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V ÝTVARNÍK J AN Č ÁKA
ČESTNÝM OBČANEM MĚSTA

Někteří z nás letos již měli štěstí a při
procházce mohli vidět podobný pohled.

Starosta MVDr. Josef Řihák jednal
na příbramské radnici s prof. Jaromírem
Císařem, předsedou České společnosti
pro rozvoj bydlení.

Ve dnech 22. - 23. 5. byly na náměstí
T. G. Masaryka Jarní trhy. Ze širokého
sortimentu si kupující mohli koupit
např. tyto krásné jihočeské koláče
od Šárky Nosákovcové z Příbrami.

Předposlední květnový víkend patřilo
celé příbramské divadlo dětem. Pracovníci divadla připravili spoustu
atrakcí a děti byly opravdu šťastné.
Galerie
Františka Drtikola
Příbram
pořádá výstavu

JAN
ČÁKA

grafika, knižní ilustrace,
heraldika, návrhy medailí

a další tvorba
5. června - 31. července 2009
Galerie Františka Dr tikola

Zámeček – Ernestinum Příbram
otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin

Oznamujeme zákazníkům
skupiny RWE otevření nového
kontaktního místa v Příbrami.
Od 1. 4. 2009 je jím firma
COMONT, s. r. o., Husova 366,
Příbram IV.
Zde vyřídíte veškeré záležitosti
ohledně odběru zemního plynu.
Úřední hodiny:
pondělí, středa
úterý, čtvrtek
pátek

Poprvé byl titul Čestný občan přidělen v roce 1849
Aloisi Lillovi z Lillenbachu, C. K. ministerskému
radovi a rytíři řádu Františka Josefa I. Od tohoto
roku pak následuje dalších osmačtyřicet jmen, mezi
nimiž najdeme například starostu Karla Haila
(1889), Jiřího knížete z Lobkovic (1905), dalšího
starostu Blažeje Mixu, spisovatele Aloise Jiráska,
Tomáše Garigue Masaryka (1930), Edvarda Beneše
(1936), Quido Maria Vyskočila, spisovatele a radu
ministerstva obchodu (1941).
Novodobá historie pak začala přidělením čestného
občanství profesorovi K. H. Pribramovi (1999)
a Mons. Giovannimu Coppovi (2000).
Po těchto dvou osobnostech již následuje badatel,
spisovatel a především grafik Jan Čáka.
Tento čestný titul dostal 18. května na zasedání
příbramského zastupitelstva z rukou prvního místostarosty MUDr. Ivana Šedivého, který mimo jiné
ve své úvodní řeči uvedl: „Jsem moc rád, že to
mohu být právě já, kdo mému oblíbenému autorovi
a výtečnému grafikovi Janu Čákovi může toto
ocenění předat. Mám Jana Čáku rád.“
Jan Čáka se tak právem zařadil k plejádě osobností
nejrůznějších profesních zaměření. I jeho práce má
skutečně velice pestrou škálu – nádherně graficky
provedené mapy regionu, pohlednice připomínající
naši dávnou i nedávnou minulost, dlouhá řada knih
ilustrovaných samotným autorem, takže je kniha
sama o sobě krásným grafickým dílem a navíc dokumentem o historii krajiny a lidí v ní žijících.
Nesmíme zapomenout ani na jeho heraldické dílo.
Jím navržené znaky zdobí radnice ve Hvožďanech,
Podlesí, Klučenicích, Milešově a Čenkově.
Heraldická odbornost se projevuje i v jeho návrzích
nejrůznějších medailí.
Jan Čáka v těchto dnech slaví 80. narozeniny. A má
se skutečně za čím ohlédnout! O tom, že se s tímto
autorem budeme ještě dlouho setkávat, vůbec není
možné pochybovat. Jeho elán a pracovní píle mu
stále nechybí, právě tak, jako před deseti lety, kdy
jsem mu u příležitosti jeho tehdy také kulatých
narozenin položila několik otázek a pro jejich živost
a aktuálnost je musím připomenout:
Na svém kontě máte dlouhou řadu vydaných
knih. Kolik jich vlastně je a kterou Vy osobně
považujete za nejzdařilejší, nebo ke které máte
nejblíž?
„Vyšlo mi jedenáct knih v takzvané tuhé vazbě,
drobnějších publikací kolem dvaceti. Pracovně
nejnáročnější, ale také s největším ohlasem veřejnosti byl titul Zmizelá Vltava, líčící tvář naší řeky
před výstavbou přehrad. Už její přijetí bylo
velkolepé, knihu křtil na parníku s mnoha zajímavými lidmi sám primátor města Prahy. Ale největší
radost mi dělá ustavičně trvající ohlas starých lidí
„od vody“ – spousta milých dopisů! Zrovna před
týdnem mi opět přišel jeden, tentokrát od dvaadevadesátileté stařenky z někdejšího mlýna Letoštice.“
Zajímaly by mne Vaše pocity v okamžiku, kdy se
ta která kniha objeví na pultě knihkupectví.
Máte radost, že se „narodilo další dítě“, nebo
máte pocit, že by ještě něco potřebovalo doplnit?
Jak to vnímá takový úspěšný autor?
„Oba tyto pocity existují. U literatury faktu, která je
převážně mým případem, zřejmě nikdy nejste
v daném tématu u konce. Když jsem požehnal k tisku

svou předposlední knížku Střední Čechy – krajina
neznámá, myslel jsem, že o tomto kousku Čech,
jemuž patří skoro celý můj život, se už ničeho zvlášť
významného dopídit nemohu. A přece to nebyla
pravda, do již hotové sazby jsem nanovo zasahoval.
Musím ovšem podotknout, že ve svých knížkách
nikdy neužiji všechen nashromážděný materiál.
To by ta Vltava, Brdy nebo Kráčení starou Příbramí
musely obsáhnout hezkých pár svazků navíc. Je tu
třeba vybírat, myslet na to, aby kniha byla čtivá.“

Cítíte se být spíše spisovatelem nebo grafikem?
Co Vám působí větší radost?
„Při těchto dotazech odpovídám jednoznačně: cítím
se – a určitě jsem – především výtvarníkem. To psaní
bylo vždy jen jakýmsi doplňkem. Ale radost mi působí oboje. Uvidět a nakreslit ze „střechy Brd“ Alpy
nebo Krkonoše, to je věru potěšení Nebo povede-li
se mi ztvárnit do výtvarné kompozice syntézu
něčeho či dobrou ideu. Ale zrovna taková radost je,
objevím-li v archivu zajímavý neznámý dokument,
či si vyslechnu a zaznamenám vyprávění nějakého
pozoruhodného dědy – pamětníka.“
Kde berete ten stálý úsměv a elán?
„Vám se, paní redaktorko, vážně takhle jevím? No,
na vizáži to asi moc nebude, ale optimistou se
vskutku cítím. A vím, že je mou povinností stále
něco dělat, žádné penzistické poflakování, na které
už bych měl nárok, nepadá v úvahu. Je dobré sloužit
druhým v místech, kde nám dal pánbůh žít, sloužit
tím, o čem si myslíme, že nám jde nejlíp. Je třeba,
aby člověk člověku dělal radost.“
Závěrem zbývá, popřát čerstvému jubilantovi hodně
zdraví, ještě hodně hezké a zajímavé práce.
str

8 - 17 hod.
8 - 14 hod.
8 - 11 hod.

Zastupitelstvo města Příbram
vyhlašuje
2. výběrové řízení na poskytování půjček vlastníkům bytů
a obytných budov na území
města Příbram pro rok 2009
z fondu oprav
a modernizace (FOM).
Podmínky výběrového řízení:
1) 2. výběrové řízení podaných
žádostí proběhne dne 25. 6. 2009,
2) lhůta pro podávání žádostí je
stanovena do 19. 6. 2009,
3) obsah žádosti musí splňovat
podmínky uvedené ve vyhl. města
Příbram č. 2/2008, čl. 5, odst. 3,
4) žádosti se podávají na formuláři, který je k dispozici na Městském úřadu Příbram, ekonomickém
odboru, a na internetových stránkách
města www.pribram.eu.

MĚSTO

PŘÍBRAM

TISKOVÁ ZPRÁVA
Příbram: 21. května 2009
Realizace projektu „Rybník Hořejší Obora – rekonstrukce a odbahnění“
Město Příbram ukončilo realizaci projektu „Rybník Hořejší Obora - rekonstrukce a odbahnění“.
Stavba byla zahájena v říjnu r. 2008 a v první fázi došlo k odstranění sedimentu z rybníka. Dále byly provedeny práce
k zajištění stabilizace pravého břehu rybníka a na doporučení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR byl vybudován
malý ostrůvek. Rovněž bylo docíleno zajištění optimální funkce a regulace nátoku do obtokové štoly. Realizace projektu byla ukončena v březnu letošního roku. „Jsem rád, že se nám podařilo tuto akci zrealizovat v plánovaném
rozsahu a že se městu podařilo na tuto akci získat dotaci, která nám významně pomohla s financováním celé akce“,
řekl starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.
Na akci získalo město dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 3 819 300,- Kč a celkové náklady
byly ve výši 7 075 744,- Kč, částku nad rámec dotace hradilo město Příbram ze svého rozpočtu.
„Konec tiskové zprávy“
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslava Poláková, samostatné oddělení dotací MěÚ Příbram, Tyršova 108,
261 19 Příbram I, kontakt: jaroslava.polakova@pribram-city.cz, tel.: 318 402 282.
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Vážení spoluobčané,
již za několik dnů
čeká naše město
důležitá změna. Autobusové linky městské
hromadné dopravy
začnou jezdit podle
zcela nového systému. Cílem změn ve
veřejné autobusové
dopravě je optimalizace linek tak, aby
byla zachována dopravní obslužnost,
aniž
by
město
dopravci muselo zvyšovat příspěvek na
provoz spojů. Nový systém dopravy v Příbrami
připravovali zkušení odborníci. Konečnou podobu
tras i jízdních řádů mohli ovlivnit i všichni obyvatelé
Příbrami, kteří mohli přednést své návrhy
a připomínky. Systém městské hromadné dopravy
v Příbrami, který se rozjede od 14. června letošního
roku, je tak výsledkem kompromisu mezi tím, co
bychom si přáli a co je ještě naše město schopné
zaplatit. Věřím, že si na nové linky a na nové jízdní
řády brzy zvyknete a že budete městskou hromadnou
dopravu v našem městě hojně využívat. Nové trasy
a jízdní řády příbramské městské hromadné dopravy
najdete v tomto čísle našeho městského zpravodaje
Kahan. Jsou také na internetových stránkách.
V nejbližší době bude také spuštěna rozsáhlá kampaň, jejímž cílem je, aby se informace o změnách
v městské dopravě v Příbrami dostaly nejen ke všem
obyvatelům našeho města, ale i k lidem, kteří k nám
pravidelně jezdí za prací, či za zábavou.
Další velké změny v našem městě si již určitě všimli
všichni, kteří jezdí autem. Pro automobilovou
dopravu bylo definitivně uzavřeno Dvořákovo
nábřeží. Začala zde totiž závěrečná etapa výstavby
odpočinkové a rekreační zóny Hořejší Obora. Auta
a autobusy na hrázy rybníka Hořejší Obora již
navždy nahradí nové stromy, veřejná zeleň, lavičky,
stolky, stánek s občerstvením a také chodník pro pěší
a dráha pro cyklisty a bruslaře. Na protější straně
rybníka se můžeme těšit na nový dřevěný altán
a další mobiliář, který bude sloužit k odpočinku
a relaxaci. Věřím, že se Hořejší Obora stane pěkným
místem v centru našeho města, kde lidé najdou klid
a kde budou moci v přírodě relaxovat.
Důležitou událostí, která se odehrála v našem městě
v uplynulém období, bylo opětovné otevření zubní
pohotovosti v Příbrami. Rozhodně nepřeji nikomu
z obyvatel Příbrami a okolních obcí nic špatného, ale
o jak důležité zařízení jde, to pozná ten, koho o víkendu nesnesitelně rozbolí zub. Když už mne takové
neštěstí potká, pak je dobré, že mám nablízku lékaře,
který mi pomůže. Proto jsem moc rád, že v Příbrami
už opět máme zubařskou pohotovost a v případě
nouze tak naši lidé nemusí cestovat k dentistovi
do Plzně, Prahy, nebo dokonce až do Mladé
Boleslavi. Děkuji proto představitelům Středočeského kraje a Oblastní nemocnice Příbram, že
všem trvalým i dočasným obyvatelům Příbramska
opětovným zřízením této důležité služby tolik
prospěli.
Květen je důležitý měsíc pro všechny studenty
závěrečných ročníků středních škol. Právě v tomto
měsíci totiž tito mladí lidé skládají maturitní
zkoušky a symbolicky tak překračují práh mezi
dětstvím a dospělostí. Letos toto období prožívám
o to intenzivněji, neboť i já mám v rodině maturanta. Úspěšným složením maturitní zkoušky by ale
studia pro dnešní mladé lidi neměla končit. Doba je
náročná a důležité pro úspěch v dalším životě je
pro každého mladého člověka kvalitní vzdělání.
Přeji proto úspěch všem, které čekají přijímací
zkoušky na vysoké školy.
Tak jako je maturita testem toho, jak středoškolští
studenti pracovali v předchozích letech, tak jsou
i volby v demokratické společnosti zkouškou toho,
jak pracovali politici v uplynulém období. V nadcházejících dnech nás čekají volby do Evropského
parlamentu. Českou republiku v této instituci bude
zastupovat celkem 24 poslanců. Je důležité, aby
o tom, kdo dostane důvěru naši vlast v Bruselu
zastupovat, rozhodlo co nejvíce občanů. Proto mi
dovolte, abych apeloval na všechny, kdo mají právo
volit: Přijďte hlasovat v nadcházejících volbách.
I Evropský parlament je pro nás důležitý, i tam se
rozhoduje o tom, jak dobře se nám všem bude žít
v příštích letech. Předem děkuji všem, kteří tuto
moji výzvu uposlechnou.

MVDr. Josef Řihák

Informace z radnice
Revitalizace Březohorského sídliště
Rada města Příbrami v pondělí 11. května 2009 rozhodla, že
město Příbram uplatní bonifikaci pro malé a střední podniky
u aktivity regenerace bytových domů v rámci Integrovaného
plánu rozvoje města (IPRM) pro zónu Březohorského sídliště.
Program IPRM pro zónu Březohorského sídliště v Příbrami byl
schválen dne 27. 3. 2009. Město Příbram na akci, která se bude
realizovat postupně až do roku 2014, získalo dotaci ve výši
5 099 733 eur, tj. při současném kurzu asi 144 milionů korun.
Na regenerace bytových domů lze poskytnout dotaci v základní
výši 40 % všem žadatelům. Pro střední podniky lze poskytnout
bonifikaci ve výši 10 % a pro malé podniky ve výši 20 %. Řídící
orgán Integrovaného operačního programu se rozhodl, že využití
bonifikace ponechá v kompetenci měst. Města musí po celou
dobu realizace IPRM ve všech výzvách na jednotlivé aktivity
dodržet jednotnou míru podpory. Využití bonifikace nelze
v průběhu realizace IPRM měnit. „Rozhodli jsme se uplatnit
bonifikaci. Pro vlastníky bytů a domů na Březohorském sídlišti to
v praxi znamená, že získají vyšší dotaci. Naopak město bude mít
k dispozici méně peněz na revitalizaci veřejných prostranství,“
řekl starosta MVDr. Josef Řihák.
Rada města na svém jednání dále schválila, jaké projekty se
budou v rámci IPRM realizovat v letech 2009 až 2014. Ještě letos
bude v rámci IPRM pro zónu Březohorského sídliště vyčerpáno
přibližně 13 milionů korun. „Za tyto peníze postavíme výtah
pro tělesně postižené v kulturním domě. Dále zahájíme rekonstrukci ulice Bratří Čapků, kterou rozšíříme, vybudujeme tu
parkoviště, opravíme chodníky, veřejné osvětlení a proběhne zde
rovněž obnova veřejné zeleně. Podobné rekonstrukce se letos
dočkají i ulice Boženy Němcové a Profesora Skupy. A v neposlední
řadě se letos uskuteční i revitalizace vnitrobloku „Malý kotel“,
kde budou opraveny a rozšířeny komunikace, parkoviště, mobiliář
a místo pro svoz komunálního odpadu. Postaví se zde i nové
dětské hřiště, bude opraveno veřejné osvětlení a dojde rovněž
k obnově veřejné zeleně,“ vysvětlil starosta Josef Řihák.
Celkem bude do roku 2014 do revitalizace veřejných prostranství
v zóně Březohorského sídliště investováno přibližně 115 milionů
korun.

Pozemky pro předzahrádky
Rada města Příbrami schválila pronájem části pozemku v Marián-2
ské ulici na Březových Horách o celkové výměře cca 2766 m
Společenství vlastníků jednotek (SVJ) domů čp. 171, 12, 13,
ulice Mariánská, Příbram VII. Pozemek bude pronajat na dobu
50 let za cenu 1.- Kč za účelem realizace předzahrádky s tím, že
SVJ nebude blokovat ani omezovat realizaci projektu IPRM na
pozemcích sousedících s domy 171,12,13 v ul. Mariánská.
Zároveň Rada města uložila vedoucí odboru právního, aby před
sepsáním smlouvy o pronájmu bylo provedeno geodetické
vytýčení - zaměření části pozemku. Plocha mezi domy čp. 171,
12, 13 a čp. 170 (travnatý prostor) bude rozdělena rovným
dílem.
Dále rada uložila, aby ve smlouvě o pronájmu pozemku bylo
ustanovení o tom, že chodník propojující ulice Mariánská
a 28. října zůstane průchodný. Zároveň rada neschválila podobnou žádost
o pronájem části pozemků o celkové výměře cca
2
400 m Společenství vlastníků domu čp. 363, Osvobození, Příbram VII. „V uvedeném zájmovém území by měla být realizována
opatření a úpravy v rámci Integrovaného plánu rozvoje města
pro zónu Březohorského sídliště. Navíc žádost SVD 363 se týká
především realizace parkoviště a nikoliv předzahrádek,“ řekl
starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.

Šedivý. Další velice příjemnou akcí byla prý i návštěva seniorů
v Průhonicích, kde právě jsou v plném květu rododendrony
a azalky. „Hlavně je tam úžasný klid a to byl balzám na duši
pro řadu našich klientů,“ doplnil Ivan Šedivý. Již tradičně se
senioři vydali i k Sobenskému rybníku, kde je pro ně připraveno
posezení u táboráku, opékají se buřty a hraje muzika. „Problém
je jenom v tom, že těchto akcí se samozřejmě může zúčastnit
pouze omezený počet účastníků,“ dodal ředitel Šedivý.

Snížení nájmu podnikatelům
Rada města schválila snížení nájmu nebytových prostor v majetku města Příbrami o 20 procent s platností od 1. července
2009. „Jde o jedno z opatření, která jsme přijali ve vedení
města na pomoc příbramským podnikatelům v době ekonomické
recese. Věřím, že snížení nájmu přispěje k tomu, že podnikatelé
a živnostníci nebudou muset propouštět zaměstnance, nebo
dokonce uzavírat své provozovny,“ řekl starosta Příbrami MVDr.
Josef Řihák. Podle informací Městské realitní kanceláře Příbram
město v roce 2009 mělo vybrat na nájmu z nebytových prostor
celkem 17 358 876,- korun. Při snížení nájmu o 20 % vybere
o 3 471 776,- korun méně.

Rekonstrukce autobusového nádraží
Probíhající rekonstrukce autobusového nádraží s sebou přináší
i některé problémy, tak jako tomu bývá právě u rekonstrukcí.
„Snažíme se dodržet časové limity podle stanoveného harmonogramu, ale jsme v určitém zpoždění. Vyskytly se problémy, se kterými projekt nepočítal. To je např. přeložka vysokonapěťového
kabelu, ale největší problémy máme s odvodněním odstavných
ploch pro autobusy. Ani ty nebyly projektem řešeny. V tuto chvíli
je už vše projektově dořešeno. Jediné, co nás zdržuje, je, že jsme
narazili na plynové potrubí, které už není pod tlakem, ale
přechází trasu právě k odvodu dešťových vod a jednání s plynaři
jsou velmi těžká a složitá. Je velmi pravděpodobné, že budeme
muset asi na 24 hodin uzavřít ulici Čs. armády, abychom mohli
udělat překop a vodu odvést,“ informoval 1. místostarosta Ivan
Šedivý, který má celý projekt na starosti. Co se týká vlastní
stavby, tak zde podle jeho slov žádné další problémy nejsou
a případné nečekané problémy se okamžitě řeší. Příkladem může
být špatný stav tzv. opěrné zdi směrem k bývalým kasárnám.
Na této stavbě pravidelně probíhají kontrolní dny za účasti
investora, autorského i technického dozoru a zhotovitele stavby.

Příbramští v Koločavě
V rámci Huculských dnů v ukrajinské obci Koločava byla
odhalena i pamětní deska, která připomíná smrt příbramského
četníka Vojtěcha Kubína. Četník Vojtěch Kubín byl zastřelen
v Koločavě, která tehdy spolu s územím Podkarpatské Rusi byla
součástí Československa, v roce 1920 zbojníkem Nikolou Šuhajem. Pamětní desku připomínající tuto smutnou událost do Koločavy vezli zástupci města – členové příbramského zastupitelstva
Mgr. Václav Chvál a Ing. Pavel Pikrt. Padlého kamaráda si jeli
připomenout a uctít i bývalí policisté z Příbrami. Huculské dny
se v Koločavě konaly od 30. dubna do 9. května 2009.

Akce Pečovatelské služby Příbram
Příbramská pečovatelská služba již tradičně připravila pro své
klienty oslavu Dne matek. “Snažíme se, aby naši klienti měli
nějakou společenskou či kulturní nabídku každý den. Tak třeba
u nás probíhá a je i velmi oblíbená canisterapie nebo přijdou děti
ze základních škol, aby našim seniorům zazpívaly, a to bývá
skutečně velice pěkné. Děti z 1. až 4. třídy ze Základní školy
Příbram – Březové Hory přišly popřát obyvatelkám Domu
s pečovatelskou službou a Domova důchodců v Příbrami
ke svátku matek. Děti pod vedením paní učitelky Liběny
Havlíčkové příbramským seniorkám zazpívaly a poté jim předaly
kytičky. Vystoupení dětí bylo moc pěkné, na představení se přišly
podívat téměř všechny obyvatelky Domova důchodců i Domu
s pečovatelskou službou. Děti za našimi seniory chodí pravidelně
a každé setkání s nimi přináší našim klientům velikou radost.
V poslední době u nás byl i soubor Slivičáček, který měl úžasný
úspěch!“, uvedl ředitel Pečovatelské služby Příbram MUDr. Ivan

Sobota 4. července 2009
10:00 – 12:00 hod. Zvaní na Prokopskou pouť
12:00 – 17:30 hod. Výstava hasičské a vojenské techniky na nám.
J. A. Alise
14:00 – 14:30 hod. Zahájení Prokopské pouti
14:30 – 18:00 hod. Březohorské kulturní odpoledne
18:00 – 19:00 hod. Čepobití od horního ředitelství na náměstí
J. A. Alise na Březových Horách
19:15 – 19:45 hod. Vystoupení hornické kapely „Březohorka“
na náměstí J. A. Alise

Z

DRAHONIC

VOJÁK A KRONIKÁŘ

? - 1443 ?
I v dnešním díle našeho seriálu zůstaneme v době
husitské. Ta většině obyvatel přinesla především
nekonečné válečné útrapy a strádání. Dnes se proto
budeme věnovat osobě vojenského povolání, spjaté
s Příbramí té doby, která se však představě běžného
vojáka vymyká.
Je jím Bartošek z Drahonic, který se od mnohých
podobných liší především tím, že napsal kroniku husitských válek. Pravda, je napsaná drsnou rukou vojáka
a suchým způsobem, navíc ne zcela dobrou latinou,
na druhou stranou je to v podstatě jediná skutečná
kronika z té doby, a proto je historicky velmi cenná.
Navíc, jelikož Bartošek měl k Příbrami majetkový
i rodový vztah, vyskytuje se v jeho kronice několik
informací, které se týkají našeho města a o kterých
bychom jinak vůbec nevěděli.
Bartošek se narodil někdy v 80. letech 14. století v rodině
drobného zemana. Není jasné, podle kterých Drahonic
se rod psal, ani kde byl majetkově uchycen - jednou
z možností jsou i Drahenice u Březnice. První
hodnověrná zpráva o samotném Bartoškovi pochází
z roku 1408, kdy se účastnil blíže neurčené cesty
od Itálie. Je možné, že Bartošek patřil mezi karlštejnské
many, jakési vojáky v záloze, kteří měli za doživotně
postoupený nemovitý majetek povinnost sloužit podle
potřeby jako osádka hradu. Karlštejnská manství se
hojně nalézala právě v okolí Příbramě. Pro delší usídlení
rodu na Příbramsku svědčí i to, že Drahonicové měli
v příbramském kostele rodinnou hrobku. Byl do ní
pochován jeho otec a sestra. Zda zde spočinul i sám Bartošek, nevíme, protože o tom nemohl sám nic v kronice
poznamenat a jiné zprávy z té doby nejsou.
Bartošek stál po celou tuto pohnutou dobu na katolické
straně, zůstal věrný králi Zikmundovi. Osobně se účastnil mnoha bitev i politických jednání. V roce 1421 např.
hájil Pražský hrad, později patřil k proslulým obráncům
hradu Karlštejna, který husité nikdy nedobyli. V roce
1426 jej postihla blíže neznámá oční choroba, a proto se
sám se zbraní v ruce již neangažoval. Zřejmě však
nebyla natolik závažná, aby nemohl dále být aktivní
a psát kroniku. Jeho kronikářské záznamy jsou
autentické, má informace většinou z osobního zážitku
nebo z první ruky, byť některé údaje jsou zapsány
duplicitně nebo zkomoleně. Psal v zásadě objektivně,
přestože nepokrytě dával najevo svoji příslušnost
ke katolické straně i k českému jazykovému prostředí.
Co se Příbrami týče, tak právě jeho kronika přináší
známé zprávy o čtverém vyplenění města v letech
1421-22 Hanušem z Kolovrat i o bitvě u Hluboše v roce
1422, ve které byla na hlavu poražena příbramská městská hotovost (spolu s vojáky Petra Zmrzlíka ze Svojšína),
čímž skončila vojenská angažovanost města na husitské
straně. Je zajímavé, že tehdy bylo zajato 115 měšťanů
a mnozí další utekli do lesa. Tento údaj svědčí pro to, že
se jednalo skutečně o městskou hotovost, o všechny
bojeschopné muže z Příbramě. Z této kroniky také
víme, že Příbram byla opevněna dřevěnou palisádou,
kterou nebylo jednoduché překonat, přesto se to
Hanušovi z Kolovrat čtyřikrát podařilo. O něm ale až
příště.
Daniel Doležal

10. 6. 1879
V pondělí 25. května 2009 začala závěrečná etapa výstavby
odpočinkové a pěší zóny Hořejší Obora. V této souvislosti je
pro automobilovou dopravu uzavřeno Dvořákovo nábřeží.
Stavba bude podle uzavřené smlouvy s dodavatelem dokončena
nejpozději do konce července 2009.

20. Prokopská pouť Příbram – Březové Hory
Pátek 3. července 2009
12:00 hod.
zahájení provozu pouťových atrakcí

BARTOŠEK

Č ERVNOVÉ KALENDÁRIUM

Upozorňujeme voliče bydlící v obvodu volebních okrsků 5, 6 a 7 na změnu sídla volební místnosti. Volební
místnost již není v mateřské škole, ale v bývalé 2. základní škole J. Strejce v Příbrami III, Dlouhá 163.

Spolek Prokop Příbram ve spolupráci s městem
Příbram, Cechem horníků a hutníků,
Hornickým muzeem Příbram a březohorskými
spolky pořádají 20. Prokopskou pouť.

P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA

19:45 – 20:30 hod.
21:00 – 24:00 hod.

Vystoupení březohorského ponocného a Příbramského smíš. sboru před kostelem sv. Vojtěcha
Lidová veselice na náměstí J. A. Alise

Neděle 5. července 2009
8:15 – 8:30 hod.
Řazení přehlídky a průvodu na náměstí
T. G. Masaryka
8:30 – 9:00 hod.
Slavnostní přehlídka účastníků hornické parády
na náměstí T. G. Masaryka
9:00 – 10:00 hod.
Hornická paráda – průvod z náměstí T. G. M.
v Příbrami ke kostelu sv. Prokopa na Březových
Horách
10:00 – 12:00 hod. Polní mše před kostelem sv. Prokopa
12:00 – 13:00 hod. Horníci se baví na náměstí J. A. Alise
13:00 – 15:30 hod. Program v areálu Hornického muzea –
důl Vojtěch
16:00 – 16:30 hod. Kulturní program v areálu dolu Marie
Doplňkové akce:
Pouťové atrakce v areálu dolu Marie
Stánky s pouťovým zbožím na nám. J. A. Alise a v ulici K Dolu Marie
Vstupné do muzea v sobotu a neděli za symbolickou 1.- Kč
Prohlídky areálu dolu Marie (sobota a neděle 10 – 17 hodin)

Přes Březové Hory se přehnala silná bouře, která způsobila
velké materiální škody.
Napadané kroupy vytvořily
závěje, které roztály až druhý
den.

12. 6. 1889
Březohorské doly navštívil
papežský
legát
hrabě
Moroni, který vezl do Prahy
kardinálský klobouk pražskému arcibiskupovi hraběti
Schönbornovi.

12. 6. 1909
V Příbrami vypukla epidemie spály.

16. 6. 1924
V Sokolovně byla uspořádána výstava příbramských
výtvarníků Kobrleho, Richtra,
Schadta, Smutného a Šáry.

16. 6. 1889
Na Březových Horách se

konal devátý valný sjezd
hasičských jednot Podbrdské
župy.

19. 6. 1879

Březohorskou školku navštívil
ministr vyučování Josef
Jireček.

21. 6. 1959
Na stadionu Na Litavce se
konala okresní Spartakiáda.

22. 6. 1584
V Příbrami vypukl mor, při
kterém zemřelo na 600 osob.

24. 6. 1864
Byla na Březových Horách
otevřena první lékárna.

30. 6. 1854
Následkem dlouhotrvajících
dešťů se protrhla hráz Pilského rybníka a způsobila
v krajině velké škody.

Daniel Doležal

Příbram chystá Evropský den bez aut
Město Příbram letos chystá již potřetí “Evropský den bez aut”. Je to akce, jejímž cílem je upozornit na
zájem a potřebu lidí využívat ve městě “neautomobilovou” a k životnímu prostředí šetrnější dopravu.
Vloni při organizaci této akce město úspěšně spolupracovalo s Ekocentrem Zelená pumpa, a proto
s ním spolupracuje i letos.
Najít v Příbrami místo na zaparkování nebývá snadné. O plynulosti provozu, nejen kolem náměstí TGM,
se také nedá mluvit. Jsou řešením spíše další parkoviště a silnice, nebo je možné přebujelý automobilismus zkrotit a omezit? Podle vedení města je hlavní problém v tranzitní a příměstské dopravě. Tranzitní
dopravu chce odklonit z města pomocí obchvatu, přívaly dojíždějících aut z okolních obcí zastavit
na záchytných parkovištích na okraji města. Naopak síť MHD považuje město za dostatečně kvalitní
a hustou. Díky právě probíhající optimalizaci MHD dochází k lepšímu propojení meziměstské a městské
hromadné dopravy a snížení nákladů na provoz MHD. Obyvatelé Příbrami tedy nejsou nuceni využívat
vlastní dopravní prostředky a pokud jezdí po městě autem, činí tak z čisté pohodlnosti.
Skutečným problémem je příměstská, nikoli tranzitní doprava
Přehledy dopravní intenzity, které zpracovává Ředitelství silnic a dálnic, ukazují, že u Příbrami na výpadovce na Prahu jezdí 10 až 15 tisíc aut denně, zatímco směrem na Bohutín je to polovina (6 -7 tisíc)
a za Bohutínem na Rožmitál už “jen” necelých 5 tisíc. Z nich tvoří velkou část ještě Rožmitálští
dojíždějící do Příbrami. Takže skutečné tranzitní dopravy v Příbrami zas tak moc není, tedy v porovnání
s jinými českými městy.
Statistiky dopravní intenzity každopádně potvrzují velké množství příměstské dopravy mezi Příbramí
a okolními obcemi. Jen na silnici od Obecnice a Trhových Dušníků projedou denně 4 tisíce aut. Záchytná
parkoviště mohou sehrát velkou roli v tom, aby se tato auta nedostala až do centra Příbrami. Na jedné
straně je tedy potřeba pro řidiče zajistit návaznou dopravu pomocí MHD a také příjemnou pěší trasu
směrem do centra (pokud bude záchytné parkoviště v docházkové vzdálenosti) a na straně druhé je třeba
zabránit těmto autům parkovat v centru. To je možné jen jedním způsobem - zavedením rezidentních
parkovacích zón v celé centrální části města. I tato myšlenka má už své pevné místo v plánech vedení
města. Nerezidenti pak budou moci ve městě parkovat jen na omezeném množství placených parkovišť.
Toto opatření se v posledních letech úspěšně zavádí ve větších českých městech, ale samozřejmě je dávno
úspěšně odzkoušeno ve vyspělejších státech Evropy. Vedení města se snaží o zavedení parkovacích zón
současně s otevřením záchytných parkovišť a o podporu příměstské cyklistické dopravy (například
prioritní výstavbou kvalitní pěší a cyklistické stezky do Bohutína).
Ve městě po svých nebo na kole
Příbramáci jezdí po městě autem hodně, MHD používají hlavně školáci a důchodci. Přitom většina jízd
po městě bývá kratších pěti kilometrů, což je ideální vzdálenost pro cyklistiku, a velkou část jízd tvoří i
docházkové vzdálenosti do dvou až tří kilometrů. Proč se tedy v Příbrami víc nepoužívá kolo a chůze jako
dopravní prostředek? Pohodlnost obyvatel nebude ta správná odpověď. Členitost terénu sice může část
lidí odrazovat, existuje ale spousta kopcovitých měst s vysokým podílem cyklistiky na dopravě. Fakt, že
Příbram není placatá, je jen menší částí odpovědi. Tou větší částí je skutečnost, že hromadná doprava,
cyklistika a chůze se mohou uplatnit a konkurovat autům, jen pokud nabízejí dostatečnou míru bezpečí
a komfortu.
Míra bezpečnosti a komfortu na silnicích a v jejich blízkosti ovlivňuje to, zda jsme sami ochotni vyměnit
auto za kolo či se projít pěšky anebo zda pustíme naše děti na projížďku na kolečkových bruslích
bez obavy o jejich zdraví a bezpečí. A právě v úpravě komunikací pro bezpečný pohyb cyklistů a chodců má Příbram mezery. Příkladů nepříjemných až nebezpečných míst pro chodce najdeme v Příbrami
dostatek, např. přechod přes koleje v Mariánské ulici nebo nepřehledný a málo osvětlený přechod přes
ulici Čs. armády u autobusového nádraží. Ve větší míře by se měly v Příbrami využívat tzv. prvky
zklidňování dopravy, jako jsou retardéry, místní zúžení komunikace, zvýšené plochy vozovky, integrované přechody apod., stejně jako prvky bezpečnosti dopravy jako osvětlení a optické zvýraznění
přechodů pro chodce, zóny s omezenou rychlostí 30 km/h apod. Každá stavba a rekonstrukce ulice či
silnice by měla projít posouzením z hlediska maximalizace bezpečí a komfortu neautomobilové dopravy.
Bez styčného důstojníka to nejde
Důležitým krokem, který může Příbram pro rozvoj neautomobilové dopravy udělat, je zpracovat plán
rozvoje pěší a cyklistické dopravy, nazývaný jako pěší a cyklogenerel (kvalitní generel pěších tras má
zpracováno např. město Plzeň). Znamená to zmapovat, kudy lidé chodí a jezdí na kole či by potenciálně
mohli chtít a navrhnout a zakreslit do map příslušná opatření. Vše v těsné spolupráci s širokou veřejností,
neziskovými organizacemi, nezávislými odborníky a místními podnikateli. (Například navrhovat cyklostezky tak, aby kombinovaly možnost dojíždění do velkých firem a průmyslových zón s možností využívat tyto trasy pro víkendové vyjížďky). Město pak zná své priority a je připraveno zasáhnout při každé
rekonstrukci nebo při možnosti čerpání zdrojů z EU. Vyzkoušeným a osvědčeným prostředkem, jak
tohoto dosáhnout, je ustanovit místního “cyklokoordinátora”, tedy styčného důstojníka pro podporu
a rozvoj pěší a cyklistické dopravy, kterému neunikne jediná příležitost.
Příbram nyní plánuje realizaci skvělého projektu Zelené páteře města, což bude pěší a cyklistická
stezka od nově budované klidové zóny na Hořejší Oboře až po Nový rybník. Zelená páteř je ideální
příležitostí pro nastartování ještě promyšlenější a důslednější podpory neautomobilové dopravy ve městě,
tedy dopravy, která je projevem moderního zdravého životního stylu.
Tomáš Kramár, Ekocentrum Zelená pumpa
Zapojte se do přemýšlení o dopravě, pozorujte ji, dokumentujte a vyhrajte se Zelenou pumpou!
Letošní akce “Den bez aut” je spojena s fotosoutěží. Pojďte s námi zkusit pozorovat dopravu v Příbrami:
fotografujte místa či situace, kdy se jako chodec, cyklista, bruslař apod. necítíte dostatečně bezpečně
a komfortně, místa zajímavá a možná opomíjená, která stojí za úpravu, situace, které poukážou na to, že
jsme si automobilismus nechali přerůst přes hlavu. Vyhrají ti, kteří vyfotí nejkřiklavější případy diskriminace neautomobilové dopravy.
Fotografie v digitální podobě přijímáme na adrese: info@zelenapumpa.cz do 15. srpna 2009
Dva výherci získají poukázku v hodnotě 1 000 Kč na nákup v cyklistickém obchodě.
Z došlých fotografií bude uspořádána výstava!

Skvělý úspěch ZŠ Příbram-Březové Hory
Žáci 4. a 5. tříd ZŠ na Březových Horách dosáhli neuvěřitelných výsledků na krajském finále
v minikopané McDonald´s Cup ve Vlašimi. Po snadných a očekávaných vítězstvích v okrskovém kole
a okresním finále v Příbrami odjížděli 21. května do Vlašimi v roli mírného favorita, ale jejich fantastické
výkony v krajském finále nemají ve 12leté historii tohoto turnaje obdoby. Březohorské fotbalové naděje
porazily ve skupině 8. ZŠ Kladno 8 : 0 a ZŠ Votice 9 : 1 a postoupily z 1. místa ve skupině rovnou
do semifinále, kde po opravných zápasech ostatních škol narazily opět na 8. ZŠ Kladno a zvítězily
obrovským rozdílem branek 15 : 0, což v době trvání zápasu 2 x 15 minut a při spálení alespoň dalších
10 šancí hovoří o naprosté suverenitě příbramské školy. Ve finále Březohoráci opět potkali ZŠ Votice
a pohodlně zvítězili 8 : 0. Mohli tak při slavnostním nástupu převzít od patrona turnaje Patrika Bergera
velký pohár a zlaté medaile. ZŠ Příbram - Březové Hory bude nyní reprezentovat Středočeský kraj i město
Příbram na republikovém finále 8. a 9. června v Plzni ve Štruncových sadech, kde se sejde nejlepších 16
škol z celé České republiky. Při podobném nasazení a výkonech těchto fotbalistů nemusí být bez šance
ani mezi elitou mladé kopané v republice. Takovéto výsledky svědčí o výborné práci s žáky nejenom
na škole, ale i v oddíle 1. FK Příbram, kde většina následujících žáků trénuje pod vedením svých oddílových trenérů. Za ZŠ Příbram - Březové Hory nastupovali: Václav Černý nejml., se 17 brankami
suverénně nejlepší střelec turnaje i bezkonkurenčně nejlepší hráč na turnaji. Výborně ho doplňovali tito
fotbalisté: Martin Jedlička, David Hančár, Michal Pohořálek, Jan Makoš, Ondřej Šváb, Lukáš Ric, Martin
Pazderník, Michal Leitner, Jan Hušek, Marek Hilman, Jan Drmla, Rostislav Jandera, Lukáš Glogar.
Miloslav Lundák

Big Band Příbram a jeho hosté Vás zvou
na svůj Letní koncert v Divadle A. Dvořáka
dne 19. června 2009 od 19 hodin

Sportovní střelba mládeže na Příbramsku
Při práci ve prospěch Českého střeleckého svazu si neklademe za cíl vychovávat státní reprezentanty,
ale vyhledávat talentované jedince, připravovat je do reprezentačních družstev Středočeského kraje,
pod jehož záštitou je jim umožněno přijetí do středisek RSCM.
V rámci programu prevence kriminality je naším cílem získat co nejvíce mládeže a motivovat je
pro trvalé věnování se sportovním aktivitám a tím je chránit
před vlivem alkoholismu, drog a v neposlední řadě trestné činnosti. Naším přáním je aby tato práce pokračovala i v dalších
letech s cílem motivace reprezentovat svůj klub, město a Středočeský kraj. Udržet co nejvíce mládeže ve věku 9 až 18 let
v provozování pravidelné střelecké sportovní činnosti a dát
jim možnost zúčastnit se kvalitních soutěží nejen na území
Středočeského kraje, nabídnout získání konkrétních dovedností formou prvku přirozené soutěživosti.
Přes veškeré úspěchy, ať již ve vzduchovkové střelbě, a nebo
střelbě z malorážek na úrovni krajských, republikových
a mezinárodních soutěží jsme prožili nejhorší zimní sezónu
za 29 let existence. Co je nám platné, že naši střelci dokáží
získat medaile pro sebe na mistrovství ČR a svými výsledky
podpořit medailové umístění družstva středočeského kraje,
vozit medaile ze zahraničních soutěží, když ztrácíme možnost
se na zmíněné soutěže připravovat.
Problém vznikl na začátku letošního školního roku, kdy jsme
dostali výpověď z prostor, kde jsme svou činnost téměř 25 let
provozovali. Kryt CO Kovohutí Příbram šel do soukromých
rukou a my jej museli do konce roku vyklidit. Každý, kdo
něčím takovým projde, jistě ví, co to obnáší, obzvláště pokud
se pracuje s dětmi. Sportovní střelba dětí v dnešní době
vyžaduje individuální vybavení, počínaje zvláštní velikostní úpravou a stylem oblečení, speciální
zbraně, dalekohledy a další materiál. Navýšení materiálu se vám projeví i v takové maličkosti, jako je
střelec levák. A my máme nyní dokonce dva, navíc rostou a vybavení by mělo růst s nimi. Právě tak
zbraně, co má pravák, musí mít i on, jen opačně i s řemenem a nezbytnou rukavicí. Asi jen těžko si
dovede laik představit, kolik je to materiálu, který musíte mít při ruce, musí být také někde uložen.
Nemluvě o věcech, které musí být v trezorech, různých druzích terčů a vlastního terčového zařízení
i s ovládáním a zástěnami a osvětlením.
Zářijové mimořádné sezení klubu nabízelo několik řešení. Co vás nejdříve napadne, po letech
neustálého shánění prostředků na činnost, odstraňování klacíků v podobě změn silničního, a nebo
zbrojního zákona – někdy nesmyslných - z nichž některé byly likvidační, nelehká jednání s lidmi, kteří
naší činnosti moc nefandí, a zajišťování náležitostí k řádnému chodu klubu? Ano, ukončit činnost, klub
rozpustit, dospělí členové mají možnost pokračovat v jiných střeleckých klubech kdekoli v republice.
Skutečně nejjednodušší cesta.
Další verze, klub zachovat bez mládeže a existovat jako převážná část střeleckých organizací, je také
snadná. Dospěláci vlastní zbrojní průkazy, mají své vybavení, mohou trénovat a soutěžit, jak se jim zlíbí.
Má to ale jeden háček. Devadesát pět procent klubů v republice se po roce 1989 odvrátilo od dětí, nic
z toho nekoukalo a navíc je to náročná práce. Skutečně, ve vztahu k jistým zákonům, žádné sportovní
odvětví nemá takové specifika. Nemá smysl je tady rozepisovat. Podstatné je, že pokud máte ratolest,
projevující určitou snahu si vystřelit ať již ze vzduchovky, a nebo jiné zbraně a nejste vlastníky
příslušného materiálu, pak zrušením práce s mládeží v našem klubu padá také možnost sportovní
střeleckou činnost dětí na Příbramsku provozovat. Zůstali jsme totiž jediní. Další kluby jsou až v Praze,
Plzni, Benešově. Vřele doporučuji podívat se na internet.
Poslední možností pak bylo klub zachovat ve stávající podobě, nepřijímat nové členy, dokončit sezónu
i za cenu trénování systémem soutěž – sušení doma a současně začít hledat jiné vyhovující prostory.
Měli jsme totiž políčeno na republiku ve vzduchovce, dokončovala se současně letní sezóna v malorážce
a v říjnu a listopadu dva mezinárodní závody. Pokud by se do roka nepovedlo zajistit příslušné prostory, pak skutečně mládež odepsat. Budoucnost posoudí, jestli bylo moudré vybrat právě tuto variantu.
Sportovní střelba je nejen o umění, výsledky dělá velkou měrou také psychika - prostě pohoda, v jaké
závodník nastupuje na palebnou čáru. Nedovedu posoudit, co se honí závodníkům v hlavě, střílejí-li
s vizí, že je to možná poslední závod v jejich životě, nedovedu odhadnout, jaké výsledky by přivezli,
pokud by nebyli pod výše uvedeným tlakem. Se situací byli pochopitelně seznámeni. Každopádně ještě
v září v malorážce ve finálovém rozstřelu náš střelec v Brně nastřílí osobák a získává druhé místo,
v říjnu si přiváží třetí místo z Bratislavy. Další tři střelci si dojíždějí do Benešova 22. října pro 1., 2.
a 6. místo. Další závody se vypouštějí, je mezi nimi bohužel i mezinárodní závod Olympijských nadějí
a MČR v pušce, od tohoto dne ukončujeme činnost v krytu CO Kovohutí Příbram a začíná vyklizení.
Popisovat peripetie, jaké nastaly s hledáním nového místa a především nouzovým uskladněním tří
tranzitů materiálu, nemá smysl, každý už se někdy stěhoval.
Zde stojí na místě poděkovat všem, kteří kladně reagovali na naše aktivity ohledně prostor pro další
střeleckou činnost a chtěli nám podat pomocnou ruku. Hodně nabídek bylo z Příbrami, několik
vzdálenějších. Ale když už jsme se měli někam stěhovat, chtěli jsme do Příbrami, neboť do Kovohutí
byl již dnes problém s dopravou, i to poznamenalo zájem dětí o náš sport.
Náhoda tomu chtěla, že jsem se setkal s majiteli fy. Lero, kteří provozují pistolovou střelnici v Dlouhé
ulici v Příbrami. V areálu jejich provozovny se nám nabízel prostor pro instalaci menší části našich
zástěn a hlavně, natrvalo smontovaných i s ovladači, což byl u ostatních nabídek velký problém. Navíc
se zde našlo i místo pro nezbytné skříně a tresory, což byla další podmínka přijmout některou jinou
nabídku. V případě větší účasti dětí máme i možnost po úpravách použít i větší pistolovou střelnici. Měli
jsme pouze měsíc a půl na přestěhování, chtěli jsme obnovit činnost ihned po novém roce. Za pomoci
rodičů dětí a členů klubu, jimž tímto děkuji, se nám povedlo skutečně naši činnost obnovit. Pravdou je,
že v menším prostoru, zařízení ještě neběhá dle našich představ, ale také v Kovohutích nám pár let
trvalo, než jsme zařízení vyladili. Včasné zahájení tréninku se vyplatilo, již v únoru na MČR mládeže
získává náš střelec třetí místo a přispívá výrazně svým výsledkem k zisku třetího místa družstvu Středočechů. Za svou osobu děkuji soutěžícím, že to nevzdali, všem, kteří se na záchraně klubu nějak
podíleli a stále spolupracují, a přeji jim do budoucna, aby již podobný problém nemuseli řešit.
Rád bych tímto informoval rodiče dětí, které by si chtěly sportovní střelbu vyzkoušet, nábor
v omezeném počtu budeme provádět až od měsíce září, vždy ve středu v 15,45 hod. Nyní by nám to
narušovalo venkovní tréninky s malorážkou, dost nás přibrzdily problémy se vzduchovkou. Právě tak
školám v rámci mimoškolních aktivit chceme poskytnout prezentaci, kde se mohou žáci seznámit se
současnými trendy sportovní střelby. Stačí zavolat, nebo dohodnout návštěvu osobně přímo na střelnici
firmy LERO v Dlouhé ulici – Příbrami II.
Josef Mikulášek, trenér SSK 415 při 1.ZŠ Příbram

Mateřská škola 28. října v Příbrami VII přijme do zaměstnaneckého poměru
učitelku na plný pracovní úvazek.
Požadavky: ÚSO vzdělání s maturitou pedagogického směru.
Nástup: od 1. září 2009. Přihlášky je nutné podat do 15. června k rukám
ředitelky školy Jaroslavy Ševčíkové. Telefon: 318 623 825
e-mail: sevcikova.jaroslava@seznam.cz
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Podpora sportu, a to především vrcholového a mládežnického, je nedílnou součástí všech městských, ale
i krajských rozpočtů. Sport jako celek si můžeme představit jako jakousi pyramidu. Na vrcholu pyramidy
je sport vrcholový. Ten je důležitý nejen proto, že přináší divákům radost, zábavu a prezentaci naší země,
ale i proto, že pro mládež vytváří vzory a je cílem jejího snažení. A právě mládežnický sport je tou
širokou základnou pomyslné pyramidy. Do těchto dvou oblastí musíme napřít své úsilí a musíme se snažit
vytvořit dobré podmínky pro jejich činnost.
I město Příbram dlouhodobě věnuje významné částky z rozpočtu na podporu sportu. Na to, kolik by měla
činit, jsou různé názory. Obvykle se podpora pohybuje mezi 1,5 – 2,5 % městského rozpočtu
(bez průběžných, mandatorních výdajů).
Přehled o finančních prostředcích uvolněných z rozpočtu města na sport - rok 1999 - 2009
(bez investic a prostředků na údržbu areálu FC a SK Spartak) - v mil. Kč
rok
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

rozpočet
celkem
824,8
666,3
434,3
452,8
576,6
626,8
532,0
680,3
822,1
748,4
774,0

rozpočet
bez mandator.
výdajů
648,7
583,4
421,8
435,9
448,4
480,1
424,3
556,7
576,2
550,2
560,1

celkem
na sport

%
z rozpočtu

6,930
8,400
9,250
12,700
11,685
12,785
12,440
11,761
11,110
12,110
11,700

0,84
1,26
2,10
2,80
2,02
2,03
2,33
1,73
1,35
1,61
1,51

%
z rozpočtu
bez mandator. výdajů
1,07
1,44
2,19
2,91
2,61
2,66
2,93
2,11
1,93
2,20
2,09

Podpora - celkový objem uvolněných finančních prostředků - je ovlivněn především: finančními možnostmi města, počtem příjemců dotace, kvalitou hraných soutěží a v neposlední řadě názory členů Rady
města a jednotlivých zastupitelů na jejich rozdělení.
Jak je to u nás v Příbrami.
V roce 1999 došlo k zásadní změně v pohledu na to, jakou částkou a jakým způsobem podporovat
sportovní dění ve městě. Jednoznačně se rozhodlo, že podporovat budeme pouze ty sportovní kluby, které
mají alespoň 20 % mládeže ve své členské základně. Všichni jsme si ale uvědomovali, že výkonnostní
a finanční podmínky mezi jednotlivými sportovními kluby jsou natolik rozdílné a nesouměřitelné, že je
třeba vytvořit alespoň dvě samostatné skupiny. A tak se stalo, že byla přijata poměrně rozsáhlá a podrobná
pravidla, nazvaná „ Zásady, kterými se stanoví závazný postup při poskytování dotací na sportovní
aktivity v Příbrami“. V radě i v zastupitelstvu došlo k 100% konsensu a od této doby jsou tato pravidla
uplatňována. Současně s tímto rozhodnutím došlo k mimořádně velkému navýšení prostředků pro sport.
Jestliže v roce 1996 se rozdělovalo mezi sportovní kluby 200 tisíc korun, v roce 2000 to bylo již 8,4 milionů a v roce 2002 to bylo 12,7 milionů. Nepsaná dohoda zněla – 2 % z rozpočtu (bez průběžných položek).
A tento trend se udržuje dosud.
I. kategorie – do této byly zařazeny všechny kluby, které působí v nižších soutěžích, a to od soutěží
okresních po soutěže republikové – např. Baník Příbram, Sokol Příbram, Plavecký oddíl, Krasobruslařský
klub a další.
II. kategorie – do té byly zařazeny FC Příbram, Volejbalový oddíl, Cykloklub Příbram a HC Příbram.
Jsou to sportovní kluby hrající nejvyšší soutěže. Reprezentují Příbram a mají nejvyšší náklady na svoji činnost. HC sice nejvyšší soutěže nehraje, ale má mimořádně vysoké finanční náklady. Hokej je nejdražší sport.
I. kategorie – té jsou rozdělovány prostředky dle pravidel tzv. „Grantovým způsobem“. Pro tuto kategorii
bylo vyčleněno z rozpočtu 1 800 000,- Kč, o ty se dělí 14 - 17 sportovních subjektů. Z této částky jsou
kryty náklady na činnost, na opravy nemovitostí v majetku jednotlivých sportovních klubů, na významné
jednorázové akce – memoriály atp. S rozdělením těchto prostředků se můžete seznámit na stránkách
města www.pribram-city.cz.
II. kategorie – Rada rozdělila a zastupitelstvo schválilo podporu takto :
FC Příbram - 5,0 mil. Kč, Volejbalový oddíl Příbram - 2,5 mil. Kč, Cykloklub Příbram - 0,75 mil. Kč,
HC Příbram - 1,40 mil. Kč, tj. celkem 9,65 mil. Kč
Součástí podpory sportu je i tzv. Fond starosty. Jsou to prostředky pro mimořádné příležitosti, např.
podporu postupujícím týmům a jednotlivcům do evropských a světových soutěží atp. V rozpočtu je
vyčleněno na tento fond 250 000,- Kč.
Přehled čerpání sportovních dotací a grantů v letech 1996 - 2009 (v tis. Kč)
I. kategorie
Počet registrovaných členů mládeže do 19 let v jednotlivých klubech a přidělené fin. prostředky v tis. Kč
počet mládeže: 264
246
193
149
87
Sokol
1. FK
Baník
SK
Plavecký
rok
Příbram
Pb, o.s. Příbram
Spartak
klub
1996
14,2
30,15
68,7
8,0
16,45
1997
16,3
732,0
59,2
109,15
27,5
1998
17,05
203,22
47,3
107,0
17,3
1999
16,4
31,25
51,9
116,75
16,5
2000
112,3
137,89
400,0
40,406
2001
122,329
209,216
400,0
41,206
2002
145,048
128,215
400,0
54,706
2003
106,017
133,302
400,0
54,774
2004
74,994
98,324 117,545
41,6
37,775
2005
136,516
107,584
35,0
67,212
2006
122,609
188,313 106,434
61,2+435 nežádal
2007
143,334
180,426
89,739
*
nežádal
2008
137,054
171,857 117,942
310,0
59,999
2009
148,418
207,22
104,763
108,977
58,97
celkem 1312,770
1842,765 1485,733 2932,677
*SK Spartak nepodal žádost včas - opozdil se o dva měsíce

75
Bruslařský
klub
4,3
4,15
4,85
6,65
22,271
66,355
36,199
52,798
40,997
68,683
90,37
81,254
108,737
93,512

66
Sporting
Příbram
11,25
6,3
4,35
3,2
8,221
31,56
22,734
23,555
nežádal
29,867

Počet registrovaných členů mládeže do 19 let v jednotlivých klubech a přidělené fin. prostředky v tis. Kč
počet ml. 52
51
44
32
21
15
8
Klub
Stolní
TJ
Bobcats Amasoma Tenis
Střel. klub Tri klub
taneč. sportu tenis
Spartak
1996
18,05
6,15
1997
1,95
20,6
6,6
3,95
1998
1,95
15,95
5,0
4,8
2,35
2,1
1999
2,6
17,75
5,0
5,8
4,5
40,0
2000
10,297
50,0
5,0
8,624
5,157
2001
19,871
14,85
76,66
19,557
7,635
2002
8,0
13,797
83,61
18,441
16,119
6,557
5,054
2003
27,292
6,841
51,782
19,953
16,316
4,18
10,0
2004
25,994
12,332
18,775
8,999
16,443
6,999
15,0
2005
50,23
7,344
20,842
9,528
20,643
7,345
15,0
2006
37,406
8,062
nežádali
24,83
14,995
6,127
28,0
2007
41,826
4,624
11,561
55,346
23,699
14,595
8,526
5,0
2008
49,485
8,785
30,271
61,494
27,479
14,206
8,411
10,0
2009
39,867
14,403
20,461
22,741
12,887
8,038
6,216
70,0
II. kategorie :
Počet registrovaných členů mládeže do 19 let v jednotlivých klubech a přidělené fin. prostředky v tis. Kč
počet mládeže
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

I. liga
1. FK, a.s.

3000,0
3000,0
3000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0

109
Volejbalový
oddíl
9,25
218,2
416,10
516,65
800,0
800,0
2000,0
2100,0
2176,0
2158,0
2600,0
2419,0
2500,0
2500,0

180
HC Příbram
13,85
9,2
54,6
329,8
1500,0
1500,0
1200,0
1200,0
1425,0
500,0
1200,0
1200,0
1300,0
1400,0

25
Cykloklub
Příbram
1,8
5,0
2,65
103,92
100,0
300,0
800,0
800,0
800,0
800,0
1200,0
900,0
1200,0
750,0

v

P ř í b r a m i

Žádný systém ani snaha o objektivitu při rozdělování finanční podpory města jednotlivým sportovním
klubům nemůže být plně spravedlivá a objektivní. Jedním z důvodů jsou rozdílné podmínky klubů
a tělovýchovných jednot pro provozování sportovní činnosti:
- jsou kluby, které sportují v městských zařízeních a areálech za úhradu (HC Příbram, Volejbalový oddíl
Příbram, Bruslařský klub, Plavecký klub),
- jsou kluby, které sportují v městských areálech zdarma a ještě dostávají finanční prostředky na provoz
a údržbu (FK Příbram, a. s., FK Příbram, o. s., Spartak Příbram),
- jsou kluby, které sportují v jiných pronajatých prostorách, například ve školách, za úplatu (Sporting
Příbram, Sokol Příbram, Střelecký klub Příbram, Klub tanečního sportu, Table tenis Příbram, Sokol
Březové Hory a další),
- jsou sportovní kluby a tělocvičné jednoty, které sportují ve svých areálech a tělocvičnách. Musí je ale
provozovat a udržovat (Baník Příbram, Sokol Příbram, Amasona Příbram, Teniscentrum Příbram),
- a jsou tu ještě další kluby. Ty sportují v přírodě, ale mají jiné, srovnatelné nebo i vyšší náklady (Cyklo klub Příbram, Yacht klub, Automotoklub, Tri Klub a další).
Město se snaží tuto situaci zohledňovat. Jsou ale sporty finančně náročné a naopak sportovní činnosti méně
nákladné. Kdo si zvolí tu první alternativu, musí počítat i s větším podílem vlastních prostředků při jeho
provozování.
Jako podmínka pro přidělení grantu, dotace, je výběr oddílových příspěvků v minimální výši 500,- Kč
za rok, což je opravdu minimum. V některých sportech to je až několik desítek tisíc Kč za rok.
Sportovní areály, tělocvičny a ostatní nemovitosti. Jejich údržba a provozovaní.
Tak jako přímá podpora sportu v oblasti činnosti sportovních občanských sdružení ve městě Příbram, je
nedílnou součástí i podpora v oblasti údržby, provozování a oprav nemovitostí sloužících ke sportování
a tělovýchovným činnostem (viz tabulka).
Dotace na opravy, rekonstrukce a údržbu sport. areálů ve vlastnictví města a sportovních klubů
rok
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
celkem

FK o. s. + a. s.
2000,0
2000,0
2000,0
12000,0
4500,0
13118,3
1900,0
1900,0
1900,0
1900,0
1600,0
1900,0
46718,3

SK Spartak

Baník

Sokol

Amasoma

200,0
340,0
190,0
200,0
260,0
291,0
309,4
350,6
325,0
330,0
2796,0

250,0
250,0
680,0
200,0
230,0
271,0
613,0
300,0
360,0
310,
3464,0

50,0
160,0
100,0
50
95,0
72,5
38,5
70,0
80,0
80,0
796,0

Kynologové

400,0
118,5
963,3
785,0
485,0
2150,0
2703,4
600,0
320,0
8525,2

110,0
80,0
38,5

228,5

Ne všechna sportoviště jsou v majetku města a ne všechna sportoviště jsou městem provozována.
- Sportovní zařízení města Příbram je organizace řízená městem. Obhospodařuje Plavecký bazén
se sportovní halou, Zimní stadion a areál Nového rybníku. Je to samostatná ekonomická jednotka s vlastní
právní subjektivitou a s dotacemi na sport nemá nic společného. Pronajímá svoje zařízení některým
sportovním oddílům. Její provoz a potřeby jsou kryty samostatnou položkou v rozpočtu města.
- Areál Litavka – areál je majetkem více subjektů, částečně města Příbram. Město pronajímá svůj majetek
FK Příbram symbolicky za jednu korunu.
- Areál Na Sabáku – uživatel – SK Spartak Příbram – areál je v majetku města Příbram a je dlouhodobě
pronajat SK Spartak za symbolickou jednu korunu.
Sportoviště v majetku občanských sdružení.
- Atletický stadion a kurty na volejbal včetně nemovitostí a dočasných staveb – vše v majetku Baníku
Příbram
- Sokolovna a hřiště za sokolovnou – vše v majetku Sokola Příbram
- areál hřiště na Zdaboři – hřiště na softball – v majetku občanského sdružení Amasoma
Areály na Litavce a na Sabáku jsou většinou financovány přímo z rozpočtu města, a to samostatnou
položkou v rámci odboru, který spravuje městský majetek. Přehled o uvolněných prostředcích v minulém
období vidíte ve výše uvedené tabulce. Jsou zde všechny finanční prostředky, tzn. i investiční, které byly
použity na vybudování nových staveb, např. na umělou trávu. Nejsou zde uvedeny finanční prostředky
ve výši cca 13 milionů Kč na vybudování multifunkčního objektu v areálu, protože zcela nesouvisí
s činností SK Spartak, i když celý areál zhodnocuje a doplňuje.
V tabulce uvedené finanční prostředky na údržbu ostatních sportovních klubů jsou součástí sportovních
grantů. To znamená, že jsou zahrnuty v oněch 1 800 000,- Kč (Baník, Sokol, Amasoma).
Z výše jmenovaného je zřejmé, že opravy městského majetku jsou financovány z městského rozpočtu
přímo, a opravy majetku občanských sdružení jsou kryty z položky – sportovní granty.
Jak řeší sportovní dotace v jiných městech?
Konzultacemi a osobní návštěvou jsem ve srovnatelných městech (Nymburk, Písek, Benešov, Beroun
a Sedlčany) zjistil, že prostředky pro sport jsou ve srovnatelné výši s našimi a i náhled na jejich rozdělování
je obdobný. Částka pro sport se pohybuje okolo 2 - 3 % rozpočtu (bez průběžných položek).
Výjimkou je Benešov, kde městské zastupitelstvo sportovní kluby finančně nepodporuje vůbec, ale poskytuje zdarma městské areály a udržuje je.
Ve všech městech (mimo Sedlčan) se o městské areály stará město. Ovšem ne podle představ klubů, ale
podle představ města a finančních možností města. Odpovědní pracovníci vyloučili možnost poskytování
finančních prostředků klubům na provoz a údržbu. A to z důvodů vyšších nákladů.
O výši podpory sportu rozhoduje výše rozpočtu. A tak např. ve městě Písek, kde mají rozpočet přes 1 milion
Kč, činí 2 % z rozpočtu podstatně vyšší částku než u nás.
Odpovědní pracovníci v jednotlivých městech mi potvrdili skutečnost, že nespokojenost sportovních klubů
s výší finanční podpory ve všech městech existuje tak, jako u nás v Příbrami.
V některých městech přidělují prvoligovým a extraligovým klubům finanční částky za reprezentaci. Ovšem
součet všech částí dotace včetně té na reprezentaci nepřevyšuje obvyklé částky.
Mimo město Písek nemají nikde ustavenu samostatnou sportovní komisi. Finanční částky pro jednotlivé
kluby určuje většinou vedoucí ekonomického oddělení a návrh předává do komisí (volnočasové aktivity)
a radě k diskusím a odsouhlasení.
Jak jsme na tom ve srovnání s ostatními městy?
S plnou zodpovědností mohu říci, že jsme na tom poměrně dobře. Jak co do systému rozdělování, tak
do výše částek, které se u nás mezi kluby rozdělují. Všichni, s kterými jsem hovořil a problematiku podpory sportu rozebíral, hodnotili především naše jasná pravidla a vyloučení lobingu z rozdělovacího procesu.
Přehled sportovních kubů a tělovýchovných jednot podle počtu mládeže a přidělené dotace na činnost,
přepočtené na jednoho člena mládeže v roce 2009:
kategorie/klub
I. kategorie:
Sokol Příbram
FK Příbram, o. s.
Baník Příbram
SK Spartak
Plavecký klub Příbram
Bruslařský klub
Sporting Příbram
Klub tanečního sportu
Stolní tenis Příbram
TJ Spartak
Bobcats Příbram
Amasoma Příbram
Teniscentrum Příbram
Střelecký klub Příbram
II. kategorie
FK Příbram, a. s.
Volejbalový oddíl Příbram
HC Příbram
Cykloklub Příbram

počet členů mládeže

dotace celkem

dotace na 1 člena mládeže

264
246
193
149
87
75
66
52
51
44
32
21
15
8

148 418,207 220,104 763,108 977,58 970,93 512,29 867,39 867,14 403,20 461,22 741,12 887,8 038,6 216,-

562,842,543,731,678,1 247,453,766,282,465,711,613,536,777,-

0
109
180
25

5 000 000,2 500 000,1 400 000,750 000,-

22 935,7 222,30 000,-

Počty mládeže jsou uvedeny k 1. 1. 2009 podle hlášení jednotlivých klubů na ČSTV a sportovní svazy.
Nedostatek finančních prostředků, které mají sportovní kluby k dispozici, je trvalý. Nároky sportovců
stoupají, ceny (zvláště energií) prudce narůstají a provozování sportu se stává náročnou finanční záležitostí. Přesto bych chtěl upozornit, že rozpočty města se nezvětšují a po ukončení prodeje bytů se zvětšovat
nebudou. I současná hospodářská situace ovlivňuje dotování sportu negativně. Sportovní kluby
a tělocvičné jednoty budou muset šetřit a nemohou počítat s navyšováním částky v rozpočtu na podporu
sportu. To je špatná zpráva, ale bohužel realita.

Svatopluk Chrastina, předseda sportovní komise

Jak poznat, že mé dítě bere drogy
Generace dnešních dětí je silně ohroženou skupinou z pohledu
různých závislostí včetně závislosti drogové. Nabídka drog je
velmi široká, přístup k nim snadný a mechanizmy omezující
šíření drog teprve postupně vznikají. Problémy s užíváním
drog mladistvými a dětmi se tak stávají noční můrou rodičů,
kteří mnohdy nevědí, jak vzniklou situaci řešit.
Většina rodičů zjišťuje, že jejich dítě bere drogy, po několika
měsících a někdy i letech od prvních experimentů. Užívání je
zcela pochopitelně tajeno a maskováno. Přímé viditelné příznaky spojené s užitím drog, jako jsou např. zčervenání očí
po kouření marihuany, nesouvislá a bizarní řeč po halucinogenech, toluenu nebo i marihuaně a hašiši, zrychlená řeč
po stimulačních drogách, zápach po ředidlech vycházející
z úst, se totiž odehrávají mimo rodinu a doma již není nic poznat. To, že dítě bere drogy, tedy nemusí být, alespoň zpočátku,
vůbec nápadné. Přesto existují signály, které napovídají, že
něco není v pořádku. Proto je dobré o těchto věcech vědět.
Zde jsou některé z příznaků, kterých by si rodiče měli všímat.
Problémy ve škole – nemusí se objevit ihned, ale lze říci, že
braní drog k potížím ve škole dříve nebo později nutně vede.
Objevují se absence, zhoršuje se prospěch. V této fázi to ještě
často nevypadá, že v pozadí vzniklých potíží jsou drogy. Je
nutno sledovat i další příznaky a celý obraz skládat trpělivě
dohromady. Paradoxně právě snaha o dosažení dobrého
prospěchu či složení náročných zkoušek bývá důvodem
k prvnímu drogovému experimentu.
Ztráta původních zájmů – jedná se hlavně o původní časově
i fyzicky náročné koníčky, jako je sport, nejrůznější aktivní
umělecká činnost a podobně. Je zde patrné rezolutní odmítání
dříve milované zábavy, kritika je vedena z pozice: „nemá to
cenu“ atd.
Změna přátel a party – nejde ani tak o vzhled a způsob
vyjadřování, jako spíše o způsob trávení volného času.
Pravidelné a velmi časté navštěvování diskoték a hudebních
klubů, které se stává vlastně jedinou zábavou – provozovanou
i dlouho do noci – výrazně zvyšuje riziko drogových experimentů. Organizované skupiny či skupiny mládeže svázané silnou vnitřní ideologií riziko drogových problémů snižují. Je
zde nabízen alternativní systém hodnot, často drogy přímo
odmítající, ale je třeba udržet míru, protože stejně jako drogy
jsou nebezpečná i extrémně strukturovaná a orientovaná
společenství – sekty.
Změna chování – nápadné by měly být ničím neodůvodněné
stavy nepřiměřené veselosti či aktivity. Zvláště nápadná je
náhle vzniklá noční nespavost spojená s různým, často dosti
nesmyslným, kutěním a podobným konáním. Stejně tak jsou
podezřelé stavy skleslosti, únavy a opakující se depresivní
stavy. Nelze ovšem vyloučit, že podobné chování může být
prostě projevem onemocnění.
Slabost, spaní přes den – celkově klesající výkonnost,
zhoršená koncentrace a hlavně náhle vzniklé spaní přes den,
jsou možnými příznaky braní drog. Nápadné jsou příznaky
zejména v kombinaci s celkovou změnou životního stylu,
která nastala v poslední době.
Ztráta chuti k jídlu, hubnutí – jeden z velmi zřetelných příznaků užívání tzv. stimulačních drog (u nás hlavně pervitin:
„piko, perník“). Tyto látky mají jako jeden z vedlejších účinků
právě potlačení chuti k jídlu – hubnutí je zde přirozeným
důsledkem. Pozor! To, že tyto příznaky nejsou přítomny,
nemusí ještě znamenat, že o drogy nejde. Hubnutí je totiž
charakteristické, alespoň zpočátku, POUZE pro pervitin.
Opiáty či halucinogenní drogy se takto prokazovat nemusí.
Kožní defekty – další z mozaiky příznaků, které mohou složit
dohromady obraz užívání pervitinu, resp. již vznikající
drogové závislosti. Jedná se o stopy po škrábnutích a jiných
drobných sebepoškozeních, zejména na obličeji a na hřbetech
rukou.
Ztráta peněz – zpočátku „neviditelné“ mizení malých finančních částek, rodinné finanční „podvůdky“ se postupně mění
ve stále zoufalejší snahu dítěte sehnat dostatek peněz na drogy. Následují odhalené krádeže peněz či jiných cenných věcí,

kterým často předchází prodej všeho cenného, co dítě vlastnilo,
včetně milovaného oblečení. Příznak charakteristický pro prohlubující se závislost na heroinu.
Nález injekčních stříkaček, jehel a drog – zde je již situace
jasná. Přesto se poměrně často stává, že rodiče v této situaci
rádi uvěří vysvětlení, že „nářadí“ je někoho cizího, jen
v úschově a podobně. Toto vysvětlení je sice možné, ale
vysoce nepravděpodobné.
Stopy po injekčním vpichu na končetinách – zde již není
o čem diskutovat.

užívá návykové látky, poskytujeme podporu v jejich nelehké
situaci formou jednorázových či opakovaných konzultací.
Pro klienty užívající návykové látky motivované k léčbě
poskytujeme zprostředkování pobytové léčby a přípravu na ni.

CO DĚLAT, KDYŽ ZJISTÍTE, ŽE VAŠE DÍTĚ BERE
DROGY?
Může se to stát v každé rodině. Podle posledních statistik má
zkušenosti s drogami (byť převážně lehkými) každý třetí
člověk ve věku osmnácti let. Drogová zkušenost je závažný
fakt, ale nemusí nutně znamenat více, než další, tentokrát
vysoce rizikový experiment. Pokud celá věc experimentem
neskončí, vzniká drogový problém. Ať tak nebo tak, zásah je
vždy na místě. Přestože může být obtížné nepodlehnout
emocím, pokuste se vytvořit atmosféru, která dítěti usnadní
o této věci hovořit. Vyčítáním nebo neadekvátními tresty
a zákazy můžete stav ještě zkomplikovat a celá situace může
následně vést k úniku dítěte od rodiny.
Když zjistíte, že vaše dítě drogu vzalo, je značný rozdíl mezi
tím, jde-li o první experimenty nebo již o pokročilejší stádia.
To se dozvíte spíše při klidném rozhovoru a otázkami typu „co
se ti na tom líbí, co ti to dává, čím tě to přitahuje“, než když
se budete ptát „proč, jak to že vůbec a jak často to dělá“. Tím
také více porozumíte důvodům, které k užití drogy vedou.
Naslouchejte také tomu, co vám dítě říká, co je pro něj
významné a důležité, co mu drogy poskytují. Pochopíte-li
příčiny, proč dělá to či ono, můžete mu i účinněji pomoci.
Možná se takto vyrovnává s nějakým handicapem, chce někomu imponovat, bylo pro něj obtížné odmítnout svým
vrstevníkům, nudí se, cítí se doma osaměle nebo tak reaguje
na rodinné konflikty. Nebo si chtělo samo na sobě vyzkoušet,
jak opravdu drogy chutnají a co dělají. Buďte pozorní k tomu,
co říká a neskákejte mu do řeči. Možná se vám jeho důvody
mohou zdát nepodstatné a malicherné, pro vašeho potomka
však mohou mít velký význam. Dejte dítěti pocítit, že jste
připraveni s ním i nadále strávit společný čas a zajímáte se
o jeho věci. Podstatné je, že vaše dítě ví, že s vámi může
i nadále počítat a obrátit se na vás, když to bude potřebovat.
Vyjádřete svůj postoj k drogám a jasně jej odlište od postoje
k dítěti. Vaše dítě potřebuje vědět, že jej máte i nadále rádi, ale
to, co se vám nelíbí, z čeho máte strach, je užití drogy.
Snažte se tedy v každém případě zachovat klid. Je nutné si
uvědomit, že takový problém nelze vyřešit za den, za týden
nebo za měsíc. Budou pravděpodobně nutná dlouhotrvající
opatření. Je proto třeba si vše předem promyslet a připravit.
Nakupte si nebo si vypůjčete odbornou literaturu, zeptejte se
na zkušenost svých známých, kteří na podobné podezření už
narazili – ale hlavně – kontaktujte zařízení, které s drogovým
problémem profesionálně pracuje. Konzultace je většinou
možná i telefonicky a anonymně. Nelze čekat jasnozřivost či
jednoduchá řešení, lze očekávat praktickou zkušenost. Ta je
pak zdrojem návrhu možných postupů.

Cesta – pobytové oddělení Dětského diagnostického ústavu Dobřichovice s léčebným režimem pro mládež
ohroženou drogovou závislostí
Sádecká 169, Řevnice
tel. 257 721 231, 723 928 955

KAM SE LZE OBRÁTIT S ŽÁDOSTÍ O POMOC?
Magdaléna, o. p. s.
Středisko: K-centrum Příbram, náměstí T. G. Masaryka 1
tel. 318 622 010, 737 391 214
e-mail: pribram@magdalena-ops.cz
K-centrum Magdaléna Příbram poskytuje anonymně a bezplatně poradenské služby uživatelům, jejich rodinným
příslušníkům i blízkým. Je možné využít individuálního (rodič
či uživatel přijde sám) či rodinného poradenství (rodič/e a dítě
přijdou společně).
V případě rodičů, kteří mají podezření na užívání návykových
látek jejich dítětem či již mají jistotu v tom, že jejich dítě

Co dokáže odborník
Dne 20. dubna 2009 navštívil Doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc., Ph. D., Gymnázium
pod Svatou Horou a pro studenty 5.A a 3.C uspořádal přednášku o raketoplánech. Posluchači
se dověděli mnohé technické detaily, např. o startu, přistávání, hmotnosti raketoplánů, ale i
o vesmírných programech a jejich využití pro život běžných občanů. Studenty zaujalo odborné
zdůvodnění neúspěšných letů nebo možnosti existence vesmírných hotelů již v horizontu
blízkých tří let. Ocenili profesionalitu přednášejícího, zvláště jeho osobní zkušenosti s danou
problematikou. O tom, že přednáška měla úspěch, hovoří poznámka studentky Markéty Vošické:
„I když se o fyziku zajímat nehodlám, moc se mi to líbilo a klidně můžou být i další přednášky.“
Eva Roubová

Drop-in nonstop linka pomoci
tel. 222 221 431
Drogová poradna – webové stránky nabízející anonymní
on-line poradenství: www.drogovaporadna.cz

Občanské sdružení SANANIM – Denní stacionář je ambulantní psychoterapeutické centrum poskytující pomoc, poradenství a léčbu lidem ohroženým důsledky užívání
návykových látek. Program nabízí intenzivní ambulantní
léčbu pro motivované klienty (formou stacionáře), diferenciálně diagnostický filtr před zprostředkováním ústavní léčby,
krizovou intervenci a poradenství pro rodinné příslušníky.
Občanské sdružení SANANIM – Denní stacionář
Janovského 26, Praha 7
tel. : 220 803 130, , e-mail: stacionar@sananim.cz
www.sananim.cz
JAK SE ZACHOVAT, KDYŽ NAJDETE ČLOVĚKA
PŘEDÁVKOVANÉHO DROGOU?
Při předávkování tlumivými látkami (heroin, Rohypnol aj.)
může být člověk v bezvědomí, selhává mu dech a srdeční
činnost. Je třeba ihned volat zdravotnickou záchrannou
službu a do jejího příjezdu resuscitovat.
Masáž srdeční – silné rytmické stlačování hrudní kosti cca
třetinu délky od jejího dolního okraje naplocho položenými
dlaněmi – opakovat 15x (dvě stlačení za vteřinu), pak dva
vdechy do úst. Hlava bezvědomého musí být v záklonu.
Nejdříve zkontrolujte, zda má volná ústa (mohou zde být
přítomny zvratky nebo zapadlý jazyk). Nos postiženého
ucpěte prsty, dvakrát zhluboka vdechněte do jeho úst a znovu
opakujte masáž.
Pokud jsou zachránci dva, pak jeden provádí dýchání z úst
do úst a druhý masíruje srdce. V tomto případě je třeba
udržovat poměr pět stlačení na jeden vdech.
Pokud je předávkovaný v bezvědomí, ale dýchá a srdce
pracuje, položte ho do stabilizované polohy – mezi polohou
na boku a na břiše. Tak mohou případné zvratky odtékat, ústa
zůstávají volná pro dýchání a není stlačen hrudník. Poté
zavolejte rychlou zdravotnickou záchrannou službu a do jejího příjezdu opakovaně kontrolujte tep a dech postiženého.
Tep je hmatatelný na krku, 1 – 2 cm po obou stranách
od „ohryzku“.
Dech lze zjistit přiložením hřbetu dlaně, ucha nebo zrcátka
(rytmicky se zamlžuje) k ústům, příp. k nosu bezvědomého.
Pokud předávkovaná osoba není v bezvědomí, ale je velmi
utlumená a upadá do spánku, nenechte ji spát. Nuťte ji s vámi
mluvit, hýbat se, chodit. Buďte stále s ní, dokud se stav nezlepší. Pokud usíná, volejte záchrannou službu.
CO DĚLAT, KDYŽ VÁS OBTĚŽUJÍ A OHROŽUJÍ
LIDÉ POD VLIVEM DROG NEBO JINÝCH
NÁVYKOVÝCH LÁTEK?
V případě, že vás kdokoli svým chováním obtěžuje či ohrožuje, obraťte se na policii:
Policie ČR – tísňové volání: linka 158
Městská policie – tísňové volání: linka 156
JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

Di v á c k á an k et a
Ještě do 12. června mají návštěvníci a příznivci příbramského Divadla A. Dvořáka
čas, aby vyplnili anketní lístky, a dali tak svůj hlas svému nejoblíbenějšímu herci či
herečce a také nejúspěšnější inscenaci či dětskému představení.
Anketní lístek obdržíte ke každé zakoupené vstupence a vyplněný je třeba vhodit
do anketních schránek, které jsou umístěny na všech prodejních místech a také
ve foyeru Divadla A. Dvořáka.
Výsledky ankety budou vyhlášeny 18. června v 19 hodin před začátkem představení
Na skle malované. Vylosovaný výherce získá zájezd od cestovní kanceláře Iriny
Tours, spol. s r. o.
Knihovna Jana Drdy Příbram, Státní okresní archiv Příbram,
Galerie Františka Drtikola Příbram zvou na další komponovaný pořad z cyklu
PŘÍBRAMSKO – HISTORIE – HUDBA
Středa 24. června 2009: Spasitelné rady tomu
Životopis nejslavnějšího majitele panství v Příbrami arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Duchovní a světské písně z období gotiky.
Soubor dobových nástrojů Chairé, průvodní slovo - Alfred Strejček
Galerie Františka Drtikola (Zámeček - Ernestinum), začátek v 19 hodin
Vstupné 80,- Kč. Předprodej vstupenek:
Informační centrum Knihovny Jana Drdy, nám. T. G. Masaryka156, Příbram I (tel.
318 622 384), Knihkupectví Olšanská, Pražská ulice, Příbram I (tel. 318 627 479)

ZUŠ Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155 pro školní rok 2009/2010 nově otevírá
či rozšiřuje výuku smyčcových a dechových nástrojů. Jedná se o výuku hry
na housle, violoncello, kontrabas, dále na trubku, tenor, baryton, trombón, tubu,
saxofon a klarinet. Na všechny tyto nástroje se mohou hlásit děti od 6 let, vyučujícími jsou kvalifikovaní absolventi českých konzervatoří.
ZUŠ plánuje do budoucna vytvoření dětských souborů z těchto hudebních nástrojů,
tedy malé dechovky a smyčcového kvartetu. Rodiče s dětmi a ostatní zájemci jsou
srdečně zváni k zápisu, který se uskuteční 1. – 5. června 2009 v prostorách školy
denně mezi 14. a 17. hodinou. Bližší informace k zápisu jednotlivých nástrojů získáte
Dne 22. 4. 2009 studenti Gymnázia pod Svatou Horou v rámci projektového dne Škola na telefonním čísle 725 797 732 (Mgr. Lucie Reitrová - zástupkyně ředitelky) nebo
městu uklidili vybrané prostory Příbrami. Podpořili tak světový Den Země a uvědomili si na stránkách školy: http://skoly.pb.cz/2ZUS ve složce Aktuálně. Těšíme se na Vás!
svou zodpovědnost za stav místa, ve kterém žijeme.

M ĚSTSKÁ POLICIE P ŘÍBRAM
PŘÍBRAM I,

NÁMĚSTÍ

T. G. MASARYKA 121,

Dne 1. 5. v 23.15 hod. oznámil na tísňovou linku 156 muž,
že do jeho bytu v Příbrami VII chtějí násilím vniknout dva
mladíci. Na místo okamžitě vyjela hlídka, která po příjezdu
na uvedenou adresu zastihla v chodbě domu dva muže, kteří
se zdržovali před dveřmi oznamovatele. Strážníci poté
vyzvali mladíky, aby předložili občanské průkazy, ale ani
jeden z nich neměl u sebe žádný doklad, kterým by mohl
prokázat svoji totožnost. Z tohoto důvodu se hlídka rozhodla,
že mladíky předvede na Obvodní oddělení Policie ČR.
Jeden z mladíků však odmítal uposlechnout výzvy, a proto
byla hlídka nucena použít donucovacích prostředků
a za využití vyváděcích chvatů ho odvedla k východu
z budovy, kde již čekala hlídka Policie ČR. Ztotožněním
obou osob bylo zjištěno, že se jedná o mladíky ve věku 21
a 18 let. Celý případ si posléze převzala hlídka Policie ČR
ke konání dalších vyšetřovacích úkonů.
Dne 11. 5. ve 2.23 hod. požádal operační důstojník Policie
ČR Příbram o součinnost při zákroku v Příbrami VII, kde
docházelo k narušování veřejného pořádku skupinou podnapilých osob ve věku 20 - 26 let. Na místo byly okamžitě
vyslány dvě dvoučlenné hlídky MP se služebním psem.
Po příjezdu na místo strážníci společně s hlídkou Policie
ČR zakročili proti osobám, které zde svým jednáním
narušovaly veřejný pořádek a noční klid. Strážníci i policisté vyzvali přítomné, aby zanechali svého protiprávního
jednání. Na jejich výzvu však výše uvedení výtržníci
nereagovali a naopak jejich agresivita vůči zasahujícím
strážníkům a policistům stoupla. Proto zakročující hlídky
použily ke zklidnění situace hmaty a chvaty. Následně byl
do akce zapojen i služební pes. Poté se podařilo podnapilé
osoby od sebe oddělit a tím zamezit, aby se dále fyzicky
napadaly. Situace se pak rychle zklidnila a skupina podnapilých osob ustala s agresivními výpady vůči policistům
a strážníkům. Poté již hlídka MP přenechala celou věc
v šetření Policie ČR a vrátila se k plnění dalších pracovních
povinností. V průběhu zákroku s použitím služebního psa
nedošlo k žádnému zranění zúčastněných osob a ani
ke škodě na majetku.
Dne 12. 5. v 00.49 hod. telefonicky oznámil na služebnu
MP Příbram muž, že z okna svého bytu zahlédl na dvoře
osobu, která nastupuje do jednoho ze zde zaparkovaných
automobilů. Dále uvedl, že to vypadá, jako by tato osoba
vnikla do vozidla násilím. Na místo ihned vyjela hlídka MP,
která po příjezdu zkontrolovala výše uvedené vozidlo
a uvnitř nalezla spícího muže. Podrobnější prohlídkou
strážníci zjistili, že vozidlo nevykazuje žádné známky násilného poničení. Hlídka vyzvala výše uvedeného muže, aby
prokázal svou totožnost, a zjistila, že se jedná o muže
ve věku 33 let, který na dotaz uvedl, že uvedený osobní
automobil patří jemu a že v něm přespává. Rovněž k vozidlu
doložil všechny potřebné doklady. V průběhu řešení této
události zahlédli strážníci MP opodál mezi zaparkovanými
vozidly dva podezřelé muže a tyto vyzvali, aby předložili
průkazy totožnosti. Mezitím se na místo dostavila také
hlídka Policie ČR, kterou předtím strážníci přivolali.

TISKOVÁ ZPRÁVA
Příbram: 21. května 2009
Realizace projektu

TEL.

318 624 245, 156

Hlídka Policie ČR v těchto osobách rozpoznala muže
ve věku 19 a 25 let a po následné kontrole u nich zajistila
autorádio. Jelikož vše nasvědčovalo tomu, že autorádio
pochází z trestné činnosti, předali strážníci celou věc
do vyšetřování přítomné hlídce Policie ČR.
Dne 13. 5. v 22.32 hod. oznámil telefonicky na služebnu
muž, že za supermarketem TESCO zahlédl skupinu dvou
hochů a jedné dívky s batohy na zádech, kteří nesou v ruce
pytle a cestou zkoušejí kliky všech aut, aby zjistili, zda není
nějaké otevřené. Dále uvedl, že osoby směřují k prodejně
Billa. Na místo okamžitě vyjela hlídka MP, která po příjezdu
k určenému místu začala prohledávat okolí za účelem
dohledání výše uvedených osob. Následně tuto hlídku požádal operační důstojník Policie ČR o součinnost, kdy ohlásil,
že došlo rovněž k vloupání do OD ELEKTROPLANEO
a vzniklo podezření, že se tohoto protiprávního jednání
mohly dopustit stejné osoby jako v předchozím případě.
Hlídka MP si při průjezdu kolem restaurace U Rudolfa
v Příbrami V - Zdaboři všimla mladíka a dívky, kteří odpovídali popisu hledaných osob. Strážníci dotyčné ztotožnili
a zjistili, že se jedná o ženu ve věku 24 let a mladíka
ve věku 20 let. Hlídka kontaktovala hlídku Policie ČR,
která právě projížděla kolem. Tato nedaleko od restaurace
U Rudolfa nalezla třetího podezřelého, ve kterém byl
ztotožněn 22letý muž. Hlídka MP poté poskytla Policii ČR
pomoc při převozu jednoho z pachatelů na Obvodní odd.
Policie ČR v Příbrami, kde si příslušníci převzali podezřelé
osoby ke konání dalších vyšetřovacích úkonů.
Dne 19. 5. v 00.30 hod. telefonicky oznámila na služebnu
MP žena, že v Dlouhé ulici se pohybují dva mladíci, kteří
v opilosti rozkopávají popelnice, trhají síť, zapalují ji
a provádějí ještě další výtržnosti. Na místo byla okamžitě
vyslána hlídka MP, která ztotožněním dotyčných osob zjistila, že se jedná o mladíky ve věku 20 a 25 let. Oba jevili
známky podnapilosti a chovali se arogantně i vůči zasahujícím strážníkům. Prostřednictvím kamerového systému
bylo dále zjištěno, že oba jmenovaní muži kopali do dveří
v bývalé 2. základní škole, do sklepních oken školy, povalili
kontejner na plasty a několik popelnic. Strážníci tedy
společně s oběma výtržníky prošli zpět Dlouhou ulicí, kde
se ukázalo, že zde jsou další povalené a vysypané popelnice, utržená mapa města Příbrami u čp. 74, vysypaný
květináč, vytrhaná květinová výzdoba, roztržená a ohořelá
zelená síť u domu v demolici. Navíc bylo v Dlouhé ulici
nalezeno poškozené osobní motorové vozidlo Peugeot,
u kterého bylo vykopnuté okénko levých zadních dveří.
Dotazem u svědka celé události bylo zjištěno, že veškerou
tuto protiprávní činnost mají na svědomí oba výše uvedení
mladíci. Jelikož vše nasvědčovalo tomu, že zde došlo
ke spáchání trestného činu, přivolali strážníci MP na místo
hlídku Obvodního oddělení Policie ČR v Příbrami, která si
věc převzala do vyšetřování.
JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

„Modernizace dopravního terminálu AN Příbram“

Město Příbram úspěšně pokračuje v realizaci projektu „Modernizace dopravního terminálu AN Příbram“,
na který získalo dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy.
„K dnešnímu dni je již kompletně zdemolována celá původní budova autobusového nádraží, na horní ploše
nádraží byly sejmuty povrchy a odstraněny staré přístřešky autobusových stání, které byly nahrazeny
novými. Rovněž nově byly vybudovány betonové desky pro novou budovu, nyní probíhá kompletace ocelové
konstrukce. V nejbližších dnech budou zahájeny práce na výstavbě dešťové kanalizace pro odvod vody
z horní plochy. Po dokončení prací na horní ploše nádraží bude tato zprovozněna a práce budou pokračovat na dolní ploše nádraží, kde bude vybudováno parkoviště a vznikne zde nový záliv pro autobusy MHD“, řekl
starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák. Stavba by měla dokončena v říjnu tohoto roku. Poté bude nádraží
vybaveno mobiliářem a realizace celého projektu by měla být ukončena nejpozději v dubnu roku 2010.
„Konec tiskové zprávy“

INFORMACE Z OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY
Jednání pracovní skupiny prevence kriminality
Dne 13. května 2009 se uskutečnilo další jednání pracovní skupiny prevence kriminality. Přestože Městský program prevence kriminality na rok 2009 byl Radou města
schválen již v lednu a všech 7 projektů, na které město obdrželo státní dotaci, je
ve fázi realizace, popř. přípravy k realizaci, je stále ještě mnoho problémů, které je
v souvislosti s prevencí kriminality nutné řešit. Z tohoto důvodu se pracovní skupina
schází pravidelně 1x za měsíc.
Na jednání pracovní skupiny byla mimo jiné představena nová protidrogová
koordinátorka města paní Jaroslava Řehková. Přítomní byli také informováni
o pokračování kurzu sebeobrany pro ženy, který se uskutečnil v období leden březen 2009. Pro velký zájem jeho účastnic probíhá v současnosti kurz zdokonalovací, na jehož realizaci přispěje město finanční částkou 4 000,- Kč.
Dále zde bylo projednáno využití hřiště 1. FK Příbram pro děti a mládež, kteří
nejsou členy sportovního klubu. Děti z Příbrami a okolí si budou moci jedenkrát
za 14 dní zahrát zdarma na 2 hodiny fotbal na hřišti 1. FK Příbram pod vedením
zkušeného trenéra a jednoho z prvoligových hráčů. Zahájení tohoto projektu se
předpokládá nejpozději v červenci letošního roku. Tento projekt, který má zvýšit
nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež v Příbrami, musí být ještě schválen
Radou města Příbram.
Pracovní skupina se také zabývala řešením zpřístupnění školních hřišť po skončení
vyučování a o víkendech pro veřejnost. Existuje několik variant, jak hřiště zpřístupnit veřejnosti. Konečné slovo při řešení této problematiky bude mít Rada
města, která je zřizovatelem škol, v jejichž objektech se sportovní hřiště nacházejí.
Je nutné především vyřešit otázku zabezpečení hřišť proti zničení, nalézt finance
na případné opravy a zaplatit správce, který by hřiště otvíral a zavíral.
Přítomní členové komise byli manažerem prevence kriminality informováni o stavu
realizace jednotlivých projektů zařazených do Městského programu prevence kriminality na rok 2009.
Vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR Bc. Kraft informoval o aktuální
bezpečnostní situaci ve městě a statistikách kriminality za 1. čtvrtletí roku 2009.
Za toto období bylo na území města spácháno o 71 trestných činů méně než v roce
2008. Došlo k poklesu i u nejčastějších trestných činů páchaných v Příbrami,
kterými jsou krádeže věcí z vozidel, a to o 52 skutků. Došlo také ke zvýšení počtu
objasněných trestných činů.
Na aktuální statistiku trestné činnosti navazovala informace o činnosti Městské
policie Příbram za rok 2008, kterou přednesl zástupce velitelky MP Příbram pan
Hadrbolec. Ze zprávy vyplývá, že městská policie se zaměřuje více na preventivní
působení než v minulosti. Při řešení řady přestupků strážníci dali přednost domluvě
před finanční sankcí (pokutou). V roce 2007 bylo řešeno 1 432 přestupků domluvou,
v roce 2008 již 1 858. Poklesl také počet instalací tzv. „botiček“ (technických
prostředků k zabránění odjezdu vozidla), a to o 605 (rok 2007 nasazena „botička“
821x, v roce 2008 pouze 216x).
Veřejná přednáška na téma „Zásady bezpečného chování“ s ukázkami
sebeobrany při napadení
Dne 11. května se uskutečnila přednáška na téma „Zásady bezpečného chování“
s ukázkami sebeobrany při napadení, po které následovala diskuse na téma
bezpečnost ve městě. Přednáška byla zaměřena na činnost Městské policie Příbram
a Policie ČR. Dále zde občané byli informováni o jednotlivých projektech prevence
kriminality, které se v Příbrami realizovaly a realizují. Přítomní se seznámili se
zásadami bezpečného chování včetně způsobu ohlášení protiprávního jednání.
V průběhu přednášky byly dále předvedeny praktické ukázky sebeobrany v případě
napadení a zároveň se účastníci mohli poučit, jak se bezpečně chovat na ulici, aby
se nestali obětí trestné činnosti, a obdrželi mnoho cenných rad, jak mají reagovat
v krizových situacích a jak se zachovat, když se stanou svědky protiprávního jednání. Přednášky se zúčastnil vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR Bc. Milan
Kraft, zástupce velitelky MP Příbram p. Ladislav Hadrbolec, manažer prevence
kriminality JUDr. Milan Fára a zástupci o. s. TILIUS p. Vít Skalník a p. Ota
Hajzler. Účastníci přednášky si mohli odnést zdarma řadu preventivně-informačních
materiálů z oblasti prevence kriminality, zaměřených na ochranu života, zdraví
a majetku.
Fotbal proti zločinu
Dne 19. května 2009 se uskutečnila druhá část projektu „Fotbal proti zločinu“. Více
než 170 žáků ze tří příbramských základních škol (ZŠ Jiráskovy sady, ZŠ 28. října
a Speciální škola Příbram) využilo nabídky vedení 1. FK Příbram navštívit areál
stadionu U Litavky. Příchozí měli možnost vidět trénink prvoligového „áčka“.
Pod vedením marketingového ředitele 1. FK Příbram pana Petra Větrovského si
prohlédli celé zázemí stadiónu včetně kabin. V průběhu cca 90minutového tréninku
se jednotliví hráči průběžně odpojili z tréninkového procesu, aby s nimi mohla
proběhnout spontánní beseda spojená s autogramiádou. Celé akce se také zúčastnil
manažer prevence kriminality JUDr. Milan Fára, s kterým měli přítomní možnost
individuálně řešit otázky týkající se prevence sociálně-patologických jevů. Závěrem
chci poděkovat trenérům a hráčům za vstřícnost, s jakou se věnovali všem dětem,
přestože se připravovali na velmi důležité prvoligové utkání.

MVDr. Josef Řihák, předseda pracovní skupiny prevence kriminality

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslava Poláková, samostatné oddělení dotací MěÚ Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram I,
kontakt: jaroslava.polakova@pribram-city.cz, tel.: 318 402 282.

Příbramští občánci narození v květnu

Středočeský den záchranářů

Kolín zažil nádherné oslavy „Dne záchranářů“, kterého se zúčastnili i příbramští dobrovolní
hasiči se svojí nejmodernější technikou a předvedli ukázky záchrany osob pomocí lezecké
techniky.
„Nejdříve jsme se přesunuli v koloně blikajících požárních vozidel na náměstí v Kolíně, kde
celé dopoledne probíhala statická ukázka techniky hasičů a bohatý kulturní program.
K vidění byla vystavena jak nejmodernější technika od cisternových požárních automobilů
po vysokozdvižné plošiny, tak i historická požární technika. Naše hasiče navštívil i středočeský ředitel HZS plk. Miroslav Svatoš, se kterým místostarosta Příbrami p. Václav Černý
krátce diskutoval o plánované reorganizaci jednotek v našem městě, a poté si prohlédl
techniku, kterou tu naši hasiči vystavovali“, uvedl Martin Poulíček, starosta příbramských
hasičů. „Odpoledne jsme se přesunuli na kolínské sportovní letiště, kde program pokračoval
ukázkami činností požárních jednotek. Naši hasiči – lezci předvedli záchranu osob pomocí
lezecké techniky. Ukázka měla velký úspěch a sklidila zasloužený potlesk. Oslavy v Kolíně se
opravdu povedly a spousta dětí s rodiči strávila s námi a ostatními hasiči, policisty
a záchranáři z většiny středočeského kraje krásný den,“ zakončil Poulíček.

OHK

PŘEDSTAVUJE SVOJE ČLENY

Na začátku bylo slovo ….. SERVIS.
V roce 1991 se šest spolupracovníků ve strojírenském závodě v Příbrami
rozhodlo, že své znalosti, schopnosti a zkušenosti dají dohromady a jako
SLUŽBU zákazníkům je nabídnou na volném trhu.
Zrodila se firma QUICK – SERVIS, spol. s r. o., s nabídkou elektrotechnických instalací, oprav strojů a přístrojů, a prodeje speciálního
zboží a materiálu. Jejich idea provádět opravy rychle a přímo u zákazníka
měla velký úspěch a získala tak přes 400 zákazníků. Rovněž zboží dodávala až do domu.
Společnost
podnikala v Příbrami v pronajatých
prostorách a rozrůstala se tak, že
v roce 1995 měla již dvě pobočky
a celkem 68 pracovníků. Vznikly
proto dvě dceřiné společnosti:
Moravský QUICK – SERVIS, spol.
s r. o., v Prostějově a TESORT, spol.
s r. o., v Příbrami (prodaný v r. 1999).
Od roku 1992 jsme se začali specializovat na služby a obchod se svařovací
technikou a spolupracujeme v tomto
oboru se světovými i tuzemskými
výrobci.

Prodáváme svařovací hořáky
ABICOR BINZEL, svařovací
zdroje ESAB, LINCOLN
a OMICRON a přídavné
svařovací materiály PITTARC,
BÖHLER a SANDVIK.
Od roku 2008 jsme pro Českou republiku výhradními
dovozci italských drátů
značky SIDER-GAS, vhodných pro robotové svařování.
Mimo svařovací techniku
máme v nabídce prodej kompresorů ATMOS, brusiva FLEXOVIT a pracovních ochranných
pomůcek.
Proslulost si naše firma získala od roku 1994 účastí na oborových výstavách WELDING v Brně.
V roce 2001 jsme přesídlili do vlastního areálu na adrese Brodská 26, Příbram V - Zdaboř, kde se
můžeme se vší profesionalitou věnovat svým zákazníkům.
Jsme autorizovaným distributorem a servisem výrobků ESAB a produktů ATMOS.
Naše společnost s tradicí od roku 1991 garantuje tu nejvyšší kvalitu dodávaného zboží a služeb
a tím se udržuje na špičce oborového žebříčku. Od roku 2001 jsme držiteli certifikátu ISO 9001:2001.
Těšíme se na Vaši návštěvu i na našich webových stránkách.

QUICK – SERVIS, spol. s r. o., Brodská 26, Příbram V – Zdaboř
tel.: 318 620 806; www.quickservis.cz

SLOUPEK 1. NÁMĚSTKA MINISTRA FINANCÍ ČR
Získejte dotaci na zateplení domu
V minulých číslech jsme se zamýšleli nad protikrizovými opatřeními vlády
i města Příbram. Tentokrát zaměřme svou pozornost na zcela konkrétní
program, který je obsažen i v Národním protikrizovém plánu vlády a který
bude zajímavý pro vlastníky rodinných domků nebo bytů v domech
nepanelové technologie. Jedná se o dotační program Zelená úsporám,
spuštěný nedávno Státním fondem životního prostředí.
Na co je program určen? Zatímco program PANEL, umožňující čerpat dotace
na renovaci a snižování energetické náročnosti panelových budov, existuje již
dlouhou dobu, na jiné typy domů a na rodinné domky se zapomínalo.
Program Zelená úsporám tak napravuje určitou nespravedlnost. Čerpat z něj můžete na následující
případy: částečné (např. výměna oken) i kompletní zateplení budov, využití obnovitelných zdrojů
energie pro vytápění a přípravu teplé vody (biomasa, tepelná čerpadla, solární kolektory) a výstavba
budov v pasivním energetickém standardu. Pokud výše uvedená opatření zkombinujete, můžete
obdržet speciální dotační bonus.
Všechny jistě bude zajímat, kolik peněz je možno z programu dostat. Při komplexním i dílčím
zateplení se jedná až o 50 % nákladů. Při náhradě vytápění ze zdrojů na tuhá a kapalná fosilní
paliva (nejčastěji uhlí) za ekologicky šetrné zdroje můžete dostat příspěvek v rozmezí 30 – 60 %
nákladů, nejvíce však 50 – 80 tis. Kč podle typu vytápění. To se týká rodinných domů, v případě
bytových domů je to max. 25 – 35 tis. Kč na byt. Při kombinaci určitých opatření můžete obdržet
navíc dalších 20 tis. Kč na rodinný dům a 50 tis. Kč na bytový dům. Podrobnější informace
naleznete třeba na webové stránce www.zelenausporam.cz. Důležitá otázka je, kdo může o dotaci
zažádat. Obecně jsou to vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, konkrétně potom
fyzické osoby, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města, obce i podnikatelské subjekty. Žadatelem může být pouze ta osoba, která platí daň z nemovitosti a bude danou
budovu užívat alespoň 15 let k bydlení nebo poskytování bydlení. Pokud výše uvedené podmínky
splňujete, měli byste se obrátit na krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí. Kontakty
naleznete na webových stránkách fondu www.sfzp.cz. Od konce května bude také možno využít
služeb bank, které se do zprostředkování zapojily. Možnost dotace se však týká jen projektů
ukončených po 1. 4. 2009. Výhodou ale zůstává, že o ni lze požádat i zpětně.
Za velmi pozitivní na těchto dotacích považuji skutečnost, že nezvyšují deficit státního rozpočtu,
a neprojídáme tak budoucnost našich dětí. Na program by mělo být uvolněno postupně ve čtyřech
letech až 25 mld. Kč z výnosu prodeje emisních povolenek. Jinými slovy, protože jiné země
znečišťují ovzduší relativně více než Česká republika, můžeme naše emisní povolenky těmto zemím
odprodat. Prostředky se investují do snížení energetické náročnosti budov a do využívání
obnovitelných zdrojů energie. V době hospodářského útlumu navíc projekt pomůže zmírnit dopady
na nezaměstnanost. Zateplovací a renovační práce zvládne spousta malých a středních regionálních
podniků, které tak nebudou muset propouštět a navíc budou schopny zaměstnat propuštěné dělníky
z jiných oborů. Podle dosavadních informací budou dotace nárokové. To znamená, že pokud splníte
všechny podmínky, dotaci dostat musíte.
Pokud je to i Váš případ, neváhejte a do programu se zapojte.
Ing. Ivan Fuksa, zastupitel města Příbram a 1. náměstek ministra financí
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Vážení čtenáři,
každý měsíc, když píši tento
sloupek, si uvědomuji, jaký je
život koloběh a jak nám pod
rukama ubíhá jeden měsíc
za druhým. Právě prožíváme krásné období jara, ale léto nám už pomalu
klepe na dveře. Dobrý pocit máme, když se za ten měsíc událo alespoň
něco pozitivního, co jsme mohli vykonat pro své okolí.
Práce na našem úřadě je v podstatě také takový koloběh. V průběhu zimy a jara proběhla
řada vzdělávacích akcí a seminářů, v dubnu důležitá volební valná hromada, s jejímiž výsledky
jsem Vás seznámila již v květnovém čísle Kahanu. Koncem května, tedy přesně 28. 5. 2009,
se dva zástupci OHK Příbram Ing. Vladimír Kovalčík a Ing. Pavel Oktábec zúčastnili celorepublikového sněmu HK ČR v Praze - Čestlicích. Bývá zvykem, že sněm se koná každým
rokem v jiném kraji ČR. Letošní sněm letos organizuje Krajská hospodářská komora Střední
Čechy, kde je začleněna i OHK Příbram. Tímto bych chtěla poděkovat za pomoc i firmě
J.K.R., s. r. o., která se sponzorsky na sněmu podílí.
Další pravidelnou akcí komory je V.I.P. tenisový turnaj. Ten letošní byl jubilejní patnáctý
tenisový turnaj ve čtyřhrách a konal se již šestým rokem na kurtech tenisového klubu PBTisk
v Bohutíně. Na startovní listině bylo přihlášeno maximum dvacet dvojic, z nichž se dostavilo
devatenáct hrajících dvojic. Rozlosovány byly čtyři skupiny a po celý den se hrálo na šesti
kurtech.
Na třetí až čtvrté příčce ve velkém finále se umístily firmy Koberce K+Kozák, s. r. o.,
ve složení Oldřich Kozák a Pavel Šnobl, a Terminal oděvy – Daniel Rosenbaum a Zdeněk
Dlouhý. Ve velkém finále se sportovně utkaly týmy Artur Ross a DM Group. Na druhém
místě skončila dvojice firmy DM GROUP, s. r. o. – Ing. Radek Dobeš s Ing. Liborem
Hlaváčem - a vítězství si vybojovala firma ARTUR ROSS, s. r. o., ve složení Ing. Jiří
Slunečko a Roman Vrba. Z rukou ředitelky OHK Příbram Ireny Karpíškové převzali
vítězové pro 15. ročník turnaje zvláště nádherný broušený pohár od dlouholetého partnera
turnaje firmy Rückl Crystal, a. s., a tenisové rakety od ČS, a. s. – Erste Privat Banking,
a samozřejmě také šampaňské pro vítěze. Pro ostatní tenisty byly též připraveny další pěkné
ceny, jako sportovní tašky, knihy, trička, termosky a další. Vítěz turnaje firma Artur Ross,
s. r. o., zastoupená Ing. Jiří Slunečkem převzala během měsíce od hospodářské komory již
druhý pohár. Ten první byl 21. dubna 2009 za 1. místo v nejlepších firmách okresu do 50
zaměstnanců za rok 2008. Ač téměř na každém turnaji míváme krásné počasí, letošní patnáctka tolik štěstí nepřinesla. Celý den bylo zataženo a chvílemi jemně mrholilo. Přesto se ale
celý turnaj dohrál až do konce a vládla příjemná atmosféra.
Další trvalou akcí v našem koloběhu je vydávání Regionálního adresáře firem a institucí,
kdy již v těchto dnech začínáme připravovat objednávky pro katalog na rok 2010. V průběhu
léta budeme provádět aktualizaci údajů a 15. září bude uzávěrka sběru dat.
I nadále provozujeme v příbramské kanceláři Informační místo pro podnikatele, kam
mohou podnikatelé klást svoje podnikatelské dotazy, jak např. na informace z regionu nebo
různé dotazy související s podnikáním. My buď vyhledáme odpověď vlastními silami, nebo
dotaz zadáme do informačního systému, ten je následně přidělen příslušnému odborníkovi
a ten dotaz vyřeší. Od 1. 1. 2010 by se projekt InMP měl překlopit do podobného projektu,
ale s jiným názvem.
Kancelář OHK v zadním traktu příbramského Zámečku - Ernestina je současně i kontaktním místem CZECH POINTu. Vykonáváme zde všechny služby, které Czech Point
nabízí. Od 1. července 2009 budou služby rozšířeny i o ověřování shody opisů nebo kopie
s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisů (legalizace). Současně od 1. 7. 2009
vstoupí v platnost zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů. Pokud jste právnická osoba, úřad nebo instituce, pak vám bude k 1. 7.
2009 zřízena datová schránka určená ke komunikaci s úřady a pro všechny uvedené skupiny
bude povinná. Více informací v příštím Kahanu.
Představenstvo OHK schválilo dne 12. 5. 2009 dva nové členy:
Firma OKNOPLASTIK, s. r. o. – výroba plastových a pryžových výrobků (okna, dveře).
TRUHLÁŘSTVÍ ŠVAGR, s. r. o. – výroba oken, domovních a vnitřních dveří.
Firma Roman Horký – FO provedla transformaci na RH SERVIS PŘÍBRAM, s. r. o. – MO
+ VO pro truhláře a kutily, stavební činnost, stavba nízkoenergetických RD
Irena Karpíšková, ředitelka
Okresní hospodářská komora, Příbram I, Tyršova 106, Zámeček-Ernestinum,
tel: 318 627 784, www.ohkpb.cz

K volbě předsedy OHK Příbram
Dne 21. dubna proběhlo Shromáždění delegátů OHK Příbram, kde novým předsedou byl zvolen Ing. Kovalčík Vladimír. V regionálním tisku (v Periskopu) se
objevila k tomu i věta: “Bývalý předseda OHK Ing. Pavel Oktábec odstoupil
na vlastní žádost.”
Dovolím si trošku upřesnit: Bývalý předseda neodstoupil, jenom už počtvrté nekandidoval na předsedu pro čtvrté volební období. Poprvé jsem byl funkcí předsedy
OHK Příbram pověřen koncem roku 1999, po náhlém odstoupení bývalého
předsedy OHK. V Hospodářské komoře České republiky se pracuje v systému
tříletých volebních období. V počátku roku 2000 jsem pak byl řádně zvolen předsedou OHK Příbram Shromážděním delegátů na volební období 2000 - 2003.
Znovu jsem byl zvolen v roce 2003 předsedou i pro druhé volební období 2003 2006.
Kandidoval jsem i potřetí a v roce 2006 byl jsem řádně zvolen předsedou představenstva OHK Příbram pro třetí volební období 2006 - 2009.
Já jsem neodstoupil na vlastní žádost - třikrát jsem dodržel volební slib a ve třech
volebních obdobích jsem po celé volební období splnil povinnosti z funkce vyplývající. V zemích s demokratickými tradicemi, ke kterým se řadíme, se
používá pravidlo “třikrát a dost” a platí to i pro zvyklosti volební. I proto by nebylo
správné, abych kandidoval v dubnu 2009 znovu na předsedu OHK.
Já jsem dal ve prospěch OHK a regionu ve třech volebních obdobích to, co jsem
mohl a uměl, v dalším volebním období už to musí býti někdo další. Myslím, že tím
správným řešením je nový předseda pan Ing. Vladimír Kovalčík. Já ještě jedno
volební období zůstávám nápomocen poblíž, ale už jen v pozici místopředsedy.
Většinu svého života jsem prožil v Příbrami, mám rád tento region a lidi v něm
žijící. Proto i moje slova ze Shromáždění delegátů z 21. dubna: “Dámy a pánové,
bylo mi ctí více než 9 let být předsedou představenstva OHK Příbram, bylo mi ctí
být předsedou tolika kvalitních lidí, bylo mi ctí být předsedou tak kvalitního
členstva. Děkuji.”
Ing. Pavel Oktábec

Knihovna Jana Drdy Příbram
Výpůjční doba o prázdninách
Hlavní budova
nám. T. G. Masaryka 156, Příbram I,
tel.: 318 626 486
Odd. pro dospělé: pujcovna@kjd.pb.cz
Červenec, srpen: v pracovní dny pondělí
a středa 9 – 18 h. (kromě pondělí 6. 7. –
svátek) po celou dobu letních prázdnin
Studovna: knihovna@kjd.pb.cz
Otevřeno pondělí a středa 9 – 18 h.
Červenec: 1. 7., 8. 7., 13. 7. 15. 7.
Srpen: 17. 8., 19. 8., 24. 8., 26. 8., 31. 8.
Od 20. 7. do 14. 8. je studovna uzavřena.
Oddělení pro děti: detske@kjd.pb.cz
Otevřeno: středa 9 – 17 h.
Červenec: 1. 7., 8. 7., 15. 7.
Srpen: 19. 8., 26. 8.
Knihovna je uzavřena od 20. 7. do 14. 8
Informační centrum: icko@kjd.pb.cz
Červenec, srpen: v pracovní dny pondělí –
pátek 9 – 17 h. (kromě pondělí 6. 7. –

svátek), sobota 8 – 12 h. po celou dobu letních prázdnin
Pobočka Příbram VI – Březové Hory
Husova 257, Příbram VI, tel.: 318 623 975,
bhory@kjd.pb.cz
Otevřeno: pondělí 9.30 – 11.30 12 – 17 h.
Červenec: 13.7.
Srpen: 17. 8., 24. 8., 31. 8.
Knihovna je uzavřena od 20. 7. do 14. 8.
Oddělení pro děti Příbram VIII – 7.ZŠ
Školní 75, Příbram VIII, tel.: 318 625 555,
skola@kjd.pb.cz
Otevřeno: středa 9 – 17 h.
Červenec: zavřeno
Srpen: 5. 8., 12. 8., 19. 8., 26. 8.
Oddělení pro dospělé „Křižák“
Čechovská 112, Příbram VIII,
tel.: 318 621 909, krizak@kjd.pb.cz
Otevřeno: pondělí a středa 10 – 18 h.
Červenec: 1. 7., 13. 7., 15. 7., 17. 7.
Srpen: 17. 8., 19. 8., 24. 8., 26. 8., 31. 8.
Knihovna je uzavřena od 20. 7. do 14. 8.

F

O T O K R O N I K A

Starosta MVDr. Josef Řihák se zúčastnil akce Den s Deníkem na náměstí T. G. Masaryka.

Při slavnostním obřadu v Zámečku - Ernestinu místostarosta Václav Černý předal Janského
plakety dobrovolným dárcům krve.

Starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák podepsal s představiteli firmy Strabag, a. s., smlouvu o zhotovení stavby s názvem „Klidová zóna Hořejší Obora“. Za firmu Strabag byl přítomen ředitel
stavební části JIH Ing. Vladimír Král a hlavní stavbyvedoucí Ing. Vlastimil Ptáček.

Na tréninkovém hřišti 1. FK Příbram se konala další ze série besed prvoligových příbramských
fotbalistů s žáky škol v našem městě. Besedy společně organizují město Příbram, Městská policie
Příbram a 1. FK Příbram. Na snímku z akce se starosta MVDr. Josef Řihák baví o významu sportu
v prevenci kriminality mládeže s hráči 1. FK Příbram.

Dne 8. května byla v Příbrami slavnostně znovuotevřena zubní pohotovost. Této akce se zúčastnil
ředitel nemocnice MUDr. Holobrada, místostarosta města p. V. Černý a hejtman MUDr. Rath.

První místostarosta MUDr. Ivan Šedivý předal na jednání ZM Příbram dne 18. 5. 2009 panu Janu
Čákovi doklad o jmenování čestným občanem města. Srdečně blahopřejeme.

Ředitel Pečovatelské služby Příbram a 1. místostarosta města MUDr. Ivan Šedivý se pravidelně
setkává s obyvateli Domova důchodců na Březových Horách.

Děti z 1. až 4. třídy ze Základní školy Příbram – Březové Hory přišly popřát obyvatelkám Domu
s pečovatelskou službou a Domova důchodců v Příbrami ke Dni matek. Foto Bc. Alena Válková

MĚSTO PŘÍBRAM

O Z N Á M E NÍ
O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Starosta města Příbrami podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů,

OZNAMUJE
1 .Volby do Evropského parlamentu se konají:
•

v pátek dne 5. června 2009 od 14. 00 hodin do 22. 00 hodin,

•

v sobotu dne 6. června 2009 od 8. 00 hodin do 14. 00 hodin.

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO

20

je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘÍBRAM VII, 28. ŘÍJNA 1 (býv. 5. ZŠ),
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII - čp.: 1, 2, 14 až 27, 56 až 58, 67 až 74, 174 až 179, 452, 453

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO

21

2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu:

je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘÍBRAM VII, 28. ŘÍJNA 1 (býv. 5. ZŠ),
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII - čp.: 59 až 66, 301 až 324

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO

1

je volební místnost: OBCHODNÍ AKADEMIE - Příbram I, Na Příkopech 104,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM I - čp.: 1 až 14, 19, 21, 22, 66 až 85, 87, 89 až 115, 117 až 130, 132 až 136, 139 až 146, 152 až 157, 159, 162,
179, 182, 187, 189, 190, 196 až 200, 252 až 254, 256, 257, 331, 338, 343 až 347,
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. – Příbram I, U Nemocnice 84
PŘÍBRAM IV - čp.: 23, 26 až 30, 143

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO

2

je volební místnost: OBCHODNÍ AKADEMIE - Příbram I, Na Příkopech 104,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM I - čp.: 20, 27 až 65, 160, 161, 163 až 178, 180, 181, 183 až 185, 191 až 195, 201 až 203, 205 až 251, 253, 255,
258 až 265, 268 až 274, 277 až 312, 314 až 322, 326 až 329, 330, 332 až 337, 339, 340
PŘÍBRAM IV - čp.: 12, 14 až 16, 20 až 22, 145, 146, 153, 154, 171 až 175

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO

3

je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM II, JIRÁSKOVY SADY 273 (býv. 4. ZŠ),
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM II - čp.: 1 až 5, 7 až 56, 58 až 199, 202 až 212, 213, 215 až 221, 223 až 234, 240, 243, 244, 261 až 280, 282 až
289, 300 až 304, 320 až 325, 327 až 329, 346, 351 až 398, 422 až 424, 681, 682, 695

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO

4

je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM - Balbínova 328, Příbram II (býv. 1. ZŠ),
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM II - čp.: 57, 235 až 239, 241, 242, 245 až 260, 281, 290 až 299, 305 až 319, 326, 330 až 345, 347 až 350, 399 až
405, 407 až 415, 417 až 421, 425 až 616, 618 až 664, 666, 667, 670 až 672, 674 až 680, 683 až 688, 690 až 694, 698
PŘÍBRAM II – evidenční číslo: 1

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO

5

je volební místnost: Příbram III, Dlouhá 163 (býv. 2. ZŠ),
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM III - čp.: 124 až 130, 144, 148, 151, 161, 162, 164 až 166, 168, 170 až 200, 203 až 208, 210, 211, 214, 226 až 228,
230 až 236, 238 až 248, 253, 255, 257 až 261, 263 až 265, 268 až 270, 272, 274 až 286, 288, 290 až 293, 307, 308, 311 až 316,
329 až 339, 341 až 350, 352 až 357, 378, 381 až 383, 399 až 412, 414, 415, 419 až 424, 426 až 461,463 až 481, 483 až 536, 539
až 543, 545 až 547, 548, 549, 556, 558

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO

6

je volební místnost: Příbram III, Dlouhá 163 (býv. 2. ZŠ),
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM III - čp.: 8, 64, 70 až 74, 80 až 85, 90 až 112, 131 až 134, 136, 138, 139, 163, 166, 167, 209, 212, 215 až 219, 221
až 225, 237, 249 až 252, 256, 262, 266, 267, 271, 273, 289, 294 až 306, 309, 310, 317, 318 až 328, 340, 351, 358 až 377, 379,
380, 384 až 398, 413, 415, 416, 417, 550 až 555

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO

7

je volební místnost: Příbram III, Dlouhá 163 (býv. 2. ZŠ),
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM I - čp.: 15 až 18
PŘÍBRAM III - čp.: 135, 140 až 143, 145 až 147, 149, 150, 152, 153, 156 až 158

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO

8

je volební místnost: Q-KLUB - Příbram III, Březnická 135,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM III - čp.: 113 až 123
PŘÍBRAM IV - čp.: 24, 33 až 45, 47 až 95, 97 až 117, 120 až 122, 124 až 129, 132, 133, 135 až 142, 144, 151, 152, 155 až
158, 160, 177, 228 až 235, 355, 388, 390, 395

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO

9

22

je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VII, BRATŘÍ ČAPKŮ 279 (býv. 6. ZŠ),
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII - čp.: 235, 243 až 252, 254, 260, 269 až 271, 279 až 286, 287, 288 až 300

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO

23

je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VII, BRATŘÍ ČAPKŮ 279 (býv. 6. ZŠ),
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII - čp.: 236 až 242, 255 až 259, 263 až 268, 272 až 278, 325 až 337, 524, 525

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO

24

je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA - Příbram VII, Žežická 193 (býv. 8. ZŠ),
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII - čp.: 193, 486 až 500, 528, 529

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO

25

je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA - Příbram VII, Žežická 193 (býv. 8. ZŠ),
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII - čp.: 180, 188 až 192, 207, 261, 262, 465 až 470, 501 až 522, 526

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO

26

je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA - Příbram VII, Žežická 193 (býv. 8. ZŠ),
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘIBRAM VII – čp.: 134 až 137, 159 až 169, 181, 463, 464, 471 až 485

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO

27

je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA - Příbram VII, Žežická 193 (býv. 8. ZŠ),
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII - čp.: 87, 114 až 133, 138 až 146, 154 až 158, 194 až 204, 210 až 213, 339,
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. – Příbram V – Zdaboř, Podbrdská 269

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO

28

je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VIII, ŠKOLNÍ 75 (býv. 7. ZŠ),
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VIII - čp.: 30 až 40, 70 až 86, 124, 125

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO

29

je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VIII, ŠKOLNÍ 75 (býv. 7. ZŠ),
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VIII - čp.: 51, 64 až 69, 107 až 109, 126 až 131, 135 až 147, 148

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO

30

je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VII, BRATŘÍ ČAPKŮ 279 (býv. 6. ZŠ),
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VIII - čp.: 52 až 63,110 až 117

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO

31

je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VIII, ŠKOLNÍ 75 (býv. 7. ZŠ),
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VIII - čp.: 87 až 92, 98, 99, 118 až 123

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO

32

je volební místnost: DŮM PEČOVATELSKÉ SLUŽBY (DPS) - Příbram VIII, Brodská 100,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VIII - čp.: 93 až 97, 100 až 106, 132, 133

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO

33

je volební místnost: DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE - Příbram IV, Pod Šachtami 294,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM IV - čp.: 1 až 3, 5, 6, 19, 118, 134, 148, 149, 159, 161 až 170, 178 až 189, 191 až 227, 236 až 354, 356 až 373, 377
až 389, 393, 394, 396, 397

je volební místnost: 1. SčV, a.s. (býv. AQUA), Příbram IX, Novohospodská 93,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM IX - čp.: 1, 6, 19 až 37, 39, 40, 42 až 46, 48, 52, 57 až 60, 63, 65 až 67, 71 až 75, 80 až 98, 100, 103, 105 až 155
BYTÍZ - čp.: 101 až 114

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO

10

34

je volební místnost: POŽÁRNÍ ZBROJNICE ČERVENÁ – Příbram V – Zdaboř,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM V - ZDABOŘ - čp.: 1 až 46, 48 až 107, 109 až 186, 188 až 225, 228 až 262, 264, 271 až 273, 310 až 362, 368 až
377, 384 až 388, 396, 397, 400 až 407, 431 až 434, 436 až 440, 443, 444, 465 až 475, 477 až 480, 482, 483, 488 až 491, 495 až
497, 499 až 513, 518, 526, 546 až 555, 557 až 563, 565 až 575, 577 až 587, 589, 593 až 595, 602

je volební místnost: RESTAURACE ŽEŽICE
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ŽEŽICE - čp.: 1 až 17,19 až 92, 94, 97 až 110, 112, 113, 114, 116, 118, 121 až 133,137, 138, 142 až 145, 148, 149 až 158, 160,
164, 166 až 180, 182 až 186, 187
Žežice – evidenční číslo: 4

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO

11

je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA - Příbram VII, Žežická 193 (býv. 8. ZŠ),
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM V - ZDABOŘ - čp.: 263, 265 až 268, 270, 274 až 295

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO

12

je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA - Příbram VII, Žežická 193 (býv. 8. ZŠ),
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM V - ZDABOŘ - čp.: 226, 227, 296 až 309, 390 až 393
PŘÍBRAM VI – BŘEZOVÉ HORY - čp.: 645

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO

13

je volební místnost: POŽÁRNÍ ZBROJNICE ZAVRŽICE,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ZAVRŽICE - čp.: 2 až 18, 20 až 22, 30, 33, 34, 36, 37

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO

14

je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘÍBRAM – BŘEZOVÉ HORY,
Příbram VI - Březové Hory, J. A. Alise 1 (býv. 3. ZŠ),
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VI - BŘEZOVÉ HORY - čp.: 1, 3 až 5, 7 až 9, 12 až 14, 16, 18,19,21 až 26, 28, 29, 31, 33 až 42, 44 až 46, 48 až
84, 86, 87, 89 až 123, 126 až 139, 141 až 270, 274 až 294, 296, 297, 299, 300 až 340, 342 až 424, 426, 427, 429 až 435, 437 až
514, 518, 520 až 549, 551 až 566, 570, 573, 574, 576, 582, 585 až 593, 596, 597, 598, 600 až 616, 618, 619, 621 až 625, 628 až
635, 640, 641
LAZEC - čp.: 23 až 26, 31 až 33, 35, 39, 40

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO

15

je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘÍBRAM VII, 28. ŘÍJNA 1 (býv. 5. ZŠ),
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII - čp.: 83 až 86, 88 až 101, 147 až 153, 205, 206, 208, 209, 214 až 233

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO

16

je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘÍBRAM VII, 28. ŘÍJNA 1 (býv. 5. ZŠ),
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII - čp.: 75 až 82, 102 až 113, 182 až 187, 253, 338, 440 až 451, 454 až 462, 530

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO

17

je volební místnost: GYMNÁZIUM - Příbram VII, Legionářů 402,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII - čp.: 3 až 5, 12, 13, 170 až 173, 400 až 439, 523, 531

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO

18

je volební místnost: GYMNÁZIUM - Příbram VII, Legionářů 402,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII - čp.: 6 až 11, 28 až 55, 379 až 399

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO

19

je volební místnost: GYMNÁZIUM - Příbram VII, Legionářů 402,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII - čp.: 340 až 378

35

je volební místnost: BROD – KLUBOVNA TJ
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
BROD - čp.: 1 až 24, 25, 26 až 46
BROD – evidenční číslo: 1

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO

36

je volební místnost: JERUSALÉM - BÝVALÁ KLUBOVNA MLÁDEŽE
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
JERUSALÉM - čp.: 1 až 5, 7 až 37, 39, 41, 43
JESENICE - čp.: 1 až 7, 9 až 17, 19

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO

37

je volební místnost: RESTAURACE KOZIČÍN – čp. 57
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
KOZIČÍN - čp.: 1 až 24, 27 až 58, 60 až 73
LAZEC – čp.: 1 až 22, 27 až 30, 34, 36, 38, 41 až 70
LAZEC – evidenční číslo: 1

VE VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO

38

je volební místnost: POŽÁRNÍ ZBROJNICE ORLOV
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ORLOV – čp.: 1 až 13, 15 až 61, 63, 64, 66 až 68, 71 až 76, 78 až 87, 89 až 99

3. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do Evropského
parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České
republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské
unie a zápis v evidenci obyvatel.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý
povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
7. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, městský úřad a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková
volební komise zřízena.
V Příbrami dne: 12. 5. 2009

MVDr
MVDr.. Josef Řihák, v
v.. rr..
starosta

Přijedou vzácní hosté z Itálie
Dne 28. června tomu bude rok, kdy byla podepsána Dohoda o partnerství mezi obcemi Valle di Ledro
a osmi obcemi z Čech. Obce a města, které podepsaly tuto dohodu: Itálie: Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto,
Bezzecca, Concei, Pieve di Ledro a Molina di Ledro; Česko: Příbram, Všeň, Milín, Buštěhrad, Nový Knín,
Ptice, Chyňava, Doksy.
Osudy ledrenských s místními českými obyvateli se protknuly po vypuknutí I. světové války. Tridentsko,
včetně Valle di Ledra, bylo do 1. světové války součástí Rakouska - Uherska. V roce 1915 bylo více než
3 000 ledrenských obyvatel vysídleno do Čech, převážně na Příbramsko, Kladensko, Turnovsko a do okolí
Stříbra, protože se předpokládalo, že tudy povede fronta. Jednalo se především o starce, ženy a děti, protože
muži byli odesláni bojovat převážně na východní frontu. Z původně oznámeného jedno až třítýdenního
pobytu v Čechách se nakonec staly čtyři roky. Ledrenští si uchovali vřelý vztah k českému národu, který je
v nejtěžší chvíli přijal mezi sebe a postaral se o to, aby fyzicky a psychicky nestrádali. Řada rodin si
uchovala přátelské vazby na české hostitele a udržovala kontakty ještě dlouho po 2. světové válce.
Údolí jezera Ledro (Valle di Ledro) se nachází v podhůří Alp (650 m n. m.), nedaleko Lago di Garda,
na severu Itálie v provincii Tridentsko. Jezero je 2,8 km dlouhé a přes 1 km široké, asi 10 km západně
od severní části Gardského jezera. Údolí Ledro leží zhruba 600 metrů výše než jezero Garda. Na březích
jezera se zachovaly zbytky kůlových osad z mladší doby kamenné. Dnes se u jezera Lago di Ledro nachází
muzeum, v němž jsou umístěny archeologické nálezy z této lokality a je zde postavený model pravěké
vesnice. Modrozeleně se třpytící jezero Ledro a celé údolí s alpinskou flórou je rájem pro milovníky přírody.
Vedle mnoha druhů vodních sportů se zde můžete věnovat procházkám, horským túrám nebo výletům
do okolí. V městečku Arco se také nachází pomník věnovaný českým legionářům z první světové války.
V šesti obcích údolí, které jsou s našimi obcemi a městy svázány partnerstvím, dnes žije kolem pěti tisíc
obyvatel. Obce jsou sdruženy ve Svazu obcí Valle di Ledro, který zaštiťuje jejich velmi intenzivní spolupráci. Svaz obcí Valle di Ledro vyvinul aktivitu k oživení této ledrenské historie. Cílem bylo citové vazby
z minulosti přeměnit v praktickou spolupráci na úrovni samosprávy. Za finanční spolupráce tridentské
provincie se podařilo shromáždit vzpomínky ledrenských pamětníků na pobyt v Čechách a českých pamětníků na vyhnance z Valle di Ledra. V roce 2007 byl na základě sesbíraného materiálu dokončen filmový
dokument „Vzpomínky na Čechy“ a v roce 2008 byla vydána italsko-česká kniha milánského novináře Daria
Colombo „Čechy – exodus z údolí Ledra 1915 – 1919“ s unikátními fotografiemi, dokumenty a osobními
vzpomínkami na pobyt ledrenských v Čechách.
Praktická spolupráce dostává konkrétní podobu. Ve dnech 19. - 21. června 2009 se uskuteční první velké
setkání potomků italských vysídlenců, představitelů Tridentska, sboru a hudebního tělesa s obyvateli a představiteli partnerských středočeských obcí. V pátek navštíví na Turnovsku obec Všeň, v sobotu zavítá část
Italů na Kladensko do obce Ptice, Chyňavy a Buštěhradu.
Na Příbramsko přijede v sobotu 20. června stovka italských hostů. Dopoledne bude odhalena pamětní
deska na slivickém hřbitově obce Milín. Odpoledne bude odhalena pamětní deska v Příbrami na březohorském hřbitově s 21 jmény italských občanů, kteří byli na hřbitově pochováni. Společná pamětní deska
bude umístěna i na příbramském hřbitově. Od 18.00 hodin se uskuteční na svatohorském náměstí koncert
hudebního tělesa Corpo Bandistico della Valle di Ledro s programem tradiční italské hudby, za zmínku
stojí od G. Verdiho Nabucco, Aida, dále Caselle, Milleniumn, O sole mio, Funicula a jiné. Italští hosté si

mimo jiné prohlédnou i Hornické muzeum. Návštěva vyvrcholí Korunovací na Svaté Hoře v neděli 21. června v 9 hodin, při které bude též odhalen a vysvěcen pomník připomínající osudy ledrenských předků.
Dále se na Svaté Hoře za finanční podpory jedné italské banky uskuteční velká recepce pro 600 osob a celé
velké setkání bude zakončeno ve 14.30 hodin koncertem hudebního tělesa na náměstí Svaté Hory.
Po koncertě navštíví Italové město Nový Knín.
Někteří z nás měli možnost se s ledrenskými setkat ať už se školním pozvávacím zájezdem, na dovolené
nebo v rámci sportovního utkání (gratulace patří mladým fotbalistům ze ZŠ Březové Hory za krásné 2. místo ve fotbalovém turnaji v květnu t.r.). Jsou mezi námi i tací, kteří slýchávali vyprávět své babičky a dědečky
o krásných přátelstvích s italskými občany. Máme tedy velkou příležitost setkat se s ledrenskými v sobotu
20. června na koncertě nebo během Korunovace a odpoledním koncertě následující den v neděli, a zakusit
tak jejich vděčnost a přívětivost. V Infocentru MěÚ v Zámečku - Ernestinu je k dostání mapa s doporučenými
MTB trasami v oblasti Valle di Ledro.
Václav Černý, místostarosta města

Pátek 19. června 2009
MS: Sněhová mise

19:00

P2 *)

120

*) v termínu tisku nebyla délka představení ještě známa

Čtvrtek 18. 6.

Filmový klub uvádí český dokument

Od 20:00 hod.

Občan Havel přikuluje

Vstupné 70 Kč

Tvůrci dokumentu Občan Havel přikuluje Jan a Adam Novákovi se vracejí do minulosti, aby ilustrovali, jak vznikla slavná
hra Audience. Zároveň uvádějí diváka do paradoxů podivného
světa československé normalizace.
Délka 77 minut

Premiéra českého ﬁlmu Tomáše Řehořeka

Divadlo A. Dvoåáka Påíbram
Pondělí 1. června 2009
VS: František Nedvěd a Tie break –
– koncert (pronájem)
MS: A žije Bouchon!
(možnost zakoupení volných vstupenek)
Úterý 2. června 2009
MS: Kouzla a čáry tajemné Prahy –
– Divadlo Ludvík Praha
Čtvrtek 4. června 2009
VS: Ani po kolenou se nevracej aneb
Pudl a Magnolie – Agentura St. Remunda
(možnost zakoupení volných vstupenek)

Čas

SK

19:00
19:00

*)

120

Neděle 7. června 2009
VS: O Růžence – Divadlo KAPSA
(možnost zakoupení volných vstupenek)
ES: Výstava koček (pronájem)
Pondělí 8. června 2009
MS: A žije Bouchon!
(možnost zakoupení volných vstupenek)
Úterý 9. června 2009
VS: Hrdý Budžes
Pátek 12. června 2009
VS: Saturnin
Pondělí 15. června 2009
MS: Sněhová mise – premiéra
Úterý 16. června 2009
MS: A žije Bouchon!
Středa 17. června 2009
VS: Taneční show (pronájem)
MS: Sněhová mise
Čtvrtek 18. června 2009
VS: Na skle malované

kahan.indd 1
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Pondělí 22. 6. Premiéra amerického sci-ﬁ ﬁlmu podle stejnojmenného seriálu
až Středa 24. 6. Star Trek

8:30, 10:30

60

Od 17:00 hod. a Zapomeňte všechno, co víte! Tvůrce seriálů Ztraceni, Fringe,
od 20:00 hod. Alias a ﬁlmů Mission: Impossible III nebo Monstrum - J. J.

40

ČERVEN 2009
19:00

E *)

270
Úterý 2. 6. a
Středa 3. 6.

Premiéra nové romantické komedie

Válka nevěst

Anne Hathaway versus Kate Hudson: Deník nevěsty aneb Jak
Délka 90 minut
Vstupné 90 Kč ztratit ženicha v 90 minutách.

Vstupné 90 Kč

Abrams - přináší na stříbrné plátno zcela nové sci-ﬁ dobrodružství.
Star Trek, jak ho ještě neznáte.
Délka 127 minut

Čtvrtek 25. 6.

Filmový klub uvádí ﬁlm Clinta Eastwooda

Od 20:00 hod.

Gran Torino

Vstupné 70 Kč

Clint Eastwood stírá mladé frajírky a leští staré zbraně
v drsné reklamě na aktivní stáří.
Délka 120 minut

Pátek 26. 6. až
Neděle 28. 6.

Premiéra amerického 4. pokračování Terminátora

Od 19:00 hod.

V pořadí již 4. díl Terminátora nás svým dějem zavede do roku
2018. Christian Bale bude sestavovat lidský odpor vůči Skynetu
a jeho armádě Terminátorů.
Délka 130 minut

Od 20:00 hod.

Sobota 6. června 2009
ES: Výstava koček (pronájem)

Proměny

Vizuálně podmanivý ﬁlm Proměny sleduje čtyři různé postavy,
jejichž život se prolíná jen pozvolna a nahodile. Jednotlivé osuOd 20:00 hod. dy i děj gradují a odvážný koncept ﬁlmu směřuje neodvratně až
Vstupné 90 Kč k závěrečnému střetu. Co všechno se musí stát, aby život nebyl
takový, jako dřív? Hrají Dita Zábranská, Petra Hřebíčková, Petr
Jeništa, Alena Ambrová, Jan Zadražil a další. Délka 80 minut

v Ùervenci a srpnu nehraje.
Påejeme Všem påíjemné
prožití letních dnu.

PDP/min vstupné Kč

120 260
A

Pátek 19. 6. až
Neděle 21. 6.

8:00

Filmový klub uvádí premiéru amerického dramatu
Čtvrtek 4. 6.

15:00

D *)

50

Pochyby

12

Od 20:00 hod

Dokonale obsazené drama o dvou lidech stejné víry, a přece
Vstupné 90 Kč rozdílného životního přesvědčení. Hrají Meryl Streepová a Philip Seymour Hoffman.
Délka 104 minut

Vstupné 90 Kč

8:00
Pátek 5. 6. až
Neděle 7. 6.

19:00

19:00

16:00

19:00

F

*)

120

165 190

S 165

P1 *)

50

120

Premiéra akčního ﬁlmu režiséra Masakru motorovou pilou

Pátek třináctého

15

Jason znovu kosí hláškující kluky a prsaté holky. Z nuly na
Délka 98 minut
Vstupné 90 Kč třináct mrtvol za hodinku a půl.
Premiéra akčního ﬁlmu

Rychlí a zběsilí

Od 20:00 hod.
Vstupné 90 Kč

Od 20:00 hod

Úterý 9. 6. a
Středa 10. 6.

Úterý 30. 6.

12

Terminátor Salvation

Filmový klub uvádí premiéru amerického ﬁlmu Rona Howarda

Duel Frost/Nixon
Skvěle natočené dobové drama vám vyrazí dech, ale navnadí vás
hledat skutečné interview s Nixonem na YouTube. Hrají Frank
Langella, Michael Sheen a Kevin Bacon.
Délka 122 minut

12

Pokračování slavného ﬁlmu Rychle a zběsile a opět
Délka 109 minut
Vstupné 90 Kč s Vin Dieselem.
od 20:00 hod

Čtvrtek 11. 6.

Filmový klub uvádí americký ﬁlm

Od 20:00 hod

Nezvaný host

Vstupné 70 Kč

Drama o smutku, přátelství, porozumění a africkém bubnu.
Délka 104 minut

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

Změna programu vyhrazena !

15

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

členové FK 45 Kč Hrají Marian Seldes a Maggie Moore.

Premiéra mysteriózního ﬁlmu Rona Howarda

19:00

10:00, 19:00
10:00

E *)

120

120 30, 130
*) 40

Pátek 12. 6. až Andělé a démoni
Neděle 14. 6. Film podle třetího románu známého beletristy Dana Browna,
Od 20:00 hod. který sleduje osudy univerzitního profesora a uznávaného
Vstupné 90 Kč

135 130

harvardského symbologa Roberta Langdona (Tom Hanks).
Volné pokračování Šifry mistra Leonarda. Délka 140 minut

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

Premiéra pokračování ságy o známých mutantech X-Menech
Úterý 16. 6. a
Středa 17. 6.

19:00

12

X-Men Origins: Wolverine

12

Zatímco tři předchozí ﬁlmy byly zasazeny do nepříliš vzdálené
Od 19:00 hod. budoucnosti, hlavní část nového příběhu se odehrává v 70.
Vstupné 90 Kč letech minulého století. Děj se vrací k počátkům Wolverinovy
hrdinské kariéry.
Délka 107 minut
18.5.2009 11:21:05
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