
Zastupitelstvo města Příbram,
které vedl poprvé starosta města
Ing. Pavel Pikrt, schválilo na svém
16. zasedání dne 25. 2. 2013
rozpočet na rok 2013. 
Do této chvíle hospodařilo
město v rámci tzv. rozpočtového
provizoria.
Hlavním tvůrcem a garantem rozpočtu
města je místostarosta MUDr. Ivan
Šedivý. „K právě schválenému rozpočtu
chci jenom zdůraznit, že příspěvkové
organizace města dostanou stejnou
částku jako v loňském roce a tento trend
již trvá pět let,“ uvedl Šedivý. 

Před týdnem proběhlo, jako každým
rokem, projednání rozpočtu se zastu-
piteli. Tentokrát se tohoto „před-
jednání“ zúčastnilo šestnáct členů
zastupitelstva, což je 65 procent
z celkového počtu členů.
„Až na jednoho zastupitele bylo jednání
velmi konstruktivní a věcné. Totéž se
opakovalo na zasedání příbramských
zastupitelů v pondělí 25. února, kdy byl

tento hlavní dokument města projed-
nán a schválen,“ doplnil místostarosta
Ivan Šedivý.

„Celkové příjmy rozpočtu na rok 2013
jsou stanoveny na 612 657 409,- Kč.
Výdaje pak ve výši 632 261 401,- Kč.
Rozpočet je tak koncipován jako schod-
kový s tím, že schodek ve výši
19 603 992,- Kč bude vyrovnán z rezerv
z minulého roku částkou 21 500 000,- Kč,
dále zapojením fondu oprav a moder-
nizace 6 000 000,- Kč a ponížen o splátky
úvěrů, tj. o částku 7 896 008,- Kč,“ uvedl
starosta města Ing. Pavel Pikrt.

S největší částkou může počítat Odbor
silničního hospodářství a investic, což
je 211 587 020,- Kč. Na Odbor školství,
kultury, sportu a informačních služeb
připadne 67,16 mil. Kč, na životní
prostředí je vyčleněno 7,56 mil. Kč.
Zhruba 28,5 milionů připadne
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví,
necelých 50 milionů Technickým
službám města Příbram. 

Ondřej Šlechtický, tiskový mluvčí

Vážení spoluobčané,
ač se zdálo, že zima za sebou v tomto
roce již dávno zavřela dveře, tak právě
v posledních únorových dnech se
nám představila v plné síle.
Jednalo se však spíše o poslední
záchvěv, a my se tak můžeme pomalu
těšit na brzký příchod jara. Stejně jako
počasí této zimy doznávalo jen
mírných proměn, bylo tomu i u nás
na radnici. Jednu změnu bych však
přece jen zmínil. Došlo ke změně

na pozici tiskového mluvčího, kde v této funkci nahradil po šesti letech úřadu-
jícího Jiřího Kubíka pan Ondřej Šlechtický. Měsíc únor se tak nesl spíše
v duchu zajímavých pracovních setkání a návštěv.

Na samém konci ledna přijel do Příbrami radní Středočeského kraje
a náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství
PhDr. Marek Semerád (ČSSD). Důvodem jeho návštěvy bylo zahájení semi-
náře o Integrovaném systému nakládání s odpady, který je určen především
pro starosty měst a obcí. Zároveň pan náměstek Marek Semerád vyslovil přání
navštívit některé z našich zateplených budov, a to právě z důvodu načerpání
inspirace v oblasti zateplování. Společně jsme postupně navštívili jesle, dvě
školky a základní školu v ulici Bratří Čapků a s dokončenými pracemi jsme byli
oba velice spokojeni.

Počátkem února jsem na radnici přivítal také místopředsedu Evropského par-
lamentu Dr. Libora Roučka (ČSSD), který v rámci poslaneckých dnů navštívil
naše město. Panu europoslanci jsem nejprve představil společenský život
v našem městě a v krátkosti jsme pohovořili o plánovaných akcích. Vzhledem
k tomu, že naše město často využívá evropských dotací a je v jejich získávání
poměrně úspěšné, považuji jeho návštěvu za velice důležitou. Pan euro-
poslanec totiž potvrdil přísun evropských peněz i do budoucna. V rámci
společného programu jsme dále navštívili například Gymnázium Příbram, kde
měli studenti prostor pro své dotazy a pan poslanec je zodpověděl vyčerpá-
vajícím způsobem. 
Další zastávkou byla návštěva Památníku Vojna v Lešeticích nedaleko Příbrami,
kde se nachází zrekonstruované zbytky bývalého zajateckého tábora
pro německé válečné zajatce, přeměněného na tábor nucených prací a poté
na vězeňské zařízení pro politické vězně komunistického režimu.

Další návštěvou a dalším veletrhem, v pořadí letos druhým, na kterém se
město Příbram každoročně prezentuje, byl počátkem února pořádaný
tradiční a prestižní mezinárodní veletrh cestovního ruchu Holiday World 2013.
Naše expozice, kterou je Příbramská hornická hospůdka, se opět těšila velkému
zájmu návštěvníků. Navštívil jsem také stánky sousedních měst Středo-
českého kraje, kde jsem pozdravil své kolegy, popovídal jsem si s nimi
a zároveň jsem načerpal inspiraci pro nové trendy nabídek jak u českých, tak
zahraničních expozic. Jsem přesvědčen o nutnosti prezentace města Příbram
na veletrzích, a to především z důvodu zvýšení zájmu turistů o naše město.

Při své práci musím řešit i méně příjemné věci. Jednou z nich je i plánované
spuštění provozu štípárny dříví v Trhových Dušníkách. V současné době
řešíme splnění všech podmínek týkajících se hluku, prašnosti, dopravy,
požární bezpečnosti aj., které stanovil stavební úřad pro spuštění zkušebního
provozu. Teprve po splnění všech těchto podmínek může být provoz spuštěn.

Ing. Pavel Pikrt

Slovo starosty
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Snímek z 16. jednání ZM Příbram,
na kterém byl projednán a schválen
rozpočet města na rok 2013.

Společnost přátel koček Příbram, o. s.,
nabízí k adopci do dobrých rukou
kočičku, stáří 8 měsíců. Tel. 777 303 607.

Příbramský tým Pážata obsadil
3. místo na Mistrovství ČR v kraso-
bruslení, které se konalo v Příbrami.

V předvečer Popeleční středy přišel
na radnici masopustní průvod, který
zajišťovali bohutínští hasiči.

Obřadní síň ve čtvrtek 28. 2. patřila
novým příbramským občánkům.
Přivítala je Mgr. Jarmila Potůčková.

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a
s c h v á l i l o  r o z p o č e t  n a  r o k  2 0 1 3

V ý d a j e
Kap. 711 Dopravní úřad 205 000,- Kč
Kap. 715 Zdravotnictví 7 096 500,- Kč
Kap. 717 Městská policie 25 098 000,- Kč
Kap. 718 Odbor ochrany 3 207 000,- Kč
Kap. 719 Odbor vnitřních věcí 101 864 900,- Kč
Kap. 721 Odbor inf. technologií 7 512 632,- Kč
Kap. 722 Obecní živnost. úřad 1 271 000,- Kč
Kap. 723 Odbor živ. prostředí 7 560 000,- Kč
Kap. 728 Sociální věci 28 451 400,- Kč
Kap. 734 Odbor právní 3 097 700,- Kč
Kap. 735 Odbor koncepce  1 182 000,- Kč
Kap. 736 Stavební úřad 55 000,- Kč
Kap. 739 Technické služby 49 946 137,- Kč
Kap. 741 Odbor ekonomický 22 955 500,- Kč
Kap. 747     Odbor SH a investic  211 587 020,- Kč
Kap. 749 Měst. realitní kancelář 41 687 000,- Kč
Kap. 750 Samostatné odd. dotací 1 952 000,- Kč
Kap. 777 Odbor školství, kultury,

sportu a inf. služeb 67 158 690,- Kč
Kap. 778 Divadlo A. Dvořáka 20 061 922,- Kč
Kap. 779 Galerie Fr. Drtikola 2 390 000,- Kč
Kap. 780 Knihovna Jana Drdy 12 070 000,- Kč
Kap. 781 Sport. zařízení města 15 852 000,- Kč
Celkem 632 261 401,- Kč

P ř í j m y
Kap. 715 Zdravotnictví 220 000,- Kč
Kap. 728 Sociální věci 425 000,- Kč
Kap. 741 Odbor ekonomický 564 907 965,- Kč
Kap. 747 Odbor SH a investic    24 624 444,- Kč
Kap. 749 Měst. realitní kancelář 22 000 000,- Kč
Kap. 777 Odbor školství, kultury,

sportu a inf. služeb 480 000,- Kč

Celkem 612 657 409,- Kč

F i n a n c o v á n í
Splátky úvěrů - snížení financování:
Čistírna odpadních vod - ČMZRB 3 296 000,- Kč
Zdabořská ulice                        4 600 008- Kč
Zapojení rezerv z minulých let 21 500 000,- Kč
Zapojení FOM 6 000 000,- Kč
Celkem 19 603 992,- Kč

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 po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu 

pro podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole pro školní rok 2013/2014:

ve čtvrtek 21. března 2013 od 10 do 16 hodin.
Termín pro školní rok 2013/2014 v nově rekonstruovaném objektu v Žežické ulici

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

Rodiče, jejichž dítě nebylo po zápisu v minulém roce v mateřské škole umístěno, 
musí pro školní rok 2013/2014 absolvovat zápis znovu.

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 Svatou Horou,
náměstí Dr. Theurera 262, Příbram II
MŠ Rybička, Fibichova 272, Příbram II
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PŘ Í B R A M S K Á J M É N A
LAZAR ERCKER

ZE SCHRECKENFELSU
NEJVYŠŠÍ HORMISTR KRÁLOVSTVÍ

ČESKÉHO
1528 -  1530 ? - 1594

V dnešním díle se zaměříme na jednoho z mecenášů již
zmiňovaného příbramského graduálu. Byl jím významný
báňský úředník, přední odborník na hornictví a hutnictví
své doby, Lazar Ercker (též Lazarus Erker, či Ecker).
Narodil se v Annaberku na saské straně Krušných hor,
v rodině báňského podnikatele a v obklopení důlními
provozy. V letech 1547-48 vystudoval matematiku
a přírodní vědy na univerzitě ve Vitemberku (Wittenberg).
Zpočátku působil v rodném Sasku, v roce 1567 však
přesídlil do Čech, především kvůli sporům s dalšími
báňskými specialisty. Prvním útočištěm se mu stalo město
Jáchymov, kde žil jeho švagr. Vyčerpání bohatších
rudných ložisek a přechod na těžbu polymetalických rud
s nižšími obsahy stříbra jej již v Sasku přivedly k rozhod-
nutí věnovat se problému zvýšení vytěžitelnosti rud
i v teoretické rovině. Právě pro tyto své znalosti byl
povolán i do služeb českého krále a v březnu 1568 byl
ustanoven kontrolním prubířem v Kutné Hoře. V roce 1570
byl přijat do služeb České komory, tehdy ústředního
českého hospodářského úřadu, k řešení naléhavých úkolů
báňské a mincovní správy. V roce 1577 stanul na pomyslné
špici tuzemské báňské hierarchie, když se stal nejvyšším
hormistrem. Pokoušel se prosadit důležité reformy
v oblasti báňského podnikání, technologie těžby a zpra-
cování rud i sociálního zabezpečení horníků, ne vždy
s úspěchem. V roce 1583 získal též úřad pražského
mincmistra (ředitele mincovny) a dokonce se uvažovalo
o jeho jmenování nejvyšším mincmistrem, tedy jedné
z nejdůležitějších funkcí ve správě státu. V roce 1586 jej
Rudolfem II. povýšil do šlechtického stavu a polepšil mu
erb. Na přelomu let 1593-4 onemocněl a 6. ledna 1594
zemřel. 
Poznatky o zpracování kovů si Lazar Ercker pečlivě zazna-
menával. Postupně napsal několik knih o prubířství
(analýze rud), z nichž nejznámější je německy psaná Kniha
o prubířství z roku 1573, která o rok později vyšla v Praze
tiskem. Toto Erckerovo dílo se dočkalo 15 reedicí
ve čtyřech jazycích a až do 18. století sloužilo jako recep-
tář i jako učebnice na evropských hornických učilištích
a báňských akademiích.
Lazar Ercker Příbram navštívil minimálně třikrát, v letech
1580, 1585 a 1590. Pokaždé o své návštěvě sepsal zprávu.
Poprvé to bylo obsáhlé pojednání o dolování v Příbrami
a na Březových Horách, které obsahovalo konkrétní
návrhy na zlepšení stavu. Naději viděl např. ve stavbě
vodotěžného stroje (umožňující čerpání vody z hloubky
až 800 m), překonání silné jalové vrstvy, přerušující
klesající rudné žíly a také ve stavbě nové hutě. Těžaři však
nebyli schopni nic z toho realizovat, a tak z druhé zprávy
z roku 1585 se dozvídáme o tom, že v Příbrami panovaly
podivné poměry. Báňští úředníci zde např. nedostávali
plat a zdejší hormistr byl v takové nouzi, že musel chodit
mlátit obilí, aby uživil svoji rodinu. Třetí zpráva již jen
konstatuje, že se v Příbrami netěží, jelikož ruda není
dostatečně kovnatá. Ercker jasnozřivě viděl jedinou
možnost úspěchu v proniknutí do větších hloubek,
k čemu však došlo až o 200 let později. 
Důkazem Erckerova vztahu k Příbrami je i v úvodu
zmíněný list v graduálu z roku 1582, vyzdobený jeho
znakem a pořízený na jeho náklady.

Daniel Doležal

2. 3. 1753
byla zřízena královská
komise, která měla urovnat
spor mezi příbramskými
voskáři a jezuity o prodej
zboží na Svaté Hoře.

2. 3. 1963
se v Příbrami uskutečnila
IV. okresní konference Česko-
slovenského svazu mládeže.

3. 3. 1883
se v Příbrami narodil František
Drtikol, světoznámý fotograf.

9. 3. 1913
v Příbrami vystoupil Pepa
Bartoň, devítiletý houslový
virtuóz a pozdější koncertní
mistr.

18. 3. 1853
v Žatci zemřel Wolfgang Julius
ze Schönau, který v Příbrami
mj. založil dnešní Jiráskovy
sady.

21. 3. 1883
byl březohorským starostou
zvolen Josef Šembera.

23. 3. 1993
byla Svatohorským schodům
snesena střecha, a byla tak
zahájena jejich rekonstrukce.

24. 3. 1733
v Klatovech zemřel Ignác
Zwicker, jezuita, který byl
v letech 1707-10 na Svaté
Hoře hlavním exhortátorem
a historikem.

24. 3. 1843
K tomuto dni čítalo březo-
horské obyvatelstvo počtu
1 549 duší.

31. 3. 1953
březohorská pošta naposledy
použila razítko s označením
místa podání Březové Hory.

Daniel Doležal

B Ř E Z N O V É K A L E N D Á R I U M

I N F O R M A C E  Z  R A D N I C E
Nový tiskový mluvčí
Město Příbram má nového tiskového mluvčího, kterým se stal dvaa-
třicetiletý Ondřej Šlechtický. Ve funkci nahradil dosavadního mluvčího
Jiřího Kubíka. Hlavním cílem Ondřeje Šlechtického bude zlepšit komu-
nikaci s médii, obzvlášť v klíčových tématech a prioritách příbramské
radnice. „Další z priorit by mělo být vylepšení obsahu a grafické podoby
oficiálních webových stránek města Příbram či radničního zpravodaje
Kahan,“ uvedl k jeho nástupu starosta města Ing. Pavel Pikrt. 
„Chtěl bych přispět k obnovení a zefektivnění komunikace radnice
se zástupci regionálních i celoplošných médií, což by ve výsledku mělo vést
ke zlepšení a zkvalitnění informovanosti občanů města,“ uvedl Šlechtický.
Ondřej Šlechtický má za sebou mnohaleté zkušenosti v oblasti PR
pro veřejný i soukromý sektor, dříve pracoval také v Mladé frontě.
Od roku 2010 působil jako soukromý konzultant v oblasti komunikace,
marketingu, strategie a byznysu. Řešil pro klienty případy krizové
komunikace, pracoval i jako externí tiskový mluvčí a poradce.

Projekt “Chraňte se včas”
Vzhledem k velkému zájmu občanů a lékařů o projekt zvýhodněného
očkování „Chraňte se včas“ proti HPV, který je pod záštitou města
Příbram od roku 2011 a od této doby je také realizován, budou občané
města moci využít této služby i v roce 2013. Jedná se o projekt organi-
zace Studio Tryangel, s. r. o., který je zaměřen na prevenci v boji proti
rakovině. HPV virus je zodpovědný za celou řadu chorob jak u žen, tak
u mužů, jeho léčba je velmi nákladná a bohužel v řadě případů
nakonec neúspěšná. Tato skutečnost dala základ pro podpoření
projektu, který vznikl jako potřeba být před touto zákeřnou nemocí
o krok napřed. „Očkování proti infekci HPV je důležité zejména v mladém
věku. Někteří rodiče ale vzhledem ke své dnešní ekonomické situaci
zvažují, zda si mohou tuto vakcínu pro své děti dovolit či nikoli. Město
Příbram se jim touto cestou snaží pomoci náklady na nákup vakcíny
snížit,“ řekl starosta Ing. Pavel Pikrt.

Prodloužení nájemní smlouvy
Rada města vyhověla žádosti hokejového klubu HC Příbram a pro-
dloužila tomuto klubu nájemní smlouvu na dobu neurčitou s platností
od 1. 3. 2013. Smlouva se týká především pronájmu šaten a kanceláře
a dále i dočasného užívání obou ledových ploch. Součástí této smlouvy
je i nové řešení plateb za umístění reklam v prostoru obou hal
na vymezených plochách s tím, že HC Příbram za umístěnou reklamu
zaplatí 8 % z přijaté hodnoty plnění z každé uzavřené reklamní smlouvy.
„Návrh smlouvy byl konzultován a následně odsouhlasen s právním
zástupcem organizace SZM Příbram JUDr. Samkem,“ řekl v rozhovoru
Ing. Pavel Pikrt.

Příbramští plavci ve Freibergu
Radnice stejně jako v minulých letech podpoří příbramské plavce
na zahraniční cestě do německého Freibergu, kde se dne 16. 3. 2013
uskuteční plavecký turnaj mezi partnerskými městy města Freiberg.
Příbramští plavci a plavkyně pod vedením Michaely Řánkové, kteří
tentokráte odcestují v sestavě Jiří Vlk, Vítek Kožíšek, Barbora Pod-
zimková, Lucie Leišová, Eliška Hlaváčková, Karolína Karnošová a Lucie
Furchová, na tomto turnaji pravidelně obsazují ty nejvyšší příčky
ve všech kategoriích. Soutěžit se bude v nejrůznějších disciplínách
a v různých věkových kategoriích. Za město Příbram přejeme
hodně štěstí a nějaké medaile i v tomto roce. 

Seminář o odpadech
Středočeský kraj uspořádal v Příbrami odborný seminář pro starosty
a odpovědné zastupitele obcí s názvem “Co s odpady v budoucnosti?”
Seminář, kterého se zúčastnily přibližně tři desítky starostů a zastu-
pitelů obcí z celého Příbramska, byl zaměřen na problematiku
integrovaného systému nakládání s komunálními a dalšími odpady
na území Středočeského kraje pro období 2013 až 2022. 
“Hlavním problémem obcí Středočeského kraje je vysoký podíl skládko-
vaných odpadů a velká roztříštěnost systému sběru, svozu a dalšího
nakládání s odpady. Efektivita takovéhoto řešení je velmi malá a ve srov-
nání s ostatními kraji České republiky mají obce ve středních Čechách
nejvyšší náklady na odpadové hospodářství,” vysvětlil důvody pořádání
semináře náměstek hejtmana Středočeského kraje PhDr. Marek
Semerád a doplnil: “Cílem semináře je seznámit zástupce obcí s návrhem
na konkrétní řešení dlouhodobě udržitelného způsobu nakládání
s odpady.” Semináře se zúčastnil také starosta Příbrami Ing. Pavel Pikrt,
který ocenil zájem Středočeského kraje o komplexní řešení nakládání
s komunálními odpady. “V Příbrami v současné době ukládáme odpady
na vlastní skládku, ale chceme se samozřejmě na řešení problematiky
nakládání s odpady v našem kraji podílet,” řekl starosta Ing. Pikrt.

Náměstek hejtmana navštívil Příbram
Náměstek hejtmana pro životní prostředí PhDr. Marek Semerád si
v rámci své včerejší návštěvy Příbrami prohlédl v doprovodu starosty
města Ing. Pavla Pikrta základní školu, mateřské školy a jesle v ulici
Bratří Čapků. Ve všech těchto zmíněných školních objektech
dokončilo město Příbram v uplynulém roce zateplení v rámci pro-
gramů energetických úspor. “Na tom, že jsme školu, školky a jesle v ulici
Bratří Čapků zateplili a opravili, má zásluhu můj předchůdce, současný
hejtman MVDr. Josef Řihák. Právě pod jeho vedením město na projekty
energetických úspor získalo dotace z Evropské unie,” upozornil náměstka
M. Semeráda současný starosta Příbrami Ing. Pavel Pikrt.
Náměstek Semerád ocenil zejména, jak levně město Příbram školy
a jesle opravilo. Zajímal se také o vybavení tříd v základní škole. “Sám
jsem totiž původní profesí učitel a školu jsem neopustil ani jako náměstek.
Vyučuji v sedmé až deváté třídě dějepis. V současné době právě v osmičce
probíráme baroko,” pochlubil se náměstek hejtmana Středočeského
kraje PhDr. Marek Semerád.

Další vynikající premiéra
Další premiéru uvedlo Divadlo A. Dvořáka ve čtvrtek 7. února. Filmové
zpracování černé komedie Válka Roseových v hlavní roli s Michaelem
Douglasem a Kathleen Turner patří k filmové klasice, kterou si málokdo
dokázal představit na divadelních prknech. „I když jsem obsazení hlavní
role znal a Michal Dlouhý je skvělý herec, bylo celé představení velkým
překvapením. Je to hra sice s tragickým tématem, ale má spoustu komic-
kých prvků a ukazuje na „skutečný“ život, který může v některých rodinách
probíhat, pokud nedojde k dohodě partnerů. Partnerku M. Dlouhému
hraje Helena Lapčíková a je naprosto úžasná! V příbramském souboru je
od roku 2008. Musím pochválit i představitele vedlejší role právníka Gold-
steina a Thormonta, a to Romana Štabrňáka a Lukáše Krále. Režie tohoto
představení se ujal Ondřej Sokol a s úkolem se vypořádal skvěle. Divadelní

podoba této tragikomedie v Divadle A. Dvořáka je vynikající a před-
povídám jí velkou budoucnost. Hodně divadel již o zakoupení tohoto
představení má velký zájem,“ uvedl místostarosta Ivan Šedivý a dodal:
„Závěrečný aplaus diváků jasně odpověděl na otázku, zda se dá úspěšná
filmová verze převést do divadelní podoby. Myslím, že naše snaha uvést
v každém představení hereckého hosta, je velké plus i pro tyto známé
pražské herce, kdy musí své herectví dokázat i na mimopražských
prknech. A naopak známá herecká osobnost nutí herce příbramského
souboru být lepším. Je to prostě výzva! Michal Dlouhý s věkem zraje.
Možná mu jeho bratr Vladimír předal kus svého umění. Ne, že by snad
dříve hrát neuměl, uměl, ale teď je vynikající! Je to fantastický herec
bez manýrů hvězdy.“

Výstava fotografií v GFD
Výstava soutěžních fotografií, která právě probíhá v Galerii Františka
Drtikola, je vynikajícím počinem galerie. „Za tuto výstavu, která je
součástí 130. výročí narození fotografa Františka Drtikola, musím
ředitelku galerie Hanu Ročňákovou pochválit,“ řekl místostarosta Šedivý.
Do soutěže se přihlásilo asi 180 snímků. Z nich odborná porota vybrala
70 fotografií, se kterými se do 3. března mohli návštěvníci Galerie
Františka Drtikola seznámit a zároveň svým hlasem ovlivnit, který
z autorů získá Cenu diváka. „Překvapila mě velká účast návštěvníků
nejen na zahájení výstavy, ale i velký zájem po celou dobu výstavy,“ dodal
místostarosta Ivan Šedivý.

Soubory budou samostatné
Z kontroly a vnitřního auditu městského úřadu vyplynulo, že zařazení
souborů pod vedení Divadla A. Dvořáka odporuje legislativním před-
pisům. Vedení města a vedení divadla vedou proto celou řadu jednání
se zástupci těchto souborů o jejich další formě a fungování. Jednou
z možností je jejich osamostatnění, příkladem může být hudební
skupina Ginevra, ale i celá řada dalších hudebních skupin, které
v Příbrami jsou. Na tuto formu tedy nyní přistupuje i Příbramská filhar-
monie, o podobném řešení uvažuje i Taneční škola Ivany Bouší. Zbývá
Big Band Příbram, který si k jednání přivedl i svého právníka, protože se
zástupci této hudební formace domnívají, že jim město chce uškodit.
„To opravdu nechceme a hledáme nejschůdnější řešení, které bude
v souladu s právními předpisy,“ uvedl místostarosta V. Černý a doplnil, že
amatérské soubory nemůže příspěvková organizace, jakou Divadlo
A. Dvořáka je, zřizovat. „Ukazuje se, že v Příbrami chybí centrum, které by
podobné soubory zastřešovalo, a zároveň se ukázala nezbytnost provést
aktualizaci zřizovacích listin všech příspěvkových organizací,“ dodal místo-
starosta.

Betlémáři hledají prostory
Další jednání s příbramskými betlemáři na téma prostory pro jejich čin-
nost i stálou výstavu betlémů vedl místostarosta V. Černý. „Betlémáři
sami uznali, že prostory v Zámečku – Ernestinu nejsou pro jejich potřeby
vhodné, takže jednáme a hledáme dál,“ uvedl Václav Černý.

Příprava publikace
Další přípravná schůzka k chystané publikaci o italských vysídlencích
z údolí Valle di Ledro v našem regionu proběhla za účasti zástupců obcí
Milín, Nový Knín, Příbram, ale i Hornického muzea Příbram a Knihovny
Jana Drdy. „Chceme se obrátit na občany s výzvou, zda by neměli
k zapůjčení dokumenty z této doby – fotografie, dopisy a podobně, které
ještě nebyly zatím vystaveny například na nedávné výstavě Mia Bohemia.
Z italské strany je o vydání publikace z našeho regionu velký zájem,“ sdělil
V. Černý, který na schůzce zastupoval město Příbram. Vydání této
publikace by mělo být v roce 2014 – 2015, tedy v době 100. výročí
vysídlení obyvatel z oblasti údolí Valle di Ledro.

Podání přihlášky do MŠ
Rada města schválila jednotný termín zápisu dětí do mateřských škol
dne 21. března od 10 do 16 hodin. „Ředitelky školek jednotný termín
uvítaly, protože se tak lépe vyznají v počtech žádostí,“ informoval radní
Ing. Juraj Molnár. Dále uvedl, že stavba nové školky v Žežické ulici by
měla být dokončena do 20. dubna. „Předpokládaný zápis by měl být
v červnu a otevření této školky plánujeme 1. září 2013. Kapacita je 112 dětí.“

Projekt Comenius Regio
Město Příbram je v současné době zapojeno společně s Okresní
hospodářskou komorou, Obchodní akademií a Základní školou 28. října
do projektu Comenius Regio. „Proběhlo jednání, kde jsme plánovali další
kroky, které se tohoto projektu týkají. Jedním z nich je například návštěva
Idar – Obersteinu,“ řekl J. Molnár, který má na starosti školství a kulturu.

Beseda se studenty 
Beseda se studenty třetích ročníků Obchodní akademie Příbram,
na které město Příbram zastupoval J. Molnár, se týkala státní správy
a samosprávy. „Studenti se podívali i do prostor, kde probíhají jednání
příbramských zastupitelů, a ptát se mohli na cokoli. Přes určitý počáteční
ostych pak padaly otázky týkající se nejrůznějších oblastí, např.: Jak se
město bude dál rozvíjet? Jaké projekty má v této oblasti město zpracované?
Na závěr si pak všichni mohli prohlédnout i prostory Městské policie
Příbram,“ informoval J. Molnár.

O dotacích rozhodnou zastupitelé
Termín podání žádostí o dotace skončil 31. ledna. Byly vyhlášeny
granty z oblasti životního prostředí, školství, kultury, sportu, sociálních
věcí a zdravotnictví. „Nyní probíhá věcná kontrola příslušnými úředníky
radnice, kteří zjišťují, zda žádost obsahuje všechny náležitosti. Po této kon-
trole se sejdou jednotlivé komise, žádosti projednají a dají doporučení
Radě města. Jednání komisí by měla být ukončena do 10. března
a konečné slovo budou mít zastupitelé, kteří žádosti projednají na svém
dubnovém zasedání,“ informoval radní Molnár.

Masopust v muzeu
Masopustního dopoledne v Hornickém muzeu Příbram se zúčastnil
i radní Ing. Juraj Molnár: „Krásné dojmy, sešla se spousta lidí, byla velká
legrace. Je vidět, že lidé se umí bavit a umí udržovat tradice. Byl jsem se
podívat jako soukromá osoba a opravdu to bylo velice hezké.“

Vítání příbramských občánků
Pět příbramských občánků přivítala poslední únorový den Mgr. Jarmi-
la Potůčková v obřadní síni příbramské radnice v Zámečku - Ernestinu.
Podle informace vedoucí matriky Heleny Ziopulosové je na březen již
přihlášeno dalších devět miminek. „V jarních a letních měsících bývá
o tuto akci mnohem větší zájem než v zimě.“

Ondřej Šlechtický, Alena Straková 







František Drtikol byl prvním českým fotografem, který získal světové
uznání již za svého života. Od počátku dvacátých let 20. století významně
reprezentoval Čechy na světových výstavách, kde získal řadu ocenění.
Jeho fotografie se vyznačují nejen myšlenkovou hloubkou a originálním
zpracováním, ale také technickou dokonalostí. 
Narodil se v Příbrami 3. března 1883 jako třetí dítě Františka Drtikola,
obchodníka se smíšeným zbožím, a jeho ženy Marie, rozené Opplové. 
Atmosféra nevelkého hornického města
a blízkost jednoho z nejvýznamnějších poutních
míst - Svaté Hory, výrazně ovlivnila Drtikolův
život i dílo. Odtud pochází Drtikolův vztah
k náboženství, později hluboký zájem o filosofii
a mysticismus.
Drtikolovo mládí, na které vzpomíná ve své
korespondenci, bylo samotářské. Kamarády
nevyhledával, nerozuměli jemu ani on jim.
Přemýšlel o budoucnosti na umělecké škole, ale
jeho studijní výsledky na reálném gymnáziu
v Příbrami nepřesvědčily otce, aby se synovou
volbou souhlasil. Nejen v kreslení, ale i v jiných
předmětech patřil totiž ke slabším žákům. Jeho
studijní výsledky rozhodly o tom, že jej otec dal
do učení k příbramskému fotografovi Antonínu
Mattasovi.
Drtikolova práce u Mattase spočívala sice jen
v kopírování a retušování, ale osvojil si zde
základy fotografického řemesla. Navíc zde měl
možnost seznámit se s odborným časopisem
zveřejňujícím práce významných světových
fotografů. Jejich snímky, blížící se malířským
vzorům impresionismu a secese, ukázaly
Drtikolovi cestu k fotografii jako umění. 
S otcovým přispěním a s výtečným hodnocením
na výučním listě nastoupil na podzim roku 1901
ke studiu na odborné fotografické škole v Mnichově. Významné bavorské
centrum umění bylo místem, které zásadním způsobem ovlivnilo
Drtikolovu další práci. Kromě malířů mnichovské secese působilo v Mni-
chově i několik fotografických ateliérů, jejichž tvorba byla ovlivněna
impresionistickým a secesním piktorialismem. 
Studium ukončil v červnu 1903 s diplomem nejlepšího žáka. Absolventské
práce studentů byly poté představeny při rozsáhlé výstavě, kde
Drtikolovy krajiny a žánrové výjevy byly tím nejlepším, co výstava
přestavila. Ještě téhož roku se umělcův úspěch zopakoval na výstavě
v Mohuči.
Drtikolovo mnichovské období bylo věnováno nejen tématu krajiny
a žánrových scén, do popředí se dostalo téma ženy. Portréty zachycují

nálady a pocity, ztvárňována je žena jako symbol čistoty i hříchu, anděl
i erotický objekt.
Po odchodu z Mnichova hledal uplatnění v několika evropských městech,
ale ani v jednom z ateliérů neodpovídala práce jeho představám. V říjnu
1904 nastoupil tříletou vojenskou službu v rakousko-uherské armádě. 
Po návratu v roce 1907 otevřel Drtikol ve dvoře rodného domu v Příbrami
na Václavském náměstí čp. 144 svůj první ateliér. Zakázky tvořilo přede-

vším portrétování. Kromě této komerční činnosti
se věnoval fotografování krajiny, při něm
zdůrazňoval roli světla i atmosféru místa. Snímky
vzniklé v duchu secesního piktorialismu zobrazují
Podbrdsko, březové háje i venkovské chalupy
kolem rodného města a připomínají obrazy jeho
současníků.
V období příbramského ateliéru vznikly také
fotografie ovlivněné místními tradicemi.
Ve stříbrorudných dolech, ve špatných technic-
kých podmínkách, fotografoval Drtikol horníky
při práci. Tyto unikátní dokumentární snímky byly
vydány v souboru pohlednic „Pozdrav ze stříbrných
dolů Příbramských“.
Z Příbrami pocházejí také první Drtikolovy akty,
pravděpodobně jedny z prvních aktů v Čechách.
Nahé ženské tělo se stává motivem, ke kterému se
autor vrací celý život nejen ve fotografickém, ale
také malířském díle.
Období prvního Drtikolova ateliéru v rodném
městě není dlouhé, ale významem je nezaned-
batelné. Drtikolova orientace na filosofii
a náboženství jistě souvisí s jeho pravidelnými
kontakty se dvěma příbramskými přáteli –
grafikem Karlem Hojdenem (1893 – 1975) a důlním
tesařem Františkem Brožem. Tvorba Karla
Hojdena se s Drtikolovou setkala v tématu zobra-

zování práce v dolech, ke kterému se o deset let mladší grafik nepřestal
vracet až do konce svého života. Zatímco Drtikola zájem o filosofii
ovlivnil na celý život, jeho přítel Hojden zůstal věrný nezveřejňovanému
zobrazování náboženských témat a k filosofickým studiím se v dalším
životě nevracel.
Duchovní atmosférou místa pod Svatou Horou byl Drtikol ovlivněn
natolik, že se k tématu často vrací ve svých textech. Koresponduje to
i s jeho názorem, že každé místo nese stopy dávných dějů a myšlenek,
kterých byla svědkem, a působí na toho, kdo v místě žije. 
Přes nespornou Drtikolovu profesionalitu a uměleckou výjimečnost jeho
prací fotograf ve svém rodném městě neuspěl. Svůj první ateliér provo-
zoval s finančními problémy do roku 1910, kdy jej prodal fotografu
Václavu Petříkovi.
Svoji první pražskou živnost přihlásil Drtikol v ulici V Kolkovně čp. 5.
Do proslaveného ateliéru na rohu Vodičkovy a Jungmannovy ulice se
pravděpodobně nastěhoval v roce 1912. 
Atmosféra hlavního města, centra moderního umění, to bylo konečně
prostředí, ve kterém Drtikol uspěl. Praha počátku 20. století měla sice
množství fotografických ateliérů, ale všechny se vyznačovaly tradičním
přístupem k fotografii. Není divu, že Drtikol, jehož portrétní práci
charakterizoval individuální psychologický přístup, se stal fotografem
vyhledávaným osobnostmi české kultury i politiky. Zpracování fotografií
v tomto období obnášelo prvek malířské práce, Drtikol upravoval pozadí
tak, aby vyjadřovalo nejen charakter portrétované osobnosti, ale také
tvorbu, kterou se ten který návštěvník ateliéru zabýval. 
Do období slávy počátečních let pražského ateliéru spadají také úspěchy
na fotografických výstavách. V roce 1911 se v Lucerně konala výstava
Českého klubu fotografů amatérů, v roce 1913 se zúčastnil londýnského
salónu fotografie, v roce 1914 vystavoval v Torontu, v témže roce se
v pražském Rudolfinu zúčastnil dvou výstav. V těchto letech vznikaly
také slavné ženské akty v krajině a akty v pohybu, způsob zobrazování,
ke kterému se vrátil a které rozvinul ve 20. letech. 
Během I. světové války musel narukovat, fotografii se nevěnoval.
Po válce se vracel ke starým negativům a s nimi znovu pracoval. Vznik
Československé republiky upevnil postavení země v evropském kontextu.
Praha se stala jedním z důležitých středisek umění, vedle Paříže také
významným centrem kubismu. Fotograf se v těchto letech stal
světoznámým, zúčastňoval se desítek mezinárodních výstav - v Londýně,
Paříži, Bruselu, Kanadě, Americe, Oslu, Antwerpách…
V roce 1922 začal Drtikol kombinovat fotografické techniky s kresbou,
vynalezl takzvanou fotolitografii. Ve fotografické praxi se objevují vlivy
kubismu, expresionismu, futurismu, purismu, konstruktivismu
i abstrakce. V technice je využíván neupravovaný negativ.
Z 20. let pocházejí také jeho grafické práce. Využívá v nich především
techniku leptu a litografii. Náměty ke grafikám vycházejí z kreseb, které
vznikly v období První světové války, kdy se autor nemohl věnovat fo-
tografii.
Do umělecky úspěšného období dvacátých let zasáhla v roce 1930
hospodářská krize. Autor na následující roky ve svém životopise
vzpomíná: „ Měl jsem světové jméno, to byla takzvaná sláva, ale přitom
jsem začínal živořit. Obchod nešel. A já v letech 1930-34 byl rád, že jsem
si sehnal na oběd.“ Drtikolův věhlasný ateliér začal upadat. Příčinou
nebyla jen hospodářská krize, autor přestal jevit zájem o fotografii.
V roce 1935 zcela ukončil fotografickou činnost. Veškerou energii potom
věnuje zájmu o esoteriku, soustřeďuje se na studium a praktikování
východních nauk, pracuje na svém vnitřním sebezdokonalování. Maluje
obrazy, ve kterých chce zobrazit své pocity z meditací.
Umírá v Praze 13. ledna 1961, pohřben je v rodné Příbrami.

Hana Ročňáková

František Drtikol (1883 - 1961)

František Drtikol  
/ Grafická tvorba
6. března – 25. dubna 2013
Galerie Františka Drtikola, Zámeček – Ernestinum Příbram. Otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.
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Akademie 3. věku Středočeského kraje
Dvacátého druhého ledna 2013 byl v obřadní síni
v Zámečku – Ernestinu slavnostně zakončen první cyklus
Akademie 3. věku pro seniory (A3V), kterou realizoval
Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK) v Příbrami. 
Tato A3V VISK se mohla uskutečnit díky podpoře Stře-
dočeského kraje a podpoře města Příbrami, pro které je
oblast vzdělávání seniorů dlouhodobě jednou z jeho
priorit. První cyklus dvousemestrálního studia oboru
Historie a kultura absolvovalo celkem 28 posluchačů, kteří
při zakončení studia obdrželi pamětní osvědčení. Pod-
mínkou úspěšného absolvování studia bylo nejen získání
všech zápočtů, ale i obhájení závěrečné písemné práce. 
Ve slavnostním projevu ředitel Vzdělávacího institutu
Středočeského kraje Mgr. Jiří Holý poděkoval všem
absolventům za jejich vzorný přístup ke studiu, ocenil
jejich motivaci dále se vzdělávat a také vyzdvihl úroveň
jejich závěrečných prací, v nichž prokázali své, mnohdy
velmi hluboké, znalosti. 
Slavnostního zakončení studia se zúčastnili členové rady
města Příbram Ing. Juraj Molnár a paní Jiřina Kaiserová.
Ředitel institutu jim poděkoval za podporu od města

Příbram, která byla také velmi oceněna v závěrečném
slovu zástupce studentů. Ing. Juraj Molnár a paní Jiřina
Kaiserová ve svých vystoupeních poděkovali účastníkům
za jejich aktivitu a popřáli jim hodně zdraví a úspěchů.
Po předání osvědčení si účastníci na závěr celého
slavnostního ceremoniálu vyslechli studentskou hymnu
Gaudeamus Igitur. 
Ve městě Příbrami v současné době od září 2012 v aka-
demickém roce 2012/2013 probíhá druhý cyklus této
A3V VISK, opět s významnou podporou jak Středo-
českého kraje, tak města Příbram. Vzhledem k velkému
zájmu seniorů o vzdělávání a také vzhledem k velmi
kladnému hodnocení A3V Vzdělávacího institutu
Středočeského kraje se pro nový akademický rok
2013/2014 již připravuje zahájení cyklu třetího. 
Ve Středočeském kraji toto studium probíhá dále
v Rakovníku, Kutné Hoře a Neratovicích a od měsíce
února 2013 se rozbíhá ve městě Zruč nad Sázavou, které
si toto studium pro své občany vyžádalo a plně podpo-
řilo podobně jako město Příbram.

PaedDr. Miluše Nováková
odborná garantka A3V a metodička DV 

Program knihovny v březnu 2013
V úterý 5. března od 17 hodin proběhne ve společen-
ském sále přednáška Mgr. Jany Froňkové o impresionismu,
uměleckém směru, který se snažil zachytit nejprchavější
jevy vnější reality a dovedl k dokonalosti realismus.
Soustředil pozornost na okamžik, který vnímá jako
světelnou záležitost. Snažil se zachytit barevné světlo
barevnou skvrnou. Našel to, čím by se prchavá atmosféra,
okamžik nebo nálada dostaly na plátno. Říká se, že
impresionismus ukončil tradiční akademické umění
a znamenal nástup doby moderního umění. Mezi
nejznámější autory impresionismu patří Edouard Manet,
Claude Monet, Edgar Degas, Auguste Renoir, Camille
Pisarro, Georges Seurat, Paul Signac, Antonín Slavíček.
Jaro se nezadržitelně blíží, turisté a cyklisté již jistě řeší,
kam na výlet. Za inspiraci určitě poslouží přednáška
příbramského historika Mgr. Jiřího Schmidta Zapo-
menuté hrady Brd (19. března od 17 hodin). 
Na své si přijdou i zájemci o historii hradů. Mluvit se bude
o hradech: Valdek, Dršťka, Homberk, Hengst, Třemšín,
Vimberk, Strašice, Javor a Bozeň. Na přednášce se
dozvíte, zda se na výše zmíněné hrady můžete zajít podí-
vat, a pokud ano, kudy se k nim nejlépe dostanete.
Součástí přednášky bude i trocha historie, popis součas-
ného stavu a samozřejmě i fotodokomuntace.
Knihovna Jana Drdy se zapojila do projektu „Putování
s básníkem (Mnoháček Zgublačenko) na podporu osvěty
autismu.“ Tomuto básníkovi byl diagnostikován Asper-

gerův syndrom, a tak může zasvěceně hovořit, s jakými
problémy se ve svém životě potýká on i mnoho dalších
lidí. Cílem besedy je předání zkušeností, dodání naděje
těm, kteří si myslí, že s autismem není možné vést plno-
hodnotný život. Užitečné rady získají rodiče autistů
i pedagogičtí pracovníci, kteří se s těmito lidmi setkávají.
Beseda proběhne ve středu 20. března od 17.30 h.
Přátelé mariáše ve spolupráci s Knihovnou Jana Drdy
pořádají 23. března od 9 hodin v pivnici Elis tradiční
Svatojosefský turnaj ve voleném mariáši (pro tři hráče).
Hra bude desetníková a startovné 100 Kč. Tímto bychom
rádi pozvali všechny mariášníky k hracímu stolu neb
karty jsou již připraveny!
V úterý 26. března od 17 hodin se opět budeme moci
setkat s Mgr. Janou Froňkovou při cyklu Dějiny umění,
tentokráte na téma Poimpresionismus. Tento umělecký
směr, který následuje po impresionismu, vystihuje spíše
časovou posloupnost než způsob malby. Umělci hledají
kompromis mezi prchavostí impresionismu a starými
mistry. Nechtějí zachytit ve svých dílech jen impresi
a světlo, ale i modelaci, tvar, objem, linii, cit a příběh.
Z nejznámějších malířů jmenujme Vincent van Gogha
a Paul Gauguina. Na závěr mi dovolte kratičký Goghův
citát: “Nemohu za to, že mé obrazy nikdo nekupuje. Ale jed-
nou lidé poznají, že mají větší cenu než barvy a můj ubohý
život, který jsem do nich vložil.” Za pomoc při sestavení
článku bych rád poděkoval Mgr. Janě Froňkové.

Mgr. Václav Chvál

Průzkum spokojenosti se službami KJD 
Počátkem března v rámci celostátní kampaně Březen
– měsíc čtenářů zahajuje Knihovna Jana Drdy
průzkum, který by měl vypovědět o míře spokoje-
nosti čtenářů s jejími současnými službami. 
Občané mohou své názory vyjádřit vyplněním
dotazníku, který bude od března přístupný on-line
na webových stránkách knihovny www.kjd.pb.cz.
Návštěvníkům knihovny budou v odděleních k dispozici

i papírové dotazníky. 
Čtenáři, kteří při přihlášení dali pro komunikaci s knihov-
nou k dispozici svůj e-mail, mohou očekávat prosbu
o vyplnění dotazníku ve své e-mailové poště. Šetření
bude probíhat do konce dubna 2013. Výsledky průzkumu
budou publikovány na webu knihovny a v regionálním
tisku. Získané informace poslouží knihovně při zpraco-
vání koncepce jejího dalšího rozvoje tak, aby služby co
nejvíce vyhovovaly současným i potencionálním čtenářům.

Jiřina Soukupová

Vítání občánků 
Vítání občánků se koná pravidelně každý poslední
čtvrtek v měsíci kromě prázdnin (červenec a srpen)
a období vánočních svátků (prosinec). Obřad se týká
pouze dětí s trvalým pobytem v Příbrami.
Termíny v I. pololetí: 28. 2., 28. 3., 25. 4., 30. 5., 27. 6. 
Obřad probíhá v obřadní síni Městského úřadu Příbram
v Zámečku – Ernestinu od 13:30 hodin. V případě velkého

počtu zájemců i od 14:00 hodin téhož dne.
Máte-li zájem, můžete své dítě na tento obřad objednat
osobně přímo na oddělení matriky v Příbrami (Gen.
Tesaříka 19, 1. patro, č. dveří 212, 213 a 215). Rovněž jsou
Vám k dispozici telefonní linky 318 402 583, popřípadě
linky 580, 581, 582. 
Všichni jste srdečně zváni a na Vaše děti se moc těšíme.

Pracovnice oddělení matriky, obřadů a slavností

Pravidelné akce v Komunitním centru
Trénink paměti: každý čtvrtek od 9.30 do 11.00 hod.
v klubovně Komunitního centra
13. 3.  od 10 do 12 hodin Přednáška o významu
tréninku paměti pro seniory. 

Taneční odpoledne: 28. 2., 28. 3., 25. 4., 23. 5., 27. 6.
od 14 do 17 hod. v hale Komunitního centra

Kurzy práce na PC: 8 lekcí po dvou vyučovacích hodi-
nách od 12. 2. (každé úterý) do 2. 4. 2013
9.00 – 10.30 - 1. skupina
11.00 – 12.30 Kurzy práce na PC pro Svaz mentálně
postižených od 14. 2. (každý čtvrtek) do 4. 4. 2013
11.00 – 12.30  Kurzy práce na PC - 2. skupina

Videoprodukce: v klubovně Komunitního centra 7. 2.,

21. 2., 7. 3., 21. 3. vždy od 13.00 hod.
Témata jednotlivých videoprodukcí budou zveřejněna
na nástěnce v hale Komunitního centra.
Klubová posezení: 13. 2., 10. 4., 12. 6.

Rekondiční pobyty:
26. 5. - 1. 6.   Mariánské Lázně, hotel POLONIA
29. 6. - 6. 7.   Klatovy, hotel CENTRAL
10. 8. - 17. 8. Stráž pod Ralskem, hotel DIAMO
13. 9. - 22. 9. Chorvatsko, Mali Lošijn
29. 12. - 3. 1. Silvestr Klatovy, hotel CENTRAL

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s.
Komunitní centrum OO SPCCH – Příbram VII, Žežická 193,
8. ZŠ – 2. pavilon, přízemí
Telefon/fax 318 637 531
E-mail: kom.centrum-pribram@volny.cz

Gymnázium pod Svatou Horou
Žáci 1. A víceletého oboru Gymnázia pod Svatou Horou
obdrželi 1. vysvědčení. Nedalo mně to a zeptal jsem se
jich, co říkají na první půlrok prožitý na nové škole.
Z odpovědí vybírám.

Eva: Na gymnáziu se mi velmi líbí. Jsem nadšená, jak jsme
v mnoha předmětech s látkou napřed, s ohledem na zá-
kladní školy. Na kolektiv jsem si zvykla snadno, je hezké
být zase nejmladší na škole. Rychlost výuky u učitelů mi
vyhovuje a učení mě baví. Konečně jsem se naučila učit
a se svým vysvědčením jsem spokojená.

Lucie: Na gymnáziu je to hlavně těžší proto, že se tady
po studentech chce víc věcí než na základní škole. Jsou tu
jiní učitelé a jiný styl učení. Ze začátku se zdálo vše těžké, ale
teď mi to přijde normální. Baví mě to tu víc než na předchozí
škole. Se svým vysvědčením úplně spokojená nejsem
a chtěla bych ho do druhého pololetí vylepšit.

Jakub a Standa: Na gymnáziu se nám líbí. Myslíme si, že je
to tu těžší, ale stejně se nám tu velmi líbí.

Adéla: Kdybych se měla oznámkovat, udělím si výbornou.
Už na začátku roku jsem byla smířená s tím, že moje
známky se zhorší a první ročník na nové škole budu bez vy-
znamenání. A také se tak stalo. Mamka mi pověděla, že
když budu mít pouhé tři trojky na vysvědčení, bude spoko-
jená. A já mám osm dvojek...

Jan: Na gymnáziu se mi vcelku líbí. Hlavně tělesná výchova
a ochota učitelů pomoct. Výuka není až tak suchá. A naučil
jsem se toho víc než na základní škole za rok.

Marie: Na gymnáziu se mi velice líbí. Je to tu sice těžší než
na základní škole, ale dá se to zvládnout. Jsem tu velice
spokojená.

A závěr? Ten, kdo si nás vybral, poznal, že nejsme lehká
škola, ale své rozhodnutí by určitě neměnil.

Mgr. Pavel Karnet

Kdo byl sv. Jan Nepomucký? Jaký měl vztah k Příbrami?
Dne 20. března 1393 zemřel mučednickou smrtí Johanes z Pomuku, bylo mu asi 53 let.
Letos uplyne od této události 620 roků. Svátek má 16. května.  
Svatý Jan Nepomucký se podpisoval Iohannes de Pomuk Jeho prarodiče přišli do při-
klášterní osady Pomuk jako kolonisté z Bavorska nebo Horních Rakous, dosvědčuje to
jméno jeho otce Velfín či Velfin (z německé zdrobněliny Wolfgang). Mladý Velfín dostal
od kláštera grunt a postavil si domek (dnes je na jeho místě kaple sv. Jana Nepomuc-
kého). Za nedlouho se mu narodil syn, při křtu v raně gotickém kostele sv. Jakuba
(pravděpodobně v roce 1340) dostal jméno Jan po biblickém Janu Křtiteli (Jan z hebrej-
ského „Jochánán” – Hospodin se smiloval).    
Na místě dnešní vsi Klášter, na severozápadní straně Zelené hory, bylo roku 1144
založeno Vladislavem II. cisterciácké opatství Panny Marie, osazené mnichy z němec-
kého Ebrachu. Klášter se prostřednictvím těžby zlata a stříbra stal ve 13. a 14. století
jedním z nejbohatších v zemi. Mniši přeměnili pralesní západobrdskou krajinu pomocí
kolonistů, nejvíce z Bavorska, v produktivní zemědělský a hornický kraj. Díky kolonizaci
zdejšího kraje mu nakonec patřilo přes sto vsí a tři městečka. 
V roce 1234 je již Pomuk trhovou vsí a sídlem hrdelního soudu. V jeho okolí se doluje se
zlato, stříbro a železo. Roku 1413 jej Václav IV. povyšuje na městečko.
Roku 1419 přitáhl se svým vojskem k úpatí Zelené hory husitský hejtman Mikuláš z Husi
se svým vojskem a Horu obsadil, je tak prvním doloženým majitelem ze šlechtického
stavu. Roku 1420 byl klášter vypálen vojskem Žižkovým. 
Protože prý Bohuslav ze Švamberka prokázal mnoho platných služeb císaři Zikmundovi
proti husitům, bylo mu dne 22. srpna 1420 zapsáno veškeré jmění vypáleného kláštera
pomuckého včetně Zelené hory, která byla tak odňata vládě kněžské a dostala se
do rukou světských. 
Na město byl povýšen až roku 1730 císařem Karlem VI. V souvislosti se svatořečením
Jana Nepomuckého již o 23 let dříve však získali zdejší měšťané výsady srovnatelné
s obyvateli královských měst. V letech 1850-1949 byl Nepomuk okresním městem.
Johánek své mládí prožil v milující rodině v Pomuku, triviální školu vychodil v Přesa-
nicích při farním kostele sv. Jakuba, zřízené roku 1344 pro vzdělání řídícího aparátu
klášterního panství. Dalšího vzdělání se mu dostalo snad v Praze, v Plzni nebo v Žatci, je
doloženo, že Johánek studoval na Vysokém učení pražském, kde patřil mezi nejlepší
žáky. Otec Velfín byl pomuckým rychtářem v letech 1355 – 1367, což byl asi rok jeho úmrtí.  
Osady na jihovýchodní straně Zelené hory Pomuk a Přesanice ležící na zemské stezce
blízko sebe byly v roce 1384 sloučeny v jednu ves pod novým názvem Nepomuk.
To bylo Johanovi už 44 roků.
Janovu cestu ke slávě i tragickému konci ukazuje tento chronologický přehled:
1369: Veřejný notář v Praze, přijímá zakázky od arcibiskupství (Jan Očko z Vlašimi + 14.
leden 1380 pražský arcibiskup, kardinál).
1380: Oltářník v katedrále sv. Víta, (Jan z Jenštejna 1379 – 1396 pražský arcibiskup,
žil: c. 1348-1400).
1381: Získal titul bakalář práva na pražské právnické fakultě.
1383 - 1387: Studia církevního práva v italské Padově, zakončená doktorátem, téhož
roku byl mu titul uznán i Pražskou univerzitou.
1387: Kanovník u sv. Jiljí a doktor dekretů.
1389: Kanovník Vyšehradské kapituly, dále generální vikář arcibiskupa pražského
ve věcech duchovních, což by se dnes dalo přirovnat k funkci nejvyššího církevního
úředníka v zemi.
1390: Jan vyměňuje dne 26. 8. své farářství u sv. Havla za úřad arcijáhena žateckého.
20. 3. 1393: Jan umírá na mučidlech, jeho tělo je svrženo z kamenného mostu do Vltavy.
17. 4. 1393: Janovo tělo se zachytilo na pravém břehu Vltavy, v blízkosti současného
Čechova mostu, kde ho nalezli rybáři, uviděli jej v řece s pěti světly, hvězdám podob-
nými, kolem hlavy. Odtud jeho hvězdy mezi atributy, které kromě P. Marie nemá žádný
další světec. Cyriaci z nedalekého kláštera Jana pohřbili v kostele sv. Kříže.
31. 5. 1721: Papež Inocenc XIII. prohlašuje Jana Nepomuckého za blahoslaveného.
19. 3. 1729: Papež Benedikt XIII. prohlašuje Jana Nepomuckého za svatého.
Arcibiskup Jan z Jenštejna byl nejdříve královým vychovatelem a přítelem. Později
budoval a zveleboval arcidiecézi a klíčová místa v ní nechal obsazovat důvěryhodnými
církevními hodnostáři. Stál v cestě králi, který se do ní snažil prosadit své preláty, a získat
tak území i příjmy.
Kladrubský opat kláštera ve druhé polovině 14. století disponoval úctyhodným počtem
128 vesnic pod správou tří proboštství v Kladrubech, Touškově a Přešticích.
Kladruby se staly průsečíkem, v němž se střetly zájmy nejvyšších hodnostářů země tak
intenzivně, že se postavení kláštera otřásalo v samých základech. Václav IV. se rozhodl
oslabit jednoho ze svých nejzavilejších domácích protivníků, pražského arcibiskupa
Jana z Jenštejna, zřízením nového biskupství, jež mělo získat statky dosavadního
kláštera. Královi odpůrci však r. 1393, po smrti kladrubského opata Racka, zmařili
panovníkův záměr rychlou volbou nového opata mnicha Olena, jehož arcibiskupský
vikář Jan z Pomuku, po krátké připomínkové lhůtě, 10. března v arcibiskupské kurii, před
svědky schválil a signoval. Václav IV. mezitím pobýval na svém loveckém hradu Žebrák,
proto se o zmaření svého plánu dozvěděl až o několik dní později.
Svým hněvem stíhal arcibiskupa Jana z Jenštejna, kterému poslal vzkaz: „… vrať mi můj
hrad Roudnici a jiné mé hrady a kliď se mi z mé české země. A pokusíš-li se o něco proti mně
a mým lidem, chci tě utopit a spory uklidit. Do Prahy přijeď!“
Dne 19. 3. hledali už královi i arcibiskupovi rádci při společném setkání řešení situace.
Došlo k dohodě i o rehabilitaci Hulera, která se měla už ve čtvrtek 20. 3. ráno u Mostecké
věže při levém břehu Vltavy pod širým nebem na schůzce řešit.
Dne 20. března 1393 se brzo ráno sešel král Václav IV. s Janem z Jenštejna. Na schůzku
však přišel král údajně v již značně podroušeném stavu. Po krátké hádce nechal král
zajmout čtyři muže z arcibiskupova doprovodu, Jana z Pomuku, Mikuláše Puchníka,
míšeňského probošta Václava Knoblocha a laika arcibiskupského hofmistra Nepra
z Roupova. Mučili je. Jan nepromluvil, pouze králi řekl, že není hoden svého úřadu.
Rozlícený panovník údajně Janovi ohněm pálil bok. Po roztříštění lebky svrhli pacholci
týž večer bezvládné Janovo tělo do vln Vltavy. Ostrá vnitropolitická zápletka, která
kolem celé záležitosti vznikla, přivedla arcibiskupa do vyhnanství, Jana z Pomuku pak
na mučidla a nakonec na dno Vltavy.

Vztah Jana z Pomuku k Příbrami
Jan z Pomuku jako notář a generální vikář arcibiskupské kanceláře koncipoval, odsou-
hlasoval nebo signoval právnické listiny, jedna z nich byla na zjištění a sepsání
veškerého arcibiskupského majetku, tedy i příbramského panství jako podrobný

berniční rejstřík v roce 1379. Jiná investici
dokončení příbramského hradu – na jeho
opevnění (obranné zdi, příkopu a valu),
tedy opevnění Příbrami. Výše investice byla
300 hřiven stříbrných. Důvodem rozhod-
nutí byl rozkol mezi arcibiskupem Janem
z Jenštejna a králem Václavem IV., ze kte-
rého vzcházelo plenění církevních statků,
jak tomu bylo v minulosti, a příbramské
panství bylo dost výnosné, mělo již 49
vesnic a město Příbram.
Dne 2. 12. 1392 Jan z Pomuku dosazuje
na příbramskou faru kněze Matyáše z Lípy
místo současného Mikuláše. Je dost možné,
že Příbram a panství navštívil, stejně jako
ostatní arcibiskupská panství, která jako
první zástupce arcibiskupa spravoval. 
S chodem kapituly a jejího majetku Janovi
pomáhal jeho zástupce oficiál Mikuláš
Puchník, po Janově smrti jeho nástupce.
Mikuláš Puchník vyhlásil veřejně 12. čer-
vence 1393 v kapitule a signoval listinu
(pergamen) příbramského rychtáře Jana
z Michalovic řečeného Rubáš, ve které daruje
příbramskému kostelu sv. Jakuba Staršího
osm kop grošů pražských na zřízeních
nového oltáře a oltářníka (jeho
příbuzného). Nyní vystavené v příbram-
ském archivu.

Ing. Josef Podlaha

Centrum pro rodinu Příbram, o. s.
Nejen pro maminky s dětmi, ale i pro ty, kteří hledají
příležitost popustit uzdu své kreativitě a naučit se i něco
nového, jsme otevřeli Mateřské centrum Jablíčko v pros-
torách II. polikliniky. Najdete zde nově upravenou hernu
vhodnou pro děti ve věku 0 - 6 let. Herna je přístupná
od pondělí do pátku od 9 do 12 hodin. Můžete přijít
a pohrát si se svými dětmi v příjemném prostředí, nebo
se zapojit do krátkého programu, který připravujeme
každý den. Přidejte se k nám - učíme se říkanky, cvičíme,
hrajeme divadlo nebo si malujeme.
Dále pro vás připravujeme odborné přednášky (setkání
s logopedkou, poskytování první pomoci atd.) a různé
kreativní kurzy pro tvořivé (korálkování, fimo, háčkování
aj.). Tyto akce probíhají v odpoledních nebo večerních
hodinách. V březnu vás zveme na tyto akce:
11. 3. od 10 Kurz první pomoci pro maminky malých dětí
12. 3. a 15. 3. v 19 Kurz háčkování (vhodné i pro úplné za-
čátečníky)
19. 3. od 19 Kurz šití na šicím stroji 1. lekce (pro začátečníky)

Kurz FIMO probíhá v pondělí, každý sudý týden od 16 h 
První březnová lekce se tedy uskuteční 4. 3. 2013 
Kurz korálkování se koná každý čtvrtek od 15:30. Lekce
jsou vhodné i pro děti školního věku.
Kurz výroby ručně šitých panenek. Krásné panenky
tvoříme v úterý od 19:00

Více informací o aktuálních aktivitách a provozu centra
najdete na našem webu cpr-pribram.webnode.cz
nebo na facebooku (http://www.facebook.com/
CentrumProRodinuPribram).

Centrum pro rodinu Příbram je občanské sdružení,
které oficiálně vzniklo v srpnu 2012. 
Už několik let se scházíme, abychom si předávali
zkušenosti s výchovou dětí, pomáhali si s přípravou zají-
mavých programů pro naše ratolesti a povzbudili se,
když nám rodičovství připadá jako pořádná dřina. 
A protože my, rodiče, musíme držet při sobě, abychom
všemi nástrahami výchovy dětí úspěšně prošli, rozhodli
jsme se podělit se o naše zkušenosti i s vámi. 
Těšíme se na vás. 



Vážení čtenáři
Kahanu, zima
nám proběhla
pod rukama, ani

jsme se nenadáli a již se chystáme na příchod jara,
na které se všichni určitě těšíme jak malé děti.
Okresní hospodářská komora v Příbrami uspořádala
spoustu akcí v zimních měsících a připravujeme již jarní

témata a s nimi spoustu nových seminářů a akcí.  
5. března „Novela stavebního zákona“ přednášející JUDr. Václava Koukalová, členka České
společnosti pro stavební právo. Výklad bude zaměřen zejména na změny stavebního zákona
a na další praktické problémy. 
17. března „Jak koupit nebo dobře prodat firmu“ s Michaelem Rostockem Poplarem
a Liborem Knappkem. Pana Michaela Rostocka všichni známe jako jednoho z investorů
televizního pořadu o příležitostech podnikatelských záměrů ve známém pořadu „Den D“.
V první části semináře se přednášející budou zabývat důvody prodeje firmy, časovými rámci
a dokumentací procesu, rolí právník i majitelů a jak se vyhnout obvyklým chybám. Druhá část
bude zaměřena na oceňování firem – teorií i praxí.
9. dubna seznámení s projektem „Stáže ve firmách – vzdělávání v praxi“ společně
s Fondem dalšího vzdělávání.
10. dubna „Veřejné zakázky aktuálně“ s Ing. Karlem Špádou. Témata budou zaměřena jak
na zadavatele, tak příjemce veřejných zakázek. 
17. dubna téma „Koučink“ s agenturou Signum paní Kateřinou Krylovou. 
24. dubna shromáždění delegátů OHK Příbram v příbramské Sokolovně.
Programy k jednotlivým seminářům naleznete postupně na našich webových stránkách
www.ohkpb.cz.
Tento článek připravuji těsně před uzávěrku březnového čísla Kahanu, a proto již nestihnu
informovat čtenáře o výsledku Podnikatelského plesu, který pořádáme k 20. výročí založení
OHK Příbram dne 23. února v příbramské Sokolovně. Program plesu jsem přiblížila již
v minulém čísle tohoto měsíčníku a v tuto chvíli mi nezbývá než věřit, že se nenajde žádný
zádrhel a dlouho a pečlivě připravovaná akce bude ke spokojenosti účastníků i pořadatelů plesu.
Dne 17. února 2013 oslavila příbramská Okresní hospodářská komora dvacet let
od svého vzniku, a proto Vás seznámím s trochou historie této organizace na Příbramsku. 
Do r. 1990 – Československá obchodní a průmyslová komora (ČSOPK) v Praze – organizace
nezávislá na státu, která realizuje servis pro PZO v rámci mezinárodního obchodu.
Rok 1990 – ČSOPK v Praze rozhodla přenést služby podnikatelům do regionů – vytvořeno 12
regionálních kanceláří ČSOPK většinou v krajských městech. Středočeský kraj postrádá
přirozené správní centrum, a proto na základě aktivity některých příbramských podnikatelů
bylo rozhodnuto o sídle ČSOPK pro oblast Střední Čechy-Jih v Příbrami.
1. 7. 1991 otevření kanceláře ČSOPK v Příbrami.
1991 - 1993 funguje v Příbrami ČSOPK
K 1. 7. 1992 nabývá účinnosti zákon České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské
komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
17. 2. 1993 – oficiální ustavení Okresní hospodářské komory v Příbrami a zapsání do obchod-
ního rejstříku. OHK byla tímto aktem oficiálně ustavena, ale zatím bez náplně.
Teprve od 1. 7. 1993 je v Příbrami funkční kancelář, která poskytuje služby a rozvíjí svou
činnost. 
Aktuální informace o činnosti příbramské komory jsou pravidelně zveřejňovány na našich
webových stránkách, dále v elektronických aktualitách pro členy, v místních médiích
i na stránkách měsíčníku Kahan.

Noví členové od 1. 1. 2013: 
Pavlína Svobodová – zpravodajský a publicistický server Pribramsko.eu a noviny Příbramsko plus
JUDr. Marek Dvořák – advokát
SIPADAN a.s. – bezpečnostní a úklidové služby
Martina Áronová – poskytování služeb pro rodinu a domácnost, dětské studio KOLOTOČ
Krásné zimní dny Vám přeje

Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram
Okresní hospodářská komora a informační místo pro podnikatele

Příbram I - Tyršova 106, Zámeček - Ernestinum, 261 01, tel: 318 627 784,
www.ohkpb.cz

O H K  V P Ř Í B R A M I I N F O R M U J E

STAVTE OPĚT S NÁMI!
Od 13. února 2013 můžete opět podporovat stavbu
velkých varhan pro Svatou Horu, a to poukázáním daru
na číslo účtu 050016-0523967309/0800 nebo složením
daru v hotovosti v sakristii na Svaté Hoře. Již brzy budete
moci podpořit STAVBU VARHAN také odesíláním DMS,
prozatím však tato možnost podpory zůstává pozastavena.
Děkujeme za pochopení.
Krajský úřad Středočeského kraje schválil 11. února 2013
celkové vyúčtování veřejné sbírky konané Maticí Svato-
horskou od 18. ledna 2010 do 16. prosince 2012
za účelem financování stavby varhan na Svaté Hoře.
Hrubý výtěžek sbírky činil 2 714 316,80 Kč. Náklady
na konání sbírky, zejména na její propagaci, byly ve výši
45 701 Kč. Čistý výtěžek sbírky činil tedy 2 668 615,80 Kč.
Celý objem čistého výtěžku sbírky byl využit na stavbu
velkých svatohorských varhan. Od začátku stavby velkých
varhan k 31. lednu 2013 bylo shromážděno celkem
5 805 877 Kč, tedy cca 38 % z konečné ceny nástroje. 
Děkujeme za Vaši štědrost a věříme ve Vaši další přízeň!
Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru pro daňové účely.
Prosíme, kontaktujte nás (Matice Svatohorská, Svatá Hora 591,
Příbram, tel.: 318 429 939, e-mail: matice@svata-hora.cz). 
Pro další postup stavby velkých varhan pro Svatou Horu je
potřeba realizovat několik větších externích dodávek.
V roce 2013 by měly být od prvotřídního portugalského
výrobce zakoupeny cínové píšťaly. Náklady na jejich
pořízení činí bezmála 2 700 000 Kč. Prosíme Vás o pomoc!
Informace o stavbě varhan najdete na www.svata-hora.cz.

VELIKONOČNÍ SVÁTKY NA SVATÉ HOŘE
Květná neděle - oslava Kristova vjezdu do Jeruzaléma
v neděli 24. března na Svaté Hoře při bohoslužbách v 9
a 11 hodin začne tradičně žehnáním a průvodem s rato-
lestmi ze svatohorského náměstí do baziliky. Při bohosluž-
bách zazní Pašije, tedy zpěvy o ukřižování Ježíše Krista
v podání Svatohorského chrámového sboru pod vedením
Pavla Šmolíka. 
Vyvrcholením čtyřicetidenní postní doby je tzv.
Velikonoční triduum, jehož jednotlivé dny mají již tradiční
obsah:

O Zeleném čtvrtku 28. března v 17 hodin slavíme Poslední
večeři Páně. Liturgie může být i pro náhodného
návštěvníka chrámu zajímavá některými speciálními
tradičními obřady, které pocházejí z prvokřesťanských
dob, například obřadem mytí nohou, který vyjadřuje vzá-
jemné přátelství mezi lidmi nehledě na jejich postavení.
Po mši následuje průvod do meditační kaple – tzv. Getse-
manské zahrady. Od zelenočtvrteční mše se odmlčí
varhany a zvony a místo nich se v kostele rozhostí ticho,
zpěv bez doprovodu a zvonky nahradí dřevěné klapačky.
V ulicích dříve chodívali rachtáči, kteří suplovali tradiční
ranní, polední a večerní vyzvánění.
Velký pátek, den přísného postu – je dovoleno se pouze
jednou denně dosyta najíst – je připomínkou Kristova
ukřižování. V 15 hodin se koná křížová cesta v parku sva-
tohorského areálu u Toufarova kříže a následují obřady
Velkého pátku s pašijemi, starobylými přímluvami a obřa-
dem uctívání kříže. 
Bílá sobota je dnem bez bohoslužeb. V kostelích je
otevřen tzv. Boží hrob, kaple, kde před sochou po-
hřbeného Krista se nabízí možnost meditace. Unikátní
a atraktivní velikonoční bohoslužba začíná až po setmění
ve 21 hodin, kdy podle židovské tradice již začíná nedělní
den. Rozsáhlé obřady jsou tvořeny žehnáním ohně
a velikonoční svíce – paškálu, devíti biblickými čteními
a slavnostním slavením eucharistie.
O Velikonoční neděli, neděli vzkříšení, zazní při mši
v 9 hodin „Paukenmesse“ Josefa Haydna v podání svato-
horského sboru a orchestru.
V Pondělí velikonoční 1. dubna v 16.30 proběhne
Velikonoční koncert Svatohorského chrámového sboru.
Na programu bude průřez postní a velikonoční hudbou,
která zněla o letošních velikonočních svátcích.
Více informací o bohoslužbách, kulturních a ostatních
akcích: Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí
Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 80
Příbram, tel. +420 318 429 930, e-mail: basilica@svata-
hora.cz, v sakristii na Svaté Hoře každodenně 6:30 – 18:00,
ve Svatohorském poutním muzeu každodenně 9:00 –
17:00 nebo na www.svata-hora.cz.

Příbramští občánci narození v lednu a únoru

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, A. S.
Novinky z příbramské
nemocnice
Od 1. února je znovu
v provozu podiatrická
ambulance nemocnice,
kde pracuje tým složený
z lékařů - diabetoložky
MUDr. Věry Prýmkové,
chirurga MUDr. Jana Bür-
gera, sestry Evy Balari-
nové a protetika Josefa
Nehonského. 
Ambulance se stará

o nemocné s cukrovkou, kteří mají tzv. syndrom
diabetické nohy. To znamená, že pacienti diabetici
mají postižení nohou od kotníků níže, například
vředem nebo zánětem, či jsou takovým postižením
ohroženi pro sníženou citlivost prstů a plosky,
špatné prokrvení nohou nebo deformity
na kloubech nohou. Lékař a speciálně vyškolená
sestra ošetřují také diabetiky po amputacích
a jiných operačních výkonech na nohou a po zho-
jení je dále v pravidelných intervalech kontrolují.
Ambulance úzce spolupracuje s protetikem,
s lůžkovými odděleními nemocnice, zejména
s chirurgií a internou, s diagnostickými odděleními
jako je angiocentrum (vyšetřování cév), oddělení
zobrazovacích metod (rentgen) a oddělení
nukleární medicíny.
Podiatrická ambulance se nachází v areálu II. Oblastní
nemocnice Příbram na Zdaboři, v budově C,

v přízemí vedle chirurgické ambulance, kde ordinuje
MUDr. Vondrák. Ordinační hodiny jsou každé úterý
od 7.30 do 12 hod. a od 12.30 do 15.00 hod. Tento
den je také možné objednávat pacienty na telefon-
ním čísle 318 654 306. 
Protetik Josef Nehonský je přítomen každý týden.
Nabízí protetickou péči nejen pacientům s diabetic-
kým defektem a Charcotovou osteoartropatií, ale
i širší veřejnosti, jako např. lidem s plochonožím,
pacientům po amputacích horních i dolních
končetin, se skoliózou páteře, po úrazech páteře,
po poranění šlach a kloubů, sportovcům po pora-
nění kolene. Zhotoví i kompenzační pomůcky pro lidi
s dětskou mozkovou obrnou nebo po cévních
mozkových příhodách. Domluvit se je možné na tel.
č. podiatrické ambulance 318 654 306 každé úterý
nebo na mobilním čísle 777 123 870.
Další službou, kterou nemocnice nabízí, je možnost
sterilizace nástrojů i materiálu pro soukromé sub-
jekty z celého okresu Příbram. Sterilizaci provádí
centrální sterilizace nemocnice v parním nebo
formaldehydovém sterilizátoru. Centrální sterilizace
má nové pracoviště teprve 2 roky v suterénu
pavilonu F, v areálu I. Kromě nových prostor má toto
oddělení k dispozici nejmodernější vybavení.
Kontaktní telefon pro další informace: 318 641 820
(vrchní sestra Irena Heichelová).

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

Životní podmínky 2013 – výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v roce 2013 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách
domácností v České republice – EU-SILC 2013 (Životní podmínky 2013), které navazuje
na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě
srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 30 evropských zemích. Dalším
cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 10 127 domácnostech, z nichž se 6 527
zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty
na základě náhodného výběru počítačem.
Vlastní šetření proběhne v době od 23. února do 12. května 2013 prostřednictvím speciálně
vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném
bytě obvyklé bydliště.
Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným
pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní
podmínky 2013 a které jim vydá Krajská správa ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ.
Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou
důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické
službě, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčen-
livostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu § 16 zmiňovaného zákona o státní stati-
stické službě. Případné dotazy občanů oslovených našimi zaměstnanci zodpoví pracovnice
Krajské správy ČSÚ pověřeného řízením šetření Životní podmínky 2013, paní Zuzana
Mašková, tel. 274 053 195.

Ing. Monika Braunšveigová, ředitelka Krajské správy ČSÚ pro Středočeský kraj

Koncerty jubilejního 45. ročníku Hudebního festivalu 
Antonína Dvořáka zazní nejen v Příbrami, 
ale letos poprvé i na zámcích v Březnici a Dobříši
Letošní jubilejní ročník festivalu s sebou přináší některé novinky. Koncerty se budou
konat nejen v tradičních prostorách velké scény příbramského divadla, Zámečku -
Ernestina, Zámečku na Vysoké a Galerie Františka Drtikola, ale například i v cá-
chovně dolu Anna na Březových Horách, na Svaté Hoře a letos poprvé i na zámcích
v Březnici a Dobříši. Dalším překvapením pro posluchače bude vystoupení Ústřední
hudby Armády České republiky. Na netradičním koncertu pod širým nebem
s názvem Grand Show Parada zazní nejen skladby Antonína Dvořáka, ale například
i Vejvodova Škoda lásky. 
A který koncert považuje programová ředitelka Světlana Jahodová za nejzají-
mavější? „Určitě závěr festivalu, kdy zazní kantáta s názvem Svatební košile od Antonína
Dvořáka. Tato kantáta patří mezi nejkrásnější Dvořákova díla. Společně se Severočeskou
filharmonií Teplice vystoupí sólisté Národního divadla Jana Šrejma Kačírková, Richard
Samek a Roman Janál, představí se poprvé festivalovému publiku Český komorní sbor
a dirigovat bude pan Oliver Dohnanyi. Za zmínku stojí i nový cyklus v rámci festivalu,
a to cyklus s názvem “Festivalové mládí”, na kterém vystoupí 28. 5. na Svaté Hoře operní
soubor Hudební akademie múzických umění a 1. června Orchestr Základní umělecké
školy Příbram.“
Každoročně se v programu Hudebního festivalu Antonína Dvořáka objeví hudební
či pěvecká hvězda. Na otázku, kdo to bude letos, programová ředitelka festivalu
S. Jahodová odpověděla: „Letos se objeví hvězdy hned dvě, a to při zahájení festivalu
30. dubna. Vystoupí dvě pěvecké hvězdy divadla Teatro alla Scala mezzosopranistka
Annamaria Popescu a tenorista Danilo Formaggia. Také je potřeba zmínit harfenistku
Kateřinu Englichovou a klavíristku Jitku Čechovou, které dnes patří mezi absolutní
špičku.“ Dne 30. dubna bude 45. ročník Hudebního festivalu Antonína Dvořáka
slavnostně zahájen. Na programu je celkem třináct koncertů, ten závěrečný zazní
11. června.

le, as

Spolek Prokop Příbram pořádá ve spolkové restauraci Na Marii 
dne 14. března od 17 hodin v rámci cyklu „Na kávě s“ besedu s přednostou

Vojenského újezdu Brdy pplk. Ing. Emilem Rybárikem na téma
„Brdy dnes a zítra“. 

Vstupné 30 Kč. Projekt je realizován za finanční podpory města Příbram.

Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 uspořádá dne 18. března 2013 za podpory města Příbram
a ve spolupráci s HC Příbram sportovní odpoledne zaměřené na lední hokej. 

V rámci této akce, na kterou budou pozváni žáci všech ostatních příbramských škol, se tento den
od 17:00 hodin uskuteční na Zimním stadionu Příbram hokejové utkání výběru žáků 8. tříd ze Stře-
dočeského kraje a z Jihočeského kraje. Po utkání budou oceněni nejlepší hráči obou týmů. K účasti jsou
zváni všichni příznivci ledního hokeje.

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, A. S.



F O T O K R O N I K A

Starosta Ing. Pavel Pikrt přijal na radnici poslance Evropského parlamentu Libora Roučka. V rámci své návštěvy Příbrami byl náměstek hejtmana PhDr. Marek Semerád spolu se starostou
Ing. Pavlem Pikrtem na Základní škole Březové Hory, pracovišti Bratří Čapků.

Místostarosta MUDr. Ivan Šedivý si prohlédl nové signalizační zařízení na železničním přechodu
u Junior klubu.

Slavnostního zakončení studia v rámci Akademie 3. věku se za město zúčastnil Ing. Juraj Molnár
a předal absolventům pamětní osvědčení.

V Příbrami vzniklo nové Mateřské centrum Jablíčko. Je umístěno v prostorách bývalé II. polikliniky
v ulici Legionářů v Příbrami VII.

Starosta Ing. Pavel Pikrt se zúčastnil pražského veletrhu Holiday World 2013. 

Místostarosta MUDr. Ivan Šedivý zorganizoval schůzku s architektem Hlaváčkem k přípravě rekon-
strukce Zámečku - Ernestina. Na investiční akci bude město žádat o dotaci z Norských fondů.

V Příbrami se konalo Mistrovství ČR v krasobruslení. Na snímku členky příbramského družstva
Ice Atoms s Ing. Pikrtem a Ing. Molnárem, kteří vítězům předávali ceny. 



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

Dne 12. 2. v 02.40 hod. oznámil na tísňovou linku MP
muž, že viděl, jak do prostoru vestibulu nádraží ČD
Příbram vnikl oknem nějaký muž. Na místo ihned vyjela
hlídka MP. Po příjezdu kontaktovala oznamovatele, sdělil,
že osoba je patrně stále uvnitř budovy. Hlídka tedy
prostřednictvím stálé služby MP na místo přivolala hlídku
Policie ČR a další hlídku MP. Strážníci poté společně s hlíd-
kou policie vstoupili do objektu, kde nalezli 28letého
muže. Policisté si celou záležitost převzali za účelem
dalšího vyšetřování.
Dne 13. 2. v 05.55 hod. v průběhu pravidelné hlídkové
činnosti v oblasti stavebních parcel Barandov kontaktoval
hlídku MP muž a sdělil, že zhruba ve vzdálenosti 300
metrů na lesní stezce leží na sněhu nějaký muž a neko-
munikuje. Hlídka nalezla na lesní cestě ležícího muže,
který měl viditelné omrzliny na rukou a na odhalených
bocích. Jmenovaný byl při vědomí, ale na dotazy
strážníků nijak nereagoval. Strážníci přivolali záchrannou
zdravotnickou službu, která muže převezla do Oblastní
nemocnice Příbram k ošetření.
Dne 15. 2. v 21.45 hod. kontaktoval hlídku MP v areálu
Oblastní nemocnice Příbram pracovník ostrahy nemoc-
nice a sdělil, že zde došlo kolem osmé hodiny ke krádeži
dvou kufrů s operačními nástroji z ordinace ORL. Uvedené
kufry poté nalezl jeden pacient pod vozidlem v areálu
nemocnice. Dále uvedl, že celou záležitost má v šetření
Policie ČR. Zaměstnanec ostrahy dále strážníkům sdělil, že
před chvílí zahlédl čtyři osoby, které svítily baterkou
do oken nemocnice a do zaparkovaných automobilů.
Uvedl, že by se mohlo jednat o tytéž osoby, které odcizily
shora zmíněné kufry. Dle jeho sdělení se uvedená čtveřice
právě nacházela u infekčního oddělení. Strážníci na místo
přivolali další dvě hlídky MP, které osoby zastihly u výše
uvedeného oddělení. Jejich ztotožněním strážníci zjistili,
že se jedná o čtyři mladíky ve věku 16 – 20 let. Ti na dotaz
hlídky uvedli, že se zde pouze procházejí a sbírají
nedopalky cigaret. Protože na základě zjištěných
skutečností vyvstalo podezření ze spáchání trestného
činu, přivolali strážníci hlídku Policie ČR, která si věc
převzala za účelem dalšího vyšetřování. 

Dne 18. 2. v 11.30 hod. kontaktovala telefonicky služebnu
MP operátorka tísňové péče Život 90 a oznámila, že
nemají kontakt s paní na adrese v Příbrami III. Z tohoto
důvodu byla na místo okamžitě vyslána hlídka MP. Tato si
nejprve v azylovém domě vyzvedla klíče od uvedeného
bytu a poté neprodleně vyjela na uvedenou adresu.
V bytě strážníci následně nalezli 75letou ženu, která ležela
v koupelně na zemi. Na dotaz hlídky uvedla, že zde v ran-
ních hodinách upadla a sama nemohla vstát. Žena byla
vysílená a mírně dezorientovaná. Strážníci přivolali
záchrannou zdravotnickou službu, která paní převezla
do nemocnice Příbram k dalšímu ošetření.  
Dne 18. 2. v 15.00 hod. oznámila na tísňovou linku 156
žena, že ji v místě jejího bydliště v Příbrami VII napadá její
přítel, který s ní na uvedené adrese bydlí. Dále uvedla, že
jmenovaný jí rovněž odcizil nějaké peníze. Na místo ihned
vyjela hlídka MP. Po příjezdu kontaktovala oznamo-
vatelku. Na dotaz strážníků 51letá žena uvedla, že její
přítel již z bytu odešel, pravděpodobně do restaurace
Velký kotel. Uvedla také, že nemá žádné zranění
a nepožaduje lékařské ošetření. Hlídka poté ženu poučila
o tom, že může celou věc oznámit na policii, vzhledem
k tomu, že uvedené skutečnosti vykazují známky trest-
ného činu. Dotyčná však uvedla, že trestní oznámení
podat nechce. Strážníci ještě ženu seznámili se všemi její-
mi právy a možnostmi řešení jejího problému, pokud by
se celý incident opakoval, a poté místo opustili. 
Dne 19. 2. v 15.10 hod. oznámil telefonicky na služebnu
MP Příbram muž, že v restauraci U Města Příbrami se
zdržuje host, který odmítá zaplatit útratu. Do uvedené
provozovny neprodleně vyjela hlídka MP. Na místě
strážníci kontaktovali oznamovatele. Ten jim označil ženu,
která nechce zaplatit útratu ve výši 290,- Kč. Na dotaz
hlídky uvedená 32letá žena sdělila, že ztratila peněženku
a že dluh zaplatí dodatečně, až bude mít finanční hoto-
vost. Z tohoto důvodu poskytli strážníci oznamovateli
osobní údaje shora jmenované a následně pokračovali
v plnění dalších pracovních povinností. 

JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY
Příbram má nový Program prevence kriminality
Rada města Příbram na svém jednání dne 11. února 2013 schválila Městský
program prevence kriminality na rok 2013. Městský program obsahuje 5 projektů.
Jeden projekt je z oblasti situační prevence, zbývající 4 jsou z oblasti sociální
prevence. 
Jednotlivé projekty jsou zaměřeny, na základě stanovených priorit v Koncepci
prevence kriminality města na léta 2012 až 2015 a aktuální analýzy trestné činnosti,
na snižování kriminality, na eliminaci kriminálně rizikových jevů, na omezování
příležitostí k páchání trestné činnosti a na informování občanů o legálních možnos-
tech ochrany před trestnou činností. Cílem Městského programu prevence krimi-
nality na rok 2013 je především snížení majetkové trestné činnosti a zvýšení
subjektivního pocitu bezpečí občanů města. Chceme pokračovat v dlouhodobé
a cílené práci s rodinami, u nichž je riziko výskytu kriminálního chování jejich členů.
Program obsahuje i projekt zaměřený na ochranu před trestnou činností jedné
z klíčových cílových skupin, a to seniorů.
Město chce osvětlit další rizikovou lokalitu u dolu Marie, v Příbrami VI – Březové
Hory, kde se mimo jiné nachází i komplex garážových stání, který je častým terčem
trestné činnosti. Součástí městského programu je i projekt prevence kriminality
zaměřený na komplexní zabezpečení majetku „Zamknout dveře nestačí“. V rámci
tohoto projektu si občané budou moci sami provést prostřednictvím dotazníku
„bezpečnostní audit“ zabezpečení svého majetku. Také se uskuteční odborný
seminář pro veřejnost a bude vytištěn leták obsahující informace o vhodných
způsobech zabezpečení objektu. Městský program obsahuje i projekt SDÍLENÍ,
v rámci kterého bude tým odborníků již druhým rokem pracovat s rodinami,
v nichž je riziko výskytu kriminálního chování u jejich členů. Dalším projektem
zaměřeným na rizikovou skupinu dětí a mládeže je Letní sociálně-rehabilitační
pobyt pro děti – klienty SVP. Tyto pobyty město realizuje již od roku 2009 a je o ně
každoročně velký zájem.
Dlouhodobá a komplexní práce s rizikovou skupinou dětí již přináší první úspěchy,
například v roce 2008 spáchali mladiství v Příbrami 33 trestných činů, v roce 2010
pouze 9 trestných činů a v roce 2012 již pouze 3 trestné činy. Proto se právě této
cílové skupině chceme věnovat i nadále. 
Letošní městský program obsahuje i projekt zaměřený na seniory. Město Příbram
se seniorům věnuje již dlouhodobě, například v roce 2011 bylo z dotace
instalováno seniorům 150 kusů bezpečnostních řetízků na dveře. V roce 2011
a 2012 se mohli senioři zúčastnit dlouhodobého vzdělávání v oblasti bezpečnosti
a prevence kriminality. Na žádost seniorů se v letošním roce uskuteční projekt
„Senioři v ohrožení“ se zaměřením mimo jiné i na praktický nácvik sebeobrany. 
Na výše zmiňované projekty chceme získat dotaci od Ministerstva vnitra ve výši
362 000,- Kč. Výsledky dotačního řízení by měly být známy do konce března. 

Příbramští dluhoví poradci besedovali s dobříšskými gymnazisty
Zástupci Památníku Karla Čapka oslovili vedení města s tím, že zajistili pro studenty
dobříšského gymnázia promítání filmu o dluhové problematice a rádi by na toto
promítání navázali diskuzí s odborníky z této oblasti. Protože dluhové poradenství
v našem regionu poskytuje pouze město Příbram, souhlasili jsme s jejich žádostí,
aby pracovníci naší bezplatné poradny přišli uspořádat diskuzi na téma dluhů.
Se studenty 3. a 4. ročníku dobříšského gymnázia o problematice dluhů dne 14.
a 21. února 2013 besedoval vedoucí Poradny města Příbram JUDr. Fára společně
s jedním z dluhových poradců Mgr. Dikanem. V rámci této akce, která se uskutečnila
v Památníku Karla Čapka ve Staré Huti, byl nejprve studentům promítnut film
„Šitkredit“. Tento film v délce 35 minut ukázal studentům praktiky některých
nesolidních poskytovatelů nebankovních úvěrů. Následně JUDr. Fára informoval
studenty o službách, které bezplatně nabízí Poradna města Příbram, a to nejen
dlužníkům, ale i obětem trestné činnosti či domácího násilí. Studenti se dozvěděli,
že v rámci registrované sociální služby město Příbram poskytuje poradenství
i v oblasti sociální (bydlení, přestupkové právo, pracovní právo, rodinné právo,
ochrana v právním systému, obrana proti diskriminaci atd.). Následně kladli
studenti řadu praktických dotazů z oblasti vzniku i řešení dluhů, finanční gramot-
nosti apod. Odborné informace o problémech souvisejících s dluhy, včetně často
na dluhy navazující problém trestné činnosti, a v neposlední řadě o dostupných
možnostech ochrany (nejen) spotřebitele, poskytl studentům Mgr. Dikan. 
Jsme si plně vědomi, že problematika předluženosti je ve společnosti stále více
aktuální (což dokládají neustále se zvyšující počty klientů, které využívají služby
našich dluhových poradců) a proto vítáme, že se naši pracovníci obdobných
preventivních akcí z oblasti finanční gramotnosti mohou účastnit. 

Výsledky dotazníkového šetření ke kamerovému dohlížecímu systému
Vzhledem k tomu, že pomocí Městského kamerového dohlížecího systému (dále
jen MKDS) je možné zvyšovat bezpečnost ve městě, snaží se město Příbram stáva-
jící kamerový systém neustále rozšiřovat. Aby bylo možno získávat na vybudování
nových kamerových bodů finanční dotaci z Ministerstva vnitra ČR jako v letech
2008 – 2012, je nutné znát každoročně názor občanů města. Z tohoto důvodu
proběhla v prosinci loňského roku a v lednu roku 2013 anketa k MKDS, do které se
mohli občané města zapojit vyplněním anketního lístku elektronickou formou
na webových stránkách města či vyplněním anketního lístku uveřejněného
v měsíčníku Kahan. Dotazník obsahoval celkem 6 otázek, na které mohli účastníci
ankety odpovídat „ano“, „ne“ nebo „nevím“. 
Na první otázku „Jste dostatečně informován (a) o MKDS a jednotlivých moni-
torovaných prostranstvích?“ odpovědělo 39 % dotazovaných, že ano. 51 % není
dostatečně informováno o MKDS a 10 % respondentů na tuto otázku odpovědělo
„nevím“. 
Ke druhé otázce „Podporujete záměr města rozšířit MKDS a vybudovat další
kamerové body?“ se vyjádřili respondenti následovně: 71 % podporuje záměr města
rozšířit MKDS a vybudovat další kamerové body, záporně se k otázce vyjádřilo 12 %
dotazovaných a „nevím“ uvedlo jako odpověď 17 % dotazovaných.
Na třetí otázku „Myslíte si, že MKDS přispívá k vyšší bezpečnosti ve městě?“
odpovědělo 68 % respondentů „ano“, 15 % „ne“ a 17 % „nevím“.
Čtvrtou otázku, která zněla „Přál(a) byste si rozšíření MKDS do okolí svého
bydliště?“, zodpověděli účastníci ankety takto: S rozšířením MKDS do okolí svého
bydliště souhlasí 71 % dotazovaných, 17 % respondentů si nepřeje mít kamery
v okolí svého bydliště a 12 % občanů se k této otázce nedokáže vyjádřit. 
K páté otázce „Cítíte se na veřejných prostranstvích, která jsou monitorována
MKDS, bezpečněji?“ uvedlo 61 % respondentů, že „ano“, 29 % se necítí na moni-
torovaných prostranstvích bezpečněji a 10 % dotazovaných uvedlo „nevím“. 
Na poslední, šestou, otázku „Cítíte se v Příbrami bezpečně?“ odpovědělo pouze
20 % občanů, že se v Příbrami cítí bezpečně, 63 % respondentů uvedlo odpověď
„ne“ a 17 % zvolilo odpověď „nevím“. 
Závěrem chci poděkovat všem, kteří se do výše uvedené ankety zapojili.

Ing. Pavel Pikrt

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM                                        VI.  
Dobrovolníkem může být kdokoliv z vás...  Proč jsem dobrovolnicí? Zde je odpověď:
Už od dětských let jsem měla potřebu se o někoho starat a pečovat. Toto mi vložily asi sudičky do kolébky. 
Ve školním čase jsem ráda hlídala sousedům malé děti nebo v domě žili starší lidé, kterým jsem taky ráda
pomáhala. Nám vedla domácnost babička, protože maminka byla paní učitelka, často učila i mimo město
a měla hodně dětí ve třídě. Často docházela anebo po vyučování učila slabší žáky. Měla jsem starší sourozence
a ti brzy odešli studovat mimo město. Když babička pomalu stárla, tak péče spočívala opět na mně. Babička řekla
“Ty musíš být zdravotní sestra, máš ráda lidi a i se ráda o ně staráš.” Tak bylo rozhodnuto o mém povolání. V naší
rodině sice byla tradice kantorování, ale já to změnila a po mně už je v rodině více zdravotnic a lékařek.
I můj syn pracoval sedm let ve zdravotnictví a moje dcera je stále u lůžka v nemocnici. Já také pracovala skoro
třicet devět let v nemocnici u lůžka na neurologickém oddělení, které se považuje za těžší oddělení. Kromě
těhotenství jsem pracoviště neopouštěla. Mám sice tři děti, ale péče většinou zbývala jen na mně. Proto i osobní
problémy díky své profesi jsem zvládala lépe. Mezi lidmi mi bylo dobře, a snad proto tím více jsem měla raději své
povolání. Se strachem jsem čekala, kdy mi sdělí, že mám jít do důchodu. Smlouvy pracovní už postupně byly jen
na dobu určitou až už se nedalo nic dělat. Žádné koníčky jsem neměla, při třech dětech ani to moc nešlo. Před dů-
chodem jsem naopak dojížděla na oddělení do Prahy. Při vstupu do důchodu mne zachránila moje nejmladší
vnučka, která potřebovala hlídací babičku. Ráno jsem ji vyprovázela do školky a zase i ze školky. Teď už chodí
do školy, ale ráno jsem ještě užitečná, protože jí ještě vypravuji. Po škole už je v péči rodičů. 
Občas chodím i na návštěvu známých, kteří jsou většinou starší než já. Lépe si rozumím se staršími lidmi. Když
byla možnost stát se dobrovolnicí, zajásala jsem, že opět můj život bude mít větší cenu a význam. Těším se na mé
svěřenkyně a snad i ony na mě. Teď chápete, proč dělám dobrovolnici. Zatím se cítím ještě v pohodě
bez zdravotních obtíží a odchod do důchodu jsem brala špatně.

Marie, 69 let, dobrovolnice dva roky
Na stránkách “Zpravodaje” budou pravidelně vycházet příběhy (nejen našich) dobrovolníků a informace
o dobrovolnictví samotném. Zájemci o dobrovolnickou službu mě mohou kontaktovat kdykoliv.

Petra Michvocíková, DiS.
koordinátorka Dobrovolnického centra Domova důchodců Příbram, tel. č. 731 554 974

Pracovníci Bedny poslali kontrolu sami na sebe. Jako první v kraji prošli úspěšně auditem.
Dne 5. 2. 2013 proběhla v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Bedna v Příbrami důležitá kontrola.
Pracovníci se rozhodli dobrovolně podstoupit externí audit, který měl zhodnotit, zdali jsou v Bedně posky-
továny služby kvalitně. Bedna se tak stala prvním nízkoprahovým klubem ve Středočeském kraji, který
v roce 2013 tímto auditem úspěšně prošel. 
„Na audit jsme se připravovali přes rok a půl,“ sdělila koordinátorka Bedny Kateřina Volfová. „Někdy bylo těžké
někomu zvenčí prokázat, že děláme svou práci dobře a kvalitně. I proto jsme se rozhodli podstoupit dobrovolný
audit od České asociace streetwork, což je profesní organizace působící na poli nízkoprahových sociálních služeb
již 15 let. Mezi sociálními službami našeho typu je úspěšné zvládnutí auditu ceněnou záležitostí a má svou váhu.
Audit zahrnuje kontrolu směrnic a zákonných dokumentů, především ale pohovory s pracovníky nad metodami
práce a také rozhovory se samotnými klienty zařízení,“ dodala Volfová.
Osvědčení kvality se uděluje na tři roky. Pokud by zařízení stálo o prodloužení této „známky kvality“
i na delší dobu, musí po uplynutí tříleté lhůty projít auditem znovu.
V České republice existuje přes 240 nízkoprahových klubů – podobných zařízení jako je Bedna. Ve Středo-
českém kraji jich je celkem 23. Bedna je teprve druhým zařízením v historii, které úspěšně prošlo auditem
kvality České asociace streetwork ve Středočeském kraji.
NZDM Bedna v Příbrami pracuje s dětmi a mládeží od roku 2010. Zařízení nabízí svým klientům bezplatný
prostor pro trávení volného času, poradenství, podporu v obtížných situacích a možnost doučování. Celé
zařízení je financováno ze zdrojů Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky prostřednictvím
individuálního projektu Středočeského kraje, a to z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Díky této finanční podpoře může denně Bednu navštívit v průměru 35 dětí a mladých lidí.
Kontakt: Mgr. Kateřina Volfová, koordinátorka projektu NZDM Bedna, tel.: 608 936 116, volfova@ponton.cz,
Budovatelů 116, Příbram VIII.

Diakonie Broumov opět vyhlašuje sbírku použitého ošacení do vagonu.
Darovat můžete: letní a zimní oblečení, lůžkoviny, nepoškozené boty, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
přikrývky, polštáře, deky, hračky i plyšové, domácí potřeby, menší funkční spotřebiče.
Kdy? V sobotu dne 16. 3. 2013 od 9 do 17 hodin v Příbrami.
Bližší informace na telefonních číslech na našem dispečinku: 224 316 800, 224 317 203.
Všem dárcům děkujeme.

Mistrovství ČR v krasobruslení v Příbrami
Mistrovství proběhlo ke spokojenosti jak účastníků, tak rozhodčích a funkcionářů
svazu, o čemž svědčí reference – zejména z úst předsedkyně svazu.
V kategorii juniorů a juniorek se dle očekávání strhl nelítostný boj o účast
na Mistrovství světa juniorů, ze kterého vyšli vítězně Petr Coufal a Alžběta Ukolová.
Druhá místa s jen nepatrně horšími výsledky obsadili Tomáš Kupka (jediný
předvedl kombinaci trojitého lutze s trojitým toeloopem) a Jana Coufalová. Třetí
místa patřila Martinovi Kurnikovi a Kláře Světlíkové. Lepší umístění si jistě
představovala letošní vítězka seniorské republiky Laura Raszyková, která obsadila
čtvrtou příčku.
V soutěži skupin obsadil tým Olympia z USK Praha 1. místo v kategorii seniorů
a bude nás reprezentovat na MS v USA, stejně jako jejich klubový juniorský tým
Kometa na MSJ ve Švédsku. Žákovskou kategorii vyhrál opět tým USK Praha –
Kometa žáci a vítězství mladšího žactva patřilo brněnskému týmu Sunflowers.
Příbramské týmy udělaly několik chyb a oba shodně obsadily 3. příčku ve své kate-
gorii- Pážata i Ice Atoms. Jana Jechová v přeboru seniorek obsadila 1. místo.

Jitka Charyparová

Vzpomínka na MUDr. Annu Mathauserovou
Před několika týdny zemřela příbramská lékařka MUDr. Anna Mathauserová, která posledních pět
let pracovala i jako ošetřující lékařka Domova seniorů. 
Obětavě se starala o zdraví stovek pacientů a jen málokdo věděl, že jí samotné komplikovala
dlouhá léta chronická choroba. Nestěžovala si, nenaříkala, a to umí jen hodně málo lidí.
Anna Mathauserová vyrůstala v rodině výtvarníka, restaurátora, konzervátora památkové péče
a muzejníka a velké příbramské osobnosti Václava Mathausera. Právě otec ovlivnil její zájmy
na celý život a historie zůstala jejím velkým koníčkem. 
Až pomine smutek, zbude nám všem vzpomínka na pracovitého a statečného člověka, který své
starosti dokázal překrýt úsměvem, nadhledem a osobitým humorem.

MUDr. Ivan Šedivý, místostarosta města Příbram
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Výstava se koná v budově
Státního okresního archivu Příbram,

E. Beneše 337.

Otevřeno v pondělí a ve středu
od 8.00 do 17.00 hodin,

v úterý, ve čtvrtek a v pátek
od 9.00 hodin do 14.30 hodin.

VSTUP VOLNÝ
www.soapraha.cz/pribram/

Státní oblastní archiv v Praze -
- Státní okresní archiv Příbram

ve spolupráci s Hornickým muzeem Příbram

si Vás dovolují pozvat

od 22. února 2013
do 29. listopadu 2013

na výstavu

RYCHTA→RAKETA→RYNEČEK

K I N OD I V A D L O

BŘEZEN|2013

Divadlo
A. Dvořáka Příbram

�Cenu vstupenky určuje vždy distributor filmu.

pá   1./20:00 KONEČNÁ akční |TIT|�100 Kč

so   2./19:00 KONEČNÁ akční |TIT|�100 Kč

ne   3./16:00 LINCOLN historické |TIT|�100 Kč

čt    7./19:00 MARTIN A VENUŠE komedie |CZ|�110 Kč

pá   8./20:00 MARTIN A VENUŠE komedie |CZ|�110 Kč

so   9./19:00 MARTIN A VENUŠE komedie |CZ|�110 Kč

ne 10./16:00+19:00 MARTIN A VENUŠE komedie |CZ|�110 Kč

čt  14./16:00 ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE rodinný |CZ|�100 Kč

čt  14./19:00 SMRTONOSNÁ PAST: OPĚT V AKCI akční |TIT|�100 Kč

pá 15./16:00 ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE rodinný |CZ|�100 Kč

pá 15./20:00 SMRTONOSNÁ PAST: OPĚT V AKCI akční |TIT|�100 Kč

so 16./16:00 ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE rodinný |CZ|�100 Kč

so 16./19:00 SMRTONOSNÁ PAST: OPĚT V AKCI akční |TIT|�100 Kč

ne 17./16:00 ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE rodinný |CZ|�100 Kč

ne 17./19:00 TERAPIE LÁSKOU drama |TIT|�100 Kč

út  19./17:00 Filmy, na které se zapomnělo 

ÚDOLÍ VČEL drama |CZ|�50 Kč

čt  21./19:00 HLEDÁ SE PREZIDENT dokument |CZ|�100 Kč

pá 22./20:00 SPRING BREAKERS komedie |TIT|�100 Kč

so 23./19:00 SPRING BREAKERS komedie |TIT|�100 Kč

ne 24./16:00 RENOIR životopisné|TIT|�100 Kč

čt  28./19:00 HOSTITEL scifi |TIT|�100 Kč

pá 29./20:00 JENÍČEK A MAŘENKA: LOVCI ČARODĚJNIC |TIT|�100 Kč

so 30./19:00 JENÍČEK A MAŘENKA: LOVCI ČARODĚJNIC |TIT|�100 Kč

ne 31./16:00 CROODSOVI animované|CZ|�100 Kč

pá   1. | 19:00 DROBEČKY Z PERNÍKU � 140 minut |� 150, 110 Kč

so  2. | 19:00 DAVID KOLLER & BAND � 480 Kč

po   4. | 19:00 MOJE HRA | sk. P � 120 minut | � 320, 280 Kč

pá   8. | 19:00 VÁLKA ROSEOVÝCH | sk. E � 135 minut | � 150, 110 Kč

ne 10. | 19:00 DEALER´S CHOICE | sk . P 2012 � 140 minut | � 340, 300 Kč

pá 22. | 19:00 TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH | sk. F � 250, 210 Kč 

so 23. | 17:00 STRÁŽE! STRÁŽE! | derniéra � 160 minut | � 80 Kč

ne 24. | 15:00 PAT A MAT JEDOU NA DOVOLENOU � 60minut |� 70 Kč

po 25. | 17:00 BEZ ROUCHA (za scénou) | sk. KMD � 150 minut | � 150, 110 Kč

út 26. | 19:00 HRADIŠŤAN � 90 minut | � 290 Kč

st  27. | 16:00 VÁLKA ROSEOVÝCH | sk. S � 135 minut | � 50 Kč

čt  28. | 19:00 HRDÝ BUDŽES | sk. R � 165 minut | � 210, 170 Kč

so 16. | 14:00 PROHLÍDKA DIVADLA � 60 minut | � 50 Kč

st    6. | 10:00 CIZINEC � 140 minut | � 50 Kč

čt   7.| 10:00 TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA � 90 minut | � 50 Kč

po 18. | 8:30, 10:30 NAŠE PÍSNIČKA, ANEB POSTAVÍM SI DOMEČEK � 60 minut | � 50 Kč

út 19. | 14:00 BYLO NÁS PĚT � 95 minut | � 50 Kč

pá   1. | 19:00 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA – maturitní ples

pá   8. | 20:00 OBCHODNÍ AKADEMIE – maturitní ples

čt  14. | 8:00 POTRAVINÁŘSKÝ VELETRH

pá 22. | 19:00 GYMNÁZIUM POD SVATOU HOROU – maturitní ples

pá 29. | 20:00 SOU DUBNO – maturitní ples

pá 29. | 19:00 JAZZování � 100 Kč

VELKÁ scéna

PRO školy

estrádní sál 

ostatní

D–KLUB
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