBLASTNÍ NEMOCNICI, která v nich zajišťuje i provoz, a to již od podzimních měsíců.
V každém případě jsme rádi, že díky snaze nemocnice a vstřícnosti zdravotních pojišťoven, zejména pak VZP,
bylo možné uzavřít smlouvu na provozování nové péče ošetřovatelských lůžek a lůžek LDN, která přitom
v Příbrami do té doby tak citelně chyběla.
Ošetřovatelská lůžka organizace SANCO, která sídlí ve 3. patře polikliniky RAVAK, se budou rovněž
rozšiřovat. Na projektu se pracuje.
Dále oznamujeme čtenářům, že v mapě města Příbram pro vozíčkáře byl zveřejněn seznam WC, která budou
moci vozíčkáři použít. UPOZORŇUJEME, že to je řešení výhledové do roku 2013, a proto je ještě nelze
všechna využívat již nyní. V příštím čísle Kahanu přineseme seznam znovu a v současnosti funkční WC
pro vozíčkáře označíme písmenem X. Další projekty se připravují a veřejnost bude postupně informována.

Ing. Libor Špinar, asistent koordinátora Komunitního plánování

Cyklus Příbramsko - historie - hudba
Cyklus vznikl za spolupráce tří příbramských organizací: Knihovny Jana Drdy (KJD), Galerie Františka Drtikola a Státního okresního archivu Příbram (SOkA) s vokálně-instrumentálním souborem
Chairé. Jeho cílem je prostřednictvím kulturního a uměleckého zážitku připomenout významné
události regionální historie a napomoci rozvoji současné živé kultury v regionu.
Hlavním organizátorem je Knihovna Jana Drdy, protože však nemá potřebné prostory pro konání
koncertů a výstav, spojila se s ostatními subjekty, které mají nejen dostatečný a vhodný prostor, ale
mají i odborníky se zkušenostmi s pořádáním výstav, koncertů a vzdělávacích pořadů. Knihovna
bude zajišťovat veškerou administraci, organizaci a propagaci projektu. Na projektu se bude podílet
autorsky a svým účinkováním také soubor historických nástrojů Chairé, který všechny pořady
doplní dobovou hudbou.
První z pořadů je inspirovaný romantickým příběhem krásné Filipiny Welserové a Ferdinanda
Tyrolského, následníka rakouského trůnu, který se v 16. století částečně odehrál na březnickém
zámku. Mnozí jej znají též ve spojitosti s pražským letohrádkem Hvězda, který prý dal Ferdinand
pro svou krásnou milenku a tajnou manželku postavit. Scénář tohoto pořadu napsal Josef Krček,
umělecký vedoucí souboru Chairé. Průvodcem pořadu bude Alfred Strejček. Koncert doplní malá
výstava ve foyeru Státního okresního archivu Příbram, ve kterém se koncert bude konat.
360. výročí první pouti na Svatou Horu připomene druhý pořad, který se bude odehrávat
v Galerii Františka Drtikola. Autorem scénáře je PhDr. Daniel Doležal, PhD., dobře známý příbramskému publiku z četných vlastivědných a historických přednášek, besed, článků a publikací. Písně
z období třicetileté války v podání souboru Chairé doplní písněmi ze svého repertoáru Svatohorský
chrámový sbor.
Arcibiskupu Arnoštu z Pardubic, jedné z nejslovutnějších postav příbramské historie, je věnován
3. koncert. Vypravěčem jeho života podle scénáře PhDr. Daniela Doležala PhD. bude opět Alfred
Strejček, kolorit doby nastíní duchovní a světské písně z období gotiky v podání Chairé. Koncert se
bude odehrávat v Galerii Františka Drtikola, která sídlí v Zámečku, pojmenovaném právě po Arnoštu
z Pardubic Ernestinum.
Závěrečný pořad, tentokrát z pera Josefa Krčka, nám pod názvem „Václav Šašek z Bířkova Deník o jízdě a putování Lva z Rožmitálu z Čech až na konec světa“ připomene dobu Jiřího
z Poděbrad. Uvidíte a uslyšíte jej v novém divadelním sále Waldorfské školy Příbram. Účinkovat
bude vokálně - instrumentální soubor dobových nástrojů Chairé a soubor historických tanců Chorea
Historica z Prahy pod vedením doc. Evy Kröschlové.
Věříme, že cyklus uspokojí i nejnáročnější diváky a milovníky hudby i tance. Aby byl cenově
dostupný všem zájemcům, požádala Knihovna Jana Drdy na jeho uspořádání o grant Ministerstvo
kultury ČR.
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Vážení čtenáři,
tak už jsme se zabydleli v roce
2009, který nezačal právě optimisticky - od počínajících dopadů ekonomické krize v ČR, k uzavření kohoutů plynu do Evropy. Plyn je díkybohu vyřešen a teď nám zbývá poprat se
se vším, co přinese tento rok. Naši zákonodárci jsou velmi plodní,
a proto se většina z nás a zvláště podnikatelé, musí potýkat s velkými
změnami, které přináší právě rok 2009.
V první řadě bych chtěla zmínit nový zákon o nemocenském pojištění. Změny ve vyplácení
nemocenských dávek od 1. ledna 2009 dopadají na OSVČ. Zatímco zaměstnanci vyplácí
dávky do 14. dne nemoci jeho zaměstnavatel, OSVČ musí spoléhat sama na sebe. A řešení
nenabízí ani komerční pojištění. S novým systémem vyplácení nemocenských dávek ale
nejsou spokojení ani podnikatelé. “Podnikatelé nesouhlasí s tím, že stát přesunuje část svých
závazků a nákladů na někoho jiného, tj. zaměstnavatele. Většina z nich může postupovat tak,
že opakovaně nemocného raději kvůli vysokým nákladům propustí,” řekl k novince Petr
Kužel, prezident Hospodářské komory ČR. “Podnikatelé zároveň nemají kapacitu na to,
aby kontrolovali, zda zaměstnanci skutečně dodržují léčebný režim, jak by to správně měla
dělat Česká správa sociálního zabezpečení, která má navíc v případě obdržení podnětu
neuvěřitelných 14 dní na kontrolu. Provádění těchto kontrol podnikateli je pouze další
nesmyslná administrativní zátěž a byrokracie pro firmy.
K přiblížení tohoto zákona podnikatelům uspořádala OHK Příbram dne 22. ledna 2009
seminář s lektorkou přímo z ústředí ČSSZ, jejíž výklad byl velice kvalitní.
Ve středu 28. ledna přiblížila „Novelu zákona o DPH od 1. 1. 2009“ lektorka Jana Bakovská,
metodik DPH z Finančního ředitelství Praha.
Na 12. února se ještě mohou podnikatelé přihlásit na „Zákoník práce v roce 2009“, kde se
advokát Mgr. Pavel Říčka bude zabývat závažnými chybami při sjednávání pracovních
smluv, postupem zaměstnavatele při pracovní neschopnosti zaměstnance, propouštěním
zaměstnanců a souvisejícími úskalími, připravovanými změnami zákoníku práce i řešení
praktických příkladů.
Na 10. března připravujeme seminář „Závislá činnost v příkladech“ s daňovým poradcem
Ing. Václavem Dvořákem, která se dotkne zvláště mzdové problematiky a oblastí, do kterých
mzdy zapadají, jako zákoníku práce, zákonného pojištění, minimální a zaručené mzdy,
pojistného, cestovními náhradami, náhradami za práceneschopnost a daně z příjmů.
V současné době jsou v plném proudu přípravy na 7. Podnikatelský ples, který se bude konat
7. března v příbramské Sokolovně. Těšit se můžete na pěkný večer s bohatým programem,
v úvodu Vás přivítá Rytmika Big Bandu Příbram a po celý večer bude hrát kapela MIX. Díky
našim sponzorům se můžete těšit na tradičně pěkné výhry, mezi nimiž nebude chybět ani
několik zahraničních zájezdů. Nejdůležitější ale bude dobrá rodinná atmosféra celé akce.
Vstupenky budou v prodeji na OHK v polovině února 2009.
Představenstvo OHK vyhlašuje počátkem února 2009 již 9. ročník soutěže o nejlepší firmy
za rok 2008. Podmínky soutěže a přihlášku naleznete na našich webových stránkách.
Uzávěrka soutěže je 31. března 2009 a výsledky budou jako vždy vyhlášeny na valné
hromadě členů OHK Příbram dne 21. dubna 2009.
Na OHK Příbram stále funguje ověřovatelská kancelář CZECH POINT.
Dne 21. ledna se konalo první představenstvo v roce 2009, tentokrát ve firmě Masna
Příbram, s. r. o., která je jednou z největších firem v našem regionu a zaměstnává cca 450
lidí. Je jedním z mála podniků svého druhu klasického typu, tzn., že provozuje vlastní
porážku, bourárnu, výrobu, dopravu, administrativu i obchod. Členové představenstva měli
možnost i exkurze do provozu a následně i ochutnávky vynikajících výrobků, kterých firma
vyrábí téměř 150 druhů.
Noví členové od 1. 1. 2009:
Pavel Schneeberg - provoz dětského zábavného centra Šneček v OD Skalka – 3. patro
Radek Říha – pěstování rostlin pro technické využití
Jakub Richter – internetový zásilkový prodej pneu, disků, autokosmetiky, olejů, náhradních
dílů, údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram

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

Plesová sezóna 2009 je v plném proudu
6. 2.
13. 2.
13. 2.
20. 2.
21. 2.
22. 2.
27. 2.
28. 2.
7. 3.
14. 3.
21. 3.

Maturitní ples Gymnázia Příbram - estrádní sál, od 19 hodin
Rybářský ples - estrádní sál, od 20 hodin
Maturitní ples Integrované střední školy, Sokolovna
Maturitní ples Gymnázia Příbram - estrádní sál, od 20 hodin
Sokolské Šibřinky - Sokolovna, od 20 hodin
Dětský karneval - Sokolovna, od 15 hodin
Maturitní ples Integrované střední školy - estrádní sál, od 20 hodin
Společenský ples VAVEX Příbram - estrádní sál, od 20 hodin
7. podnikatelský ples OHK Příbram - Sokolovna, od 20 hodin
Ples bytového družstva - Sokolovna, od 20 hodin
6. společenský charitativní večer Kiwanis klubu - estrádní sál,
od 20 hodin
27. 3. Ples Obchodní akademie Příbram - Sokolovna, od 20 hodin

Knihovna Jana Drdy Příbram, Státní okresní archiv Příbram,
Galerie F. Drtikola Příbram pořádají cyklus komponovaných pořadů
PŘÍBRAMSKO – HISTORIE – HUDBA
Středa 18. února: Hvězda mého života
Příběh krásné Filipiny Welserové a Ferdinanda Tyrolského
na Zámku Březnice. Milostné renesanční písně.
Soubor dobových nástrojů Chairé, průvodní slovo - Alfred Strejček
Státní okresní archiv Příbram, začátek v 19 hodin, vstupné 80,- Kč
Středa 29. dubna:
360. výročí první pouti na Svatou Horu (1. 5. 1649)
Písně třicetileté války a duchovní skladby
Soubor dobových nástrojů Chairé a Svatohorský chrámový sbor,
průvodní slovo - Alfred Strejček
Galerie Františka Drtikola v Zámečku - Ernestinu,
začátek v 19 hodin, vstupné 80,- Kč
Středa 24. června: Spasitelné rady tomu
Životopis nejslavnějšího majitele panství v Příbrami arcibiskupa Arnošta z Pardubic.
Duchovní a světské písně z období gotiky
Soubor dobových nástrojů Chairé, průvodní slovo - Alfred Strejček
Galerie Františka Drtikola v Zámečku - Ernestinu,
začátek v 19 hodin, vstupné 80,- Kč
Středa 25. listopadu: Václav Šašek z Bířkova
Deník o jízdě a putování Lva z Rožmitálu z Čech až na konec světa.
Dobové tance a písně
Soubor dobových nástrojů Chairé, soubor historických tanců Chorea
Historica, průvodní slovo - Alfred Strejček
Koncertní a divadelní sál Waldorfské školy Příbram,
začátek v 19 hodin, vstupné 80,- Kč
Předprodej vstupenek:
Informační centrum Knihovny Jana Drdy, nám. T. G.Masaryka
Knihkupectví Olšanská, Pražská ulice
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U příležitosti životního výročí malíře Ivana Bukovského uspořádala Galerie Františka Drtikola
v Zámečku - Ernestinu výstavu jeho obrazů. Vernisáž uvedl historik umění Jan Kříž a vystoupili
zde Jiří Cerha a Vilém Bernáček (C&K Vocal). Výstava potrvá do 28. února 2009.

ÚNOR 2009
Čas

Pondělí 2. února 2009
MS: Dvacet tisíc mil pod mořem

SK

19:00

PDP/min vstupné Kč

120

120

Čtvrtek 29. 1. až
Neděle 1. 2.
Od 20:00 hod.

Středa 4. února 2009
MS: Strašidýlko z Metrwillu
Pátek 6. února 2009
ES: Gymnázium Příbram – maturitní ples (pronájem)

Čtvrtek 12. února 2009
VS: Tři veteráni
(možnost zakoupení volných vstupenek)
Pátek 13. února 2009
VS: Smíšené (po)city – Umělecká agentura Česká Lípa
(možnost zakoupení volných vstupenek)
ES: Rybářský ples (pronájem)

70

30

Pondělí 2. 2. a
Úterý 3. 2.
Od 17:30 a 20:00 hod

19:00

Od 20:00 hod.

10:00
15:30

*)

50

Vstupné 70 Kč
členové FK 50 Kč

Od 20:00 hod.

19:00

P

*)

130

Vstupné 65 Kč

Sobota 7. 2. a
Neděle 8. 2.
Od 15:00 hod.

16:00

Středa 18. února 2009
MS: Sněhová královna
VS: Na kus řeči – Miroslav Donutil
ES: Good Way – prodejní trhy (pronájem)

15

S

120

270

15

Premiéra animovaného rodinného ﬁlmu
Sobík Niko
Malý sobík se učí létat, zachraňuje stádo před vlky a poznává Santu Clause.

Vstupné 80 Kč
Pátek 6. 2. až
Neděle 8. 2.

20:00

Filmový klub Příbram uvádí
Sestra
Zﬁlmovaný román Jáchyma Topola Sestra s hudbou skupiny Psí vojáci.

15

členové FK 40 Kč

Premiéra sci-ﬁ thrilleru
Den, kdy se zastavila Země
Velká triková podívaná s komorní úvahou o lidské povaze. V hlavní roli Keanu Reeves.

15

Vstupné 90 Kč

15:00

D

70

50

8:30-13:00

Pondělí 9. 2. až
Středa 11. 2.
Od 18:00 hod.

19:00

150

130

Čtvrtek 12. 2. až
Středa 18. 2.
Od 17:00 hod.

Úterý 17. února 2009
MS: Penzion pro svobodné pány
ES: Good Way – prodejní trhy (pronájem)

Filmový klub Příbram uvádí
Kauza Litviněnko
Dokument odhalující děsivá tajemství Kremlu. Agent FSB (bývalé KGB) Alexander Litviněnko zemřel
23.11.2006 na otravu radioaktivním poloniem…

Čtvrtek 5. 2.

Vstupné 90 Kč

Pondělí 16. února 2009
VS: Otelo z ostrova Susaku

Premiéra ﬁlmu Filipa Renče
Hlídač č. 47
Karel Roden v milostném příběhu o lásce, vášni, smrti a trestu. Dále hrají Vladimír Dlouhý, Lucie Siposová,
Václav Jiráček.

Vstupné 90 Kč

Od 20:00 hod.

Neděle 15. února 2009
MS: Strašidýlko z Metrwillu
(možnost zakoupení volných vstupenek)
PS: Tuzeksový veletrh (pronájem)

15

Vstupné 90 Kč

14:00

Středa 4. 2.

Středa 11. února 2009
VS: Tři veteráni – veřejná generálka
ES: Posezení u hudby – Sdružení zdravotně postižených
(pronájem)

Premiéra ﬁlmu Filipa Renče
Hlídač č. 47
Karel Roden v milostném příběhu o lásce, vášni, smrti a trestu. Dále hrají Vladimír Dlouhý, Lucie Siposová,
Václav Jiráček.

Premiéra českého ﬁlmu Marie Procházkové
Kdopak by se vlka bál?
Konečně ﬁlm o lásce, který můžete vidět s dětmi. Příběh holčičky, která věří, že jí maminku vyměnili
mimozemšané, je plný dětské fantazie a dospělých problémů. Hrají: Dorotka Dědková, Jitka Čvančarová,
Pavel Řezníček, David Švehlík, Marek Taclík, Jana Krausová.

Premiéra české pohádky Miloslava Šmídmajera
Peklo s princeznou
Komediálně laděná pohádka s Jiřím Mádlem a Terezou Voříškovou.

Vstupné 90 Kč

19:00
9:00 - 17:00

110

120
Pátek 13. 2. až
Neděle 15. 2.
Od 20:00 hod.

10:00
19:00
9:00 - 17:00

105
95

30
310

Vstupné 90 Kč
Úterý 17. 2.
Od 20:00 hod.

Premiéra amerického thrilleru
Rallye smrti
Zprava dobrý, zleva se řítí naštvaný Jason Statham se smrtí v očích a kulometnou nadílkou.
To vše a ještě mnohemvíc v nejkrvavějším béčku roku.

Filmový klub Příbram uvádí
Česká Rapublika
Zábavný dokument o tom, že český rap je takový hezký, sprostý, ale v první řadě náš.

15

15

Vstupné 80 Kč

Čtvrtek 19. února 2009
MS: Sněhová královna
VS: Amadeus
ES: Good Way – prodejní trhy (pronájem)

ÚNOR 2009
Při návštěvnosti menší než deset diváků kino nepromítá. Děkujeme za pochopení.

Změna programu vyhrazena !
Kino je vybaveno nejmodernějšími systémy reprodukce zvuku – Dolby Digital Surround EX a DTS.
V provozu je také tzv. indukční smyčka pro nedoslýchavé.

Pátek 20. února 2009
VS: Tři veteráni
(možnost zakoupení volných vstupenek)
ES: Gymnázium Příbram – maturitní ples (pronájem)
Sobota 21. února 2009
VS: Kočky naruby (pronájem)

14:00
19:00
9:00 - 17:00

19:00

105
150

30
130

Čtvrtek 19. 2. a
Pátek 20. 2.
Od 20:00 hod.

A

*)

130

Pátek 20. 2. a
Sobota 21. 2.
Od 17:00 hod.

Sobota 21. 2. a
Neděle 22. 2.

16:00

*)

19:00

19:00

60

Od 20:00 hod.

180

310

Úterý 24. 2. a
Středa 25. 2.

E

*)

240

Od 20:00 hod.

19:00

150

130

Vstupné 65 Kč
členové FK 40 Kč

• Dřevostavby
• Zahradní program
• Garážová stání
• Sauny
www.drevovyroba-wimmer.cz

Čtvrtek 26. února 2009
VS: Richard III – Divadlo v Celetné
(Pro předplatitele z roku 2008,
možnost zakoupení volných vstupenek)
Pátek 27. února 2009
VS: Orientální taneční show (pronájem)
ES: ISŠ – maturitní ples (pronájem)

Pátek 27. 2.

19:00

C

160

270

Od 23:00 hod.
Vstupné 80 Kč
noční promítání
Sobota 28. 2. a
Neděle 1. 3.

19:00
20:00

180

180

Premiéra romantického dramatu
Austrálie
Velkolepé dobrodružství a parádní romantická podívaná. Režisér ﬁlmu Moulin Rouge natočil romanci překypující nádhernými obrazy. Hugh Jackman a Nicole Kidman v tříhodinové reklamě na nejmenší kontinent.

15

Premiéra amerického akčního ﬁlmu
Max Payne
Podle další slavné videohry vznikla parádní napínavá podívaná. V hlavní roli Mark Wahlberg.

15

Filmový klub Příbram uvádí
Mezi zdmi
Francouzský ﬁlm dává nahlédnout do hodin literatury ve třídě plné rozjívených puberáků. Nepřikrášlené
nahlédnutí do džungle před tabulí. Dodatečně odpustíte všem svým učitelům.

15

Vstupné 90 Kč

Čtvrtek 26. 2.

Středa 25. února 2009
VS: Drobečky z perníku

Pokračování slavné série
Muzikál ze střední 3: Maturitní ročník
Teenageři, kteří si oblíbili předchozí díly, by měli využít příležitosti a zajít se na ﬁlm podívat do kina, protože
režisér Kenny Ortega se nechal slyšet, že si chce dát pauzu, ne-li dokonce tímto dílem slavnou „ságu“ uzavřít.

Vstupné 70 Kč

20:00

Od 20:00 hod.

Pondělí 24. února 2009
VS: Tělo – Intimní divadlo Bláhové Dáši

12

Vstupné 80 Kč

Vstupné 90 Kč

Pondělí 23. února 2009
VS: Mesiac na dedine – Divadlo Astorka Korzo ´90 Bratislava

Premiéra akčního ﬁlmu
Nebezpečný cíl
Film Nicolase Cage vám dokonale představí Thajsko a nájemné vrahy.

Od 20:00 hod.
Vstupné 80 Kč

Premiéra francouzského erotického ﬁlmu
Deník nymfomanky
Atraktivní žena a úspěšná manažerka si vede deníček s nejintimnějšími detaily svého šokujícího sexuálního
života. Hlavní role Geraldine Chaplin.

Premiéra francouzského erotického ﬁlmu
Deník nymfomanky
Atraktivní žena a úspěšná manažerka si vede deníček s nejintimnějšími detaily svého šokujícího sexuálního
života. Hlavní role Geraldine Chaplin.

15
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