
Vážení spoluobčané,
pomalu se blíží jaro
a řada z Vás se určitě již
těší, jak si bude užívat
dny v probouzející se
přírodě. Zatím se ale
stále ještě musíme
vypořádávat se zimní
sněhovou nadílkou. 
Po třech letech si opět
můžeme užít sněhu
i ledu. Radost z toho
mají především děti,
které letos prožily opět
po dlouhé době jarní
prázdniny na sněhu.
Řada z Vás využila ob-
dobí školních prázdnin
k tomu, abyste si spolu

s dětmi odpočinuli na horách. Věřím, že se Vám podařilo
načerpat nové síly do dalších dnů.
Měsíc březen bývá v ekonomice obdobím, kdy bilancu-
jeme rok předchozí a plánujeme následující období.
Souvisí to i s tím, že v březnu nás všechny čeká povinnost
podat daňová přiznání. Ve vedení města je toto období
spojeno s finální přípravou rozpočtu na daný rok. 
Rozpočet města Příbrami je již hotov a můžete se s jeho
návrhem seznámit na úřední desce - ať již na radnici, nebo
na našich internetových stránkách. O tom, jaký bude
letošní rozpočet, rozhodnou zastupitelé na veřejném
zasedání dne 9. března 2009. Zastupitelstvo se tentokrát
mimořádně sejde ve velkém sále bývalého okresního
úřadu na náměstí T. G. Masaryka v Příbrami I, neboť bude
rozhodovat nejen o hospodaření města v roce 2009, ale
i o pokračování privatizace bytového fondu v Příbrami.
Očekávám, že na toto důležité jednání přijdete v co
nejhojnějším počtu. Rozpočet se týká skutečně každého
občana Příbrami.
V letošním roce chystáme řadu větších i menších inves-
tičních akcí. Celkem chceme investovat do nejrůznějších
projektů asi 160 milionů korun. Na realizaci zamýšlených
staveb hodláme v co nejširší míře využít dotačních peněz,
které můžeme čerpat buď ze strukturálních projektů
Evropské unie, nebo ze státních rozvojových fondů, či
ze státních dotací.
Jistě jste si všimli, že v současné době v Příbrami řada
staveb pokračuje. Rychlým tempem pokračuje například
výstavba nové části naší nemocnice. I když investorem
této stavby je Středočeský kraj, vedení města Příbrami
považuje projekt dostavby nemocnice za mimořádně
významný a všestranně jej podporuje. Dohodli jsme se
s vedením Středočeského kraje i Oblastní nemocnice
Příbram, a. s., na konkrétní spolupráci. Chceme naší
nemocnici věnovat, nebo prodat za symbolickou jednu
korunu pozemky důležité k pokračování dostavby
a k vybudování parkovacího domu.
Podobně jako řada z Vás, i já prakticky denně sleduji, jak
pokračuje rekonstrukce autobusového nádraží a jak
postupuje odbahnění rybníku Hořejší Obora. Mám radost
z toho, jak jde dodavatelským firmám práce pěkně
od ruky. Ještě více se ale těším na to, až se začnou objevo-
vat první základy hotových staveb.
Co nevidět bude ale podobných stavenišť v Příbrami ještě
více. Už nyní je jasné, že jsme získali dotace na projekty
energetických úspor na základních školách. V rámci těchto
projektů se budou především zateplovat vnější pláště stáva-
jících objektů, uskuteční se výměna oken a další opatření
tak, aby došlo k výrazné úspoře nákladů na vytápění.
Dotace na realizaci energetických úspor již máme schvá-
lené na budovy Základní školy, 28. října č. 1, Základní
školy, Školní ulice 75 a Mateřské školy, Školní 131. 
V nejbližší době se rozběhnou i další stavby, na které jsme
získali dotace. Bude to například tolik potřebná výstavba
železničního přechodu pro pěší a cyklisty u Junior klubu.
Skauti se zase mohou těšit, že letos bude pokračovat
dostavba jejich centra v areálu Nového rybníka. Uskuteční
se i rekonstrukce suterénu v Základní škole Jiráskovy sady. 
Všechny tyto výše zmíněné projekty jsou důležité nejen
pro ty, komu přinesou užitek, ale i pro firmy a řemeslníky,
kteří se na jejich realizaci budou podílet. Zvláště v současné
době, kdy se již i v našem městě začínají projevovat
důsledky globální krize, je velmi důležitá každá koruna,
kterou se nám podaří do města získat. 
Uvědomuji si, jak složité období nás letos čeká. Jsem
velmi rád, že se nám v Příbrami podařilo udržet na únosné
míře všechny poplatky, o kterých může vedení města
rozhodovat. Máme například nájemné v obecních bytech
jedno z nejnižších v rámci celé České republiky. Tato
skutečnost je velmi důležitá zejména pro nízkopříjmové
skupiny sociálně slabých spoluobčanů. Dále jsme i po vstupu
Příbrami do systému středočeské integrované veřejné
dopravy dokázali udržet nízké jízdné a všechny výhody
pro děti, důchodce a další skupiny potřebných, které jsme
v minulosti zavedli.
A v neposlední řadě považuji za velmi důležité, že jsme se
semkli napříč politickými stranami v městském zastupitel-
stvu a velmi efektivně ve prospěch Vás, spoluobčanů,
spolupracujeme. Toto poznání mi dává víru a naději, že
náročné období, které nás čeká, dobře překonáme.
Vážení spoluobčané,
přeji Vám klidné prožití současného předvelikonočního
a předjarního období.

MVDr. Josef Řihák

S T A L O S E

Sněženka podsněžník - to je správné
jméno pro tuto statečnou kytičku.
I přes mrazivé počasí už můžeme
podobný obrázek zahlédnout.

Dne 19. února se v obřadní síni města
Příbram v Zámečku - Ernestinu konal
pietní akt u příležitosti smutného
výročí popravy 16 příbramských
občanů koncem války v německém
Brandenburgu. 

Zástupci města se zúčastnili na Svaté
Hoře slavnostního přivítání jednotek
KFOR, které se vrátily z Kosova.

V úterý 24. 2. zavítal na příbramskou
radnici masopustní průvod v režii
bohutínských dobrovolných hasičů.

Malé gymnastky z TJ Sokol Příbram
plně využívají zrekonstruované pros-
tory příbramské Sokolovny. 

Snad žádná taneční soutěž nepřitáhla tolik
zájmu o tanec, jako televizní Stardance. Obdiv
patřil tanečníkům a tanečnicím za jejich nád-
hernou ladnost a lehkost, s jakou se vypořádali
s nejrůznějšími druhy tanců - od valčíku až
po sambu. Jak dokázali, někdy doslova za pár
dní, naučit své „přidělené“ partnery, kteří
v některých případech byli na začátku opravdu
„těžká dřeva“, tančit jako profesionály?
Zvolená choreografie a jistě hodně náročný
trénink způsobily, že pohled na soutěžící páry
byl opravdu nádherný. Právě díky práci profe-
sionálních tanečníků a tanečnic.

S určitou nadsázkou lze říci, že i v našem městě
pomalu vyrůstají takoví taneční profesionálové.
Školu latinskoamerických tanců tady již před
dvěma roky založil Tomáš Novák, který své
první taneční kroky začal v Neratovicích,
později byl v Ostravě, kde tančil pod vedením
trenéra Zdeňka Chlopčíka, známého porotce
právě ze Stardance. S Tomášem Novákem jsme
si tedy  povídali o tancích.
Proč jste se vydal právě po taneční cestě?
„To je trošku komické. Hrál jsem ve II. lize
fotbal. Ve věku 10 – 11 let už se trošku začíná
pokukovat po holkách, takže mě k tancování
přitáhly dvě spolužačky a tím to vlastně všechno
začalo! Tančím tedy asi od jedenácti let s jed-
nou malou pauzou. Jsem z Neratovic a tady
v Příbrami žiji dva roky. V Neratovicích byl
taneční klub Babydance, později Spolana
Neratovice a nyní All – 4 – dance. Postupem
času se tento klub vypracoval a nyní má už své
mistry republiky! V Neratovicích působí již
třináct let, zatímco já tady v Příbrami vlastně
začínám. Přistěhoval jsem se za přítelkyní,
která samozřejmě také tančí. I v Neratovicích
jsem měl své taneční studio, ale pak přišla
nabídka, která skutečně nešla odmítnout, právě
od Zdeňka Chlopčíka, mého trenéra. Vedl tehdy
taneční klub LR Cosmetic Dance Team Ostrava
a tady jsem získal taneční třídu M a začal si
plnit své sny na nejrůznějších soutěžích a mis-
trovstvích.“
Kolik je Vám let?
„Je mi 29 let a během tancování jsem měl jeden
takový krátký výpadek. Tehdy mě kluci
„zlanařili“ zpátky k fotbalu. Bylo to v období
puberty a všichni mi říkali: „Jé, ty tancuješ?“.
Tehdy nebyl tanec tak rozšířený, já podlehl
a nechal se opět zlákat fotbalem. Soutěžně jsem
začal tančit tak ve čtrnácti a s fotbalem jsem
definitivně skončil!“
Do Příbrami jste tedy přišel za tancováním,
ne za fotbalem?
„Do Příbrami jsem přišel hlavně za svojí part-
nerkou. Společně chceme taneční školu postavit
na určitou úroveň. Rozhodně se nechci plést
do standardních tanců panu Dohnalovi. Myslím
si, že svoji práci dělá velice dobře. My se
zabýváme právě latinskoamerickými tanci. Ale
nechceme mít zábavný taneční kroužek, kam si

děti přijdou zaskotačit. Chceme s dětmi opravdu
pracovat, aby měly soutěžního ducha,
aby mohly tančit po celé České republice
v nejvyšších juniorských třídách a jezdit
i do zahraničí na titulární soutěže.“
Který věk je pro začátek s tancem ideální?
„Názory se hodně různí. Někdo tvrdí, že ideální
je věk kolem 6 až 7 let. Já osobně zastávám
názor, že dobré je, když už děti vědí, co se
po nich chce a co to obnáší, a to je tak kolem
9 – 10 let. V šesti letech je to spíš o chtění
rodičů. Je hodně klubů, které s malými dětmi
pracují, ale myslím, že jde spíše o určité

„zaplnění díry“ a ta-
hání peněz z kapsy
rodičů. Asi je dobré,
že si dítě rozvíjí pohy-
bovou průpravu, ale
pak si myslím, že je
nejlepší dítě dát
do základní umělecké
školy, kde mají
všeobecnou průpravu.
To pokládám za ideál-
ní a také se ukáže, zda
pro tanec je vhodné,
zda má pohybové
schopnosti. Také se
třeba zjistí, že ho baví
úplně něco jiného,
nebo třeba úplně jiný
taneční směr – dnes
hodně „frčí“ HIPHOP
nebo BRAKEDANCE.“
Jaký je Váš oblíbený
tanec?
„Já nevím, kromě čači
snad všechny. Čača mi

od začátku k srdci nepřirostla.“
Soutěž Stardance asi k propagaci tance
hodně pomohla, že?
„Úplně nejvíc, klobouk dolů před Českou tele-
vizí! Pořad vznikl v Anglii kolem roku 2000.

Pak se objevil i u nás a zájem o tanec byl hned
mnohem vyšší, nejen u dětí, ale i u dospělých.“
Latinskoamerický tanec asi patří mezi dost
náročné koníčky.
„Ano, a to nejen fyzicky, ale i finančně – šaty,
boty, líčení, kadeřník.“
Věnujete se spíše skupinovým nebo párovým
tancům a kde Vás zájemci mohou vidět?
„V současné době připravujeme hlavně páry,
ale časem bychom chtěli zkusit i nějaké formace.
Ukázku jsme nedávno předvedli třeba na Pod-
nikatelském plese. Jinak pravidelně trénujeme
v aule Základní školy Jiráskovy sady. Máme
i své webové stránky. Tanec máme s partnerkou
jako krásný koníček. Iva má na starosti děti
do 11 let a já od 11 let, ale každý pátek je spo-
jíme, abychom udrželi partu a také proto, aby
děti měly možnost vzájemného porovnání, co
kdo umí. Teď už by měly první páry vyjet
na soutěže. Máme několik skutečně velmi
nadaných a talentovaných dětí! Musím zmínit
alespoň jeden pár - Tomáš Tlučhoř a Alenka
Roušarová. To je pár, který by mohl v budoucnu
hodně dokázat!“

www.webareal.cz/academialatina
- as -

S L O V O S T A R O S T YS T A R D A N C E
V Y R Ů S T Á T A K É V P Ř Í B R A M I

Knihovna Jana Drdy v Příbrami
vyhlašuje 13. ročník literární soutěže
pro mládež „Příbram Hanuše Jelínka“
Obory: 1. Poezie – rozsah maximálně
čtyři básně, 2. Próza – rozsah maxi-
málně pět A4 stran strojopisu
Věkové kategorie:
I. 12 – 15, II. 16 –19, III. 20 – 23 let
Soutěžní práce posílejte na adresu:
Knihovna Jana Drdy, L. Mlčochová,
nám. T. G. Masaryka 156, Příbram I,
nebo na: mlcochova@kjd.pb.cz
Každá práce musí být opatřena jmé-
nem, adresou a datem narození autora. 

UZÁVĚRKA je 30. dubna  2009
více na http://www.kjd.pb.cz/

Waldorfská škola Příbram Vás zve
na seminář s Regulou Schmid, který se
bude konat 13. – 15. 3. 2009.
Téma: Černé moře – Současnost 

a staré kulturní tradice
Na programu budou přednášky s Regu-
lou Schmid (Švýcarsko), eurytmie
s Johannou Roth (Švýcarsko) a práce
s hlínou s Josefem Lánským. 
Místo konání:  Waldorfská škola, Hor-
nická 327, Příbram II.
Program:
pátek: 16 – 17 h. prezence,ubytování,
17 h. zahájení, přednáška, eurytmie;
sobota: 8.30 – 18.30 h.
neděle: 8.30 – 13.30 h.
Orient. program: žonglování, přednáška,
eurytmie, oběd, práce s hlínou, euryt-
mie, přednáška
Poplatek: 450 Kč, pro studenty 200 Kč

Prosíme o závazné přihlášky 
do 10. 3. 2009 

(preferujeme e-mail). 
Kontakty: Dáša Berková, 732 360 253,
d.berkova@centrum.cz, Eva Lánská,
602 866 434, lanska@volny.cz

http://www.waldorf.pb.cz/



PŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
KONRÁD Z VECHTY

PRAŽSKÝ ARCIBISKUP
1364 ? - 1431 (VLÁDL 1413 - 1421)

V dnešním díle uzavřeme naše povídání o pražských
arcibiskupech, majitelích příbramského panství ve středo-
věku, jelikož se dostáváme k poslednímu z nich. 
Konrádem z Vechty byla tato řada na dlouhých 140 let
přerušena a další arcibiskup byl nastolen již v pro Příbram
zcela jiné situaci.

Dosud se nepodařilo přesně zjistit, kdy a jak se přesně
Konrád z Vechty dostal na dvůr Václava IV. Naopak je
jisté, že pocházel z Dolního Saska, a patří tak ke velké
skupině pražských arcibiskupů, jejichž rodnou řečí byla
němčina. Konrádovi nechybělo vzdělání ani kulturní roz-
hled. První zmínka o jeho působení v Čechách pochází
z roku 1398. Brzy si získal královu přízeň, což vedlo
k jeho rychlému vzestupu. Konrád postupně zastával jednu
významnou a dobře placenou funkci za druhou, byl bisku-
pem verdenským (1401-02), nejvyšším mincmistrem
Českého království (1403-05), zemským podkomořím
(1405-12) a od roku 1408 zároveň proboštem mělnickým
a boleslavským a biskupem olomouckým. Po odstoupení
Albíka z Uničova byl především královou zásluhou
dosazen na pražský arcibiskupský stolec. Po schválení
papežem byl slavnostně vysvěcen roku 1413. V bouřlivých
dobách vypjatého náboženského vnímání i hrozícího
sociálního konfliktu patřil Konrád z Vechty k těm, kteří se
snažili především mírnit znesvářené strany. Proti narůsta-
jícímu kacířství vystupoval vlažně, dostal se dokonce
do konfliktu s Kostnickým koncilem, protože dostatečně
nezakročil na obranu církve v Čechách. 

Po smrti Václava IV. se nejprve postavil za císaře Zikmunda,
kterého ještě 28. července 1420, po bitvě na Vítkově,
korunoval na Pražském hradě českým králem, ale nakonec
přešel arcibiskup na stranu husitů. Vrcholem proměny se
stalo jeho veřejné uznání oficiálního programu husitů - čtyř
pražských artikul –21. dubna 1421. Z hlediska římsko-
katolické kontinuity biskupů tím oficiálně ztratil své
biskupství a byl dán do klatby a exkomunikován, tj.
vyloučen z církve. O čtyři roky později byl definitivně
zbaven římskou kurií svého úřadu a roku 1426 byl znovu
proklet papežem a v nejvyšší klatbě roku 1431 i zemřel.

Pro husity se ale Konrád stal nepostradatelným, neboť měl
právo světit nové kněze, což také hojně činil. Přistoupením
k artikulům souhlasil Konrád zároveň se sekularizací
majetku pražského arcibiskupství včetně Příbramě, a zůstal
tak jen duchovní hlavou umírněných husitů v Čechách,
které formálně měli podléhat všichni kněží v království.
V letech 1423 a 1425 se Konrád účastnil jednání zemských
sněmů a zastupoval na nich stranu pod obojí při jednání
o zemském míru s katolíky. 

Konrád z Vechty stačil ještě před vypuknutím husitských
válek Příbram zastavit, tj. propůjčit ji k užívání jinému
pánovi. Nevíme přesně, kdy se tak stalo, ale muselo to být
nejpozději roku 1420. Od tohoto data nastalo v dějinách
Příbramě nelehké období, kdy časté střídání vrchností
podstatně brzdilo rozvoj města. Doba zástav skončila až
rokem 1579, kdy byla Příbram povýšena na královské
horní město, tedy trvala ještě déle, než doba arcibiskupské
sedisvakance.

Daniel Doležal

1. 3. 1849
Byla ustavena čtenářská
společnost Slovanská Lípa,
první spolek moderního typu
v Příbrami.

5. 3. 1849
Mělo se konat “losování”
branců k odvodu, které však
vyústilo v nepokoje a vy-
drancování radnice. Dalšímu
řádění lidu zabránili horničtí
gardisté v čele s A. Lillem.

7. 3. 1874
V Příbrami se narodil
Jindřich Kohn, pozdější
právník politik a literát.

11. 3. 1959
V Praze zemřel sochař Jan
Lauda, autor návrhů štu-
kových reliéfů ve foyeru
příbramského divadla.

13. 3. 1909
V týdeníku Horymír vyšel
vyčítavý článek o tom, že
záchody u c. k. okresního
soudu byly opraveny
na veřejné náklady, přestože
páchly jen “stejně odporně,

jako v jiných domech”.

14. 3. 1889
Březohorská městská rada se
rozhodla zakoupit pro místní
hasiče stříkačku od firmy
Smekal Praha.

14. 3. 1859
Bývalý březohorský syndik
(dnes ředitel městského
úřadu) František Emler
obdržel čestné občanství
města Březových Hor.

16. 3. 1889
Byl v Příbrami založen Klub
českých turistů, jako jeden
z prvních v našich zemích.

20. 3. 1959
Byla otevřena restaurace
dnes nazývaná “Velký kotel”
na náměstí 17. listopadu.

26. 3. 1879
Březové Hory získaly sou-
hlas se zřízením samostatné
duchovní správy formou
farní expozitury.

Daniel Doležal

BŘEZNOVÉ KALENDÁRIUM

I n f o r m a c e  z  r a d n i c e
Školní  autobus vyjede v září
Od nového školního roku by měl být v Příbrami zaveden školní autobus.
„Příprava projektu se poněkud zpozdila, neboť jsme se rozhodli školní
autobusy zavést až po spuštění projektu optimalizace hromadné dopravy
v Příbrami,“ vysvětlil starosta MVDr. Josef Řihák. 
Školní autobus bude zajišťovat ranní návoz žáků do základních škol
v Příbrami. Jeho trasa a jednotlivé zastávky byly stanoveny ve spolu-
práci s jednotlivými školami ve městě. „Provoz autobusu je navržen
pouze v ranních hodinách ke svozu žáků do škol. V odpoledních hodi-
nách je konec vyučování příliš časově rozptýlen a čas spoje nelze sjed-
notit. Dopravce – firma Veolia Transport předběžně vyčíslil náklady
na provoz na jeden kilometr na 32 korun,“ řekl starosta Josef Řihák. 
Vzhledem k tomu, že jediný možný způsob, jak zajistit bezplatně provoz
pouze pro školní děti a ostatní cestující vyloučit, je provozování tohoto
autobusu jako tzv. „Smluvní přeprava“. Z tohoto důvodu bude nutná
úhrada plných nákladů provozu autobusu, což v ročním objemu
(10 měsíců školního roku) představuje částku asi 200 tisíc korun
z rozpočtu města. Zavedení školního autobusu by bylo vhodné provést
zároveň s případnými změnami MHD ke 14. 6. 2009. Avšak vzhledem
k tomu, že autobus bude provozován pouze v období školního
vyučování, jeho provoz bude zahájen s počátkem nového školního roku
2009/2010, tedy od 1. 9. 2009.

Příbram se připravuje na elektronizaci
Dnem 1. 7. 2009 nabývá účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronic-
kých úkonech a autorizované konverzi dokumentů“, či neformálně
zákon o eGovernmentu, který představuje postup modernizace veřejné
správy s využitím nových možností informačních a komunikačních
technologií. „Zákon nově stanoví povinnost orgánů veřejné moci komu-
nikovat mezi sebou elektronickou cestou prostřednictvím datových
schránek. Datová schránka je v podstatě státem garantovaný systém
elektronického P.O. BOXU,“ vysvětlil starosta Josef Řihák. 
Dle pokynů ministerstva vnitra je garantem projektu pro svůj správní
obvod obec s rozšířenou působností. Městský úřad Příbram bude
zajišťovat pro 74 obcí ve svém správním obvodu potřebnou technolo-
gickou a personální kapacitu, to je zavedení datových schránek,
elektronických spisových služeb a kontaktních míst CzechPOINT.  
Tento nárůst agendy pro Městský úřad Příbram znamená zajistit:
1) Potřebnou techniku pro zajištění komunikace s informačním
systémem datových schránek a propojení systému elektronické spisové
služby, vybavení pro provádění autorizované konverze dokumentů,
tj. zrovnoprávnění elektronické a papírové formy komunikace s úřady,
což v praxi znamená převedení dokumentu v listinné podobě do doku-
mentu obsaženého v datové zprávě a naopak.
2) Vzdělávání úředníků, kteří tuto techniku budou obsluhovat a tím
poskytovat veřejné služby občanům.
Vzdělávání úředníků v obcích správního obvodu Příbram budeme
zajišťovat prostřednictvím našich školitelů (vyškolených na Institutu
pro místní správu Praha) formou základního školení v počítačových
učebnách základních škol v Příbrami a formou praktické výuky, která
bude realizována při osobní návštěvě školitele na místě (v obci).
Vzdělávání úředníků by mělo být ukončeno do 30. 6. 2009.
3) Přípravu a administraci žádostí o dotace a další činnosti související
s čerpáním finančních prostředků až do finálního zúčtování.
„Realizace projektu nebude vyžadovat žádné platby z rozpočtu města
Příbram. Ze strany Městského úřadu Příbram bude do projektu vložena
činnost vybraných zaměstnanců. Půjde o asi dvanáct úředníků. Náklady
související s administrativou budou hrazeny paušální částkou vyčísle-
nou na jednu obec a jednoho vyškoleného pracovníka. Vlastní náklady
na pořízení potřebné techniky budou hrazeny z dotací poskytovaných
z evropských strukturálních fondů s předpokládanou finanční spolu-
účastí ve výši 15 % z plánovaných asi 100 tisíc korun na obec,“ řekl
příbramský starosta Josef Řihák.

Město se  zúčastni lo  Holiday World 2009
Ve dnech 5. až 8. února se město Příbram představilo na 18. ročníku
Středoevropského veletrhu cestovního ruchu Holiday World, který se již
tradičně konal na pražském Výstavišti v Holešovicích. Naše město
vystavovalo v samostatné expozici č. 810 ve veletržní hale. V rámci
našeho stánku (ve stylu hornické hospůdky) se kromě města Příbrami
představilo jako spoluvystavovatel Hornické muzeum Příbram a Svazek
obcí Podbrdského regionu. Catering opět zdarma zajišťoval Hotel
Belvedere Příbram (ochutnávka piva, pohoštění pro oficiální hosty
stánku). Město Příbram na veletrhu zastupovali Ing. Ota Hauptmann,
Hana Měráková a Radka Fiebigerová. Ve stánku Příbrami byl přítomen
také Ulrich Haag, který jednal s německy mluvícími zájemci o infor-
mace o Příbrami. Zaměstnanec Hornického muzea Příbram Ing. Milan
Karda zval společně s permoníky zájemce k návštěvě muzea a zároveň
rozdávali propagační materiály příbramského regionu a kousky hlušiny
z odvalu šachty Lill. Významnou novinkou bylo hudební vystoupení
skupiny Ginevra, která návštěvníkům veletrhu zahrála v sobotu přímo
ve stánku města Příbrami. 

Žádost  o  dotaci  byla podána
Od 15. 12. 2008 do 23. 2. 2009 je otevřena výzva k předkládání žádostí
do Operačního programu Životní prostředí na projekty v prioritní ose
č. 1: Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika
povodní, oblast podpory: 1.1 Snížení znečištění vod, podoblast podpory:
1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů.
Do této výzvy tematicky spadá projekt na vybudování kanalizace
v Orlově, Lazci a Kozičíně. Na projekt je zpracovaná projektová doku-
mentace pro stavební povolení, je vydané územní rozhodnutí.
Informace o projektu:
- Celkový rozpočet projektu je cca 152 mil. Kč.
- Předpokládaná doba realizace: od 4/2010 do 12/2012.
- Výše dotace v případě přiznání podpory: 77,69 % způsobilých výdajů,
tj. cca 118 mil. Kč.
- Vlastní spolufinancování: cca 34 mil. Kč, z toho: vlastní zdroje: cca
21 mil. Kč, půjčka SFŽP: cca 13 mil. Kč (v případě schválení)
„V případě schválení dotace bude muset být upravena smlouva
o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města
Příbrami tak, aby splňovala požadavky Operačního programu Životní
prostředí. Zejména bude muset být odstraněno právo opce, které
umožňuje oběma smluvním stranám prodloužit účinnost této smlouvy
o dalších 10 let,“ řekl starosta Josef Řihák. Rada města schválila před-
ložení žádosti o dotaci na projekt „Vybudování kanalizace v Orlově,
Lazci a Kozičíně“ do Operačního programu Životní prostředí.

Vloni  bylo méně kriminálních činů
V roce 2008 v Příbrami v porovnání s rokem 2007 došlo ke snížení
počtu kriminálních činů.
Podle příbramského starosty se jednoznačně ukazuje, že dvouletý
usilovný boj vedení města a Městské policie Příbram s kriminalitou
přináší své ovoce. „Ještě zdaleka není vše ideální. Zejména nás trápí

nárůst počtu loupeží. Věřím ale, že i v této oblasti se nám podaří
nepříznivý trend zlomit. Statistické údaje za loňský rok jednoznačně
ukazují, že jsme se vydali dobrou cestou,“ říká starosta Josef Řihák.
Snížení počtu kriminálních případů v roce 2008 v porovnání s rokem
2007 má podle příbramského starosty příčinu nejen ve zlepšení práce
Policie ČR, ale souvisí i s bezpečnostními opatřeními, která Příbram
od roku 2007 realizovala. 
Příčiny zlepšení bezpečnostní situace v Příbrami jsou dle starosty tyto:
- Zvýšení počtu strážníků Městské policie (MP) Příbram na 50.
- Zahájení projektu „Strážníci do ulic“.
- Používání čtyř služebních psů při výkonu služby MP.
- Společná hlídková činnost strážníků MP a příslušníků Policie ČR.
- Intenzivní hlídková činnost strážníků MP v rizikových lokalitách.
- Společné preventivně-bezpečnostní akce MP a Policie ČR zaměřené
např. i na hledané a pohřešované osoby.
- Fungující monitorovací kamerový dohlížecí systém (MKDS) a jeho
rozšíření ve městě. Na prostranstvích, která jsou monitorována, se větši-
nou trestná činnost nepáchá. Za pomoci systému se podařilo v r. 2008
zadržet 18 pachatelů, kteří nespáchali trestný čin v monitorovaných
lokalitách, ale přes tato místa utíkali z místa trestného činu.
- V rámci dotace MV ČR byly připojeny 3 nové objekty města na pult
centrální ochrany (PCO) a v dalších dvou rozšířen elektronický
zabezpečovací systém do dalších prostor. Jednalo se o mateřské
a základní školy, které byly v roce 2007 nejvíce zatíženy vloupáním
do objektu.
- Na webových stránkách města v sekci „Městská policie“ jsou rady
a doporučení občanům, jak chránit svůj majetek a chovat se bezpečně
tak, aby se nestali obětí trestné činnosti (webové stránky navštívilo
dosud 14 415 občanů).
- Prostřednictvím měsíčníku MěÚ Příbram „Kahan“ byli občané infor-
mováni o zásadách bezpečného chování a způsobech ochrany svého
majetku (viz Rizika vánočních nákupů – článek upozorňující na kapsáře
a nebezpečí odcizení věcí z vozidel během vánočních nákupů).
- V r. 2008 byla zrealizována řada besed s občany (především senioři
a handicapovaní), kde byli v průběhu besed účastníci seznámeni
se zásadami bezpečného chování a způsoby, jak zabezpečit svůj
majetek. Účastníci besed obdrželi preventivně-informační materiál –
brožuru (Ne)bezpečný věk, která obsahuje stručné rady a kontakty
na tísňové linky a bezplatné poradenství v krizových situacích. Zároveň
obdrželi instruktážní film s podobnou tématikou, kde je na modelových
situacích uvedeno, jak se mají chovat, aby se nestali obětí trestné
činnosti a jak reagovat v případě napadení, aby si ochránili svůj život
a zdraví (který je cennější než majetek).
- Prostřednictvím strážníků-okrskářů byla distribuována výše uvedená
brožura (Ne)bezpečný věk a zároveň ještě preventivně-informační
tiskovina Bezpečný byt (rady a informace). Obě tiskoviny byly vydány
Odborem prevence kriminality MV ČR.
- Dalším možným důvodem je odpovědné chování občanů na základě
získaných rad, kteří si sami v rámci svých možností zabezpečili svůj
majetek a řídili se základními zásadami bezpečného chování.
- Aktivní spolupráce občanů, kteří se s důvěrou obracejí na MP
při jakémkoli podezření o protiprávním jednání. V loňském roce
obdržela MP na tísňové lince několik oznámení, že se např.
na parkovišti v noci pohybuje podezřelá osoba, která bere za kliky dveří
vozidel a svítí do vozidel baterkou. Strážníci se ihned dostavili
na místo, ještě před tím, než se podařilo potencionálnímu pachateli
začít páchat trestnou činnost. U podezřelé osoby bylo následně nalezeno
náčiní sloužící k násilnému otevření vozidla. Strážníci tyto informace
operativního charakteru vždy předali Policii ČR
- Přes nízkou četnost používání může být jedním z faktorů snížení
kriminality přenosná kamera v majetku MP. Už pouze to, že se prostřed-
nictvím médií občané mohli dozvědět o možnosti používat tuto kameru
v rizikových lokalitách s cílem zadržet pachatele trestné činnosti, může
řadu osob odradit od páchání protiprávního jednání.

Pozemky za symbolickou cenu
Pro výstavbu garáží a parkovacího domu u Oblastní nemocnice Příbram
navrhla Rada města Příbrami zastupitelstvu bezúplatně předat Středo-
českému kraji pozemky o celkové ploše asi 3 500 m2. Oblastní nemoc-
nice Příbram, a. s., se na město zároveň obrátila se žádostí o odprodej
pozemků v areálu nemocnice za symbolickou cenu. Jedná se o cca
20 000 m2.
Rada města doporučuje zastupitelstvu odprodej pozemků za symbolic-
kou cenu 1,- Kč. „Je v zájmu obyvatel města Příbrami, aby Středočeský
kraj zveleboval svoji nemocnici v našem městě. Investice, kterou kraj
nyní v příbramské nemocnici realizuje, je obrovská a nemá v historii
našeho města obdoby. Proto se domnívám, že město by mělo Středo-
českému kraji vyjít vstříc a pozemky potřebné pro tuto stavbu převést
kraji co nejvýhodněji,“ řekl starosta MVDr. Josef Řihák.

Dáme pozemky pro novou s i lnici
Rada města Příbrami schválila uzavření dohody o budoucím využití
pozemků a jejich vlastnictví v souvislosti se silniční stavbou. „Jedná se
přibližně o 1 400 m2 v katastrálním území obce Háje u Příbramě.
Pozemky předáme Ředitelství silnic a dálnic ČR, které zde bude stavět
pokračování rychlostní silnice R4,“ řekl starosta Josef  Řihák.

Město žádá zrychlení  stavby dálnice
V pondělí 26. 1. 2009 se na radnici v Příbrami uskutečnilo jednání
Sdružení pro výstavbu dálnice D3 a rychlostní silnice R4. Jednání
iniciovalo město Příbram. Cílem bylo urychlit přípravy realizace
výstavby čtyřpruhové komunikace Praha - Strakonice - Vimperk - Strážný.
Z výsledku jednání je patrné, že největší problém je výkup pozemků
určených pro potřeby stavby. Jednání se zúčastnili zástupci obcí a měst
Příbram, Milín, Dubenec, Chraštice, Zbenice, Zalužany, Čimelice
a Písek, zástupci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a písecký poslanec
Tom  Zajíček. Zasedání řídil předseda sdružení a senátor z Tábora
Pavel Eybert. 
„V průběhu jednání jsme apelovali na představitele ŘSD, aby se
přípravy výstavby silnice R4 výrazně urychlily. Peníze na stavbu jsou
k dispozici. Je třeba urychlit výkup pozemků a přípravu stavby,“
konstatoval starosta Josef Řihák. Na příbramském úseku stavby je zatím
nejlépe připravena část stavby zahrnující úsek od křižovatky Skalka
ke křižovatce se silnicí II/118 Háje. Tato část stavby po výběrovém
řízení na dodavatele může být zahájena.

Dotace na Hořejší  Oboru potvrzena
Město Příbram obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků
ze Státního fondu životního prostředí na akci “Rybník Hořejší Obora -
rekonstrukce a odbahnění”, dotace byla schválena ve výši 3 819 300,- Kč,
celková cena díla je 6 981 094,- Kč. Rada města Příbrami odsouhlasila
přijetí dotace a schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR.

- jk - 
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Partnerství Příbrami a Barcelony
V pátek 20. 2. navštívil Příbrami pan Alfredo Jiménes Gutiérrez de Tena, barcelonský rodák, prezident
společnosti SETISCO a poradce španělské a katalánské vlády. 
Nestalo se tak poprvé. Již před třemi roky ho přijal tehdejší starosta Ing. Fuksa a deklaroval zájem o part-
nerství s tímto velkoměstem. Před téměř dvěma roky jej přijal i současný starosta MVDr. Řihák a rovněž jej
ubezpečil o zájmu na partnerství. Na základě toho v rámci své pracovní cesty se zastupitel Ing. Vladimír
Králíček zúčastnil přijetí na radnici v Barceloně. Byly připraveny podmínky pro jednání. Bohužel se tak
nestalo.
Na konci roku 2008 pan Jiménes přijal pozvání Ing. Králíčka k návštěvě České republiky a samozřejmostí
bylo jednání na příbramské radnici. Vše bylo dopředu dohodnuto.
Den předtím, ve čtvrtek, pan Jiménes v doprovodu Ing. Králíčka se zúčastnil jednání v Parlamentu České
republiky, kde jej i přes velice zaneprázdněný prostor a čas přijala i 1. místopředsedkyně Parlamentu České
republiky paní Miroslava Němcová a dále poslankyně z Příbrami JUDr. Eva Dundáčková a poslanec Michal
Doktor. Jednání byla velmi vřelá a týkala se současných společensko-politických poměrů. Na závěr paní
místopředsedkyně přijala pozvání k návštěvě Barcelony.
Na radnici přijal pana Jiménese pan místostarosta Václav Černý. Omluvil starostu města a 1. místostarostu,
kteří byli zaneprázdněni jinými úkoly. Pan Jiménes místostarostu Černého seznámil se situací ve Španělsku
a Katalánsku a znova vyzval příbramské zastupitele k návštěvě Barcelony. Je to i výzva pro příbramské
podnikatele k nalezení vhodného partnerství v hospodářské oblasti. Pan místostarosta následně vzal hosta
na prohlídku hornické štoly v muzeu a jednání pak pokračovala na pracovním obědě.
Pan Jiménes poté navštívil softwarovou společnost J.K.R., kde s technickým ředitelem Ing. Miroslavem
Říhou debatovali o možné spolupráci obou společností v rámci ERP systémů.
Pan Jiménes rovněž navštívil příbramskou nemocnici, konkrétně primáře ortopedického oddělení MUDr.
Švagra, a zajímal se o úroveň lékařské péče. Byl příjemně překvapen prostředím, novými postupy při léčení
a obdivoval se novému pavilónu. Poté odcestoval do Prahy se slovy „Věřím, že se příště setkáme
v Barceloně.“

Ing. Vladimír Králíček, člen ZM Příbram

Příbramáci už budou vědět, jak chránit životní prostředí
Ekocentrum Zelená pumpa vydalo za podpory Městského úřadu Příbram pro občany brožurku,
která jim má usnadnit ochranu životního prostředí ve městě. Tzv. Praktický rádce je domácnos-
tem v Příbrami distribuován zdarma jako příloha březnového Kahanu. 
Publikaci Praktický rádce občana aneb Jak chránit životní prostředí v Příbrami vydalo
Ekocentrum Zelená pumpa z grantové podpory města Příbram. Publikace má sloužit občanům
Příbrami k tomu, aby se uměli správně rozhodnout v různých situacích souvisejících s životním
prostředím. Aby věděli, jak se zachovat, a hlavně, na jaké odborníky či instituce se v jednotlivých
případech obracet. Praktický ekologický rádce v praktickém kapesním formátu obsahuje kapitoly
Zeleň, Živočichové, Voda, Ovzduší, Odpady, Veřejný pořádek, Stavby a Nakupování. 
Občané se v kapitole Zeleň například dozví, jaká platí pravidla pro kácení či vysazování stromů
ve městě nebo jak se zachovat, když někdo ničí veřejnou zeleň. Kapitola Živočichové nabídne
rady a kontakty související s ochranou živočichů, kapitola Voda zase informuje o tom, jak může
aktivní občan napomoci, aby se voda ve městě neznečišťovala anebo o tom, jak si kvalitu pitné
vody ověřit. V kapitole Ovzduší jsou řešeny často i občanskoprávní vztahy související se
znečišťováním ovzduší (jako je např. obtěžování sousedů kouřem). Kapitola odpady odpovídá
na řadu otázek, které se týkají recyklace odpadů v Příbrami, odstraňování speciálních druhů
odpadů nebo také v poslední době se stále rozšiřujícího kompostování. Kapitoly Veřejný pořádek
a Stavby mohou pomoci aktivnějším občanům, kteří se zajímají o své životní prostředí k tomu,
aby správně nasměrovali své kroky či spolupráci s veřejnou správou. Poslední kapitola
Nakupování obsahuje výstižné rady a pravidla pro každého, které napomohou tomu, abychom
svými nákupy nepřispívali k devastaci životního prostředí nebo k utrpení v rozvojových zemích. 
Podobnou publikaci mají k dispozici i jiná města, například Brno, Litoměřice, Vlašim a nedávno
vyšla také v Plzni. 
„Člověk a jeho interakce se životním prostředím – to je to, o čem Praktický rádce je. Snažili jsme
se do publikace zařadit co nejvíce obecných témat, se kterými se člověk ve městě v souvislosti
s přírodou a ekologií může setkat. Rádce bude sloužit těm, kteří se již o ochranu životního
prostředí zajímají, k tomu, aby dostali správné odpovědi na své konkrétní dotazy a mohli se podle

toho správně zachovat. Pro ty, které ochrana přírody
zajímá méně, může být rádce takovým malým úvodem –
nabídkou, aby ze svých oken vykoukli a zamysleli se
nad svým okolím – jestli je takové, jaké ho chtějí a jestli
třeba nemají chuť udělat něco pro to, aby takové bylo“,
říká Linda Klvaňová z Ekocentra Zelená pumpa. 
Praktický rádce občana aneb Jak chránit životní prostředí
v Příbrami je pozitivním příkladem toho, jak může fungo-
vat spolupráce města a neziskové organizace. Odbor život-
ního prostředí se totiž na obsahu publikace nemalou měrou
podílel. „Jsem rád, že tato publikace mohla být z grantů
města podpořena. Projekty často bývají  zaměřeny na úzkou
a specifickou skupinu. Zde se však každému do ruky
dostanou informace, které lze dále využívat. Brožurka
přehledně rozlišila kompetence jednotlivých úřadů a orga-
nizací. Chci věřit, že ubude často zbytečné telefonování
na nepříslušné úřady“, řekl Petr Walenka z odboru život-
ního prostředí.
Kontakt: 
Mgr. Linda Klvaňová, tel.: 774 432 075
Ing. Petr Walenka, MěÚ Příbram, OŽP, tel.: 318 402 278

Po velice úspěšném 9. ročníku mezinárodního
cvičení záchranných složek RESCUE PATROL
2008, který proběhl v Příbrami loni v září, se již
v těchto dnech připravuje 10. ročník tohoto cvičení
- opět v Příbrami. Dne 14. 2. o tom jednal organi-
zační tým složený z dobrovolných hasičů Příbram I,
Březových Hor, Zdaboře a záchranářů z České
Kamenice. Jednání se také zúčastnil místostarosta
města p. Václav Černý.
Organizátoři si prohlédli vytipované lokality
v Příbrami, které se mohou stát místem konání
jednotlivých zásahů. Po prohlídce všech míst se
všichni přesunuli do hasičské zbrojnice na Bře-
zových Horách a jednali o podobě této mezinárodní
akce. Ve večerních hodinách proběhla valná hromada
SDH Příbram I za hojné účasti hostů, na které
hasiči zhodnotili uplynulý rok 2008. Velitel sboru
Miroslav Veverka uvedl nejdůležitější akce:
- Jednotka sboru byla povolána celkem k 25
událostem, z toho  bylo 7 požárů, 5 zásahů
při živelné pohromě, 6 technických pomocí
převážně k sanaci ropných látek, 2 zásahy na čer-
pání vody ve sklepích, 2 zásahy na odchyt
nebezpečného bodavého hmyzu, 2 pohotovosti
na stanici (záloha za HZS) a jeden planý poplach.
- V dubnu jsme si připomněli největší požár
v novodobých dějinách, který vypukl v roce 1978
na Svaté Hoře. Tato vzpomínková akce byla
s hasičskou parádou a svěcením sv. Floriána.
- V dubnu a listopadu jsme reprezentovali město
na republikových cvičeních v Písku a Bechyni.
- V měsících červen, červenec, srpen pomáháme

Technickým službám při sekání trávy ve městě.
- V srpnu byl jednotce předán nový požární auto-
mobil CAS 15, MAN TGM 13240.
- V září jsme hostili v našem městě mezinárodní
cvičení Rescue Patrol 2008.
- V září jsme také pomáhali při organizaci
I. ročníku Běhu hasičů do Svatohorských schodů.
- V listopadu jsme zajistili čistění a desinfekci
požární nádrže v Kozičíně.
Starosta sboru Martin Poulíček poděkoval staros-
tovi města MVDr. Josefu Řihákovi, místostarostovi
Václavu Černému a celému zastupitelstvu města
za opravdu velikou podporu dobrovolným hasičům,
také poděkoval za prozíravost, s jakou město
Příbram nakupuje novou techniku a prostředky
požární ochrany, které se využijí a využívají
k ochraně obyvatel města Příbram právě při živel-
ných pohromách, požárech a ostatních událostech.
Na závěr valné hromady předal místostarosta města
Václav Černý čestné uznání za přípravu a aktivní
účast na cvičení Rescue Patrol 2008 Záchranářům
z České Kamenice, 6. polní nemocnici  Olomouc
Armády ČR a hasičům z Písku.
V nejbližší době pak čeká dobrovolné hasiče
společný výcvik strojníků, techniků a hasičů všech
tří jednotek (Příbram I, Březové Hory a Zdaboř)
pod vedením nového velitele Jednotky SDH Bře-
zové Hory a dlouholetým profesionálním hasičem
Jaroslavem Tvrdíkem.
Dále nás čeká pomoc Technickým službám při ká-
cení poškozených stromů a pomoc při čištění
retenční nádrže na Novém rybníku v Příbrami. 

Hasiči budou hostit mezinárodní cvičení

Velkoplošná panoramatická live-diashow Leoše Šimánka
Po loňské úspěšné dia-show Leoše Šimánka Na kanadském severu přichází
autor tentokrát s další nabídkou: 
Havajské ostrovy – Letní a zimní putování za přírodními divy Tichomoří.

Leoš Šimánek s manželkou, synem a dcerou procestovali všech šest hlavních
ostrovů, a to nejen v létě, ale i v zimě. Havaj poznali jako málokdo. Cestovali
pěšky, na koních, horských kolech, kajacích a dostali se i do nejodlehlejších míst
souostroví. 
Po čtyři měsíce si Leoš Šimánek znovu a znovu ověřoval tvrzení, že Havajské
ostrovy jsou přírodním unikátem, který nemá ve světě obdoby. 
O tom se ostatně můžete přesvědčit i Vy na jeho nové live – diashow, která
doplňuje vydání fotografické stejnojmenné knihy, která je zároveň jeho patnáctou
publikací.

Velkoplošná panoramatická live-diashow se uskuteční  
ve čtvrtek 2. dubna 2009 v 19 hodin v Estrádním sále DK  Příbram.

Okresní organizace Svazu tělesně postižených v ČR, o. s., Příbram oznamuje členům
organizace i ostatní veřejnosti, že jsou ještě volná místa na rekondiční pobyt v Jilemnici
v hotelu SUMÓ od 5. do 14. května 2009.
Cena pobytu včetně dopravy, stravy, ubytování ve 2-3lůžkových pokojích s vlastním
sociálním zázemím, lednicí a TV činí 3 600,- Kč. V ceně je též denní využití bazénu,
vzdáleného 30 m od hotelu. Zájemci si mohou vyzvednout přihlášky na Centru STP,
Žežická 193, denně od 9 do12 hodin. Informace na tel. 606 650 114 nebo 776 865 566.

Magda Burianová, předsedkyně

Zábavně o stáří? Ale ano!
O této skutečnosti Vás přesvědčí Aleš Cibulka a Vladimír Hron v příbramském
Divadle A. Dvořáka ve čtvrtek 19. března od 19 hodin.
Oba hlavní protagonisté budou zábavnou formou diskutovat s odborníky
z Pečovatelské služby Příbram a odboru sociálních věcí a zdravotnictví Měst-
ského úřadu Příbram na témata související s potřebami seniorů, o aktivním
stárnutí a také o tom, jak o seniory pečovat.
Diváci budou mít možnost položit všem odborníkům anonymně dotazy, na které
během večera budou znát odpověď. Celý večer se nebude jenom povídat, ale
se svým hudebním vystoupením program obohatí Vladimír Hron. 
Každý návštěvník obdrží drobný dárek od generálního partnera tohoto projektu
– společnosti Hartmann – Rico, a. s. 
Mediálním partnerem je Český rozhlas, který z představení pořídí zvukový
záznam. Stejný projekt Národní síť zdravých měst představí postupně v dalších
pěti městech České republiky, mezi něž byla tedy zařazena i Příbram.
Vstupenky jsou k dispozici v předprodejních místech Divadla A. Dvořáka.  

„STOP“ šikaně a nežádoucím jevům ve škole
V letošním školním roce jsme v naší škole společně vypracovali minimální preventivní program
zaměřený primárně na prevenci šikany, a to v jakékoli podobě, podporu třídního i školního
klimatu a spolupráci žáků. V rámci programu se cíleně zaměřujeme na dlouhodobé programy
pro jednotlivé třídní kolektivy. Programy vedou zkušení odborníci z PPP Příbram, SVP Příbram
a K-centra. Účastní se jich třídní učitelé jednotlivých tříd, výchovní poradci a školní metodik
prevence. Současně došlo ke změně organizace třídnických hodin, které se staly součástí
dlouhodobých programů prevence šikany vypracovaných pro jednotlivé třídní kolektivy.
V průběhu prvního pololetí již proběhla řada akcí a projektů zaměřených na žáky prvního
i druhého stupně. V rámci prevence se žáci účastní pravidelných přednášek pod záštitou
Zdravotního ústavu v Kolíně, proběhla akce Ajaxův zápisník a pořad „Zpackané životy“
ve spolupráci s Policií ČR. Žáci prvního stupně se účastní od října 2008 programu „Bruslením
proti drogám“.
Městská policie Příbram nabídla žákům 2. stupně v lednu 2009 dvě akce pod názvem „Fotbalem
proti zločinu a kriminalitě“. Autorem projektu byl JUDr. Milan Fára, manažer prevence krimi-
nality, který za žáky přivedl trenéra 1.FK Příbram Františka Baráta, marketingového ředitele
Petra Větrovského a prvoligové hráče Daniela Tarczala, Vlastimila Ševra a Jana Mojdla.
Na začátku února proběhla akce ve spolupráci s Městskou policií Příbram „Bezpečné chování
a sebeobrana“, která byla cíleně zaměřena na žáky osmých a devátých ročníků a nejen peda-
gogové, ale i sami žáci ji hodnotili velmi pozitivně. V neposlední řadě pro nejstarší žáky
chystáme na březen pořad „Negativní vliv drog na kriminalitu mládeže“ a současně dvě akce
věnované drogám a zdravému životnímu stylu. 
„STOP“ šikaně je také název projektu, který jsme zpracovali s žádostí o finanční dotaci
ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. Projekt je zaměřený na žáky 5. a 6. ročníku.
Nezahálí však ani pedagogové a o pololetních prázdninách se zúčastnili celodenního semináře
„Šikana a kriminalita ve škole“, který vedl zkušený lektor J. Sixta, metodik prevence pro okres
Beroun.
Věříme, že minimální preventivní program, který jsme zpracovali pro své žáky, napomůže
budování pozitivních vztahů mezi nimi a předcházení jevům, se kterými se dnes všichni
setkáváme.  

školní metodik prevence ZŠ, Příbram VII, 28. října 1



Příbramští občánci narození v únoru

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

Dne 2. února v 1.54 hod. zatelefonoval na Městskou
policii Příbram muž, že v Pražské ulici se snaží tři mladíci
vloupat do obchodního domu Ravak. Na místo byly
ihned vyslány tři hlídky strážníků a strážník monitorující
Městský kamerový dohlížecí systém se ihned na tuto
lokalitu zaměřil. Za pomoci kamerového systému strážník
zjistil, že v blízkosti obchodního domu se zdržuje trojice
mladíků, s tím že jeden mladík stojí na protějším chodníku
a dva se pohybuji ve výklenku u vchodu do obchodního
domu. Asi po minutě začali mladíci z místa odcházet, a to
směrem k Václavskému náměstí. Mladíci pak prošli prů-
chodem z Pražské ulice do Jiráskových sadů, kde byli stále
monitorováni kamerovým systémem. Obsluha kame-
rového systému o pohybu mladíků informovala hlídky,
které v Jiráskových sadech tři mladíky ve věku 16, 19 a 20
let zadržely. Jeden ze zadržených mladíků měl u sebe
igelitovou tašku, v které se nacházely 3 ks dámských par-
fémů a 2 ks nových kuchyňských pánví. Strážníci na místě
trestného činu zjistili, že hlavní vchodové dveře do OD
Ravak jsou pootevřeny a mají rozbitou skleněnou výplň.
Dále strážníci zjistili, že je také rozbita skleněná výloha
sousední prodejny oděvů. Strážníci proto zajistili místo
činu před vstupem nepovolaných osob a o celé události
vyrozuměli Polici ČR, které celý případ včetně
zadržených osob, po jejím příjezdu, předali. 
Dne 8. února ve 22.05 hod. oznámila telefonicky na slu-
žebnu Městské policie Příbram žena, že došlo k vloupání
do prodejny v Příbrami VIII a zároveň uvedla, že jeden
z pachatelů se ještě pravděpodobně stále nachází uvnitř
prodejny, zatímco další dva pachatelé uprchli. Na místo
byly neprodleně vyslány tři hlídky strážníků (jedna se slu-
žebním psem). Jedna hlídka zaujala místo před prodejnou,
v místě, kudy se pachatelé do prodejny vloupali, aby tak
zamezila případnému útěku pachatele, a druhá hlídka
zajišťovala zadní část budovy a okna kanceláře prodejny.
Současně byla také na místo činu přivolána hlídka Policie
ČR a o události byl telefonicky vyrozuměn majitel prodejny,
který přislíbil, že se okamžitě do prodejny dostaví. Majitel
po svém příjezdu odemkl dveře prodejny a strážníci
prohledali vnitřní prostory objektu, kde nalezli ukrytého
22letého pachatele. Mezitím na místo přijela Policie ČR,
které strážníci celý případ včetně zadrženého pachatele
předali.
Dne 8. února v 10.23 hod. zavolal na služebnu MP
Příbram občan, že se u kruhového objezdu v Příbrami I
pohybuje muž v županu. Na místo byla vyslána hlídka
strážníků, která dostihla muže v ulici Čs. armády. Strážníci
zjistili, že se jedná o 39letého muže, který uprchl z in-
terního oddělení nemocnice. Hlídka převezla muže zpět
do nemocnice, kde byl od předcházejícího dne hospitali-
zován z důvodu sebevražedných sklonů. Jelikož muž
nechtěl na oddělení setrvat do příjezdu sanitky, která ho
měla převézt do Psychiatrické léčebny v Bohnicích,
a hrozilo nebezpečí, že by mohl sobě nebo ostatním
pacientům ublížit na zdraví, zůstala hlídka na místě až
do příjezdu sanitky. Následně byl muž zdravotníky
bezpečně převezen do Psychiatrické léčebny v Bohnicích. 
Dne 9. února ve 12.25 hod. telefonicky oznámil
strážníkům muž, že v Milínské ulici se skupina mladíků
vloupala do zaparkovaného vozidla a část ukradeného
zboží si odnesli do jednoho z domů v Milínské ulici.
Strážníci, kteří se ihned dostavili na místo činu, viděli
skupinku podezřelých osob odpovídajících popisu oz-
namovatele při odchodu od OC Skalka směrem k náměstí
T. G. Masaryka. Ve stejnou dobu se na místo dostavily
i dvě hlídky Policie ČR, které věnovaly pozornost místu
činu a odcházejícím osobám. Strážníci následně kontakto-
vali oznamovatele, který jim sdělil, že viděl dva mladíky,
jak se vloupali do vozidla a poté odešli s velkou modrou
taškou, kterou odcizili ve vozidle, do domu v Milínské
ulici. Během zjišťování totožnosti svědka hlídka zahlédla,
jak z uvedeného domu odchází mladík s velkou modrou
taškou, který byl svědkem určen jako jeden z pachatelů
výše uvedeného trestného činu. V modré tašce, kterou nesl
mladík přes rameno, byla mimo jiné nalezena i bunda

zelené barvy, kterou měl, dle vyjádření svědka, na sobě
jeden z pachatelů v době vloupání do vozidla. Strážníci
následně předali všechny zjištěné informace a zadrženého
20letého mladíka Policii ČR, která případ dále šetří. 
Dne 9. února ve 14.03 hod. oznámil telefonicky muž, že
je v domě v Příbrami V slyšet na chodbě hluk, jako by se
někdo násilím dobýval do bytu. Na místo se ve 14.07 hod.
dostavila hlídka strážníků, která zastihla na chodbě domu
ženu - poškozenou, která tu čekala na příjezd hlídky
s dvěma dalšími svědky události. Žena byla velmi
rozrušená a mluvila nesouvisle, a tak celý případ
strážníkům popsali svědci. Ti uvedli, že poškozená se zde
skrývá v bytě svých rodičů před svým bývalým přítelem.
Ten ji tu dnes ale našel a dobýval se násilím do bytu. Dále
sdělili, že poté, co se 26letý muž moldavské národnosti
dostal dovnitř, vytáhl poškozenou na chodbu a před svědky
ji fyzicky napadl. Rovněž ženě sebral mobilní telefon, aby
nemohla přivolat pomoc. Protože se v tomto případě jed-
nalo o podezření z trestné činnosti, strážníci o celé události
ihned vyrozuměli Policii ČR a případ jí předali. 
Dne 13. února v 19.21 hod. oznámila na tísňovou linku
vrátná z nemocnice, že se do prostor infekčního pavilonu
snaží násilím proniknout tři mladíci. Na místo byla
okamžitě vyslána trojčlenná hlídka MP. Zde již čekal
pracovník bezpečnostní agentury, který hlídce sdělil, kde
mladíky najde. Hlídka prohledala celé oddělení, ale osoby
odpovídající popisu zde nenalezla. Poté, co hlídka již
chtěla z místa odjet, objevily se najednou hledané osoby
v prostoru hlavního vchodu do nemocnice. Hlídka osoby
vyzvala, aby prokázaly svou totožnost, a zjistila, že se
jedná o muže ve věku 18 a 27 let. Protože třetí muž neměl
žádný průkaz totožnosti, byl předveden na služebnu Poli-
cie ČR. Zde bylo následně zjištěno, že se jedná o muže
ve věku 19 let. Uvedení muži hlídce sdělili, že se v objektu
nemocnice chtěli jen ohřát. Posléze byli všichni jmenovaní
vyzváni hlídkou MP, aby prostory nemocnice opustili.
Mladíci uposlechli a z místa ihned odešli.
Dne 14. února ve 4.21 hod. oznámil na tísňovou linku
anonym, že na zastávce v Jiráskových sadech skupina čtyř
mladíků ruší hlasitým pokřikováním noční klid. Na místo
byla okamžitě vyslána hlídka, která na autobusové za-
stávce skutečně zastihla skupinu mladíků odpovídající
popisu oznamovatele. Strážníci zjistili totožnost čtyř
mladíků ve věku 18 - 20 let, poučili mladíky o chování
na veřejnosti v nočních hodinách a vyzvali je, aby se
zdrželi jakýchkoliv hlasitých projevů. Mladíci se ihned
uklidnili a z místa okamžitě odešli. 
Dne 16. února ve 12.10 hod. kontaktoval telefonicky
služebnu operační důstojník Policie ČR a oznámil, že
zaměstnankyně supermarketu Hypernova v Příbrami
zadržely v prodejně ženu, která zde kradla. V rámci
součinnosti dále požadoval, aby na místo byla vyslána
hlídka. Po příjezdu do prodejny hlídka MP výše uvedenou
osobu ztotožnila a zjistila, že se jedná o ženu ve věku 25
let, která se v supermarketu pokusila odcizit zboží v hod-
notě 1 299,- Kč. Strážníci ženě uložili blokovou pokutu.
Dne 19. února v 1.02 hod. oznámila telefonicky na slu-
žebnu obsluha baru v Příbrami I, že se dostala do kon-
fliktu s hostem, který odmítá zaplatit útratu a chová se
agresivně. Protože se vzhledem k agresivitě zmiňovaného
hosta daly předpokládat určité problémy, byly ihned
na místo vyslány dvě hlídky strážníků. Strážníci po pří-
jezdu do baru vyzvali osobu, aby jim předložila průkaz
totožnosti, a poté zjistili, že se jedná o 29letého muže
ukrajinské národnosti. Tento muž v baru objednával pití
pro všechny, proto mu za chvíli došly peníze, a nemohl
tudíž zaplatit útratu ve výši 360,- Kč. Obsluze baru sice
řekl, že si pro peníze dojde ke kamarádovi, ale barman mu
nevěřil a z místa ho nenechal odejít. Následně přivolal
hlídku MP Příbram na tísňovou linku 156. Přivolaní
strážníci obě strany poučili, jak celou věc vyřešit,
a po tomto se obsluha baru s hostem dohodla na tom, že
přinese dlužné peníze a zbytek útraty dodatečně uhradí. 

JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

INFORMACE Z OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY
Městský program prevence kriminal i ty  na rok 2009
Městský program prevence kriminality na rok 2009 byl schválen na jednání Rady města
v pondělí 2. února 2009. Následně byl Městský program prevence kriminality na rok 2009
odeslán s vyplněnými příslušnými formuláři (žádostmi o dotace na jednotlivé projekty včetně
povinných příloh) na Odbor prevence kriminality MV ČR. Město žádá o státní dotaci ve výši
1 470 000,- Kč, 665 000,- Kč bude hrazeno z rozpočtu města a 324 000,- Kč z jiných zdrojů
(neziskovými organizacemi, sponzory atd.). O výši finanční dotace rozhodne Republikový
výbor pro prevenci kriminality a výsledky budou jednotlivým městům oznámeny začátkem
dubna.
Městský program prevence kriminality na rok 2009 je zpracován v souladu s Vládou ČR
schválenou Strategií prevence kriminality na léta 2008 až 2011 a Koncepcí prevence krimi-
nality města na léta 2009 až 2011. Při přípravě Městského programu prevence kriminality
na rok 2009, který zpracoval manažer prevence kriminality ve spolupráci s členy pracovní
skupiny prevence kriminality, jsme využili zkušenosti ze zpracování a realizace Městského
programu prevence kriminality na rok 2008, odborných rad získaných při konzultacích s pra-
covníky Odboru prevence kriminality MV ČR, příkladů dobré praxe atd.
Městský program prevence kriminality na rok 2009 obsahuje 7 projektů, které navrhují
komplexní přístup k řešení bezpečnostních problémů, a zahrnuje projekty z oblasti situační
a sociální prevence a projekty zaměřené na informování občanů o možnostech ochrany před
trestnou činností. Jednotlivé projekty jsou zaměřeny, na základě stanovených priorit v Kon-
cepci prevence kriminality města na léta 2009 až 2011 a aktuální analýzy trestné činnosti
na území města, na snížení majetkové trestné činnosti (především krádeží věcí z motorových
vozidel), ke zvýšení bezpečnosti ve městě (především v nočních a večerních hodinách),
na práci s dětmi a mladistvými (pachateli protiprávního jednání nebo jako potencionálními
pachateli trestné činnosti) a poradenství v oblasti bezpečného chování a zabezpečení majetku
proti krádeži. Kompletní Městský program je veřejnosti k dispozici na webových stránkách
města v sekci Bezpečnost ve městě.

Projekt „Bezpečné chování při napadení a sebeobrana“
Ve čtvrtek 5. února a v pátek 6. února 2009 se uskutečnily další tři přednášky v rámci
projektu „Bezpečné chování při napadení a sebeobrana“. Tento projekt realizuje za finanční
podpory města Příbram a ve spolupráci s Městskou policií Příbram občanské sdružení
TILIUS. Hlavním cílem tohoto projektu je seznámit žáky 8. a 9. tříd a středoškoláky
se zásadami bezpečného chování a naučit je předcházet krizovým situacím. Dále je projekt
zaměřen na ukázky, jak vzniklé rizikové a konfliktní situace řešit, tak aby byli žáci a stu-
denti schopni ochránit si svůj život a zdraví. Ve čtvrtek se uskutečnily dvě přednášky
v ZŠ  ve Školní ulici (celkem se zúčastnilo cca 120 žáků), v pátek proběhla jedna přednáška
v ZŠ 28. října (cca 80 žáků). Všechny tři přednášky trvaly zhruba 120 minut a jejich
účastníci byli stručně seznámeni s bezpečnostní situací ve městě, s projekty a opatřeními,
které by měly přispět ke snížení kriminality, s činností městské policie, s tísňovými linkami.
Po tomto krátkém úvodu následovala hlavní část, v které se věnovala pozornost především
zásadám bezpečného chování, vysvětlení pojmu nutná obrana, modelovým situacím
a možnostem jejich řešení atd. Na závěr proběhla diskuse, děti si mohly prohlédnout zbraně,
které jsou ve výzbroji ozbrojených složek. Všichni účastníci obdrželi letáček, který stručně
shrnuje zásady bezpečného chování, s kterými byli v průběhu přednášky seznámeni, a sešitek
s kontakty na instituce, na které se mohou obrátit při řešení krizové situace „Nevíš si rady“.
Všech tří přednášek se zúčastnil manažer prevence kriminality JUDr. Fára a čtyři členové
občanského sdružení TILIUS. Na obou školách žáci pečlivě poslouchali, živě o problematice
sebeobrany při napadení a možnostech, jak napadení předcházet, diskutovali a vyjádřili přání
zúčastnit se obdobných přednášek i v budoucnosti. 

Fotbalem proti zločinu
V úterý 17. února 2009 se v ZŠ Pod Svatou Horou, Příbram, uskutečnila další z řady besed
v rámci projektu prevence kriminality „Fotbalem proti zločinu“. Tentokrát měli žáci šestých
a sedmých tříd možnost besedovat se zástupci města Příbram, 1. FK Příbram a Kovohutí
Příbram o kriminalitě dětí a mládeže, bezpečnosti ve městě, připravovaných preventivních
aktivitách pro děti a mládež, významu sportu pro formování kladných charakterových vlast-
ností jedince, smysluplném využívaní volného času, zdravém životním stylu a ochraně
životního prostředí.  Besedy se zúčastnil marketingový ředitel 1. FK Příbram pan Větrovský,
který je zakladatelem tohoto projektu, manažer prevence kriminality JUDr. Fára, kapitán
prvoligového týmu a druhý nejlepší střelec Gambrinus ligy Daniel Huňa, jeho kolega z týmu
Vlastimil Ševr a Ing. Jarolímek z Kovohutí Příbram. Všichni žáci obdrželi po skončení
besedy sešitek „Nevíš si rady“ s kontakty na instituce, na které se mohou především mladí
lidé obrátit při řešení krizové situace, a klíčenku se světlem s logem celého projektu. Velký
zájem byl také o plakáty a kartičky s podpisy obou prvoligových hráčů.

Výsledky ankety zaměřené na MKDS
V měsíci lednu 2009 proběhla anketa zaměřená na postoj občanů města k „Městskému
kamerovému dohlížecímu systému“ (dále jen MKDS) s cílem zjistit, zda jsou občané města
dostatečně informováni o činnosti, zda MKDS přispívá k bezpečnosti ve městě, zda pod-
porují rozšiřování MKDS, zda se cítí na veřejných prostranstvích monitorovaných MKDS
bezpečněji, zda se cítí v Příbrami bezpečně atd. 
Provedení této ankety je jednou z podmínek, aby město mohlo žádat prostřednictvím
Městského programu prevence kriminality na rok 2009 dotace od Odboru prevence krimi-
nality MV ČR na realizaci jednotlivých projektů prevence kriminality včetně dalšího
rozšiřování MKDS.
Anketní lístek byl otištěn v lednovém vydání zpravodaje Městského úřadu Příbram „Kahan“
a zároveň uveřejněn na webových stránkách města. Anketa obsahovala šest otázek, ke kterým
se mohli občané města vyjádřit, přičemž měli možnost vybrat si vždy jednu ze tří nabízených
odpovědí: „Ano“, „Ne“, „Nevím“. Anketu jsme následně vyhodnotili a její výsledky nyní
uveřejňujeme:
Na první otázku „Jste dostatečně informován (a) o MKDS a jednotlivých moni-
torovaných prostranstvích?“ uváděli respondenti ponejvíce odpověď „Ne“ (74 %).
Dalších 22 % dotázaných zvolilo odpověď „Ano“ a 4 % respondentů uvedlo odpověď
„Nevím“. 
Na druhou otázku „Podporujete záměr města rozšířit MKDS a vybudovat další
kamerové body?“ většina dotazovaných, a to 85 %, uvedla, že rozhodně souhlasí
s rozšiřováním MKDS ve městě. Proti tomuto záměru se postavilo 13 % občanů a jen 2 %
dotazovaných neví, jak na tuto otázku odpovědět.
Na třetí otázku „Myslíte si, že MKDS přispívá k vyšší bezpečnosti ve městě?“ reagovali
dotazovaní z valné většiny odpovědí „Ano“ (78 %), odpověď „Ne“ uvedlo 14 % občanů
a možnost „Nevím“ zvolilo 8 % účastníků ankety.
Čtvrtá otázka zněla: „Přála (a) byste si rozšíření MKDS do okolí svého bydliště?“ Počet
odpovědí na tuto otázku byl obdobný jako v otázce tři. Velká část respondentů si přeje
rozšíření MKDS do okolí svého bydliště, a to 80 %. Jiní dotazovaní (15 %) uvádějí, že
o umístění kamer v blízkosti domů, kde bydlí, nemají zájem. A jen 5 % respondentů uvedlo
odpověď „Nevím“.
K páté otázce „Cítíte se na veřejných prostranstvích, která jsou monitorována MKDS,
bezpečněji?“ se účastníci ankety vyjádřili následovně: Jen slabá nadpoloviční většina
občanů (52 %) uvedla, že se na místech sledovaných MKDS cítí bezpečněji, 32 % dotazo-
vaných se ani na místech, kde je nainstalován MKDS, necítí bezpečně, a část respondentů
(16 %) neví, jak na tuto otázku reagovat.
Poslední, šestá, otázka zněla: „Cítíte se v Příbrami bezpečně?“ Nejvíce dotazovaných, a to
76 %, si na tuto otázku vybralo odpověď „Ne“, jen 14 % občanů se v Příbrami cítí bezpečně
a zbývajících 10 % účastníků ankety neví, jak tuto otázku posoudit.
Do ankety se zapojilo celkem 132 osob. Z toho převážná většina z nich (85 %) podporuje
rozšiřování MKDS a přeje si vybudovat ještě další kamerové body. Zároveň je toho názoru,
že MKDS přispívá k větší bezpečnosti ve městě (a to 78 %), a 80 % občanů by mělo zájem
o umístění MKDS do okolí svého bydliště.
Z ankety je tedy zřejmé, že občané se necítí být dostatečně informováni o činnosti MKDS,
jen 22 % dotazovaných uvedlo, že má o MKDS dostatek informací. Dalších 52 % respon-
dentů uvedlo, že se na veřejných prostranstvích, kde je umístěn MKDS, cítí bezpečněji, než
na místech, která monitorována nejsou. Pouze 18 ze 132 účastníků ankety (tj. 14 %) se
v Příbrami cítí bezpečně a zbývajících 76 % dotázaných nemá v Příbrami pocit bezpečí. 
Ve srovnání s dotazníkovým šetřením, které proběhlo v červnu 2008 pod názvem „Cítíte se
v Příbrami bezpečně?“, došlo v letošním roce ke zvýšení počtu občanů, kteří se necítí
v Příbrami bezpečně, a to o celých 9 %.
Závěrem chci poděkovat všem občanům, kteří se do ankety zapojili. Znalost Vašich názorů
na MKDS, který je efektivním nástrojem v rámci boj s trestnou činností, je pro vedení
města a městské policie (a doufám, že i Policie ČR), velmi důležitá. O přínosech MKDS
k bezpečnosti ve městě, jeho fungovaní, o umístění jednotlivých kamer atd. Vás budeme
pravidelně informovat. Obdobné anketní šetření připravujeme i na konec letošního roku.
V rámci této ankety budete mít možnost vyjádřit se, kde si případně přejete další nové
kamerové body v Příbrami.

MVDr. Josef Řihák, předseda pracovní skupiny prevence kriminality



F O T O K R O N I K A

V těchto dnech se konají v základních školách různé olympiády. Na snímku jsou účastníci chemické
olympiády starších žáků, která proběhla na Základní škole Jiráskovy sady.

Příbramští dobrovolní hasiči učili své kolegy z Písku zachraňovat člověka, pod kterým se prolomil
led. Tato spolupráce je velmi užitečná pro obě strany a přispívá ke zvýšení dovedností. Starosta Josef Řihák přijal na radnici úspěšné sportovkyně ze Sport klubu Oxygen. Blahopřejeme.

Další beseda na téma “Prevence kriminality” se uskutečnila na Základní škole Jiráskovy sady. Město Příbram se zúčastnilo tradičního veletrhu Holiday World 2009. Starosta Josef Řihák se zde
nechal vyfotit s dobrým vojákem Švejkem v podání pana Přemysla Kubišty.

V únoru se zástupci města zúčastnili otevření nově zrekonstruovaných prostor v Sokolovně. 
Na snímku (zleva): MUDr. Ivan Šedivý, MVDr. Josef Řihák, Ing. Ivan Fuksa, p. Václav Černý. Dne 19. 2. jsme si připomněli smutné výročí popravy 16 příbramských občanů v Německu.

Vojáci, kteří se počátkem roku vrátili z mise v Kosovu, byli slavnostně přivítáni na nádvoří Svaté
Hory. Této akce se zúčastnil také starosta J. Řihák a místostarostové I. Šedivý a V. Černý.



Vážení čtenáři,
dle kalendáře se zima pomalu
vzdává své moci a brzy budeme
očekávat jaro. A to je období plné
svěžesti a nového očekávání,

s čímž většinou přichází i lepší nálada.   
My jsme v těchto chvílích naladěni na 7. podnikatelský ples, který se bude
konat 7. března v příbramské Sokolovně. Večer bude nabitý bohatým

programem, v úvodu Vás přivítá skupina Sunday Afternoon´s Jazzman a k tanci zahraje
kapela MIX. Návštěvníci plesu se dále mohou těšit na ukázky latinskoamerických i standard-
ních tanců a na exhibici předního českého iluzionisty Pavla Dolejšky. Firmy věnovaly již
tradičně pěkné výhry, mezi nimiž nebude chybět ani několik zahraničních zájezdů a spousta
dalších skvělých cen. 
Představenstvo OHK vyhlásilo počátkem února již 9. ročník soutěže o nejlepší firmy za rok
2008. Podmínky soutěže a přihlášku naleznete na našich webových stránkách. Uzávěrka
soutěže je 31. března a výsledky se budou jako vždy vyhlášeny na valné hromadě členů
OHK Příbram 21. dubna. 
Českomoravská záruční a rozvojová banka poskytne záruky za 2,65 miliardy korun,
z toho 1 miliardu korun na podporu záruk na provozní úvěry pro malé a střední
podniky. Banka chce podpořit také hlavně projekty ve zpracovatelském průmyslu a staveb-
nictví, a to na celém území republiky. Záruky budou na úvěry na nákup zásob či drobného
majetku. S účinnosti od 13. února se v aktuálních výzvách programů Rozvoj, ICT a strate-
gické služby, ICT v podnicích, Eko-energie, Inovace - Projekt, Potenciál, Prosperita, Školicí
střediska a Nemovitosti mění text ustanovení „Účast v dalších programech podpory“ – bližší
informace na www.cmzrb.cz.
OHK v Příbrami okamžitě reagovala na změny a sjednala se zástupci ČMZRB Praha seminář
s názvem „Aktuálně z ČMZRB – podpora záruk za půjčky podnikům a další možnosti
podpor“. Seminář se bude konat dne 4. března od 9,30 hodin v České spořitelně.
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, cestovních náhrad, náhrad za práceneschopnost a daně z příjmů.
Aktuality z Hospodářské komory České republiky.
HK ČR aktuálně reaguje na ekonomickou krizi a snaží se podpořit firmy v jejich nelehké
situaci. Podporuje např. návrh novely Zákoníku práce, staví se pro liberalizaci pracovně
právních vztahů, který by měl zavést pružnější principy na trh práce. Odbory jsou však tvrdě
proti návrhu.
Podporuje též dočasnou legalizaci „Švarcsystému, který může pomoci zmírnit dopady
hospodářské krize na malé a střední podniky. Bohužel ani tento návrh ve prospěch firem
zřejmě nebude akceptován.
HK ČR též iniciovala návrh změny režimu platby DPH. Doposud firmy odvádějí DPH
měsíčně po vystavení faktury, aniž by měly peníze na účtu. Hospodářská komora proto
navrhuje, aby došlo ke změně režimu platby DPH a firmy ji odváděly až po tom, co jim
přijdou peníze na účet a vystavená faktura je uhrazena. Tento návrh má formu pouze dočas-
ného opatření pro období krize, které by platilo do konce roku 2010. Jde o to, aby plátci DPH
nezapadali kvůli odběratelům do stále větších problémů.
Poskytování obecných informací a novinek o dopadech krize. Byla zřízena nová sekce
na webu www.komora.cz, link: http://www.komora.cz/hk-cr-top-02-sede/podpora-
podnikani-v-cr/pomahame-vam-celit-hospodarske-krizi/art_28179/article.aspx; a krizové
telefonní linky při krajských komorách. Sekce se věnuje shromažďování světových,
národních a regionálních novinek o řešení dopadů krize a koncentruje publikační činnost HK
ČR v této oblasti. 
Nová služba  HK ČR - BUSINESS CONTACT SYSTEM (BCS) a WTCA–Online určená
k rozesílání nabídek a poptávek českých firem do zahraničí. 

Noví členové OHK Příbram od 1. 1. 2009:
Karel Rys – Švejk restaurant – hostinská činnost

Z důvodů nezaplacení členských příspěvků za rok 2008 byly vyloučeny tyto firmy: 
YOKO, s. r. o. - výroba hraček, Jiří Blažek – autodoprava.

Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram
Okresní hospodářská komora, Příbram I, Tyršova 106, Zámeček-Ernestinum, 

tel: 318 627 784, www.ohkpb.cz

O H K  V P Ř Í B R A M I I N F O R M U J EOHK PŘEDSTAVUJE SVOJE ČLENY
Společnost REPAS servis, s. r. o., jsme založili 3. května roku 1995 zapsáním do Obchod-
ního rejstříku. Za jejím vznikem stojí čtveřice kamarádů, kteří se rozhodli vybudovat
svoji vlastní firmu.
Bez restitucí a bez zahraničního kapitálu tak vznikla ryze česká společnost čtyř společníků
a zároveň zaměstnanců. V pronajatých prostorách v Nádražní ulici 148 jsme zahájili prodej
a servis svařovací techniky a dalšího příslušenství. Ve skromných podmínkách jsme začali
budovat malou prodejnu a servisní dílnu. Především díky kvalifikovanému servisu a vstříc-
nému přístupu k zákazníkům z řad drobných živnostníků, středních i velkých firem
a podniků jsme si vydobyli i navzdory velké konkurenci své místo na slunci. S rozšiřující
se klientelou a přibýváním zakázek nám stávající prostory začaly být více než těsné,

a proto jsme se na podzim roku 1999 přestěhovali do nových prostor na druhý konec Nádražní ulice do čísla 178.
Zde jsme stávající sortiment rozšířili o veškeré vybavení a potřeby pro svařování i navazující obory. V nabídce se objevily
nové typy svařovacích zdrojů, autogenní techniky, spotřebních náhradních dílů, přídavných svařovacích materiálů,
ochranných pracovních pomůcek, potřeb pro pájení a hlavně poradenská činnost v těchto i dalších oborech. Dále jsme
zřídili velkoobchod se spotřebními díly pro plasmové řezání. V této době jsme navázali spolupráci s firmou MESSER
a vybudovali výdejní sklad technických plynů této značky.
Vzhledem k zaměření na plasmové řezání vyvstala potřeba
dodávky zařízení pro výrobu a úpravu stlačeného vzduchu.         
Od této chvíle se datuje naše spolupráce též s firmou
SCHNEIDER a rozšíření sortimentu o kompresory, sušičky
vzduchu, vzduchové nářadí, úpravné jednotky a různé
rychlospojky až po rozsáhlé rozvody stlačeného vzduchu. 
V nových prostorách jsme mohli zvětšit servisní dílnu a její
zázemí, ve kterém jsme byli schopni provádět servis a renovaci
veškerých svařovacích zařízení. Naši servisní technici díky své
profesionalitě a odborným znalostem jsou schopni převážnou
část oprav provést na místě, přímo u zákazníka. Ne náhodou
jsme jako jedni z mála získali statut ,,Autorizované prodejní
a servisní středisko“ předních světových firem ESAB
a FRONIUS.
Rozšiřováním nabídky a vynikající prací našich obchodních
zástupců a servisních techniků, kteří obhospodařují zákazníky
v Čechách i na Moravě, jsme upevnili své postavení na trhu.
Na sklonku roku 2002 jsme zakoupili vlastní objekt v Žižkově
ulici č. 152. V této době firma zaměstnávala již 23 lidí. Do nového sídla se začátkem roku 2003 přesunulo vedení firmy
spolu s administrativou, servisem a obchodem. V dosavadní provozovně zůstal pouze sklad technických plynů.
Nové prostory nám umožnily opět rozšířit nabízený sortiment, a to o svařovací zdroje od domácího výrobce
KÜHTREIBER, plasmové hořáky a spotřební díly americké firmy HYPERTHERM. Na základě dlouhodobých zkuše-
ností s instalací a dodávkou dílů pro plasmy jsme navázali spolupráci s ostravskou firmou PIERCE, která je světovým
výrobcem pálicích strojů. K těmto strojům instalujeme výkonné plasmy slovenského výrobce FORMICA. Nově jsme se
stali také ,,autorizovaným prodejním a servisním střediskem“ německého výrobce špičkové svařovací techniky EWM,
která začala působit na našem trhu.
Do uvolněných prostor v Nádražní ulici jsme v roce 2005 umístili plasmový CNC pálicí automat a začali pro naše
zákazníky vyrábět přesné výpalky dle jejich požadavků.
Po bezmála 14leté existenci má firma 25 zaměstnanců a jejími zákazníky jsou nejen malé, ale i velké firmy, jako např.
METAMAX Březnice, DOOSAN BOBCAT MANUFACTURING, s. r. o., Dobříš, SUDEX SCHÄFER Ledeč
nad Sázavou, ŠKODA JS, a. s., Plzeň, ŠKODA POWER, a. s., Plzeň. Naším krédem bylo a je splnit požadavky každého
zákazníka k jeho plné spokojenosti. Na stávající i nové zákazníky se těší kolektiv firmy REPAS servis, s. r. o.

REPAS servis, s. r. o., Žižkova 152, Příbram, tel.: 318 624 431, fax: 318 635 551, www.repas.cz

SLOUPEK 1. NÁMĚSTKA MINISTRA FINANCÍ ČR
V l á d a  n a  l i d i  n e z a p o m í n á
Nikdo nepochybuje, že se nacházíme v těžkých hospodářských časech. Finanční
krize samotná se nás nedotkla – banky u nás skutečně nekrachovaly a nebylo potřeba je
sanovat ze státních prostředků. Hospodářský útlum se nám ovšem nevyhne. Skoro
čtyři pětiny toho, co u nás vyrobíme, směřuje na vývoz. Ten ale v zahraničí kupují
v současnosti méně a méně, což se logicky odráží v české ekonomice, poklesu
objemu zakázek a růstu nezaměstnanosti. Otázkou zůstává, co s touto situací může
dělat vláda. 
Vláda a stát nedisponuje ničím jiným, než daněmi svých občanů. Pokud utratí více,
než je schopna na daních vybrat, musí si někde půjčit. Tuto půjčku musí někdy splatit
a než se tak stane, musí vyplácet z daní úroky. Splácení úroků však vytěsňuje jiné
potřebnější výdaje, třeba investice do vzdělání nebo dopravní infrastruktury. Kromě

toho se zadlužení přenáší na budoucí generace, na naše děti a vnuky, kteří zdědí dluh, jenž nemohli ovlivnit.
Výše napsané zní velmi samozřejmě, ale často mě zaráží, jak někteří politikové nejsou schopni takto
jednoduché věci pochopit a opakovaně nabízejí na hospodářský pokles jediný recept – zadlužit se.
Slavný ekonom J. M. Keynes přišel s následující myšlenkou: V dobrých časech nevytvářejme deficit, naopak
šetřme, a ve zlých časech místo zadlužení čerpejme z toho, co stát našetřil. Teoreticky lze souhlasit, ale praxe
bývá mnohem složitější. Příkladem může být naše nedávná minulost. V letech posledních minulých vlád jsme
zažívali období rekordního růstu, ale zároveň tehdejší vlády vytvářely rekordní stomiliardové deficity
a z dluhu nesplatily ani korunu, ba naopak. To jen dokazuje, že Keynesova myšlenka v praxi příliš nefun-
guje, i v časech dobrých se těžce snižují vládní výdaje, na které se velmi dobře zvyká.
Při vědomí výše uvedených skutečností jsme na Ministerstvu financí vytvářeli „protikrizový plán“. Jeho část
již byla dávno schválena a realizována, takže není pravdou, že by „vláda zaspala“ nebo zapomínala na pro-
blémy „obyčejných lidí“, jak se lze často dočíst z komentářů levicových autorů. Čtenáři mohou posoudit
sami z následujících řádků.
Snížili jsme všem od 1. ledna sociální pojištění, to znamená, že lidem zůstane v peněžence o 1,5 procenta
jejich mzdy navíc. Celkově se tak lidem zvýší čisté příjmy o 18 miliard korun za celý rok. Dále jsme výrazně
podpořili export, který je klíčový pro české hospodářství. Zvyšujeme kapitál státní České exportní banky
v první fázi do miliardy korun, což umožní podpořit vývozní projekty českých firem až ve výši asi 20 miliard
korun. V rámci návrhu státního rozpočtu na rok 2009 jsme již na podzim minulého roku výrazně navýšili
investice na výzkum a vývoj, zlepšení životního prostředí a do dopravní infrastruktury. Znamená to další
zakázky pro české firmy, které přicházejí o odbyt v zahraničí. Snížili jsme také daně firmám, takže jim tento
rok zůstane asi 6 miliard korun, které mohou použít jako rezervu ve špatných časech, či investovat do nových
projektů.
V rámci nově připravovaného souboru opatření se zavede nová sleva na sociálním pojištění, kterou bude
moci uplatnit zaměstnavatel a která bude tím větší, čím menší je plat. Pomůže tak udržet zaměstnanost přede-
vším nízkopříjmových a méně kvalifikovaných zaměstnanců. Kromě toho se poskytnou další prostředky
státní Českomoravské záruční a rozvojové bance, která bude moci poskytnout malým a středním podnikům
až 40 miliard nových provozních úvěrů. Právě tyto podniky totiž trpí velkou opatrností komerčních bank, jež
v dobách velké nejistoty zdražují úvěry, nebo je neposkytují vůbec.
Všechna tato opatření sledují hlavní cíl a tím je bránit se rostoucí nezaměstnanosti. Nemůžeme tak přijmout
tvrzení, že vláda na lidi zapomíná. Nesmíme však předstírat, že jakákoliv vláda může důsledky celosvětové
krize úplně vyřešit. Může je jen a pouze zmírnit.

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

Ředitelky mateřských škol zřizovaných městem Příbram 
v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
stanovují místo, termín a dobu 

pro podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole pro školní rok 2009/2010:

v úterý 15. dubna 2009 od 9 do 16 hodin

MŠ Rybička, Příbram II, Fibichova 272: 2. 4. od 10 do 16 hodin
MŠ speciální, Příbram I, Hradební 67: 18. 3. od 9 do 16 hodin

S sebou vezměte svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a popřípadě vyplně-
nou žádost (tiskopisy žádostí jsou k vyzvednutí v příslušné mateřské
škole nebo ke stažení na webových stránkách této mateřské školy).

MŠ V Zahradě, Jungmannova 416, Příbram III 
MŠ Kličkova vila, Ondrákova 280, Příbram II
MŠ Klubíčko, Okružní 200, Příbram VII
MŠ Per. chaloupka, Kutnohorská 101, Příbram VII
MŠ, 28. října 55, Příbram VII
MŠ, Bratří Čapků 278, Příbram VII
(podání žádostí na čp. 235 i čp. 278)

MŠ Pohádka, Hradební 66, Příbram I
MŠ, Příbram VII, Jana Drdy 496
MŠ, Příbram III, Jungmannova 91
MŠ, Příbram VIII, Školní 131
MŠ pod Sv. Horou, n. Dr. Theurera 262, Příbram II
Alternativní MŠ, Školní 143, Příbram VIII

Placení popelnic v letošním roce
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 15. pro-
since 2008 schválilo Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Poplatek hradí každá fyzická osoba, která má na území
města Příbram trvalý pobyt, a fyzická osoba, která
má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k rekreaci, ve které není hlášena žádná fyzická osoba.
Sazba poplatku pro poplatníka činí 500.- Kč. Místní
poplatek je splatný jednou ročně, a to nejpozději
do 31. 3. daného roku. Platbu lze provést bezho-
tovostní platbou, složenkou nebo hotově v poklad-
nách Městského úřadu Příbram. Od úhrady místního
poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby, které mají

trvalý pobyt na území města Příbram a současně
mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci, ve které není hlášena žádná
fyzická osoba, dále pak fyzické osoby, které mají
trvalé bydliště v Domově důchodců Pečovatelské
služby města Příbram, Příbram VI – Březové Hory,
K Dolu Marie 154, fyzické osoby, které od 1. 1.
do 31. 12. pobývají mimo území České republiky.
Místní poplatek se snižuje poplatníkům, kteří mají
trvalé bydliště na území města Příbram, ale studují
a prokáží, že v době studia pobývají mimo město
Příbram, na 50 % sazby místního poplatku  a snižuje
se na 50 % pro pátou a každou další osobu domác-
nosti. Za domácnost se pro účely této vyhlášky
považují osoby, které spolu žijí a mají stejný trvalý
pobyt. 

Ing. V. Štochlová, vedoucí ekonomického odboru

Proč teče voda po ulicích?
Určitě jste si již někdy povšimli ve Vašem okolí vytékající vody na ulici. V tu chvíli
se Vám možná zdálo, že odstranění poruchy na vodovodním řadu je zdlouhavé, že
vody vyteče zbytečně mnoho a že ztráty vody se promítnou do cen vodného
a stočného. Rádi bychom Vám popsali, co všechno musíme udělat pro odstranění
poruchy na vodovodním potrubí. 
Po oznámení poruchy na bezplatnou linku 800 454 545, kterou provozuje společnost
1. SčV, a. s., se spustí běh následujících událostí. Oznámení zaevidujeme v našem
vnitřním systému a okamžitě informujeme sloužícího dispečera. Ten na místo poruchy
ihned pošle provozního technika, který po kontrole nahlášeného místa poruchy provede
přesnou lokalizaci úniku vody. To je možné několika způsoby. Nejčastějším je odposlech
šumu vyvěrající vody z prasklého řadu. Současně je potřeba zajistit technika k provedení
výkopových prací a informovat o havárii další vlastníky inženýrských sítí, které se
v místě poruchy nacházejí. Jsou to například optické kabely, elektrické rozvody, vysoké
napětí, pouliční osvětlení a plynové potrubí. Zde může dojít k určitému zdržení, a proto
se občas stává, že porucha, která je nahlášena ve večerních hodinách, se začíná odstraňo-
vat až následující den.
Proč voda po nahlášení poruchy stále vytéká?
- Z technických důvodů není možné vždy vodu uzavřít. 
- Místo poruchy lze přesně určit, pouze když je potrubí pod tlakem.
- Jedná se o malý únik, a i když to tak na první pohled nevypadá, ztráty jsou minimální.
V případě okamžitého uzavření vody existuje riziko následných škod. V postižené
oblasti může být škola, školka, nemocnice, průmyslové podniky a samozřejmě stovky
občanů, které není možné v tak krátkém časovém intervalu zásobit pitnou vodou
cisternami. 
Po zmapování všech sítí v postiženém místě zahájíme výkopové práce a teprve v tuto
chvíli uzavřeme přívod vody. Máme-li podezření, že odstávka bude trvat déle než
4 hodiny, přistavíme mobilní cisterny nebo do postižené oblasti vyjíždí autocisterna
s pitnou vodou. Po odstranění poruchy postupně opět napouštíme vodovodní řad, což
může trvat i několik hodin. Dojde-li při napouštění k znečištění vody, je vodovodní řad
průběžně odkalován. Znečištění způsobují uvolněné usazeniny železa po ztrátě tlaku
v potrubí. Závěrečnou fází je úprava terénu do původního stavu, která může v případě
asfaltových vozovek trvat i několik dní.
Věříme, že tímto článkem jsme alespoň částečně přispěli k vysvětlení, proč voda vytéká
někdy déle. Zároveň děkujeme všem, kteří svou všímavostí přispějí k rychlejšímu
odstranění poruch a tím i ke snížení ztrát vody.

1.SčV, a. s.
Váš dodavatel vodohospodářských služeb
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Neděle 1. března 2009

VS: Mach a Šebestová – Divadlo Lampion Kladno 15:00 D 85 80

( možnost zakoupení volných vstupenek)

ES: Taneční soutěž (pronájem) 8:00-16:00

Pondělí 2. března 2009

MS: Rychlé šípy 10:00 110 40

Úterý 3. března 2009

VS: Tři veteráni 19:00 F *) 130

(možnost zakoupení volných vstupenek)

Středa 4. března 2009

VS: Na skle malované 10:00 135 40

VS: Na skle malované 17:00 135 130

Čtvrtek 5. března 2009

VS: Blázinec v prvním poschodí –

 – Divadelní společnost Julie Jurištové 19:00 A 150 240

( možnost zakoupení volných vstupenek)

Pátek 6. března 2009

ES: Obchodní akademie – maturitní ples (pronájem) ;20:00 

Sobota 7. března 2009

ES: Rybářský svaz – schůze (pronájem) 8:00-11:00

Pondělí  9. března 2009 

VS: Otelo z ostrova Susaku 19:00 140 130

ES: Good Way – prodejní trhy (pronájem) 9:00 - 17:00

Úterý  10. března 2009

VS: Nezmaři – koncert 19:00 105 190

ES: Good Way – prodejní trhy (pronájem) 9:00 - 17:00

Středa  11. března 2009

VS: Příhody včelích medvídků – Divadlo Krapet Praha 8:30, 10:30 60 40

ES: Good Way – prodejní trhy (pronájem) 9:00 - 17:00

Čtvrtek 12. března 2009

VS: Hrdý Budžes 19:00 165 190

Pátek 13. března 2009

MS: Rychlé šípy 19:00 110 120

ES: SOŠ a SOU Dubno – maturitní ples (pronájem) 20:00 

Pondělí 16. března 2009

VS: Amadeus 19:00 150 130

Úterý 17. března 2009 

VS: Tři veteráni 16:00 S *) 50

( možnost zakoupení volných vstupenek)

Středa 18. března 2009

VS: Na skle malované 19:00 135 130

ES: Posezení u hudby – Sdružení zdravotně postižených 15:30

Čtvrtek 19. března 2009

VS: Zábavně o stáří? Ale ano! 19:00 150 40

Pátek 20. března 2009

ES: Střední průmyslová škola – maturitní ples (pronájem)  19:00

Sobota 21. března 2009

ES: KIWANIS KLUB – společenský ples (pronájem) 20:00 

Neděle 22. března 2009

VS: O Balynce, dobrém štěněti – 15:00 *) 50

– Karlovarské hudební divadlo

Pondělí  23. března 2009

ES: Malicher – prodejní trhy (pronájem) 9:00-17:00

Úterý  24. března 2009

ES: Malicher – prodejní trhy  (pronájem) 9:00-17:00

Středa 25. března 2009

VS: Tři veteráni (možnost zakoupení volných vstupenek) 19:00 E *) 130

 ES: POGRR (pronájem)

Čtvrtek 26. března 2009

VS: Zlobivý Brouček 10:00 80 30

VS: Hádej kdo přijde – Divadlo Na Fidlovačce 19:00 P *) 270

(možnost zakoupení volných vstupenek)

ES: POGRR – potravinářský veletrh (pronájem) 9:00-15:00

Pátek 27. března 2009

VS: Přelet nad kukaččím hnízdem 19:00 150 130

ES: Střední průmyslová škola – maturitní ples (pronájem) 19:00

Neděle 29. března 2009

ES: Tuzeksový veletrh (pronájem) 8:30-13:00

 Čas SK PDP/min vstupné Kč

BŘEZEN 2009

www.drevovyroba-wimmer.cz

• Dřevostavby
• Zahradní program
• Garážová stání 
• Sauny

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.

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 britské romanticko-satirické komedie

Jak se zbavit přátel a zůstat úplně sám 
Terčem humoru je svět celebrit a bulváru, který se kolem toho všeho točí.  V komedii nám před-

vedou své herecké kvality Meggan Fox (TRANSFORMERS), Gillian Anderson (Akta-X),Simon Pegg 

(MISSION: IMPOSIBLE III) nebo Kirsten Dunst (SPIDER-MANI).

Premiéra filmu Marie Poledňákové

Líbáš jako Bůh
Romantická komedie podle vlastního scénáře natočila režisérka Marie Poledňáková. Motory této komedie 

je muž mezi dvěma ženami a žena mezi dvěma muži. Do hlavních rolí obsadila Kamilu Magálovou, Jiřího 

Bartošku, Evu Holubovou a Oldřicha Kaisera.

Premiéra filmu Marie Poledňákové

Líbáš jako Bůh
Romantická komedie podle vlastního scénáře natočila režisérka Marie Poledňáková. Motory této komedie 

je muž mezi dvěma ženami a žena mezi dvěma muži. Do hlavních rolí obsadila Kamilu Magálovou, Jiřího 

Bartošku, Evu Holubovou a Oldřicha Kaisera.

Filmový klub Příbram uvádí

Che Guevara-Revoluce
Benicio Del Toro předvádí životní výkon jako milovaný a nenáviděný kubánský revolucionář. 

Premiéra českého filmu Ivo Trajkova

Ocas ještěrky
Vypráví o Josefovi, kterému bylo předpovězeno, že až mu bude devětadvacet let, zemře. Dotyčné narozeniny má

oslavit zanedlouho, a právě prožívá nejhorší období svého života. Odešla od něj žena s dítětem, ztrácí práci, opouš-

tějí ho přátelé… Jediným světlým bodem je jakýsi chlápek v bílé mikině, který se na něj pověsil…Hrají David

Švehlík, Karel Zima, Karel Dobrý, Marie Durnová, Verica Nedeska, Magdaléna Sidonová, Stanislav Zindulka.

Premiéra americké komedie

Kamarádova holka
Kate Hudson v komedii o tom, proč holky nechtějí hodné kluky.

Filmový klub Příbram uvádí

Paranoid Park
Příběh o šestnáctiletém skej	ákovi, který nechtěně způsobí smrt jednoho hlídače a rozhodne se o tom pomlčet. 

Brzy ho začnou sžírat výčitky svědomí, jenže když se konečně rozhodne někomu svěřit, zjistí, že tady pro 

něj nikdo není – rodiče se rozvádějí, kámoš se na něj vykašlal kvůli vidině sexu a jeho vlastní holka mu 

nerozumí.

Premiéra amerického filmu

Podivuhodný případ  Benjamina Buttona 
Film vypráví o sympatickém padesátníkovi Benjaminu Buttonovi, který je se svým životem spokojený a navíc se 

nedávno zamiloval do třicátnice Daisy. Hlavní hrdina však místo stárnutí začíná mládnout, což se mu nejdřív 

líbí, ale postupem času obrátí. Protože prožívat svůj život v opačném směru a mládnout vedle své pozvolna 

stárnoucí lásky, to není úplně normální. 

Hrají Brad Pitt a Cate Blanchett.

Dětský bijásek uvádí

Madagaskar 2
Animovaný zvěřinec je zpátky a v ještě lepší formě. 

Dětský bijásek uvádí

Madagaskar 2 
Animovaný zvěřinec je zpátky a v ještě lepší formě. 

Premiéra filmu Clinta Eastwooda

Výměna
Režírující Clint Eastwood si rád vybírá příběhy, které jdou až na dřeň lidských emocí. Výměna není výjimkou. 

Příběh ženy, jíž osud připraví řadu nesmírně těžkých životních zkoušek, je podobně výjimečný jako režisérovy 

předchozí a mnoha cenami ověnčené filmy Nesmiřitelní, Tajemná řeka nebo Million Dollar Baby. 

Hrají Angelina Jolie a John Malkovich.

Filmový klub Příbram uvádí premiéru filmu Bří Coenů

Po přečtení spalte
Typická Coenovská absurdita - obyčejný člověk „hozený“ do šíleně vyhrocených situací - dává vzpomenout na to 

nejlepší, čím si bratři získali reputaci. Promyšlený děj, chytré zvraty, vynikající herci, parádní režijní vedení. 

Hrají George Clooney, John Malkovich, Tilda Swinton, Brad Pitt.

Premiéra americké komedie

Yes man
Ty nejúspěšnější komedie Jima Carreyho stojí na jednom jediném nápadu. Ve filmu Lhář, lhář mluvil pravdu, 

jako Božský Bruce si hrál na Všemohoucího, v Yes Manovi  zase musí odpovídat na každou otázku „ano“. 

Na každou! I kdyby mělo jít o sex s přítulnou sedmdesátiletou sousedkou.

Premiéra třetí části slavné série

Underworld 3: Vzpoura Lycanů 
Třetí díl série Underworld, která ve světě vydělala přes 200 milionů dolarů, se  zabývá podstatou 

krvavého boje mezi aristokratickými upíry a barbarskými Lycany (vlkodlaky), který se táhne už 

po staletí.

BŘEZEN 2009

Příbram, Zahradnická ulice,
tel.: 603 158 792

Sobota 28. 2. a 

Neděle 1. 3.  

Od 20:00 hod.

Vstupné 80 Kč

Úterý 3. 3. a 

Středa 4. 3.

Od 20:00 hod

Vstupné 90 Kč

Čtvrtek 5. 3. až

Neděle 8. 3.

Od 17:30 a 20:00 hod

Vstupné 90 Kč

Pondělí 9. 3. až

Středa 11. 3.

od 20:00 hod

Vstupné 90 Kč

Čtvrtek 12. 3.  

Od 20:00 hod.

Vstupné 65 Kč
členové FK 45 Kč

Pátek 13. 3. až 

Neděle 15. 3.

Od 20:00 hod.

Vstupné 90 Kč

Úterý 17. 3. a

Středa 18. 3.

Od 20:00 hod.

Vstupné 90 Kč

Čtvrtek 19. 3.  

Od 20:00 hod.

Vstupné 65 Kč

členové FK 45 Kč

Pátek 20. 3. až 

Neděle 22. 3. 

Od 20:00 hod.

Vstupné 70 Kč  

Pátek 20. 3. 

Od 17:30 hod.

Vstupné 90 Kč 

Sobota 21. 3. a 

Neděle 22. 3. 

Od 15:00 hod.

Vstupné 90 Kč 

Úterý 24. 3. a 

Středa 25. 3. 

Od 20:00 hod.

Vstupné 90 Kč 

Čtvrtek 26. 3. 

Od 20:00 hod.

Vstupné 70 Kč 

členové FK 45 Kč

Pátek 27. 3. až

Neděle 29. 3.

Od 20:00 hod.

Vstupné 90 Kč 

Úterý 31. 3. až

Středa 1. 4.  

Od 20:00 hod.

Vstupné 80 Kč
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Od pátku 30. 1. do neděle 1. 2. 2009 probíhal v holešovické Tesla
Aréně na pražském Výstavišti prestižní mezinárodní závod ISU
v synchronizovaném bruslení Prague Cup 2009, kterého se
zúčastnilo celkem 43 týmů z 11 zemí Evropy a severní Ameriky.
Soutěže probíhaly ve čtyřech věkových kategoriích a pro české
týmy byly zároveň Mistrovstvím České republiky pro rok 2009. 
Bruslařský klub Příbram vyslal do závodu oba své týmy, jednak  
PÁŽATA, jehož členové obhajovali loňské stříbro v kategorii

mladšího žactva, a tým DAISIES,
obhájkyně mistrovského titulu
v kategorii juniorů. 
PÁŽATA v minulých dnech zasáhla
zčásti chřipková epidemie valící se
napříč Českou republikou, což způ-
sobilo před závodem sezóny jednak
výpadek tréninků a někteří členové
týmu se zúčastnili závodu s velkým
sebezapřením. Přes nesnáze, které
závodu předcházely, se PÁŽATA
k nepřízni osudu postavila
s odhodláním, ke kterému velí jejich
název. Svou volnou jízdu na hudbu
z muzikálu High School PÁŽATA
předvedla téměř bez fatálních chyb.
Jednomu pádu těsně před koncem
programu se přece jen nepodařilo
zabránit a tento pád je zřejmě
připravil o obhajobu stříbra
z loňského mistrovství republiky.
Bodový zisk za volnou jízdu zname-
nal v konečném součtu mezi pěti
zúčastněnými týmy z Česka a Itálie
třetí místo a bronz na Prague Cupu
a současně také bronzovou medaili
v rámci mistrovství ČR. Prvenství

získal tým Amazonky z KK Pardubice, před týmem Kometa
z USK Praha. V juniorské kategorii, která byla nejpočetněji
obsazena, startovalo celkem 19 týmů z jedenácti zemí.  O kva-
litě obsazení soutěže svědčí nejlépe skutečnost, že k závodu
nastoupily celkem 4 týmy z Finska, což je země mistrů světa
z posledních let jak mezi juniory, tak v kategorii seniorské, dále
po dvou týmech z USA, Německa, Francie, Itálie a Česka,
po jednom z Ruska, Švédska, Švýcarska, Chorvatska a Kanady,

z toho celkem 9 účastníků loňského juniorského mistrovství
světa v Rouen, včetně stříbrných medailistek týmu GOLD ICE
z Kanady. 
Příbramský tým DAISIES si pro krátký program vylosoval star-
tovní číslo 4 a první část soutěže na popovou píseň Lollipop
zpěváka Miky, absolvoval bez výrazných zakolísání se všemi
předepsanými prvky a získal celkem 48,38 bodu, což před-
stavovalo zhruba patnáctibodový nárůst oproti minulé sezóně,
průběžné jedenácté místo s odstupem 4 bodů na pražský tým
Kometa.
Do volné jízdy nastupovala děvčata s odhodláním svůj náskok
udržet. Startovní číslo 8 pro volnou jízdu znamenalo, že se
děvčata představí ihned po svých největších soupeřkách.
Pražské Komety zajely svůj program dobře, bez viditelných
chyb. Daisies zaujaly od prvních tónů krásné hudby muzikálu
Evita A. L. Webera. V první části udělaly dvě větší chyby, což
mohlo znamenat konec zlatých nadějí. Bylo až dojemné
pozorovat jejich nasazení a odhodlání přesvědčit porotu
ve zbylých třech a půl minutách o kvalitách svého náročného
programu. Při pokloně zářily jejich obličeje úsměvy, avšak
při očekávání známek panovala v družstvu poraženecká nálada,
a to včetně trenérek. O to větší a spontánnější byla radost, když
se na tabuli objevilo skóre. Celou atmosféru okamžiku plně
vystihují fotografie J. Hanzlíka.
Celkový zisk 121,34 bodu znamenal vítězství v rámci mistrov-
ství republiky a celkové 11. místo v konkurenci týmů z Evropy
a Ameriky.

Titul mistrů České republiky je tedy díky našim děvčatům
již podruhé v Příbrami a děvčata čeká za měsíc mistrovství
světa ve švýcarském městě Neuchatel. 

Držme jim palce, ať si vedou alespoň tak, jako při loňské
premiéře ve francouzském Rouen.

Mgr. Jitka Charyparová
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