Stalo se

Příbram se zúčastnila veletrhu Regiontour 2013 v Brně. Starosta Ing. Pikrt si
prohlédl všechny expozice.

Nejúspěšnějším sportovcem Příbramska
roku 2012 se stal kickboxér Daniel
Navara z KBC Příbram.

Tři králové 6. ledna přijeli do Příbrami.
Akce má již tradici a zúčastnilo se jí
mnoho občanů.

Aktuální informace
z oblasti sociální péče

Příbramská záchytka vloni hostila téměř každý den
jednoho klienta, polovina z nich za pobyt nezaplatila

Celkem 329 klientů nedobrovolně přenocovalo v roce 2012 na protialkoholní
Záchytné stanici v Příbrami. To je nejvíce za poslední tři roky. V roce 2011 jich bylo
289, v roce 2010 bylo zachyceno 290 občanů.
Vloni na záchytné stanici v Příbrami spalo 306 mužů a 23 žen. Celkem 40 klientů se
na záchytku vloni vrátilo opakovaně. Přímo z Příbrami pocházelo 99 klientů, z ostatních měst a obcí dovezli policisté na příbramskou záchytku nedobrovolně celkem
229 klientů. Vloni rovněž na příbramské záchytce přenocovalo 6 cizinců.
Jedna noc přijde klienta na 1 500 korun. Tento poplatek vloni nezaplatila přibližně
polovina zachycených. Vzhledem k tomu, že neplatiči jsou obvykle osoby nemajetné,
daří se jen velmi obtížně dlužný poplatek vymáhat.
“Zda bude město Příbram i nadále provozovat protialkoholní záchytnou stanici,
v současné době není jisté. Na provoz dostáváme milion korun od Středočeského kraje,
další příspěvky nám poskytují některá města, ze kterých k nám vozí klienty na PZS.
Město Příbram provoz tohoto zařízení dotuje zhruba částkou 700 tisíc korun za rok, a to
na úkor jiných potřeb, které hradíme z městského rozpočtu. Uvědomujeme si totiž,
že provoz PZS je důležitá služba občanům. Nedávno jsme byli vyzváni Středočeským
krajem, abychom PZS uvedli do souladu s novým zákonem o veřejných zdravotnických
zařízeních. To by ovšem znamenalo další výrazný nárůst provozních nákladů.
V současné době proto uvažujeme spíše o zrušení PZS zřizované městem Příbram.
Služby PZS by pak musela zajistit Oblastní nemocnice Příbram,” konstatoval první
místostarosta Příbrami MUDr. Ivan Šedivý.

Počet klientů Poradny města Příbram se stále zvyšuje

Město Příbram má od června 2010 zaregistrovanou sociální službu Odborné sociální
poradenství, v rámci které poskytuje bezplatné poradenství v několika oblastech.
Vedle sociálního poradenství zaměřeného především na ochranu v právním systému,
obranu proti diskriminaci, pracovní, přestupkové či rodinné právo také pomáhá
osobám, které řeší své dluhy. Současně má Poradna města Příbram vyhrazeny konzultační hodiny pro oběti trestných činů a domácího násilí.
V roce 2011 jsme zaznamenali 431 kontaktů s klienty, v roce 2012 již to bylo 731 kontaktů s klienty, což je nárůst o více než 42 %. Více než polovina kontaktů s klienty
(52 %) je zaznamenána v rámci dluhového poradenství.
V rámci poskytovaných služeb z oblasti sociálního poradenství jsme zaznamenali 281
kontaktů, zbývajících 65 kontaktů bylo v rámci pomoci obětem trestných činů či
domácího násilí. Naši pracovníci provedli v roce 2012 595 osobních konzultací, které
řádově trvají od několika minut až po hodinu a půl (a to v souvislosti s řešením dluhů
včetně zpracování podání žádosti na osobní bankrot klienta).
Telefonických konzultací v roce 2012 proběhlo 95 a sociální pracovníci odpověděli na
41 e-mailových dotazů.
Poradna města Příbram, která poskytuje výše uvedené služby zcela bezplatně, sídlí
v budově Městského úřadu Příbram, Tyršova 107 (ve dvoře). Na základě výše uvedených informací dokládajících velký zájem o námi poskytované služby, rozhodli
jsme se ponechat stávající otevírací dobu, a to i přesto, že dotace z Ministerstva práce
a sociálních věcí každoročně nepokryje nejnutnější náklady a provoz poradny je
nutné částečně financovat i z rozpočtu města.
Oběti trestných činů nebo domácího násilí se mohou na našeho specializovaného
pracovníka obracet každé pondělí od 13 do 15 hodin. Dluhové poradenství je
poskytováno v pondělí od 15 do 18 hodin a v úterý od 13 do 17 hodin. Pro velký
zájem o tuto službu doporučujeme klientům se předem telefonicky objednat na tel.
čísle 318 402 291. Sociální poradenství je poskytováno ve středu od 10 do 12 hodin
a od 13 do 16 hodin.
jk

Změna úředních hodin na Úřadu práce ČR od 1. února 2013
Pondělí
8.00 – 12.00,
13.00 – 17.00 hodin
Úterý
8.00 – 11.00 hodin
Středa
8.00 – 12.00,
13.00 – 17.00 hodin
Čtvrtek
8.00 – 11.00 hodin
Pátek
8.00 – 11.00 hodin (jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání
a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty)
Tato změna úředních hodin se týká Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Příbrami a Kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR v Sedlčanech a Dobříši. Úřední hodiny na detašovaných pracovištích v Rožmitále a Březnici zůstávají v platnosti jako doposud.

Dne 6. 1. byla opět zahájena Tříkrálová
sbírka Farní charity Příbram. Peníze
pomohou potřebným.

Město uspořádalo seminář pro zájemce
o dotace v rámci IPRM pro zónu
Březohorského sídliště.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

konečně začala ta správná zima a to znamená,
že si dosyta můžeme užít radovánek na sněhu
a ledu. Ale sněhová nadílka neznamená jen
radost pro děti i dospělé ve chvílích volna, ale
i starost pro pracovníky zimní údržby silnic
a chodníků.
V době, kdy Příbram zasypaly největší přívaly
sněhu, jsem se byl osobně přesvědčit, jak
zaměstnanci našich Technických služeb stíhají
zajistit sjízdnost a schůdnost ulic a chodníků
v Příbrami. Na místě jsem si ověřil, že veškerá
technika je v provozu, pracovníci jsou v terénu
a odklízejí sníh v pořadí, jak jim ukládá plán zimní údržby. Ověřil jsem
si podle dat GPS, kde se právě nachází stroje a kde už projely.
S průběhem úklidu sněhu jsem spokojen. A nejen já, ale patrně i Vy
ostatní, o čemž svědčí skutečnost, že do těchto chvil jsem na provádění
zimní údržby nedostal žádnou stížnost.

V

lednu jsem byl rovněž na veletrhu cestovního ruchu Regiontour
2013 v Brně. Město Příbram se tam představilo spolu s Hornickým
muzeem Příbram a Sdružením obcí příbramského regionu ve společné
expozici ve stylu hornické hospůdky.
Na výstavě, kterou podpořil i příbramský hotel Belveder, jsme tradičně
propagovali dva naše největší turistické taháky – Svatou Horu a Hornické muzeum. Z bývalého okresu Příbram se letošního veletrhu
zúčastnilo už jen Sdružení obcí Sedlčanska. I když o naši hornickou
hospůdku byl ze strany návštěvníků veletrhu opět velký zájem,
do budoucna se budeme muset zamyslet nad oživením expozice.

Během uplynulého měsíce jsem navštívil také několik výročních
valných hromad sborů dobrovolných hasičů, které působí na území
našeho města. Donedávna jsem měl činnost hasičů spojenou převážně
jen se zásahy u požárů či jiných neštěstí. Dnes mám na hasiče poněkud
upravený názor. Podílejí se totiž nejen na záchraně životů a majetku
občanů, ale jsou i nositeli společenského a kulturního života ve městě
a v obcích, kde působí. Práce hasičů je neocenitelná při živelních
událostech, ale také při pořádání nejrůznějších sportovních, kulturních
a společenských akcí.
Na valných hromadách, zejména po skončení jejich oficiálních částí,
jsem při mnoha osobních setkáních zjistil, že hasiči drží při sobě a že
jsou dobrá parta. Velmi proto hasičům děkuji za vše, co pro naše město
a obce dělají. Bez jejich pomoci bychom mnohem hůře zvládli např.
i problém s výskytem azbestu v našich školách. Doufám, že dobrá
spolupráce města s dobrovolnými hasiči bude i nadále pokračovat.
Sledoval jsem také zápis dětí do prvních tříd základních škol. Moc se mi
líbil individuální přístup učitelů ke každému budoucímu školákovi.
Bylo moc hezké sledovat, jak pedagogové příjemnou formou ověřují
schopnosti dětí ve všech oblastech. Zjišťovali, jak se umí děti vyjadřovat, jak dovedou malovat, zda mají hudební nadání či jiné schopnosti.
Učitelé velmi dobře při zápisu poznali, zda je dítě již zralé na zahájení
školní docházky, nebo zda je vhodné požádat o odklad. Myslím si, že
rodiče se mohou na jejich hodnocení plně spolehnout.
Kromě těchto příjemných setkání a návštěv jsem se věnoval i přípravě
rozpočtu města na letošní rok. Kromě krátkodobých investičních akcí
se chci během svého funkčního období soustředit i na prosazení
dlouhodobějších projektů. Jednou z akcí, kterou bych chtěl pomoci
prosadit, je výstavba jihovýchodního obchvatu města. Chci Vás
ubezpečit, že vedení příbramské radnice na tento problém nezapomnělo a snažíme se jej vyřešit. Podobně jako jsme nezapomněli
na výstavbu kruhové křižovatky ulic Jinecká a Evropská. Na prosazení
obou staveb spolupracujeme s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
Ing. Pavel Pikrt

INFORMACE Z RADNICE
Parkovací dům

Výstavba nového parkovacího domu v Příbrami, který by měl stát
nad areálem Oblastní nemocnice Příbram, se prozatím odkládá.
„Společnost Geomining Kladno, která ve výběrovém řízení získala pozemek na výstavbu parkovacího domu v Příbrami, za něj nezaplatila. Vedení
města proto pozemek o rozloze 3 430 metrů čtverečních v blízkosti
Oblastní nemocnice Příbram nabídne zájemcům znovu,“ informoval
starosta Ing. Pavel Pikrt.
Město Příbram na výstavbu parkovacího domu, jehož cena by měla být
přibližně 80 milionů korun, získalo dotaci z fondů EU zhruba ve výši
čtvrtiny plánované investice. Podmínky ale městu nevyhovovaly, takže
Příbram dotaci odmítla.
Na podzim 2011 Zastupitelstvo města Příbrami schválilo prodej
pozemku na výstavbu parkovacího domu výše zmíněné firmě
Geomining Kladno za cenu 1 020 Kč za metr čtvereční. Firma ale
za pozemek nezaplatila, takže nedošlo ke změně majitele pozemku.
V nejbližší době město Příbram vypíše nové výběrové řízení na prodej
pozemku na stavbu parkovacího domu.

Příbram se představila v Brně

Město Příbram se v polovině ledna zúčastnilo 22. mezinárodního
veletrhu turistických možností v regionech „Regiontour 2013“
na brněnském Výstavišti. Město bylo na veletrhu zastoupeno ve společné expozici ve stylu hornické hospůdky s názvem „Příbramsko“
spolu s Hornickým muzeem Příbram, Svazkem obcí Podbrdského
regionu a Knihovnou J. Drdy.
Ve čtvrtek ve stánku vystoupil Big Band Příbram a v pátek zahrála
u našeho stánku hudební skupina Ginevra. Po celou dobu veletrhu byly
ve stánku rozdávány propagační materiály, novinky a zajímavosti
z našeho regionu. Ve stánku bylo opět představeno také poutní místo
Svatá Hora. Jednou z novinek roku 2013, na kterou město Příbram
lákalo turisty, je turistický vláček, který bude vozit návštěvníky na Svatou
Horu, do Hornického muzea a na další místa v Příbrami.
„Expozice našeho města na veletrhu Regiontour 2013 v Brně přilákala
velkou pozornost. Setkal jsem se zde s celou řadou významných hostů,
například i s hejtmanem Středočeského kraje MVDr. Josefem Řihákem.
Naše město jsme propagovali společně s partnery tradičně nejen v Brně,
ale chystáme se i na další významnou přehlídku cestovního ruchu - veletrh
Holiday World 2013 tento měsíc v Praze. Myslím si, že za dobu, kdy se
veletrhů zúčastňujeme, vešlo naše město a jeho okolí do povědomí
občanů a touroperátorů jako místo, které stojí za to navštívit v rámci turistických cest a výletů. Účastí na veletrzích vytváříme příznivé podmínky
pro rozvoj podnikání v oblasti cestovního ruchu,“ řekl starosta Ing. Pikrt.

Zápis do prvních tříd

„Podle počtu dětí předškolního věku, které máme v našich mateřských
školách, můžeme předběžně odhadnout, kolik budeme mít v příštím roce
prvňáčků. V příbramských mateřských školách je v současné 439 dětí,
které by podle věku měly příští rok zahájit povinnou školní docházku,
a které proto letos v lednu půjdou k zápisu do 1. tříd. Podle zkušeností
z minulých let očekáváme, že přibližně 10 – 15 procent dětí dostane roční
odklad zahájení školní docházky. Očekáváme, že do našich základních
škol nastoupí přibližně stejný, nebo mírně vyšší počet dětí než v letošním
školním roce,“ informoval radní pro oblast školství Ing. Juraj Molnár.
Město Příbram nemá žádné spádové školy. „To znamená, že neplatí
žádná omezení a rodiče si pro své dítě mohou vybrat školu, která jim bude
nejvíce vyhovovat. Týká se to samozřejmě i dětí z okolních obcí, pro které
jsou dveře příbramských škol otevřené. Aby mohly děti navštěvovat
libovolnou školu bez omezení, k tomu slouží například i naše školní autobusy, které každý den ze dvou směrů vozí školáky do všech škol ve městě.
Každá naše základní škola se nějak profiluje, zaměřuje, nejen proto, aby se
odlišila od těch ostatní, ale především proto, aby si rodiče a děti mohli
vybrat, jaký styl výuky jim bude nejlépe vyhovovat,” vysvětlil Ing. Pikrt.

Dřevo pro řezbáře

Rada města Příbrami vyslovila souhlas s tím, aby Technické služby
Příbram poskytovaly vhodné dřevo k řezbářským účelům neziskovým
organizacím a spolkům. Současně rada města uložila Technickým
službám města Příbram zabezpečit evidenci takto poskytnutého dřeva.
„Technické služby města Příbram v rámci údržby veřejné zeleně v době
vegetačního klidu ročně pokácí přibližně stovku stromů. Tato činnost je
prováděna se souhlasem odboru životního prostředí Městského úřadu
Příbram. Přibližně stejný počet stromků, jako se kácí, je každý rok také
ve městě následně vysazeno. Mezi pokácenými stromy se vyskytují rovněž
stromy vhodné k řezbářským pracím – například lípa, jasan a další.
Na Technické služby se často obracely školy a některé spolky, jako je
například Spolek příbramských betlémářů, se žádostí o poskytnutí kousků
vhodného dřeva. Vzhledem k tomu, že se jedná o neziskové subjekty
a jejich požadavky jsou z hlediska množství dřeva velice skromné, rozhodla
rada města, aby požadované vhodné dřevo bylo školám a spolkům
dáváno bezplatně,“ vysvětlil starosta Ing. Pavel Pikrt.

Setkání s členy IZS

V jednacím sále Městského úřadu Příbram v budově č. p. 121
na náměstí TGM v Příbrami se ve středu 9. ledna 2013 konalo tradiční
novoroční setkání představitelů města s dobrovolnými hasiči, městskými strážníky, policisty a dalšími členy integrovaného záchranného
systému. Setkání se zúčastnili také členové sdružení Veterán Policie
Příbram, zástupci Hasičského záchranného sboru Středočeské kraje
a letos poprvé i vodní záchranáři.
V úvodu starosta města Ing. Pavel Pikrt poděkoval všem za práci vykonanou v roce 2012. „Děkuji všem za úsilí, které věnujete ochraně životů,
zdraví i majetku občanů v našem městě. Děkuji vám rovněž za pomoc
nejen při živelních událostech, ale i při organizaci nejrůznějších akcí
v Příbrami. Městští strážníci jsou zpravidla těmi, na které se jako první
obracejí občané se žádostí o pomoc. Pracují denně v ulicích, kde úspěšně
řeší nejrůznější problémy. Příbramští dobrovolní hasiči vloni vyjížděli
celkem k 71 události různého typu, jako například k požárům, technickým zásahům, čerpání vody, likvidaci bodavého hmyzu a podobně.
Nejvýznamnější pomocí bylo zapojení hasičů do likvidace azbestu
ve školkách a školských zařízení. Útočištěm pro děti se načas stala „provizorní školka“ v hasičské zbrojnici na Březových Horách, která nejvíce
bavila děti a kde hasiči zajišťovali program a chod školky zhruba 14 dnů.”

Kanalizace Orlov

Zimní počasí stavbu orlovské kanalizace dočasně zastavilo. „Vše ale
zatím probíhá velmi dobře. Jak jsme slíbili, projednávají se kanalizační
přípojky k jednotlivým domům a zpracovávají se projekty ke stavebním
povolením. Práce tak budou moci hned na jaře pokračovat. Projednávali
jsme i návrh některých orlovských obyvatel, kteří navrhovali změnu
z tlakové kanalizace na gravitační. Tato realizace není možná, protože by
kanalizační řad vedl přes cizí pozemky a zároveň by šlo o změnu projektu,
který by byl v rozporu s projektem schváleným k získání dotačních
prostředků MZ. Z tlakové kanalizace není třeba mít obavy. Funguje
na mnoha místech města bez komplikací a bez poruch,“ uvedl místostarosta Ivan Šedivý. V současné době probíhá revize projektu
kanalizace pro Kozičín a Lazec. I na tento projekt bude opět podána
žádost o dotaci. „Pokud uspějeme, bude to další krok města Příbram
ke splnění projektu Čistá Litavka,“ dodal I. Šedivý.

Oprava Zámečku - Ernestina

Místostarosta Ivan Šedivý informoval o chystané revitalizaci historické
budovy Zámečku – Ernestina: „S architektem M. Hlaváčkem chystáme
studii a připravujeme žádost o dotaci z Norských fondů. Současně se
připravuje projekt statického zabezpečení budovy a jejího odvodnění.“
Architekt M. Hlaváček má zkušenosti s nejrůznějšími památkovými
objekty. Vlastní realizace revitalizace bude podle slov I. Šedivého trvat
minimálně šest let. Tato historická budova, vyhledávaná především
turisty a návštěvníky města, si jistě pečlivou přípravu i vlastní kvalitní
opravu zaslouží.

Další úspěch divadla

Nominaci na divadelní cenu Thálie má opět příbramské Divadlo
A. Dvořáka. Tentokrát nominaci získala Sabina Laurinová za roli kurtizány
v Dámě s kaméliemi. Režisérem tohoto představení je Milan Schejbal.
„Premiéru tato hra měla v březnu loňského roku. Nominace na Thálii je
dalším výrazným úspěchem příbramského divadla,“ řekl Ivan Šedivý.

Rozpočet na rok 2013

Poslední měsíc roku 2012 a první měsíc roku 2013 patří k období,
ve kterém probíhají intenzivní přípravy rozpočtu. „V současné době je
rozpočet připraven k projednání v radě. Zastupitelé by jej měli projednat
na svém únorovém zasedání. Tvorba rozpočtu tentokrát skutečně nebyla
vůbec jednoduchá vzhledem k celkové ekonomické situaci v našem státě.
Prioritou rozpočtu 2013 je realizace všech akcí, na které se podařilo získat
dotační prostředky. To se týká především devíti školských objektů (osm
mateřských škol a ZUŠ A. Dvořáka). Zateplení je skutečně velkým plusem
do budoucna,“ uvedl I. Šedivý, který je každoročně hlavním garantem
tvorby rozpočtu. „Vyhodnocením tří již zateplených objektů byla jednoznačně prokázána výrazná úspora v nákladech na vytápění, a to 35 – 38
procent. Realizací dalších objektů bychom tedy skutečně hodně ušetřili,“
doplnil místostarostu Ing. Molnár. „Zateplení školských objektů bychom
se chtěli věnovat i následujících letech. Postupně chceme zateplit všechna
školská zařízení v majetku města. Snad ještě informaci doplním:
“Rozpočet roku 2012 skončil přebytkem ve výši 20 milionů korun!“ dodal
místostarosta Ivan Šedivý.

Tříkrálový průvod

Již jedenáctiletou tradici má za sebou Tříkrálový průvod v Příbrami.
„I když tentokrát tato akce probíhala v neděli, a měli jsme tedy trošku
obavy, že moc návštěvníků nepřijde, opak byl pravdou. Spousta lidí se
shromáždila již před budovou radnice, odkud průvod vycházel. V Pražské
ulici už bylo úplně plno. Je to bezesporu krásná akce a tak velká účast mě
mile překvapila. Tříkrálový průvod tradičně provázela Tříkrálová sbírka,“
informoval uvolněný radní Ing. Juraj Molnár.

Nová vedoucí odboru

Novou vedoucí má od 1. ledna odbor školství, kultury, sportu a informačních služeb. “Ing. Lea Enenkelová prošla na konci loňského roku
výběrovým řízením a nyní se seznamuje s chodem odboru a pomalu
začíná koncipovat svůj pohled na jeho řízení,“ řekl J. Molnár.

Publikace o italských vysídlencích

Vydání publikace o italských vysídlencích z Valle Di Ledro na Příbramsku
chystá u příležitosti stého výročí Společnost přátel Valle Di Ledro a Italský institut v Praze. Místostarostu Václava Černého při této příležitosti
navštívil knínský starosta T. Havlíček. „K této publikaci se nyní shromažďují nejrůznější podklady. Starosta Nového Knína v této problematice
již dlouho spolupracuje a zprostředkovává kontakty mezi našimi městy.
Příbram se na vydání knihy bude i finančně podílet,“ uvedl Václav Černý.

Mistrovství ČR v krasobruslení

Mistrovství České republiky v krasobruslení se bude podle informace
V. Černého konat ve dnech 1. – 3. února na Zimním stadionu Příbram.
„Přípravy na tuto sportovní událost v těchto dnech vrcholí. Ve spolupráci
s bruslařským svazem chystáme halu i ubytování. Město Příbram tuto
akci podpoří i finančně. K tomu, aby tato akce byla právě u nás, přispěly
i vynikající výsledky příbramských krasobruslařů. Věřím, že tuto mimořádnou
sportovní událost podpoří i příbramská veřejnost.“

V Altöttingu po osmi letech

V závěru loňského roku obdrželo město Příbram od svého partnerského města Altötting pozvánku na slavnostní otevření kulturního
a kongresového centra. „Začátek naší spolupráce s tímto německým
partnerem se datuje od roku 1994 a od roku 1995, kdy se tady stal
starostou Herbert Hofauer, se spolupráce hodně rozvíjela,“ uvedl radní
J. Molnár, který se letošního otevření kulturního centra společně s místostarostou V. Černým, zúčastnil. Starosta Hofauer je každoročně
pravidelným návštěvníkem slavnostního zahájení Hudebního festivalu
Antonína Dvořáka a pozvání od obou představitelů města Příbram
dostal i na letošní ročník. „Nové kulturní centrum v Altöttingu bylo
postaveno za podpory Evropské unie. Centrum je postaveno v samém
centru města a zajímavostí je, že pozemky na tuto stavbu darovali městu
soukromí vlastníci,“ řekl V. Černý. Ing. Molnár připomněl, že města
Altötting i Příbram jsou zapojena do společného projektu Středoevropská poutní místa. Každoročním výstupem této spolupráce je
vydávání nástěnného kalendáře. Garantem je polské město Lešnica.

Příbramští ostrostřelci

Diplomová práce studenta Jana Šíbla o historii příbramských
ostrostřelců byla podnětem k založení skupinky nadšenců, kteří se
tomuto koníčku začali věnovat. Oblastní archiv Příbram připravil na toto
téma velice zajímavou přednášku, na které se zájemci mohli seznámit
s historií tohoto spolku na Příbramsku. „Ostrostřelce bychom v dnešní
době mohli nazvat domobranou města,“ uvedl radní Molnár a pokračoval:
„Ostrostřelci sloužili k obraně městských hradeb. Tuto tradici se nyní snaží
několik nadšenců obnovit právě u nás. V současné době pracujeme
na stanovách sdružení a na jeho registraci. Podobných spolků je v České
republice asi osm. Probíhá mezi nimi třeba soutěž o krále ostrostřelců
a nedávno se uskutečnilo velké setkání ostrostřelců v Belgii.“

Podbrdský motoráček

Místostarosta I. Šedivý jednal se zástupcem Klubu železničních cestovatelů B. Augustou. Tématem jejich rozhovoru byl provoz výletního
vlaku, který i v letošní turistické sezoně bude jezdit naším regionem.
Jedná se o Podbrdský motoráček, který bude u nás mít již svoji pátou
sezonu. Motoráček začíná provoz na začátku června a končí na konci
září. „Historickým vláčkem se turisté mohou vydat ráno z Karlštejna, dojet
až do Příbrami. Tady si lze prohlédnout Hornické muzeum, strávit příjemný
den v Příbrami a kolem druhé hodiny odpoledne jede motoráček zpět,“
informoval I. Šedivý. V současné době probíhají další jednání
o možnosti prodloužit trať až do jihočeského Písku. Podle informací
B. Augusty patří Podbrdský motoráček k nejvíce využívaným, dokonce
počtem návštěvníků předčí i vyhlášený Posázavský pacifik.
jk, as

P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
JAN KANTOR
ZVANÝ STARÝ
ILUMINÁTOR
? - 1582
V minulém díle našeho vyprávění jsme uzavřeli slíbenou

řadu deseti medailónků příbramských spisovatelů novější
doby. Nyní se opět vrátíme proti proudu času do doby,
ve které jsme přerušili chronologické vyprávění o dějinách
města na příkladu různých osobností. Situaci nám
komplikuje to, že když se naše město stalo v roce 1579
královským, přestaly se zde vyskytovat osoby, o kterých se
dochovalo dostatečné množství historických faktů,
na jejichž základě lze napsat alespoň krátký příběh.
O většině tehdejších obyvatel našeho města, včetně těch
mocných a důležitých, totiž v nejlepším případě víme
jejich jméno, povolání, vlastnictví nemovitosti a jen velmi
výjimečně ještě něco navíc.
Příbram koncem 16. století prožívala krátkou dobu
prosperity, dařilo se městu, řemeslům, korporacím i jednotlivcům. Není proto divu, že měšťané chtěli dát své
vzrůstající bohatství na odiv. Zdejší literátské bratrstvo,
soubor pro pěstování duchovního zpěvu při bohoslužbách (tehdy kališnických), si proto nechalo na vlastní
náklady pořídit tři bohatě zdobené graduály, liturgické
knihy s notovým záznamem bohoslužebných písní. Jejich
výrobu zadala jednomu z nejvýznamnějších iluminátorů
té doby v Českých zemích, Janu Kantorovi, zvanému Starý.
Všechny tři se dochovaly do současnosti a jsou uloženy
v Hornickém muzeu Příbram.
Jan Kantor, příjmím Starý, byl měšťanem Nového města
Pražského, kde se živil tím, že měl dílnu, jakousi manufakturu na výrobu liturgických knih. Spolu se svými pomocníky je psal a iluminoval (zdobil). Svou dílnu měl poblíž
kostela sv. Štěpána, tedy jižně od horní části Václavského
náměstí. Kantorovy kancionály, stejně tak i jeho současníků, jsou technicky na vysoké úrovni, ale mezi odborníky
jsou považovány, oproti dílům starším, za průměrné. Ani
o Janu Kantorovi mnoho životopisných údajů neznáme,
víme jen, že zemřel na mor v roce 1582, jeho vdova se
jmenovala Magdalena a byla živa ještě roku 1588. Z jeho
dalších prací je dnes známý kancionál novoměstských
řezníků z roku 1567, malostranský graduál z roku 1572,
velký mladoboleslavský kancionál, graduál novoměstských řezníků z roku 1574, kancionál pro Svatohavelskou
čtvrť v Praze z roku 1756. Po dvou letech poté byl
dokončen dvoudílný graduál pro kostel v Lomnici.
Příbramská práce je jeho poslední známá a pochází z roku
1582, tedy z roku jeho smrti. Mnoho dat tedy o Kantorovi
neznáme, ale do našich časů se dochovala mistrova podoba,
a sice v mladoboleslavském kancionálu, což je naopak
velmi výjimečné.
Nejzdobnější příbramský graduál je považován za jednu
z Kantorových nejlepších prací. Odborné veřejnosti je
znám již dlouho, byl např. vystaven na Národopisné
výstavě Českoslovanské v Praze v roce 1892, kde se těšil
zaslouženému zájmu. Graduál je zdoben mnoha výjevy
a ornamenty. Každá stránka v něm je spojena s osobou,
která na výrobu knihy přispěla, dnes bychom řekli
se sponzorem. Zřejmě nejvýznamnějším z nich byl Lazar
Ercker ze Schreckenfelsu, tehdy nejvyšší perkmistr
království Českého, jehož znak celý rukopis uvádí. Pouze
díky příbramskému graduálu dokonce víme i o smrti jeho
výrobce, neboť obsahuje památný zápis, v němž se
doslova píše: „téhož léta (1582) Jan Kantor Starý, tak řečený,
měštěnín nového města pražského, kterýž tuto knihu
spisoval, v sobotu ante Letare život svůj dokonal. Item též ten
dobrý člověk, kterýž tuto knihu vázal.“
Daniel Doležal

ÚNOROVÉ

KALENDÁRIUM

2. 2. 2003

byla otevřena příbramská
Tržnice (u potoka).

4. 2. 1933

města Příbramě.

13. 2. 1873

byla březohorská škola
rozšířena o dvě třídy na
celkem osm.

při hasičském bále u Beranů
na Zdaboři vypukl požár kůlny
se senem, který byl záhy plesajícími hasiči zlikvidován.
Asi hodinu po uhašení se
dostavil březohorský sbor
hasičů.

14. 2. 1933

6. 2. 1553

se v Lounech narodil
Jaroslav Vrchlický, český
spisovatel,
který
měl
k Příbrami vřelý vztah.

Eliška Vythová koupila dům
v Příbrami na Staré rychtě nejstarší písemná známka
o budově bývalé rychty, která
stávala v místech, kde dnes
stojí bývalý OV KSČ.

7. 2. 1913

Francouzský odbor Měšťanské besedy v Příbrami pořádal
ustavují schůzi.

9. 2. 1933

bylo možné vzhledem k mírné
zimě zahájit orbu v okolí

v Příbrami přednášel P. Albert
Florián o misijích v Africe.

17. 2. 1853
25. 2. 1993

byl na příbramském hřbitově
odhalen památník obětem
komunismu.

26. 2. 1963

se v estrádním sále kulturního domu konal aktiv
(něco mezi školením a manifestací) řidičů motorových
vozidel.

Daniel Doležal
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sbírky 050016-0523967309/0800,
Svatévysoká
Hoře ajižvzhledem
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Přejeme
hodně
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k
již
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a inspirace
do jeho nelehké
služby.
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úřadu Středočeského
a komorní orchestr.
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finanční
podpory
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Kč Svatou
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Prosíme
o pomoc
480
DMS. Zaletech
Vaši štědrost
velice děkujeme!
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dostavbě
Svatohorských
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ve Svatohorském
poutním svatohorské
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v krásném prostoru
baziPOSTNÍ
DUCHOVNÍ
ně 10:00
– 15:00 občana
nebo naPříbrami
www.svata-hora.cz.
Za
finanční
podpory OBNOVA
Ministerstva kultury částkou liky!
Od každého
uvítáme i každou
V sobotu 24. března od 9 hodin proběhne ve svato- Aktuality o stavbě varhan: www.svata-hora.cz/varhany
cca
2 500bazilice
000,- KčPostní
byla postavena
inspiraci
či připomínku
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matice@svata-hora.cz.
do horního ambitu ke vchodu do kaple sv. Ignáce. sepsání grantových žádostí, možnost propagace, ... )
Nový bezbariérový přístup je určen všem lidem, pro dostavbu svatohorských varhan. Za veškerou
Podpora
obnovy
kulturních
památek
r. 2012
kteří
mají problémy
s mobilitou,
a také rodičům
pomocvpředem
děkujeme!
sMěstský
kočárky.úřad Příbram, odbor koncepce a rozvoje, oddělení památkové péče, oznamuje vyhlášení programu Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (dále jen „Program“).
Popeleční
Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování
a obnovu středa
kulturních památek, které se nalézají mimo
Schůzka
s varhanářem
Šlajchem
Období
čtyřicetidenního
přípravy
Velikopamátkové
rezervace a zóny,
nejsou národními kulturními
památkami
a nejsou vepůstu,
vlastnictví
Českénarepubliky.
vlastníka
je 10na
% zSvaté
nákladů,
k nimž
se váže poskytnutý
Příspěvek
z Programu
nelze
VMinimální
pátek 11.podíl
ledna
proběhla
Hoře
schůzka
noce, začínápříspěvek.
letos 13. února
Popeleční
středou,
připoskytkteré
nout, Matice
jestliže byl
na stejnousakci
ve stejnémVladimírem
roce poskytnutsejiný
příspěvek
z ostatních
programů
kultury
členů
svatohorské
varhanářem
uděluje
tzv. popelec.
Tento
symbolMinisterstva
pokání a pokory
v oblasti památkové péče.
Šlajchem,
který ve své
dílněvlastníka
v Borovanech
u Českých
bude udělován
při bohoslužbách
v 7,příspěvek
9 a 17 hodin.
Součástí finančního
podílu
může být
příspěvek poskytnutý
z rozpočtu
obce nebo kraje,
nadací
Budějovic
staví
nové
velké
varhany
pro
svatohornebo jiných subjektů. Další informace naleznete v Zásadách,Více
jejichž
součástí jeotaké
formulář žádosti.
informací
bohoslužbách,
kulturních a osskou
baziliku.
Pan Vladimír
stav
Pro území
správního
obvodu Šlajch
obce s konstatoval
rozšířenou působností
Příbram byla určena celková částka finanční podpory
akcích:
Římskokatolická
786hotových
000,- Kč. Zájemci
o finanční
podávattatních
žádosti osobně
nebo poštou
na předepsanémfarnost
formuláři
již
součástí
varhanpodporu
a pracímohou
na svatou
kostela
Nanebevzetí
Panny
Marie
Příbram
na
odbor
koncepce
a
rozvoje,
oddělení
památkové
péče,
Městský
úřad
Příbram,
Tyršova
108,
261 01
Příbram -I,
horských varhanách. V dílně tedy již stojí dřevěná
do 30. 4. 2012 a přiloží všechny povinné přílohy.
Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 80 Příbram,
varhanní
Kronwerk,
Kontaktnískříň
osoba:(Haupwerk,
Mgr. Jiří Schmidt,
tel.: 318Positiv),
402 300,jsou
e-mail: jiri.schmidt@pribram-city.cz.
vyhotoveny všechny dřevěné píšťaly, vnitřní tel. +420 318 429 930, e-mail: basilica@svatasoučásti varhanní traktury (hřídele, ventily, hora.cz, v sakristii na Svaté Hoře každodenně
vzdušnice) a veškeré měchy pro budoucí varhany. 6:30 – 18:00, ve Svatohorském poutním muzeu
Za toto vše bylo zatím zaplaceno cca 5 500 000 Kč každodenně 9:00 – 17:00 nebo na www.svata(tj. cca. 38 % z celkové sumy) z darů dárců jed- hora.cz.

Příbramští občánci narození v lednu a únoru
Příbramští občánci narození v prosinci a lednu
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Vážení čtenáři Kahanu,
OHK Příbram v průběhu ledna
a února uskutečnila šest seminářů,
o kterých jste již byli informováni.
Vážení čtenáři Kahanu,
Na jaro 2012 připravujeme
opět velký
ze kterých
každý
v průběhu
lednabalíček
2013 seakcí,
uskutečnily
již si
třisnad
semináře
vybere to své.
ke změnám zákonů platných k 1. 1. 2013, a to:
Nyní poskytnu krátký„Nemocenské
přehled a postupně
se budu
k jednotlivým
akcím
pojištění
a pojistné
na sociální
vracet podrobněji.
zabezpečení
k 1. 1. 2013“- přednášející JUDr. František Vlasák z MPSV; „Novela zákona
o5.DPH
od 2012
1. 1. –2013“Jana nikoliv
Bakovská,
metodik daně
z přidanéTohodnoty
března
„Právopřednášející
pro obchodníky
obchodníci
pro právníky“.
je první
zzKrajského
finančního
úřadu
pro Středočeský
změnyprincipy
pracovního
řady seminářů,
který má
účastníky
seznámit s kraj;
těmi „Zásadní
nejzákladnějšími
právapráva
a jeho
apraktickými
zákoníku práce
od 1.
a aplikační
předchozích
změnado
práce persodopady,
tj. 1.
asi2013
budeme
bourat dopady
mýty a chybné
(byť zažité
oblíbené)
omyly.
nalisty,
včetně
řešenípovede
švarcsystému“
– přednášející
JUDr.
Pavel rozhodce
Říčka, advokát.
Interaktivní
seminář
náš člen pan
Mgr. Vladimír
Syruček,
AD HOC. Seminář
je vhodný zvláště na obchodníky a podnikatele. Pro členy OHK Příbram je seminář zdarma.
Na únor a březen 2013 připravujeme další vzdělávací akce.
března
2012
– „ Znalecký
jaká jsou
přání
zadavatelůIng.
a jaká
je Dvořák,
realita“7.15.
února
2013
– „Daň
z příjmu posudek,
a další zákony
2013“
– přednášející
Václav
přednáší
soudníaznalec
David Kaftan
daňový
poradce
certifikovaný
účetní.a seminář by měl být veden v podobném duchu jako
ten předchozí.
Členovénovelou
OHK Příbram
opět vstup
bezplatnou
poplatku.
Lektor
se bude zabývat
zákonamají
o daních
z příjmů
od roku 2013 a novinkami
března
2012 – „Novela
zákona o veřejných
platná od
1. 4. 2012“.
Připravov29.
dalších
zákonech
jako je účetnictví,
sociální a zakázkách
zdravotní pojištění,
zákoník
práce,
zákon
ovaná
zaměstnanosti
a samozřejmě
nebudou od
chybět
příklady
z praxe.
novela, která
má nabýt účinnosti
1. dubna
2012,
představuje významnou změnu
5.tohoto
března
2013od– jeho
„Novela
stavebního
zákona“
- přednášející
JUDr.
Václava
Koukalová,
zákona
schválení
v roce 2006.
Mnohé
z těchto změn
budou
vyžadovat
zásahy
členka
České společnosti
pro stavební
právo.
Výklad bude
zaměřen
zejména nazměnami
změny
do zaběhlých
postupů zadavatelů.
Seminář
účastníky
seznámí
s připravovanými
stavebního
a napraktickou
další praktické
problémy.
s důrazemzákona
na jejich
aplikaci
a uvedení do praxe. Lektorem semináře bude
17.
března
2013
–
„Jak
koupit
nebo
dobře
prodat firmu“s Michaelem Rostockem
Mgr. Pavel Říčka, který nám přednáší i Zákoník
práce.
Poplarem a Liborem Knappekem. V první části se přednášející budou zabývat důvody
12.
dubna
2012
–
„
Typologický
workshop
MBTI“
podtitulem
„Poznej
sebe
prodeje firmy, časovými rámci a dokumentací procesu, rolísprávník
i majitelů
a jak sesám
vyhnout
a naučte se
lépe rozumět
těm,bude
kteřízaměřena
jsou kolem
– Agentura
obvyklým
chybám.
Druhá část
navás“
oceňování
firemSignum
– teorií–i Kateřina
praxí. Kryllová.
18. dubna
2012 – „Shromáždění
Příbram“
v příbramské
Sokolovně.
Programy
k jednotlivým
seminářůmdelegátů
nalezneteOHK
postupně
na našich
webových
stránkách.
20. dubna 2012 - „DPH v příkladech“ – Ing. Václav Dvořák.
Dne
17. února
2013 oslaví
příbramská
Okresní
hospodářská
komora dvacet let
S dalšími
připravovanými
akcemi
Vás seznámíme
v příštím
čísle.
od svého vzniku. Tomuto výročí budeme věnovat i 11. Podnikatelský ples, který se
uskuteční
23. vrátila
února vk Podnikatelskému
příbramské Sokolovně.
Teď bych vsesobotu
ještě ráda
plesu. Je připraven opět bohatý program,
jak
na 2012
tomtojsme
plesesizvykem.
11.bývá
února
na konto Podnikatelského plesu připsali již desítku. Podnikatelský
Od
welcomdrinku Vás
swingová
jazzová Organizátory
kapela SUNDAY
ples19,00
patří khodin
jedné při
z nejvýznamnějších
akcí uvítá
plesové
sezóny v aPříbrami.
může
AFTERNOON´S JAZZMAN a od 20,00 hodin po slavnostním zahájení k tanci bude hrát taneční
těšit
přetrvávající
zájem
lidí,
které
se
plesu
zúčastňují
po
všechna
léta
s
železnou
pravidelností.
skupina MIX.
ples
má svou vystoupí
kulturu, atmosféru
a své příznivce.
vše samozřejmě
i díky podVPodnikatelský
průběhu večera
několikrát
Latinskoamerická
skupinaTo
TRADICION
v karnevalových
poře podnikatelských
subjektů, které
tuto akci podporují buď finančně, nebo formou
rytmech
a proběhne i rychloškolička
tance.
pěkných Vás
věcných
darů,taneční
které účastníci
mohou
vyhrát
na základě
slosovatelných
Večerem
provede
mistr Jiří
Dohnal
a těšit
se můžete
na tradičnívstupenek.
slosování
vstupenek
o ještě
hodnotné
ceny.
Tímto bych
jednou
chtěla všem partnerům poděkovat za jejich přízeň.
Nyní
krátce
přiblížím
program letošního plesu. Při uvítacím drinku od 19,00 hodin si účastZe
života
členské
základny:
mohli
jazzovouvýznamnou
a swingovou
v podání
Vníci
tomto
čísleposlechnout
připomenu tradiční
akci muziku
společnosti
ZAT, a. kapely
s., a to SUNDAY
jubilejní
AFTERNOON´S
JAZZMAN.
Pokterý
slavnostním
20 hodin
celý znělo
večer„Rok
hrála
10.
zákaznický den
ZAT, a. s.,
se konalzahájení
dne 16. plesu
lednave
2013
a jeho po
motto
k tanci
hudební
skupina
MIX,
kterou
opět zvláště
po tříleté
odmlce. A rozhodně
ve
znamení
rozvoje.“
Partneři
této
firmyjsme
byli pozvali
informováni
o „Inovačních
procesechto
vstálo
ZAT“ za
a vto.
bloku nazvaném „Inovace v praxi“ se uskutečnily workshopy a prohlídky technologií
Představenstvo
OHK Příbram
na lednovém
schválilo
nové členy od
1.1.2013.
V průběhu večera
diváci mohli
vidět ukázky
standardních
i latinsko-amerických
tanců
Pavlína
– zpravodajský
a publicistický
server
Pribramsko.eu
a noviny
v podáníSvobodová
tanečního páru
Dominik Vodička
s půvabnou
partnerkou
Bárou Bělíkovou.
Příbramsko
Před půlnocíplus
si pak přišli na své obdivovatelé profesionální BMX double show, kterou nám
JUDr.
Dvořák
– advokát
přijel Marek
předvést
Dominik
Nekolný s partnerem a vlastním moderátorem. Rodinnou a přátelskou
Krásné zimní dny Vám přeje
atmosféru dotváří též osobnost pro tančící Příbramáky téměř nepostradatelná, a to taneční
Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram
mistr pan Jiří Dohnal, který celý ples moderuje.
Okresní
hospodářská
komora a informační místo pro podnikatele
Ze života
členské
základny:
Příbram
I -pomocník
Tyršova 106,
Zámeček - Ernestinum,
261SOŠ
01,atel:
627organizuje
784,
„Ruština
jako
v dorozumívání“.
Člen OHK Příbram
SOU318
Dubno
vzdělávací program, jehož cílem je www.ohkpb.cz
rozšíření a prohloubení teoretických znalostí v ruském
jazyce. Je zaměřený na praktické použití jazykových znalostí v konkrétních životních
situacích, jako je seznamování, popis místa, osoby, události, nakupování, psaní obchodní
korespondence, inzerátu.
Program je určen zejména pro podnikatele i zaměstnance, kteří v rámci své profese
komunikují v ruském jazyce, nebo se připravují na zkoušky z ruského jazyka, matkám na MD,
uchazečům o zaměstnání vedených na ÚP. Místem konání bude Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Dubno. Uchazeči musí mít minimálně ukončené základní vzdělání,
a jedná se o kombinované studium s délkou 100 hodin, z toho 24 hodin samostudia.
Termín zahájení je 12. březen 2012. Konzultace budou dvakrát týdně v pondělí a ve středu
odpoledne od 15 hodin v rozsahu čtyř vyučovacích hodin (45 minut). Ukončení studia
se předpokládá na konec května 2012.
V rámci pilotáže tohoto vzdělávacího programu účastníci nehradí náklady spojené s jeho
realizací!
Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram

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

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

Volby kandidátů na členy osadních výborů města Příbram se uskuteční:
v pátek dne 16. března 2012 od 15.00 hodin do 18.00 hodin a
v sobotu dne 17. března 2012 od 9.00 hodin do 12.00 hodin.
Místa konání voleb:
BROD - volební místnost: KLUBOVNA TJ BROD,
BYTÍZ - volební místnost: 1. SčV, a.s. (býv. AQUA), Příbram IX, Novohospodská 93,
JERUSALÉM - volební místnost: JERUSALÉM - BÝVALÁ KLUBOVNA MLÁDEŽE,
JESENICE - volební místnost: JERUSALÉM - BÝVALÁ KLUBOVNA MLÁDEŽE,
KOZIČÍN - volební místnost: RESTAURACE KOZIČÍN, č.p. 57,
LAZEC - volební místnost: KLUBOVNA „U RYBNÍČKU“ V LAZCI,
ZAVRŽICE - volební místnost: HASIČSKÁ ZBROJNICE ZAVRŽICE,
ŽEŽICE - volební místnost: RESTAURACE ŽEŽICE čp. 7.

Akce Knihovny Jana Drdy v únoru 2013

1. Hlasovací
volič v den
konání voleb
ve volební místnosti.
Dne
12. únoralístek
od 17obdrží
hodinoprávněný
se opět setkáme
s poručíkem
Bc. Radovanem
Hladem,
Voliči
bude
umožněno
hlasování
poté,
kdy
prokáže
svou
totožnost
trvalýopobyt
který naváže na svoji lednovou přednášku o Problematice drog. Řečabude
vlivu
podle
průkazu. Každý
se musí
před užíváním,
hlasováním
odebrat
drog
na občanského
společnost, zdravotních
rizicíchvolič
spojených
s jejich
způsobech
do prostoru
prodrogovou
úpravu hlasovacího
lístku, jinak
mu volební komise
léčby,
o lidech,určeného
kteří stojí za
scénou, a o mnohém
dalším.
hlasování
neumožní.
K zajištění
a důstojného
průběhu
hlasování
Dne
19. února
od 17 hodin
nás čeká pořádku
další pokračování
putování
Dějinami
umění
ve
volební
místnosti
je
každý
povinen
uposlechnout
pokynů
předsedy
volební
v podání Mgr. Jany Froňkové. Tentokráte blíže poznáme umělecký směr poloviny
komise.
19.
století – Realismus. Mistrům tohoto umění šlo o objektivní zobrazení
bez přikrášlení, nezatížené klasicistními nebo romantickými ideály. Na první místo
je2.stavěn
rozum.
Poznáme,
že myšlenky
se objevují
odkteří
pravěku
až
Právo volit
kandidáty
na členy
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O T O K R O N I K A

Starosta Ing. Pavel Pikrt přijal na radnici Tři krále, kteří přijeli do Příbrami 6. ledna 2013.

Novoročního setkání se zástupci Integrovaného záchranného systému se za město zúčastnil
starosta Ing. Pavel Pikrt a poděkoval všem za jejich práci.

Starosta Ing. Pavel Pikrt, místostarostové MUDr. Ivan Šedivý a Václav Černý, a radní Ing. Juraj
Molnár se byli podívat, jak postupují práce na rekultivaci haldy pod dolem Vojtěch.

V lednu probíhal zápis do prvních tříd. V Základní škole 28. října 1 se byli podívat starosta
Ing. Pavel Pikrt a radní Ing. Juraj Molnár, který se stará o oblast školství.

Místostarosta MUDr. Ivan Šedivý sledoval průběh rekonstrukce strojovny chladicího zařízení
na Zimním stadionu v Příbrami. Rekonstrukce byla již dokončena, obě haly jsou v provozu.

Václav Černý a Ing. Juraj Molnár byli v německém Altöttingu a zúčastnili se slavnostního otevření
Kulturního a kongresového centra. Na snímku se starostou Herbertem Hofauerem.

Ředitel Divadla A. Dvořáka převzal od starosty Ing. Pavla Pikrta přenosný defibrilátor, který je určen
pro případné použití při akcích pořádaných v divadelních prostorech.

Starosta Ing. Pavel Pikrt, místostarosta Václav Černý a hejtman MVDr. Josef Řihák se jako hosté
zúčastnili výroční valné hromady SDH Březové Hory.
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MĚSTSKÁ

POLICIE

PŘÍBRAM

PŘÍBRAM I, NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 121, TEL. 318 624 245, 156

Dne 9. 1. ve 23.12 hod. kontaktoval telefonicky služebnu
MP Příbram anonymní oznamovatel a uvedl, že v Příbrami IV
leží na chodníku nějaká osoba. Na místo ihned vyjela
hlídka MP. Po příjezdu nalezla na označeném místě muže,
který seděl na zemi a opíral se o dopravní značku.
Na dotaz strážníků 64letý muž uvedl, že upadl na zem,
protože to přehnal s pitím alkoholu, a ani pomocí francouzské hole se mu nedaří vstát. Strážníci tedy pánovi
pomohli na nohy a pak ho převedli přes silnici. Zde se muž
posadil na lavičku v čekárně autobusové zastávky. Hlídka
dále zjistila, že muž není viditelně zraněn a i on sám na
dotaz sdělil, že nemá žádné zdravotní obtíže
a nepožaduje lékařské ošetření. Strážníci mu pomohli
přivolat taxi. Následně poskytli vozidlu taxislužby
doprovod do místa bydliště výše jmenovaného a dohlédli
na to, aby v pořádku dorazil domů.
Dne 11. 1. ve 21.02 hod. oznámil na služebnu MP
Příbram muž, že na náměstí T. G. Masaryka vyrušil tři
mladíky, kteří se snažili vloupat do domu. Uvedl, že
jmenovaní byli nakrátko ostříhaní, na sobě měli tmavé
teplákové soupravy a jeden z nich měl na hlavě kulicha
s vyobrazením anglické vlajky. Dále sdělil, že osoby utíkaly
směrem k obchodnímu centru Uran. Na místo byla ihned
vyslána hlídka MP. Po příjezdu zjistila, že se zde již nachází
rovněž hlídka Policie ČR. Hlídka psovodů MP začala
provádět kontrolu přilehlého okolí – Hořejší Obory, autobusového nádraží a Plzeňské ulice. Strážník, který v té
době prováděl hlídkovou činnost v okolí městského
úřadu, zahlédl osoby, odpovídající popisu oznamovatele,
v Jiráskových sadech. Stálá služba MP prostřednictvím
kamerového systému vyhledala na monitoru shora
uvedené osoby a zjistila, že směřují z Jiráskových sadů
průchodem do Pražské ulice. Dotyční tři mladíci byli
posléze zadrženi v Lázeňské ulici. Jejich ztotožněním bylo
zjištěno, že se jedná o muže ve věku 24, 26 a 34 let.
Strážníci následně přivolali na místo hlídku policie, které
celou věc předali ke konání dalšího vyšetřování.
Dne 14. 1. v 01.10 hod. v průběhu pravidelné hlídkové
činnosti zahlédli strážníci MP na schodech vedle ubytovny
Horník ležícího muže. Jmenovaný byl pod vlivem alkoholu

a na hlavě měl krvácející tržnou ránu. Hlídka tedy poskytla
muži první pomoc. Následným ztotožněním dotyčného
strážníci zjistili, že jde o 62letého muže. Hlídka dále
přivolala záchrannou zdravotnickou službu, která muže
převezla do nemocnice na ošetření. V 01.50 hod. kontaktoval telefonicky služebnu MP zaměstnanec urgentního
příjmu nemocnice v Příbrami a žádal o doprovod
při transportu tohoto muže do protialkoholní záchytné
stanice. Do nemocnice se neprodleně dostavila hlídka MP
a po umístění muže na záchytnou stanici se vrátila
k plnění dalších pracovních povinností.
Dne 15. 1. v 19.30 hod. oznámil telefonicky na služebnu
MP Příbram strážník MP, toho času mimo službu, že
v Jiráskových sadech vylepují dva mladíci nějaký plakát.
Operační MP podle popisu sledoval obě osoby prostřednictvím kamerového systému a určoval jejich polohu
hlídkám MP, které byly na místo neprodleně vyslány. Obě
dvoučlenné hlídky dostihly mladíky v horní části Pražské
ulice, v místech u cukrárny. Strážníci zahlédli, že jeden
z mladíků odhazuje do koše plechovku s lepidlem,
přičemž v ruce ještě držel štětec. Ztotožněním jmenovaných bylo zjištěno, že se jedná o mladíky ve věku
19 let. Na dotaz strážníků uvedli, že doposud vylepili
pouze šest plakátů. Hlídka osoby poučila o postupu
při řešení přestupku a poté oba mladíci přislíbili, že všechny
plakáty okamžitě odstraní a v dalším vylepování nebudou
pokračovat. Následně strážníci provedli kontrolu míst, kde
byly původně plakáty vylepeny, a zjistili, že mladíci
skutečně plakáty odstranili.
Dne 16. 1. v 04.00 hod. oznámila na tísňovou linku MP
žena, že v ulici Pod Haldou leží na sněhu nějaká osoba.
Na místo ihned vyjela hlídka MP. Po příjezdu na uvedeném místě nalezla 71letého muže. Jmenovaný byl
promrzlý a stěžoval si na bolesti žaludku. Protože výše
uvedený muž byl před příjezdem hlídky v bezvědomí,
přivolali strážníci záchrannou zdravotnickou službu. Poté
dotyčného předali do péče zdravotníků a pokračovali
v další činnosti.
JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

Nový systém ochrany a identifikace majetku
V návaznosti na odborný seminář pro veřejnost k zabezpečení majetku, který se konal ve středu 7. listopadu 2012
v jednacím sále města Příbram na náměstí T. G. Masaryka,
bych Vás rád blíže seznámil s novinkou, která byla na semináři prezentována. Zmiňovanou novinkou v České
republice jsou výrobky SelectaDNA britské společnosti
Selectamark, z nichž většina obsahuje syntetickou DNA.
Jedná se o systém forenzního značení, unikátní systém
ochrany a identifikace majetku. Tento systém umožňuje
snadnou a nezpochybnitelnou identifikaci majitele
odcizených předmětů a současně i nepochybnou identifikaci pachatele a jeho spojení s místem činu.
Podle policejních statistik z Velké Británie, kde systém
vznikl, snižuje tento systém pravděpodobnost vloupání
až o 85 % a krádeží motorových vozidel a kol o 60 %.
O tom, že se jedná o správnou věc, která může zlepšit
bezpečnost, hovoří i pracovníci prevence kriminality
Ministerstva vnitra ČR na svých internetových stránkách
http://www.mvcr.cz/clanek/nove-moznosti-priforenznim-oznacovani-majetku.aspx.
Všechny výrobky, s výjimkou produktu SelectaDNA Trace,
obsahují syntetickou DNA. Výrobky na bázi syntetické
DNA nabízí dvě varianty použití: snadnou aplikaci forenzního značení jednotlivých předmětů, nebo nástražný
sprejový systém pro označování pachatelů trestné činnosti.
Systém je doplněn bezplatnou registrací v mezinárodní
bezpečnostní databázi a provedená forenzní analýza dává
možnost identifikace skutečného majitele předmětu
(nebo pachatele, v případě sprejového systému) v kombinaci se silným preventivním účinkem.
Každá souprava nebo balení obsahuje zdraví neškodnou
látku s jedinečným DNA kódem. Látku lze vidět pouze
pod UV lampou. Po odebrání vzorku SelectaDNA je tento
podroben forenzní analýze, a tím naprosto nezpochybnitelně lze prokázat, ze kterého místa trestného činu
předmět nebo pachatel pocházejí. Produktová řada
SelectaDNA byla vyvinuta tak, aby byla využitelná
ve všech formách kriminality.
Umístění výstražných cedulí, štítků na okna a samolepek
na jednotlivé předměty odrazuje potenciální lupiče
a zloděje, neboť si uvědomují, že pomocí nové technologie mohou být snáze usvědčeni. Vědí, že policie v rámci
svých běžných postupů zkoumá odcizený majetek
a pachatele trestných činů, zda se na nich nenacházejí
jakékoliv stopy, včetně SelectaDNA.

Jaké jsou produkty se syntetickou DNA?
SelectaDNA roztok je ideální pro použití v domácnostech nebo kancelářích či dílnách. Je možné jej aplikovat
na televize, mobily, notebooky, obrazy, trezory, kola,
motorová vozidla, cenný nábytek, plastiky, obrazy, stroje,
náhradní díly atd.
SelectaDNA gel je určený jako nástrahový systém

pro použití v interiérech, ideální pro použití v domě nebo
kancelářích a může být aplikován na parapety oken, kliky
na dveřích a oknech, trezory atd.
SelectaDNA mast je použitelná v exteriérech např.
na měděné okapy, trubky, kabely apod.
SelectaDNA sprej je používaný k jedinečné identifikaci
pachatelů trestné činnosti. Je určen pro použití v maloobchodních prodejnách, bankách, klenotnictvích, skladech,
na benzinových čerpacích stanicích, ve školách a v dalších
prostorách k ochraně cenných zásob a majetku. Na vstupních bodech objektů mohou být připevněny různé
hlavice „SelectaDNA Intruder Spray“, přičemž při aktivaci
je na pachatele rozprašován roztok SelectaDNA.
SelectaDNA Trace neobsahuje syntetickou DNA, ale
odolné keramické mikrotečky, které jsou okamžitě čitelné
mikroskopem nebo speciálním scannerem.
Jen pár důvodů, proč je to tak efektivní:
- po vyschnutí není označení viditelné pouhým okem, ale
pouze pod nasvícením pomocí UV lampy,
- dává všem typům majetku a předmětů její vlastní
unikátní DNA,
- všechna data jsou držena v bezpečné a osvědčené
mezinárodní databázi s policejním přístupem,
- molekulární zámek zabraňuje neautorizovanému vstupu
nebo kopírování,
- látka zůstává schovaná ve štěrbinkách na povrchu
každého předmětu,
- identifikace může být dosažena již z nepatrných stop,
- SelectaDNA může sloužit jako nezpochybnitelný důkaz
před soudem,
- osvědčeně odrazuje, redukuje a eliminuje vloupání
a krádeže,
- varovné štítky a upozornění informují zloděje, že majetek
je „chráněn DNA”, je tedy pro potenciálního zloděje
bezvýznamný z pohledu jeho možného zpeněžení, neboť
výrazně snižuje možnost legalizace odcizeného předmětu,
- zvyšuje riziko zatčení zločinců a pomáhá předcházet
budoucím vloupáním a podstatným způsobem snižuje
příležitost k páchání zejména majetkové trestné činnosti.
Závěrem je možné konstatovat, že forenzní značení
majetku se již osvědčilo v zemích Evropské unie, kde
funguje řadu let. Na českém trhu se jedná o novinku v prevenci kriminality. Forenzní označování předmětů má
za sebou pilotní projekt v podobě označení kulturních
památek ve Zlínském kraji. Velký zájem vyvolala popisovaná novinka rovněž mezi návštěvníky mezinárodního
veletrhu zabezpečení a požární ochrany Pragoalarm
v červnu letošního roku, kde byla SelectaDNA prezentována na stánku Ministerstva vnitra a Policie ČR.
Více informací se můžete dozvědět na internetových
stránkách www.selectadna.cz.

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY

Informace z jednání pracovní skupiny prevence kriminality
V úterý 8. ledna se sešla pracovní skupina prevence kriminality města Příbram,
která je poradním orgánem Rady města, a to v obměněném složení. Hejtmana
MVDr. Řiháka jsem jako nově zvolený starosta nahradil osobně a zároveň jsem byl
Radou města jmenován předsedou pracovní skupiny. Rada města současně
jmenovala za člena pracovní skupiny Ing. Juraje Molnára, v jehož gesci je mimo jiné
i oblast školství.
Jedním z témat byla i aktuální bezpečnostní situace ve městě, o které informoval
zástupce Policie ČR npor. Bc. Michal Volf, vedoucí obvodního oddělení. Pan Volf
přítomným sdělil, že přestože ještě policie nemá v současné době uzavřené
statistiky za rok 2012, je zřejmé, že oproti předchozímu roku došlo v Příbrami
k mírnému nárůstu počtu evidovaných trestných činů.
Dle sdělení policie jsou v současné době v Příbrami nejvíce vykrádány sklepy
a sklepní kóje. Prezidentská amnestie se zatím nijak na zvýšení trestné činnosti
v Příbrami neprojevuje, ale dá se předpokládat, že v průběhu roku k určitému
nárůstu především majetkové trestné činnosti může dojít. V rámci celé pracovní
skupiny jsme se shodli, že by bylo vhodné, aby občané ještě více věnovali
pozornost ochraně a zabezpečení svého majetku. Tímto chci připomenout všem
občanům, aby využili všechny dostupné možnosti k větší ochraně svého majetku.
Dále se pracovní skupina prevence kriminality zabývala Městským programem
prevence kriminality na rok 2013. Manažer prevence kriminality po konzultaci
s pracovníky Odboru prevence kriminality MV ČR navrhl na základě bezpečnostní
analýzy zařadit do Městského programu na letošní rok 5 projektů, na jejichž
realizaci budeme žádat státní dotaci.
Jeden z projektů bude z oblasti situační prevence, další čtyři z oblasti sociální
prevence. Projekty jsou zaměřeny na eliminaci kriminálně-rizikových jevů, na omezování příležitostí k páchání trestné činnosti a na informování občanů o legálních
možnostech ochrany před trestnou činností. Cílem těchto projektů je snížit především
majetkovou trestnou činnost a zvýšit subjektivní pocit bezpečí občanů města.
Radnici navštívili pracovníci Odboru prevence kriminality
Ve středu 16. ledna jsem přijal na radnici zástupce Odboru prevence kriminality MV ČR
(dále jen OPK). Společně se zástupcem ředitelky tohoto odboru Mgr. Radkem
Jiránkem do Příbrami přijel i konzultant pro Středočeský kraj Mgr. Adolf Polák.
Při společném hodinovém jednání za účasti manažera prevence kriminality
JUDr. Fáry jsme se podrobně věnovali aktivitám města v oblasti prevence kriminality.
Pracovníci OPK se velice pochvalně vyjádřili k činnosti města v oblasti snižování
míry a závažnosti trestné činnosti. Zároveň ocenili náš aktivní přístup k podávání
žádostí o dotace na jednotlivé preventivní projekty. Město Příbram od roku 2008
z dotačních prostředků zrealizovalo 29 projektů, na které obdrželo finanční částku
dosahující částku 4 mil. Kč. Současně vyzdvihli skutečnost, že město je unikátní
v úspěšnosti podpořených projektů, která dosahuje 97 %.
Další část jednání byla věnována aktuálním problémům v oblasti bezpečnosti
ve městě a možnostech jejich řešení. Pracovníci ministerstva považují po velmi
úspěšném období, kdy se nám podařilo trestnou činnost snižovat v desítkách
procent, mírný nárůst v roce 2011 a 2012 za zcela přiměřený. Shodli jsme se, že
některé kriminogenní faktory, které právě k tomuto nárůstu přispívají, město může
velice špatně ovlivnit. Jedná se například o zvyšující se nezaměstnanost ovlivněnou
celosvětovou hospodářskou krizí, přibývající počet občanů s velmi nízkými nebo
žádnými příjmy, nedostatečnou kontrolou způsobu trávení volného času dětí
ze strany rodičů apod. Město Příbram chce na současnou bezpečnostní situaci
reagovat prostřednictvím Městského programu prevence kriminality na rok 2013
a společně jsme zkonzultovali do něho navržené projekty.

Ing. Pavel Pikrt

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM

Dobrovolníkem může být kdokoliv z vás...
Když se řekne slovo dobrovolník, většina lidí si za tím představí zdravotního klauna v nemocnici na dětském oddělení. Ale dobrovolník v domově důchodců?
Ne, nepředstavujte si mě s červeným klaunským nosem mezi invalidními vozíky.
Představte si mě v červeném tričku s nápisem Dobrovolník. Sedím u lůžka na jednom z pokojů
a přemýšlím, jak nejlépe využít hodinu času, kterou jsem se rozhodla věnovat druhému člověku.
Nejsou to jen opuštění lidé. Mají rodiny, děti a vnoučata, kteří je chodí navštěvovat, přesto Vám
dovolí, abyste s nimi pobývali a někdy i dají najevo, že jsou za Vaši společnost rádi. Ale nečekejte,
že se dočkáte vděku vždy. Z mé zkušenosti je to spíše výjimka. Naopak někdy máte sami ze sebe
pocit, že se hodinu snažíte navázat konverzaci a stejně jde o dva monology, které se nikde
neprotnou.
Nebo máte pocit, že jste jedno velké ucho, které rádo pojme cizí starosti, vracíte se domů
s uspokojením, že se někomu ulevilo, když se Vám svěřil, a nakonec zjistíte, že při příští návštěvě
se dozvíte totéž, protože si dotyčný vůbec nepamatuje, že si vám postěžoval už minule, a tudíž
pocit úlevy nemohl zažít na dlouho.
Představte si mě v červeném tričku, jak sedím u stolu, kde čísi babička svačí. Před chvílí ji
sestřička posadila na vozík. Jde jí to těžce. Ráda jí podám hrnek, čaj, nůž a čekám, až ten pro ni
obtížný úkol s názvem “svačina” zvládne. Do toho prohodíme pár slov, ale ne moc, protože by se
mohla zakuckat. Po svačině můžeme jít ven na zahradu. Do té doby pěkné počasí se najednou
zkazí, a tak se za chvíli obrátíme a zase jdeme nazpátek. Nadšení střídá zklamání. Jedeme
po chodbě a míjíme ty soběstačnější klienty, kteří jezdí na vozíku sami, či dokonce chodí.
Ta “moje” babička zatím nikdy neměla náladu si s někým povídat a dnes najednou chce zavézt
k té paní, která sedí u rybiček. Konverzace sice vázne, ale je to pokrok! Má zájem o lidi!
Představte si mě bez červeného trička. Normální ženská, doma dvě děti, starosti v práci. Přesto
mě občas zahřeje u srdce, že jsem možná přispěla k tomu, že se někdo na chvilku cítil lépe, že se
mu ulevilo, že zažil pocit, kdy se člověk na něco těší, že vystoupil ze své schránky a zase se začal
bavit s lidmi.
Jana, dobrovolnictví se věnuje od roku 2012
Na stránkách “Zpravodaje” budou pravidelně vycházet příběhy (nejen našich) dobrovolníků
a informace o dobrovolnictví samotném.
Zájemci o dobrovolnickou službu mě mohou kontaktovat kdykoliv.
Petra Michvocíková, Dis.
koordinátorka Dobrovolnického centra Domova důchodců Příbram,
tel. č. 731 554 974

JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

Obecně prospěšná společnost ALKA

Pracovní rehabilitace
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Odlehčovací služby v ALKA, o.p.s.

zdravotním postižením těžšího charakteru do 64 let věku.

Kontaktní
Ludmila Šamšulová,
593 156,je
ludmila.samsulova@alkaops.cz
Místo osoba:
poskytování
služby:601služba
poskytována buď ambulantní

formou v Centru péče o handicapované ALKA, nebo terénní formou
v přirozeném prostředí klienta.
Popis nabídky činností v rámci odlehčovacích služeb:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (při podávání
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DIVADLO

Divadlo
A. Dvořáka Příbram

VELKÁ scéna
st 6. | 10:00

VÁLKA ROSEOVÝCH | sk. G

čt 7. | 19:00

VÁLKA ROSEOVÝCH | sk. P | premiéra

pá

1./20:00

LINCOLN

historické |TIT|�100 Kč

so

2./19:00

LINCOLN

historické |TIT|�100 Kč

ne

3./16:00

RAUBÍŘ RALF

animované |CZ|�100 Kč

pá

8./20:00

GANGSTER SQUAD – LOVCI MAFIE

gangsterka |TIT|�100 Kč

so

9./19:00

GANGSTER SQUAD – LOVCI MAFIE

gangsterka |TIT|�100 Kč

ne 10./16:00

ANNA KARENINA

historické |TIT|�100 Kč

út 12./17:00

Filmy, na které se zapomnělo

�50 Kč
�150, 110 Kč

ne 10. | 15:00

TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA

út 12. | 19:00

KAŽDÝ DEN ŠŤASTNÝ DEN! | 50. repríza

st 13. | 19:00

SOUDNÉ SESTRY | sk. N

čt 14. | 19:00

KONCERT PRO DVĚ KLAVIATURY I.

� 85 minut | �150, 90 Kč

pá 15. | 19:00

WABI DANĚK A MILOŠ DVOŘÁČEK

� 100 minut | �190 Kč

so 16. | 19:00

VÁLKA ROSEOVÝCH | sk. A

út 19. | 16:00

NÁVŠTĚVY U PANA GREENA | sk. S

� 120 minut | �240, 200 Kč

st 20. | 17:00

HRDÝ BUDŽES | sk. KMD

� 165 minut | �210, 170 Kč

ne 24. | 15:00

O PRAČLOVÍČKOVI | sk. D

čt 28. | 19:00

MIROSLAV DONUTIL „CESTOU NECESTOU“

� 90 minut |�50 Kč
� 130 minut | �150, 110 Kč
� 175 minut | �290, 250 Kč

�150, 110 Kč

MONTY PYTHON A SVATÝ GRÁL

komedie

|CZ| �50 Kč

čt 14./19:00

BABOVŘESKY

komedie

|CZ|�140 Kč

pá 15./20:00

BABOVŘESKY

komedie

|CZ|�140 Kč

so 16./16:00

SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK

animované |CZ|�100 Kč

so 16./19:00

BABOVŘESKY

komedie

|CZ|�140 Kč

ne 17./16:00

BABOVŘESKY

komedie

|CZ|�140 Kč

ne 17./19:00

BABOVŘESKY

komedie

|CZ|�140 Kč

čt 21./19:00

LÁSKA

pá 22./20:00

LET

drama

|TIT|�100 Kč

so 23./19:00

LET

drama

|TIT|�100 Kč

ne 24./16:00

HITCHCOCK

životopisné |TIT|�100 Kč

čt 28./19:00

MANIAK

thriller

� 45 minut | �70 Kč
�250 Kč

malá SCÉNA
čt 14. | 19:00

NAĎA VÁLOVÁ – S ÚCTOU EVĚ OLMEROVÉ

so 23. | 13:00

PŘÍBRAMSKÝ HUNTÍK

� 90 minut | �150 Kč

Prodej vstupenek na místě 75 Kč.

PRO školy
po 25. | 8:30, 10:30

O PRAČLOVÍČKOVI

po 25. | 10:00

RYCHLÉ ŠÍPY

KINO

� 45 minut | �50 Kč
� 105 minut | �50 Kč

estrádní sál
pá 1. | 20:00

GYMNÁZIUM PŘÍBRAM – MATURITNÍ PLES

so 9. | 20:00

SPOLEČENSKÝ CHARITATIVNÍ VEČER

ne 10. | 12:30

SBĚRATELSKÁ BURZA

čt 14. | 9:00

ŠKOLENÍ „NOVELA DPH OD ROKU 2013“

pá 15. | 20:00

RYBÁŘSKÝ PLES

so 16. | 19:00

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA – MATURITNÍ PLES

pá 22. | 19:00

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA – MATURITNÍ PLES

romantické drama

|TIT|�100 Kč

D–KLUB
čt 21. | 19:00

PĚT MINUT SLÁVY PODRUHÉ

vstup volný

|TIT|�100 Kč

� Cenu vstupenky určuje vždy distributor filmu.
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