
S T A L O S E

Městská policie Příbram již také
může použít k záchraně lidského
života defibrilátor. Na snímku
je starosta MVDr. Josef Řihák,
ředitel Oblastní nemocnice Příbram
MUDr. Stanislav Holobrada
a velitelka Městské policie Příbram
JUDr. Jaroslava Vodičková.

Město Příbram a Městská policie
Příbram letos opět uspořádaly
letní sociálně-rehabilitační pobyt
pro děti v RS Věšín.    

Starosta MVDr. Josef Řihák i letos
navštívil ruské studenty, kteří se
v letním táboře učí český jazyk.

Mnohem optimističtěji, než to vypadalo při tvorbě
rozpočtu, skončilo v prvním pololetí letošního roku
hospodaření města Příbrami. 
„I když samozřejmě se ani našemu městu nevyhýbají
důsledky světové hospodářské recese, ukazuje se, že
jsme k přípravě rozpočtu přistoupili velmi
zodpovědně a že město hospodaří dobře. Můžeme si
proto nyní dovolit mírně korigovat tvrdá restriktivní
opatření a tzv. „povolit šrouby“. Chystáme se proto
teď realizovat několik dalších investičních akcí,
se kterými jsme při přípravě rozpočtu na letošní rok
nepočítali,“ říká starosta MVDr. Josef Řihák.
„K 30. červnu 2010 dosáhly příjmy města částky
352 936 655,44 korun, což je 48,67 % upraveného
rozpočtu příjmů na rok 2010. Výdaje města ke stej-
nému datu činily 328 980 703,06 korun, což je 46,25 %
rozpočtu výdajů na rok 2010. Z uvedených čísel
jednoznačně vyplývá, že se nám daří držet hospo-
daření města v přebytku. Přitom máme řádně
vypořádány veškeré platby vůči našim příspěvkovým
organizacím. Město Příbram rovněž řádně platí
všechny faktury a závazky svým dodavatelům,“
doplňuje 1. místostarosta MUDr. Ivan Šedivý,
do jehož kompetence patří i dohled nad hospo-
dařením města.  

Jaké stavby se letos v létě v Příbrami budují? 
MVDr. Josef Řihák: „Největší a rovněž i nejvíce
viditelnou akcí je rekonstrukce ulice Bratří Čapků,
která je součástí realizace Integrovaného plánu
rozvoje města (IPRM) pro Březohorské sídliště.
Tato rozsáhlá oprava nás stojí asi 16 milionů korun
a veškeré práce budou definitivně hotové do začátku
nového školního roku. Důležité je samozřejmě
zdůraznit, že na program IPRM město Příbram
získalo peníze z Evropské unie. A tyto peníze
v celkovém objemu 5,1 milionu eur využívá nejen
město na revitalizaci veřejných prostranství, ale
mohou je získat i majitelé domů a bytů na sídlišti.
Právě nyní do konce srpna běží již čtvrtá výzva,
ve které mohou vlastníci domů žádat o příspěvek
na realizaci projektů na modernizaci až do výše
15 milionů korun.“
MUDr. Ivan Šedivý: „Kromě opravy ulice Bratří
Čapků letos v létě realizujeme dalších šest větších
investičních akcí. Konkrétně v Mateřské škole
Školní 131 v Příbrami VIII za téměř půl milionu
korun pokračuje výroba a montáž plastových
pavlačových stěn. Za dalších 721 tisíc korun zde
bude vyměněn areálový vodovod. V Mateřské škole
Perníková chaloupka se rovněž za půl milionu korun
opravuje střecha. Poněkud dražší oprava střechy
spojená s rekonstrukcí krovu a podlah v půdním
prostoru začala v budově č.p. 105 v Příbrami I.

Tato rekonstrukce nás přijde na téměř 3 miliony Kč.
V Městských jeslích a rehabilitačním stacionáři
Příbram se za více než 300 tisíc korun opravuje
hygienické zařízení ve 2. patře. A v neposlední řadě
v Domě s pečovatelskou službou v ul. Jana Drdy 494
v rámci realizace energetických úspor začala
výstavba zateplení obvodového pláště budovy
a střechy. Tato akce bude stát 2,65 milionu korun
a získali jsme na ni podporu z Operačního programu
Životní prostředí od Evropské unie.“

Se všemi těmito stavbami se letos v rozpočtu
počítalo. A jaké další konkrétní akce chcete ještě
letos realizovat navíc proti původním plánům?
MVDr. Josef Řihák: „Vzhledem ke skutečně velmi
příznivému a efektivnímu hospodaření města
Příbrami v prvním pololetí letošního roku plánu-
jeme vložit peníze v celkovém objemu přibližně
5 milionů korun do oprav chodníků a ulic. Peníze,
které se nám podařilo uspořit, prostě nechceme nyní
“projíst”, ale chceme, aby z nich měli užitek všichni
obyvatelé Příbrami. Chystáme se proto nyní opravit
Březnickou ulici. V minulosti jsme se pokoušeli
získat dotaci na komplexní rekonstrukci této důležité
a velmi frekventované ulice ve městě. Bohužel se
nám to nepovedlo. Nyní, jak si mnozí Příbramští
jistě všimli, probíhá v Březnické ulici rekonstrukce
plynovodu. Využijeme toho, že je ulice rozkopaná
a uzavřená, a ve spolupráci s plynaři tady vybudu-
jeme nový chodník, zábradlí a nový povrch ulice.“
MUDr. Ivan Šedivý: „Chceme udělat nové povrchy
ještě v dalších ulicích a na chodnících ve městě.
Vyzývám tímto občany, aby nám předali své podněty,
kde je situace nejhorší a co konkrétně by chtěli ještě
letos opravit.“

V letošním rozpočtu došlo také ke zkrácení
příspěvků městským organizacím. Uvažujete, že
jim vzhledem k dobrému hospodaření nyní
příspěvek opět navýšíte?
MVDr. Josef Řihák: „Jistě. První korekci již Rada
města Příbram učinila, a to konkrétně tím, že
schválila navýšení neinvestičního příspěvku
na provoz příspěvkové organizaci Městské jesle
a rehabilitační stacionář Příbram o částku 475 tisíc
korun.“
MUDr. Ivan Šedivý: „Tato navýšená částka bude
použita na uhrazení služeb spojených s provozem
příspěvkové organizace, dále na odborné opravy,
doplnění vybavení pro děti a podobně.“

Letos v létě občané Příbrami sledují dramatické
události i v další příspěvkové organizaci města –
ve Sportovních zařízeních města Příbram.
Můžete nám říci, k čemu zde došlo?
MVDr. Josef Řihák: „Opakovaně jsme pana ředitele
SZM Ing. Pikrta upozorňovali na chyby a nedostatky
v řízení. Sportovní zařízení města Příbram neposky-
tovala služby v takové kvalitě a v rozsahu, na jaké
mají občané a návštěvníci Příbrami nárok. Neúnosná
situace je především v Aquaparku, kde lidem
neslouží celá řada prvků. Nefungují tady už hodně
dlouho tobogany, mimo provoz je dětské brouzda-
liště. Hygienici rozhodli i o uzavření vířivek. Byla
zde celá řada dalších nedostatků. Kritizoval jsem
i stav areálu Nový rybník.“
MUDr. Ivan Šedivý: „K nápravě bohužel nedošlo,
a tak radním došla trpělivost a s účinností od 1. srpna
byl Ing. Pavel Pikrt odvolán z funkce ředitele SZM
Příbram. Věřím, že zastupující ředitel se chopí
příležitosti a konečně zjedná v této organizaci
nápravu. Cílem změny, která byla podle mne nutná,
je zajistit, aby naše sportovní zařízení sloužila
občanům v plném rozsahu a bez zbytečných
omezení.“

jk

S L O V O S T A R O S T Y
Vážení spoluobčané.
První polovina let-
ních prázdnin byla,
alespoň pokud jde
o počasí, hodně
horká. A tak řada
z Vás, kteří jste
zůstali ve městě,
určitě zavítala někam
k vodě. Například
do našeho Aqua-
parku nebo na Nový
rybník. 
Podle celé řady
e-mailů a dopisů,
které jsem v po-

slední době dostal, jste ve venkovním bazénu
Aquaparku moc spokojení nebyli. Ne, že by
tam nebyla čistá voda. Ale to je snad také jediné
plus. Jinak to za moc nestálo. Ani já jsem
nebyl spokojen. Když už konečně venkovní
bazén otevřeli, nefungovalo zde občerstvení,
ani hřiště na volejbal. Děti tu neměly k dis-
pozici pískoviště, brouzdaliště, ani houpačky.
Zato tu byly nenatřené lavičky, zákazové
pásky a nejrůznější výkopy. A také se zvýšilo
vstupné. Jako starosta jsem nemohl udělat nic
jiného, než na chyby a nedostatky poukázat.
A když stále nedocházelo k nápravě, rozhodla
městská rada nejprve o snížení vstupného.
A později na můj návrh i o odvolání ředitele
příspěvkové organizace Sportovní zařízení
města Příbram. Věřím, že toto opatření bude
ponaučením pro všechny zaměstnance města.
Všichni máme svoji zodpovědnost vůči Vám
všem – občanům města.
Pojďme ale k příjemnějším událostem, které
se odehrály během uplynulých prázdninových
dnů. Velkým zážitkem pro mnohé z Vás byly
určitě historicky první obnovené farmářské
trhy v našem městě. Příležitosti zakoupit si
výpěstky a výrobky českých zemědělců
využila celá řada z Vás. Byly tu k dostání
mléčné výrobky – jogurty, sýry, dále domácí
pečivo, uzeniny, med, ovoce, zelenina.
Děkuji panu Ing. Michaelu Shrbenému, který
se ujal nelehké úlohy hlavního organizátora.
Věřím, že se tato nová tradice v našem městě
ujme a že se trhy budou co nejdříve opakovat. 
Přeji příbramským farmářským trhům, aby se
staly podobně důležité, vyhledávané a obdi-
vované, jako je Prokopská pouť. O obnovu
tradice slavných poutí na Březových Horách
se v roce 1990 zasloužili bývalí březohorští
havíři, kteří se později sdružili ve Spolku
Prokop. V letošním roce členové zmíněného
spolku uspořádali již 21. ročník Prokopské
pouti. A bylo to stejně pěkné a příjemné
setkání milovníků hornických tradic v našem
městě, jako bylo předchozích dvacet ročníků.
V souvislosti s Prokopskou poutí si dovolím
zastavit se u jedné důležité události, při které
strážníci Městské policie Příbram zachránili
život jednomu našemu spoluobčanovi. Starší
muž během průvodu upadl do bezvědomí.
První pomoc mu poskytli městští strážníci,
kteří při resuscitaci člověka využili nový
přístroj – laický defibrilátor. Toto zařízení,
které umí zachránit lidský život, jsme
strážníkům předali jen pár dnů předtím.
Děkuji zasahujícím strážníkům za skvělou
práci, kterou při převzetí pacienta ocenili
i zdravotničtí záchranáři. Ve světle výše
zmíněné radostné události jsme se ve vedení
města rozhodli, že zakoupíme další tři přístroje.
A zároveň navrhnu zastupitelstvu, aby
schválilo darování jednoho defibrilátoru
Policii ČR. Na zařízení, které umí zachránit
lidský život, nelze litovat vynaložených peněz.
Vážení spoluobčané, přeji Vám hezké prožití
i druhé poloviny prázdnin. Ať jsou Vaše letní
dny stejně hezké jako ty, co jsou již za námi.
Těm, kdo mají to štěstí a mají před sebou
dovolenou, přeji krásné, slunečné dny plné
pohody. 

MVDr. Josef Řihák

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ
Z A I.  P O L O L E T Í J S O U V E L M I D O B R É

Město Příbram vyhlašuje Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 
Integrovaného plánu rozvoje města pro zónu Březohorského sídliště.

Identifikace výzvy 
Operační program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 5.         Národní podpora územního rozvoje 
Oblast intervence: 5.2       Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 
Podporovaná aktivita: 5.2 b)   Regenerace bytových domů 
Číslo výzvy: 4
Celkový finanční objem pro tuto výzvu:     15 000 000,- Kč 
Termíny výzvy:                             Vyhlášení: 14. 7. 2010       Zahájení příjmu žádostí: 19. 7. 2010
Ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2010 do 15:00 hodin. 
Zahájení projektu: od data uvedeného na potvrzení CRR ČR o způsobilosti projektu
Ukončení projektu: do 30. 6. 2015 

Úplné znění výzvy je zveřejněné na www.pribram.eu – Integrovaný plán rozvoje města.

U p o z o r n ě n í
Dne 31. 7. 2010 skončila splatnost
místního poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Občanům, kteří dlužnou částku
neuhradí, může být poplatek
v souladu se zák. č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, navýšen až
na trojnásobek a dlužná částka
bude vymáhána v souladu se zák.
č. 337/1992 Sb., o správě daní
a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů.

FRANTIŠEK
DRTIKOL

FOTOGRAF
GALERIE FRANT IŠKA DRTIKO LA PŘÍBRAM 
VE SPOLUP RÁCI S UMĚLECKOP RŮMYSLOV ÝM MUSEEM V PRAZE

(1 88 3 P ŘÍBRAM – 1 96 1 P R AHA)

STÁLÁ VÝSTAVA VĚNO VANÁ ŽIVO TU 
A DÍLU SVĚTO ZN ÁMÉHO U MĚLCE

OT EVŘENO DENNĚ KROM Ě PONDĚ LÍ OD 9 D O 1 7 H ODIN

OT EVŘENO DENNĚ KROM Ě PONDĚ LÍ O D 9 D O 1 7 H ODIN

Farmářské trhy v Příbrami
se konají v sobotu 

21. 8. a 25. 9. 2010 od 8 h. 
na Dvořákově nábřeží.

www.centrumobora.cz

Zahájení školního roku 1. září
Od 10 do 15 hodin město Příbram
nabídne dětem program v klidové
zóně Hořejší Obora - divadlo,
soutěže, hasičská technika, jízda
na člunu, výcvik služ. psů apod.

Multifest Hořejší Obora 2010
16 h   D. Patrasová:JůliDáda show
17,45 h   RED HOT CHILLI         

PEPERS-revival
20 h       Hudební projekt: 
M. Pavlíček, B. Basiková, V. Čok,
T. Hájíček, R. Dragoun + band
22 h. Ohňostrojová show
(změna programu vyhrazena)



PŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
LUDVÍK Z GUTŠTEJNA

ZÁSTAVNÍ PÁN PŘÍBRAMĚ
? - 1542

Dalším v pořadí ze zástavních pánů našeho města
v pohnutém 16. století byl Ludvík z Gutštejna. Příbramské
panství získal po krátké vládě Jeronýma Šlika v roce 1541
a ani on se z vlastnictví dlouho netěšil. Zemřel totiž již
v roce následujícím. Jeho prostřednictvím se Příbram
vrátila do přímého držení západočeského rodu Gutštejnů,
se kterými byla příbuzensky spojena většina zástavních
majitelů mezi roky 1421-1579. Ludvík z Gutštejna svým
životem kráčel ve šlépějích svého praděda (a též majitele
Příbramě) Kryštofa, o kterém jsme psali v jednom z před-
chozích dílů. Byl rovněž prchlivé povahy a svůj život
skončil za pohnutých událostí, byl v Praze zabit Janem
Firšicem z Nadbína.
Rod Gutštejnů je zajímavý i tím, že užíval v českých
zemích neobvyklého titulu hraběte, který tehdy nebyl u nás
udělován. Původně se jím označovali říšští královští
úředníci, od 9. století se jím titulovali dědiční majitelé
svobodných hrabství ve Svaté říši římské, v podstatě
vladaři drobných teritoriálních útvarů v přímé podřízenosti
římského krále. Variantou titulu hrabě je např. markrabě –
vládce markrabství (původně pohraniční marky), což se
v našich podmínkách týkalo Moravy, povýšené
na markrabství v roce 1182. V roce 1459 Jiří z Poděbrad
vyčlenil z Čech pro své syny Kladské hrabství, a započal
tak proces oddělení Kladska od našich zemí, završený
ztrátou Slezska v roce 1742 ve válkách o rakouské
dědictví. Jinak se titul hrabě vyskytoval v Čechách
původně pouze u cizinců, později se jím mohli honosit
i někteří čeští šlechtici, jejichž rody pocházely z ciziny
nebo jej v cizině získaly, vždy se ale musel vztahovat
k nějakému územnímu útvaru. Do českého práva byl
zaveden až Obnoveným zřízením zemským v roce 1627,
již bez vztahu ke konkrétnímu území. V Ludvíkově době
hraběcí titul používali Šlikové, páni z Hardeka a páni
z Plavna, ale to vše byly rody původně cizí. Pouze Gutštej-
nové byli ryze českého původu a svůj titul získali díky
držbě bavorského panství Flosburk (Flossenbürg), dnes
nechvalně známého kvůli koncentračnímu táboru z dob
nacionálního socializmu. 
Ludvík z Gutštejna se též nechvalně zapsal i do české
historie. V jeho pražském domě na Malé Straně zvaném
Bašta vypukl požár, který se díky tomu, že tehdy bylo
mimořádně horké a suché léto, rychle šířil do okolí. Pán
domu nebyl přítomen a služebnictvo zpočátku nechtělo
pustit dovnitř cizí lidi, kteří chtěli pomáhat hasit. Proto
vyhořela ze dvou třetin Malá Strana, postiženy byly
i Hradčany a Pražský hrad. Zde shořely i Zemské desky,
ve kterých byla zaznamenána od 13. století evidence
veškerého svobodného majetku (krále, šlechty a církve),
tedy v podstatě dějiny naší země. Nepřímo tak Ludvík
z Gutštejna může za mnoho otazníků v našich dějinách. 
V Příbrami v době Jeronýma Šlika i Ludvíka z Gutštejna
existovalo formální dvojvládí, jelikož na polovinu panství
uplatnil soudní nárok Jan Pešík z Komárova. Jednalo se
o onu polovinu, kterou získal Jan z Vitence od Jindřicha
Pešíka v roce 1525. Jan Pešík po několikaletém sporu soud
v roce 1542 vyhrál, ale jelikož Jan z Vitence v té době již
Příbram nevlastnil, bylo mu toto soudní vítězství k ničemu,
fakticky nezískal nic. Krátká Ludvíkova vláda se
do příbramských dějin přímo nijak nezapsala.

Daniel Doležal

4. 8. 1680
císař Leopold I. obnovil
Příbrami dosavadní privilegia.

8. 8. 1900
vznikl požár na dole Lill
v Příbrami.

8. 8. 1525
Jindřich Pešík z Komárova,
zástavní pán města, udělil
zdejším horníkům četné
svobody a další práva.

18. 8. 1860
byl slavně vysvěcen nový
prapor sboru ostrostřelců
za účasti široké veřejnosti.

18. 8. 2000
byla po stěhování slavnostně
otevřena březohorská poboč-
ka Knihovny Jana Drdy.

21. 8. 1650
svatohorští jezuité požádali
císaře o patronát nad příbram-

ským kostelem sv. Jakuba,
ale žádosti nebylo vyhověno.

23. 8. 1960
byla zahájena demolice jedno-
ho z nejstarších příbramských
domů - středověké Staré rychty
na náměstí T. G. Masaryka.
Dnes zde stojí bývalý Okresní
výbor KSČ.

25. 8. 1955
Svobodné slovo informovalo
své čtenáře o záplavě
bělásků zelných na polích
Příbramska, kde způsobili
zemědělcům velké škody.

27. 8. 1850
se konaly první obecní volby
na Březových Horách. Prvním
starostou se stal Josef Čáka.

29. 8. 1910
se stal JUDr. Jan Klička
ředitelem Městské spořitelny
Příbramské.

Daniel Doležal

S R P N O V É K A L E N D Á R I U M

I n f o r m a c e  z  r a d n i c e
Revitalizace veřejné zeleně
Město Příbram obdrželo rozhodnutí o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí (SFŽP) na akci „Revitalizace veřejné
zeleně ve městě Příbram – 2. etapa“. Celkové výdaje na projekt
činí 6,6 milionu korun. Z toho celkové způsobilé výdaje projektu
činí 6,46 milionu korun. Dotace dosahuje 90 % celkových
způsobilých výdajů. Zbylé náklady tvoří vlastní zdroje žadatele,
tj. města Příbrami.
„Cílem projektu, na který jsme získali dotaci, je úprava, ošetření
a výsadba zeleně v následujících lokalitách: břehy Příbramského
potoka v úseku od Flusárny až na konec rekreačního areálu
Nového rybníka, okolí Hořejší Obory, okolí Dolejší Obory
a ulice Podskalí, Svatohorská alej od Mixovy ulice až k bazilice
a Milínská ulice. Věřím, že peníze z fondu, které jsme dostali,
pomohou významně zlepšit životní prostředí v našem městě,“ řekl
starosta MVDr. Josef Řihák.

Zpoplatnění výherních videoterminálů
Rada města Příbrami doporučuje zastupitelstvu schválit vydání
Obecně závazné vyhlášky č. 2/2010, o místním poplatku
za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní
zařízení povolené Ministerstvem financí. Pokud zastupitelé
novou vyhlášku schválí, změní a doplní tím nyní platnou obecně
závaznou vyhlášku města Příbrami č. 24/2003 ze dne
19. listopadu 2003, o místním poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj. „Zákon č. 183/2010 Sb., ze dne 18. května 2010,
kterým byl novelizován zákon č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nyní městům umožňuje
zpoplatnit nejen provozovaný výherní hrací přístroj, ale také jiné
technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle
jiného právního předpisu. Konkrétně jde o tzv. videoterminály,
jejichž provoz povoluje Ministerstvo financí ČR v souladu
se zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných
hrách,“ vysvětlil starosta MVDr. Josef Řihák. 
Město Příbram má platnou obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj. Podle této
vyhlášky činí sazba poplatku v Příbrami 5 000,- Kč na tři měsíce,
což je nejvíce, kolik příslušný zákon městům povoluje. 
„Dle sdělení Finančního úřadu Příbram je na území města
Příbram přibližně 230 technických herních zařízení povolených
Ministerstvem financí (tzv. videoterminálů) asi u 70 provozo-
vatelů,“ doplnil starosta MVDr. Josef Řihák. 
Zastupitelé města Příbrami by o nové vyhlášce měli rozhodovat
ještě letos v září.

Nábytek do zasedacích sálů
Rada města Příbrami neschválila zhotovitele zakázky „Vybavení
zasedacích sálů nábytkem v objektu bývalého ředitelství
Rudných dolů Příbram. Zároveň rada pověřila odbor investiční
výstavby zrušením výběrového řízení a vypsáním nového.
„Chceme sály vybavit skutečně funkčním a přitom dostatečně
reprezentativním nábytkem. Nabídka, která vzešla z výběrového
řízení, podle našeho názoru tyto požadavky nesplnila,“ vysvětlil
starosta MVDr. Josef Řihák.

Nižší nájem pro Charitu
Rada města Příbrami schválila na základě žádosti Farní charitě
Příbram nájem v nebytových prostorách v Příbrami I, nám. T. G.
Masaryka 1, z původních 800,- Kč na částku 400,- Kč/m
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„Farní charita dělá velmi záslužnou činnost především pro staré
a nemocné obyvatele Příbrami. Snížení nájmu je proto na místě,“
řekl starosta MVDr. Josef Řihák.

Nový defibrilátor pro strážníky
Strážníci Městské policie Příbram mají k dispozici přístroj, který
může zachránit život mnoha lidem. V rámci projektu „Dejte
srdci šanci“, do kterého se přihlásilo i město Příbram, je
výjezdový vůz hlídky Městské policie Příbram vybaven
mobilním defibrilačním přístrojem AED HeartStart FRx Philips,
který slouží jako velmi dobrý pomocník k poskytnutí první
pomoci při náhlé akutní srdeční příhodě. 
Automatizovaný externí defibrilátor HeartStart FRx Philips je
přístroj určený pro široké použití jak ve zdravotnických, tak
i nezdravotnických zařízeních. AED byl vytvořen jako velmi
účinný přístroj, který se stal součástí postupů při poskytování
první pomoci, a to i pro laiky. Přístroj je vybaven hlasovou
nápovědou a grafikou v českém jazyce, která vede zachránce
v průběhu celého poskytování první pomoci. 
Náhlá zástava srdce může postihnout kohokoliv, kdekoliv
a kdykoliv a často se tak stane bez jakéhokoliv varování.
Na náhlou zástavu srdce přitom existuje jasný a velmi účinný
recept – včasná defibrilace. Přesto náhlou zástavu srdce přežije
méně než 5 % postižených, a to především proto, že se k nim
pomoc v podobě defibrilátoru nedostane včas. Má-li být naděje
na záchranu života postižené osoby zachována, musí jí být
defibrilace poskytnuta během několika minut. 
Srdeční infarkt se v dnešní době stal jednou z hlavních příčin
úmrtí člověka. Jedním z hlavních faktorů, na kterém závisí
přežití postiženého, je faktor časový, neboť při fibrilaci komor
dochází ke snížení naděje na záchranu každou minutou až
o 10 %. Ačkoliv povinností posádky záchranné služby je dojet
na místo příhody do 15 minut a na některých místech jsou
doslova časovými rekordmany, přesto se zbytečně snižuje
naděje na přežití. A co by stačilo k tomu, aby se pravděpodobnost

přežití po srdeční události zvýšila? Vybavit místa s větším
výskytem lidí, jako jsou stadiony, letiště, supermarkety i centra
měst automatickými defibrilátory. Pořízení přístroje přišlo
na 50 tisíc korun.
„Naši strážníci jsou mnohdy jedni z prvních u případů, kdy je
nutné lidem poskytnout první pomoc. Velmi často přijíždějí
na místo události až o pět minut dříve než záchranáři či hasiči.
Lidé si prostě zvykli, že při závažných případech nejprve volají
na tísňovou linku 156 – „městské policie“ a až pak na linky
dalších složek Integrovaného záchranného systému. 
I proto jsme se k projektu „Dejte srdci šanci“ rádi připojili.
Vím, že o životě a smrti člověka často rozhodují vteřiny. Věřím,
že nový přístroj ve vybavení městské policie pomůže řadě lidí
k záchraně života. Tato investice se vyplatí i za cenu jediného
zachráněného života“ uvedl starosta MVDr. Josef Řihák.
Nový přístroj budou moci používat všichni příbramští městští
strážníci. „Současně s pořízením přístroje prošli všichni naši
strážníci školením a praktickým cvičením v poskytování první
pomoci. Důležité rovněž je, že defibrilátor v naší výbavě je plně
kompatibilní s profesionálními přístroji ve výbavě zdravot-
nických záchranářů. To znamená, že lékař záchranné služby,
který si od nás po příjezdu přebírá zachraňovaného pacienta, je
z přístroje přesně informován o průběhu resuscitace, a získává
tak důležité podklady pro další následnou péči,“ řekla velitelka
Městské policie Příbram JUDr. Jaroslava Vodičková.   

Vyšší příjmy za I. pololetí
„Hospodaření města Příbram za I. pololetí letošního roku,
respektive daňové příjmy jsou na 106 % skutečnosti loňského
roku. Z toho vyplývá, že se daňové příjmy zlepšují. V rozpočtu
jsme byli skutečně velice opatrní, protože nebylo jasné, zda se
v České republice daňové příjmy po finanční krizi zvednou.
Největší nárůst je v oblasti DPH, což koresponduje s rozhod-
nutím vlády a změnou daně z 19 % na 20 % a zvýšením DPH
u alkoholu, benzinu a tabákových výrobků,“ uvedl správce
rozpočtu města Příbram 1. místostarosta MUDr. Ivan Šedivý
a pokračoval: „Čili oproti předpokladům v rozpočtu máme v tuto
chvíli vyšší daňový výnos zhruba asi o deset milionů korun.
Myslíme si tedy, že to v letošním roce bude velmi dobré a to dává
i předpoklad pro dobré hospodaření nově zvoleným zastupitelům.
Daňový nárůst byl především ve výběru daně z nemovitosti, kde
stoupla vybraná částka o čtyři miliony korun, vzhledem
k navýšení danému vládním opatřením. Pokles je u daně z příjmu
fyzických osob, kde je částka zhruba na pětadvaceti procentech
loňského stavu. Příjem u daně právnických osob zůstává na stejné
úrovni. V tuto chvíli jednotlivé odbory a organizace provádějí své
rozbory hospodaření za 1. pololetí tohoto roku. My se tímto
tématem budeme zabývat na začátku srpna, kdy s jednotlivými
odbory a organizacemi provedeme podrobný rozbor a zprávu
o výsledku předáme Radě města a následně i Zastupitelstvu
města Příbram. Pak bude jasně vidět, která organizace hospo-
daří dobře či špatně, a kde bude nutné posílit nebo naopak snížit
jejich rozpočet,“ dokončil MUDr. Ivan Šedivý.

S Policií ČR o pozemcích
Podle informace místostarosty Ivana Šedivého proběhlo jednání
se zástupci Policie České republiky ohledně nového vjezdu
do areálu Policie ČR na Zdaboři. Vjezd by měl vzniknout mezi
areálem bývalého ZÚNZ a Policií ČR. „Dále jednáme o pozem-
cích, které jsou v místech tří domů získaných od Armády ČR
(poblíž TESCO). Jsme v jednání s tím, že k vybudování nového
vjezdu by pravděpodobně došlo za finanční prostředky města
a ve stejné hodnotě bychom směnili pozemky u těchto bytových
domů. K tomu je zapotřebí nejen povolení Policie ČR, ale i Mini-
sterstva financí ČR. Je to ale schůdná cesta, kterou jsme si již
dříve vyzkoušeli a problém řešili podobným způsobem. Vše
pochopitelně ještě musí projednat i Rada města a Zastupitelstvo
města Příbram.“

Jednání správní rady 
Místostarosta Ivan Šedivý se pravidelně zúčastňuje jednání
správní rady Svazku obcí pro vodovody a kanalizace. „Naším
tématem je hlavně kvalita pitné vody pro město a obce sdružené
ve svazku. V letošním roce je kvalita vody na dobré úrovni i přes
velice horké léto. I zásoby vody jsou na dobré úrovni a v daleko
menší míře využíváme vodu z náhradních zdrojů (vltavskou).
Jinak ve svazku probíhají i některé investiční akce. Příkladem
může být například stavba čističky odpadních vod v obci Dubno
a zabýváme se i rekonstrukcemi a opravami zařízení k dodávce
pitné vody. Například nyní se dokončuje přečerpávací stanice
v Jablonné. To je hodně významný prvek, který jednak uspoří
hodně elektrické energie a také toto zařízení má daleko větší
spolehlivost než předchozí čerpadlo,“ uvedl Ivan Šedivý.

Signalizační zařízení u přechodu
Místostarosta Ivan Šedivý informoval o dalším jednání s Českými
drahami ohledně možného vybudování signalizačního zařízení
u nově vybudovaného přechodu pro pěší u Junioru. 
„Akceptujeme, že je poměrně hodně stížností a připomínek
k houkání vlaků a snažíme se ve spolupráci s Českými drahami
a jejich složkami najít řešení. Nyní jsme již ve fázi určité studie
a jdeme až k projektové přípravě. Následně bude proveden
finanční rozpočet a pak budeme dál jednat o tom, kdo, co a jak
bude financovat. Řešením by mělo být zvukové signalizační
zařízení, tedy zvonky a světla.“

jk, as







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

Dne 22. 6. v 23.50 hod. kontaktovala telefonicky
služebnu MP Příbram obsluha z restaurace v Příbrami IV
a oznámila, že se v provozovně zdržuje osoba, která
odmítá zaplatit útratu. Na místo ihned vyjela hlídka
MP. Po příjezdu kontaktovala servírku a tato jim
označila hosta sedícího u baru s tím, že jí dotyčný
dluží 1 038,- Kč. Hlídka jmenovaného vyzvala
k předložení dokladů. Muž však u sebe žádný průkaz
totožnosti neměl, ale sdělil strážníkům své jméno
a adresu. Hlídka poté muže vyzvala, aby ji následoval
na Obvodní oddělení Policie ČR v Příbrami, kde
následně zjistila, že uvedené osobní údaje nejsou
pravdivé. Prostřednictvím operačního důstojníka
Policie ČR bylo následně zjištěno, že se jedná o muže
ve věku 63 let. Na dotaz strážníků dále jmenovaný
uvedl, že je ochoten uhradit dlužnou útratu, ale pouze
za to, co sám zkonzumoval, tedy obnos ve výši 650,- Kč.
Sdělil, že servírka údajně pila na jeho účet bez jeho
vědomí, a proto odmítá uhradit částku 1 038,- Kč.
K tomu servírka uvedla, že ji shora jmenovaný sám
pozval s tím, že vše zaplatí. Oba účastníci konfliktu se
nakonec domluvili na tom, že host uhradí částku
650,- Kč, kterou má v současnosti u sebe, a zbytek
dluhu uhradí následující den. 
Dne 29. 6. v 19.25 hod. oznámil na tísňovou linku
MP č. 156 muž, že na železničním přechodu u Junior
klubu je mladík, který chce pravděpodobně spáchat
sebevraždu. Strážníci na místě uviděli, že přímo
na železničním přechodu sedí mladý muž. Odvedli ho
z kolejiště a následným ztotožněním zjistili, že se
jedná o 18letého mladíka. Ten na dotaz hlídky uvedl,
že měl v úmyslu nechat se přejet vlakem, protože se
s ním rozešla jeho dívka. Strážníci přivolali na místo
rovněž Záchrannou zdravotnickou službu a hlídku
Policie ČR a předali jim mladíka do jejich péče.
Dne 8. 7. v 11.00 hod. oznámil na tísňovou linku č. 156
muž, že v obci Orlov vylil někdo do vodní nádržky
fermež či jinou chemikálii a skvrna se dále šíří
potůčkem do celé obce. Hlídka na místě zjistila, že se
oznámení zakládá na pravdě, přivolala neprodleně
hasiče a zároveň celou věc nahlásila pracovníkovi
z Odboru životního prostředí MěÚ Příbram. Strážníci
na místě setrvali až do příjezdu hasičů. Poté celou

záležitost předali veliteli zásahu.
Dne 11. 7. v 17.05 hod. oznámila telefonicky na slu-
žebnu žena, že v areálu Nového rybníka došlo
k vloupání do vozidla a několik lidí se snaží pachatele
chytit. Na místo ihned vyjela hlídka MP. Po příjezdu
strážníky kontaktovala oznamovatelka, která uvedla,
že pachatel se nachází v zadní části areálu a pronásle-
duje ho skupina mužů. V těchto místech následně
hlídka MP potkala policistu v civilu. Ten celý incident
viděl a zadržel pachatele. Strážníci zadrženou osobu
odvedli na příjezdovou komunikaci vedoucí k Fialovu
rybníku, kde stálo vozidlo tov. zn. Škoda Fabia,
u něhož bylo rozbité přední pravé okno a věci z něj
byly rozházené okolo. Zde se také zdržoval třicetiletý
majitel uvedeného automobilu a tento v zadrženém
muži poznal osobu, která mu vozidlo poškodila. Pro-
tože na základě zjištěných skutečností dospěli strážníci
k závěru, že v uvedené věci se jedná o podezření
ze spáchání trestného činu, přivolali hlídku Policie
ČR, která si celý případ převzala. 
Dne 15. 7. v 04.40 hod. oznámil telefonicky řidič
autobusu, že se v okolí kruhového objezdu směrem
do Plzeňské ulice pohybuje na silnici ovce. Na místo
ihned vyjely dvě dvoučlenné hlídky MP, kterým se
podařilo zahnat ovci do areálu zahradnictví Petunia.
Tam ji strážníci odchytili a naložili do služebního
vozu. Stálá služba MP poté uvědomila Domov fauny
v Hrachově, kde jim zaměstnanec uvedeného zařízení
přislíbil, že si zvíře převezmou.
Dne 18. 7. v 21.46 hod. oznámila na tísňovou linku
156 žena, že na Komenského náměstí leží na zemi
muž v červené bundě. Strážníci zde nalezli v místech
u dětského hřiště osobu, která ležela obličejem k zemi,
a bylo patrné, že je pod vlivem alkoholu. Ztotožněním
uvedené osoby strážníci zjistili, že se jedná o muže
ve věku 54 let. Dotyčný nebyl v důsledku své pod-
napilosti schopen samostatného pohybu. Hlídka proto
přivolala záchrannou zdravotnickou službu. Ta muže
odvezla do Oblastní nemocnice Příbram. Po vyšetření
rozhodla lékařka o jeho umístění do protialkoholní
záchytné stanice, kam ho strážníci převezli. 

JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY 2010
Zprávy z jednání pracovní skupiny prevence kriminality
Poslední červnový den se konalo další jednání pracovní skupiny prevence kriminality.
Členové pracovní skupiny během této schůzky obdrželi informace o stavu jednotlivých
projektů, které jsou součástí Městského programu prevence kriminality na rok 2010
a jejichž realizace v letošním roce probíhá. 
Mimo jiné se účastníci jednání mohli také dozvědět, že 14. června došlo na městském
úřadu k otevření Poradny pro oběti trestné činnosti a poskytující odborné sociální
poradenství. Tuto službu se rozhodlo město Příbram poskytovat občanům zdarma samo,
jelikož v Příbrami a jeho blízkém okolí se nenašla žádná nestátní nezisková organizace,
která by byla pro provozování této činnosti vhodná. 
Vzhledem k početné návštěvnosti školních hřišť o loňských prázdninách bylo rozhod-
nuto o jejich opětovném otevření i letos. Hřiště budou otevřena od 1. 7. do 29. 8. 2010
v době od 10 do 18 hod. Jedná se o sportovní hřiště u Základní školy v Jiráskových
sadech, dvě sportoviště sloužící Základní škole Březové Hory (hřiště na Březových
Horách a hřiště v ulici Bratří Čapků) a travnaté atletické hřiště u Základní školy ve Škol-
ní ulici. 
Rovněž se v průběhu letních prázdnin uskuteční fotbalové tréninky na hřišti 1.FK
Příbram jako součást projektu prevence kriminality „Šance pro každého“. Tréninky jsou
určeny pro chlapce i dívky ve věku 10 – 16 let a proběhnou pro děti zdarma 6., 20.
a 27. srpna od 14 hodin.
Dalším bodem programu byla informace o realizaci projektu „Prázdniny v písku aneb
letní turnaje v plážovém fotbale“. V rámci tohoto projektu prevence kriminality bude
město Příbram společně s fotbalovým klubem SK Spartak Příbram pořádat během
letošních prázdnin 3 fotbalové turnaje v plážovém fotbale pro děti a mládež ve věku
10 – 18 let. Turnaje se uskuteční 12. srpna a 26. srpna. Jednotlivé turnaje budou rozděle-
ny do tří věkových kategorií. Účast všech hráčů a týmů je zcela zdarma. 
Část jednání byla také věnována Nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež „Bedna“
(dále jen NZDM „Bedna“), které bude v rámci dotace z MV ČR určené na prevenci
kriminality dovybaveno. Zástupkyně občanského sdružení PONTON, které NZDM
„Bedna“ v Příbrami provozuje, sdělila, že začátkem června letošního roku proběhl
v NZDM další Den otevřených dveří, jehož cílem bylo seznámit rodiče s tím, kde jejich
děti tráví volný čas, avšak účast rodičů byla velmi nízká. Jinak je ovšem návštěvnost dětí
v klubu více než dobrá a PONTON, o. s., uvažuje o rozšíření poskytovaných sociálních
služeb na nižší věkovou skupinu, než je 11 - 20 let. Zástupci města při této příležitosti
také upozornili na skutečnost, že se vyskytla řada stížností na návštěvníky NZDM
Bedna, kteří svým hlučným chováním ruší nájemníky okolních domů. Bylo doporučeno
pracovníkům NZDM věnovat tomuto problému zvýšenou pozornost a zajistit, aby se
jejich klienti chovali tak, aby nevznikly důvody k dalším stížnostem na provoz klubu.
Na závěr promluvil pan Jiří Podlaha, člen občanského sdružení Veteránů Policie, který
se uvedeného jednání zúčastnil jako host, a upozornil na nadcházející akci občanského
sdružení Veteránů Policie ČR. Týká se slavnostního odhalení pomníku Vojtěcha Kubína,
příbramského občana, který byl v roce 1920 zastřelen na Ukrajině. Tato vzpomínková
akce se uskuteční dne 27. října 2010 u příležitosti 90. výročí jeho úmrtí.

V červenci se uskutečnil městský tábor
I v letošním roce uspořádalo město Příbram (městská policie) letní sociálně-rehabilitační
pobyt pro děti. Tento letní sociálně-rehabilitační pobyt (dále jen tábor) se uskutečnil
v rámci stejnojmenného projektu prevence kriminality, který je součástí Městského
programu prevence kriminality na rok 2010. Tábora se zúčastnilo 19 dětí. Všichni
účastníci jsou klienty SVP a většina dětí je zapojena do celoročního projektu „Provázení“. 
Tábor se uskutečnil se od 1. do 11. července v Rekreačním středisku Věšín. 
Vedle běžných táborových aktivit absolvovaly děti i specificky zaměřené programy
(psychosociální výcvik, expresivní terapie apod.). Tyto programy bezprostředně nava-
zovaly na předchozí cílenou práci s těmito dětmi v SVP.
Dále se organizátorům z městské policie podařilo zajistit i 5 doprovodných akcí. Hned
druhý den po příjezdu do rekreačního střediska strávily děti dopoledne lukostřelbou, což
je velmi zaujalo. I následující den měly děti velmi nabitý program. Dopoledne proběhly
v areálu ukázky práce záchranářských psů, které předvedli členové Záchranné brigády
kynologů Středočeského kraje. Hned po obědě děti na táboře navštívili dobrovolní hasiči
z Příbrami I, kteří děti seznámili s požární technikou. Dále se v průběhu tábora
uskutečnila beseda s příslušníky Policie ČR a strážníky Městské policie Příbram. Besedy
se zúčastnil i policista z pořádkové jednotky, který na závěr dětem ukázal výstroj
a výzbroj používanou ve službě pořádkovou policií. Děti si jednotlivé pomůcky mohly
osobně vyzkoušet a až na výjimky toho využily.
Na závěr tábora se na děti přijeli podívat zástupci 1.FK Příbram - marketingový ředitel
Petr Větrovský společně s jednou z opor prvoligového mužstva Stanislavem Nohýnkem.
Nejprve zde proběhla beseda v rámci projektu „Fotbal proti zločinu“, které se zúčastnil
také manažer prevence kriminality JUDr. Milan Fára z Městské policie Příbram. Potom
byla krátká autogramiáda a následně pan Větrovský s panem Nohýnkem předali jako
zástupci sponzora dětem drobné dárky.  
Tábor byl veden pětičlenným týmem osob, v čele s Mgr. Apeltauerovou, které tábor
pro obdobnou skupinu dětí realizovaly úspěšně již v roce 2009. Za velmi kvalitně
odvedenou práci i v letošním roce bych jim tímto chtěl poděkovat. 
Část finančních prostředků za pobyt dětí na táboře byla hrazena z dotace Ministerstva
vnitra ČR (50 000,- Kč), část z finančního rozpočtu města Příbram (52 000,- Kč).
Celkovou částkou 15 200,- Kč přispěli rodiče dětí (za 1 dítě 800,- Kč). Finanční dar
na realizaci tábora ve výši 6 000,- Kč poskytl také jediný sponzor tábora 1.FK Příbram. 
Závěrem musím konstatovat, že jsem rád, že se nám podařilo pro děti připravit takto
bohatý a zajímavý program a že se dětem pobyt líbil, o čemž svědčí i to, že se již
v průběhu tábora ptaly, zda budeme obdobný tábor pořádat i v příštím roce, že by se ho
rády zúčastnily.

MVDr. Josef Řihák
předseda pracovní skupiny prevence kriminalityPříbramští občánci narození v červnu a červenci

Bezpečně do školy - informace pro rodiče
Máme před sebou skoro celou druhou polovinu prázd-
nin, ale začátek nového školního roku se neúprosně
blíží. A tak rodiče opět začínají nakupovat svým dětem
věci do školy. Při nákupu školních tašek a batohů, ale
i o oblečení na cestu do školy, by si měli uvědomit, že
mají v současnosti možnost nakupovat i věci, které mají
reflexní prvky nebo jsou v reflexních barvách. 
Statistiky dokládají, že chodci jsou účastníky dopravních
nehod za snížené viditelnosti až v 70 % případů. V těchto
situacích jsou ohroženy především děti. Bývají často
méně soustředěné a nedokážou ještě dobře odhadovat
a předvídat dění v silničním provozu. 
O to je důležitější, aby byly na silnici co nejlépe vidět.
Světlé oblečení, školní brašna a boty s reflexními
doplňky učiní jejich každodenní cestu do školy i ze
školy, případně na sportovní trénink či do kroužku,
bezpečnější. Malé dítě, ještě navíc v tmavém oblečení, je
pro řidiče špatně viditelné. Zejména v zimních měsících,
kdy se brzy stmívá a často je zataženo i přes den, ztěžuje
tato skutečnost situaci především řidičům, kteří mnohdy
zahlédnou chodce v silničním provozu až v poslední
chvíli a v důsledku toho dochází k dopravním nehodám
a zraněním chodců. Proto by rodiče na tyto věci měli
myslet již v předstihu a vybírat takové oblečení
a doplňky, které obsahuje reflexní materiály anebo je
z nich vyrobeno.
Před začátkem školního roku je vhodné, aby si rodiče
s mladšími školáky (především prvňáky či dětmi
z prvního stupně, které změnily školu) prošli celou trasu
do školy, ukázali jim bezpečná místa pro přecházení

a vysvětlili dítěti zásady bezpečného přecházení,
a to zejména:
- najít bezpečné místo k přecházení (tj. tam, kde má
dostatečný rozhled a je tam vyznačený přechod
pro chodce),
- vždy se zastavit, rozhlédnout na obě strany, rychle, ale
nikoli zbrkle přejít, 
- nikdy nepřecházet mezi zaparkovanými vozidly.
Vhodné je, aby rodiče doprovázeli tyto děti na cestě
do školy raději několik dnů, aby získali jistotu, že se dítě
v dopravním prostředí pohybuje bezpečně. 
Pokud rodiče přepravují dítě do školy v osobním automo-
bilu, mělo by být vždy připoutáno v dětské autosedačce.
V případě dopravní nehody často autosedačka dítěti
zachrání život. V této souvislosti je zajímavé, že
ve většině motoristicky vyspělých zemí je propagováno,
aby rodiče do školy děti nevozili v osobních automo-
bilech; doporučováno je používání veřejné hromadné
dopravy, pěší chůze. Použití osobního automobilu
komplikuje dopravní situaci u škol, kdy zaparkovaná
vozidla často tvoří překážku komplikující například
přechod ostatních dětí přes silnici v blízkosti školy.
Závěrem bych chtěl připomenout, že k bezpečné cestě
dítěte do školy také může výrazně přispět využívání
speciálních městských školních autobusů. V minulém
školním roce tato velmi využívána služba bude k dis-
pozici příbramským školákům i ve školním roce
2010/2011. Jízdní řád školního autobusu, v kterém
na pořádek a bezpečnost dohlíží strážníci Městské
policie Příbram, je uveden na webových stránkách
města (v sekci Doprava – Školní autobus).

JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

Začaly prázdniny, tak jsem se chtěla zeptat, jak hodně se s dětmi
učit o prázdninách, když neměly dobré vysvědčení? Já osobně se
těším, že si od školy odpočinu, snad více než děti.
Děkuji za otázku, která je teď velmi aktuální. Děti, ale i my rodiče,
si odpočinek zasloužíme.
Zda se s dětmi učit i o prázdninách, záleží na věku a znalostech dětí.
Jestliže dítě nemá problémy s učením, tak to není potřeba nějak
přehánět, i když malé opakování není nikdy na škodu. Určitě by děti

o prázdninách měly sáhnout po nějaké knize, něco spočítat i napsat. Hlavně ty menší, které
ještě nemají dobře zažitá písmenka a mohly by je přes prázdniny zapomenout. Koncem
srpna pak trochu, podle potřeby, přípravu zintenzivnit.
Jiná práce je s dětmi, které nějaké problémy mají. V tom případě jsou prázdniny velice
výhodné k tomu, aby se dohnalo a zopakovalo potřebné učivo dřív, než děti nastoupí
do dalšího ročníku a přibude jim řada nových věcí ke zvládání. Například má-li dítě ve druhé
třídě potíže se čtením a psaním a ve třetí třídě mu k tomu ještě přibudou vyjmenovaná slova,
slovní úlohy v matematice a další nové předměty, problémy se začínají hromadit a stávají se
nezvladatelnými. Takové nahromadění problémů vede k tomu, že dítě nerado chodí do školy
a mohou se u něj projevit i různé zdravotní problémy jako bolesti břicha, hlavy... To může
potkat i velmi šikovné dítě! Jaký má pak handicap při uplatnění v budoucnosti, není potřeba
zdůrazňovat.
V poslední době je mezi našimi klienty velké množství dětí z druhého stupně ZŠ, které
nemají zvládnuté učivo z prvního stupně. S takovým dítětem se pak i ve škole hodně těžko
pracuje, protože novou látku neumí dosadit do souvislostí, takže jen sedí ve škole a neví,
o co jde. Je z toho nešťastné a i přes domácí přípravu se výsledky moc nedostavují. 
Doučuje se u Vás v BASICu i o prázdninách?
Ano, i letos nabízíme prázdninové doučování. Stačí, když se objednáte na úvodní pohovor.
Při něm zjistíme u dítěte jeho největší problém v učení a přístupu k němu. Po tomto zjištění
Vám řekneme, co by bylo možné s tím udělat. Bereme v úvahu fakt, že každý je jiný, má
nadání na jinou věc a potřebuje jinou dobu na pochopení, vstřebání a zažití nových poznatků.
Na základě výsledků testů vypracujeme individuální program doučování. Pak už záleží jen
na Vašem rozhodnutí.
Prázdninové doučování je dobré také z toho hlediska, že dítě není zatěžováno novou látkou
ve škole, a tudíž se může plně věnovat tomu, co mu dělá problém. Doučování je mimo jiné
i zábavné. Děti se na něj těší, protože některé se doma nudí a v BASICu se nejen inteligentně
zabaví, ale jsou připravenější na nový školní rok. O prázdninách, mimo jiné, nabízíme
přípravu na opravné zkoušky.
Na otázky nám odpovídala Gabriela Němečková, ředitelka Studijního centra BASIC.
Studijní centrum BASIC Příbram, Palackého 151, Příbram, tel.: 603 512 189

www.basic.cz



F O T O K R O N I K A

Letošní největší investiční akcí je rekonstrukce ulice Bratří Čapků. Práce jsou opravdu rozsáhlé, ale výsledek bude stát jistě za to. Na snímku vlevo je starosta MVDr. Josef Řihák a 1. místostarosta
MUDr. Ivan Šedivý při pravidelné kontrole prací. Minulý týden se s nimi byl na stavbě také podívat MVDr. Václav Beneš, člen Rady Středočeského kraje.

V sobotu 24. 7. byly v Příbrami 1. farmářské trhy. Starosta MVDr. Josef Řihák se zde sešel s jejich
organizátorem Ing. Michaelem Shrbeným a společně si trhy prohlédli.

V rámci Integrovaného plánu rozvoje města bude v letošním roce realizováno několik akcí. Starosta
MVDr. Josef Řihák si prohlédl dokumentaci a situaci si byl prohlédnout také na místě.

Několik studentů z partnerského Čechova je na Letním táboře pro výuku českého jazyka v Hra-
chově. Město je spolupořadatelem tohoto táboru, a proto starosta MVDr. Josef Řihák studenty
navštívil. Vpravo vedle starosty je hlavní organizátor p. Miroslav Černohorský a člen zastupitelstva
města RSDr. Jiří Svoboda.

Stoletá vrba rostoucí na břehu rybníka Hořejší Obora se před několika dny zřítila do vody. Na místě
zasahovali příbramští dobrovolní hasiči, místo si prohlédl také starosta MVDr. Josef Řihák
a místostarosta MUDr. Ivan Šedivý. 

Několik dní po převzetí defibrilátoru již strážnice Břízová z MP Příbram jeho použitím zachránila
život jednomu našemu spoluobčanovi. Starosta MVDr. Josef Řihák a ředitel nemocnice MUDr.
Stanislav Holobrada navštívili strážníky a požádali je o předvedení přístroje. 

Starosta MVDr. Josef Řihák a místostarostové MUDr. Ivan Šedivý a Václav Černý si důkladně
prohlédli všechny součásti Aquaparku - vnitřní a venkovní bazén, vířivky, tobogany. 



Vážení čtenáři,
prázdniny se nám posunuly do své
druhé poloviny a jak děti, tak i my,
„dospěláci“, si užíváme zaslouže-
nou dovolenou, abychom načerpali

nové síly do dalšího, náročného období roku. 
Já už mám bohužel dovolenou za sebou, takže pro mě je celé léto pracovní.
Jelikož v době prázdnin nepořádáme žádné významnější akce, věnujeme se

intenzivně aktualizaci Regionálního adresáře firem a institucí pro rok 2011, který bude již
osmnáctým regionálním podnikatelským katalogem Příbramska.  Uzávěrka aktualizace je
15. září 2010 a poté budeme pracovat na jeho grafické přípravě tak, aby mohl být předán
do tisku nejpozději do poloviny prosince, a byl tak k dispozici ještě do konce letošního roku.
I v době letních měsíců provozujeme na OHK v Příbrami všechny dostupné služby, jako je
provoz Informačního místa pro podnikatele, kdy můžeme zpracovávat přes informační
systém HK ČR podnikatelské dotazy. 
Též můžete navštívit kontaktní místo CZECH POINT při Okresní hospodářské komoře
v Příbrami, kde Vám vystavíme a ověříme veškeré výpisy z registrů státní správy, jako je
např. výpis z obchodního a živnostenského rejstříku, výpis z katastru nemovitostí, výpis
z rejstříku trestů. Dále pak provádíme ověřování podpisů a listin a autorizovanou konverzi
dokumentů. 
Pravidelně k nám též jezdí ověřovat certifikáty o původu zboží řada exportérů nejen
z Příbramska. I to je významná součást služeb Okresní hospodářské komory v Příbrami.
Věnujeme se i získávání nových členů HK ČR.
Příbramská komora se podílí jako partner na investičních projektech města Příbram. 
“Na projekt Rekonstrukce a revitalizace nám. T. G. Masaryka v Příbrami (objekty 110a,
112a) byla městu Příbram dotace přidělena, partnerství s OHK Příbram bude pokračovat
i ve fázi realizace projektu.

Ze života členské základny:
Koncem června 2010 jsem se na pozvání ředitele Ing. Oktábce zúčastnila firemního večera
firmy Halex Schauenberg, ocelové konstrukce, s. r. o., v restauraci Simona. Byl přítomen
i zástupce mateřské firmy pan Winterhalter a já měla dobrý pocit z toho, že firma si stojí
v současné nelehké ekonomické situaci dobře, finanční a ekonomická krize jí zásadním způ-
sobem neublížila, spíše naopak. Firma má zakázky, má na výplaty personálu a dokonce
rozšiřuje výrobní kapacity. Slavnostní otevření nové haly by mělo proběhnout v polovině
října 2010. Firma též pravidelně oceňuje své zaměstnance za věrnost a váží si těch, kteří jsou
ve firmě spokojeni. Poděkování za 15 let u firmy dostalo dokonce šest zaměstnanců –
pp. Zdeněk Boško, Zdeněk Hlinka, Jiří Klimeš, Pavel Kuchař, Pavel Pletánek a Josef Plíva.
Gratulujeme též.
Blahopřání si velice zaslouží firma  Kovohutě Příbram nástupnická a. s., a to za získání
3. místa v 19. ročníku soutěže Business Leaders Fora „Cena zdraví a bezpečného životního
prostředí“. Toto ocenění získala firma za projekt „Snížení emisí skleníkových plynů
při recyklaci olověných baterií “. BLF má právo za Českou republiku nominovat až
12 firemních projektů do Evropské ekologické ceny pro podnikatele. Do kategorie
Management BLF nominovalo společnost Kovohutě Příbram nástupnická a. s. 

Poděkovat bych chtěla i firmě
ZAT, a. s., která aktivně
přistoupila k nabídce OHK
Příbram (prostřednictví spolu-
práce KHK Stč. a francouz-
ského Zastoupení Burgundska
v Praze) a na osm týdnů přijala
na stáž studentku francouz-
ského lycea v Dijonu slečnu
Charlotte Le Nozaih. 
Dle názoru sl. Blanky Krýdlové
ze společnosti ZAT, a. s., která
se studentce věnovala, byl
přínos této stáže oboustranný.
Studentka si vyzkoušela

administrativní práci na sekretariátu, účastnila se nejen jednání managementu, ale poznala
i práci projektových týmů. Měla možnost seznámit se jak s pracovištěm v Plzni, tak v Příbrami.
Seznámila se s českou kulturou, a to nejen firemní, ve volném čase i národní. Zaměstnanci
společnosti ZAT, a. s., si měli možnost ověřit svoje znalosti angličtiny, získali reflexi zvenčí
na svoji práci a hlavně načerpali nové nápady a pohledy na danou problematiku. Na snímku
zleva Ing. Ivo Topič – ředitel nákupu a logistika, Ing. Vladislava Česáková – výkonná ředitelka
managementu a Charlotte Le Nozaih – studentka z francouzského Dijonu na jednání
managementu týmu ZAT dne 13. 5.
Věřím, že pokud budou nějaké další nabídky výměnných stáží studentů, využije jich více
příbramských firem.
A na závěr jedna pozvánka – náš nový člen pan František Vácha srdečně zve do nově zrekon-
struovaného venkovského Muzea Váchův špejchar Drážkov na výstavu fotografií Jiřího
Kubíka (též člen OHK Příbram) a obrazů akademického malíře Oty Janečka, která je
v prostorách opravené barokní sýpky umístěna od 7. srpna do 15. října 2010.  

Irena Karpíšková, ředitelka 

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

O H K  V P Ř Í B R A M I I N F O R M U J EOHK PŘEDSTAVUJE SVOJE ČLENY
Firma KALNEX CZ s.r.o.
byla založena v květnu
2009 za účelem provo-
zování chráněné dílny,
v které dostanou příleži-
tost pracovat lidé se zdra-
votním postižením. 

Tento záměr byl za podpory příbramského Úřadu práce,
především oddělení Trhu práce pod vedením pana Mgr.
Libora Bartůňka, naplněn. 
Firma se v dnešní době především zabývá kompletací,
balením, skladováním a logistikou. Díky tomuto
zaměření jsme schopni našim zákazníkům nabídnout
kompletní servis od zadání zakázky až po doručení
konečným zákazníkům. 
Důležité pro naši práci je kvalitní technické vybavení
typu strunové svářečky, horkovzdušného tunelu,
tiskárny etiket, tavných pistolí a podobně. Vlastní práce
našich zaměstnanců spočívá především v ručním
zpracování zakázek typu různého vlepování např.
odpovědních obálek do katalogů, kompletace listovních
zakázek včetně adresování. Pro zajímavost umíme tzv.
svazkování pro poštu v ČR, Německu, Rakousku a Švý-
carsku. V nejbližší době nás čeká též belgická pošta.
Dále lepíme a kompletujeme kartonáž od lepenkových
klopových krabic až po reklamní stojany.
Z poslední doby mohu uvést stojany na čokoládu Milka,
pivo Staropramen, kávu Jacobs a podobně. Kompletu-
jeme pastelky značky A. W. Faber – Castell. Lepíme
a kompletujeme plakáty pro Tesco ČR a Tesco SK.
Vyrábíme a kompletujeme dekorační zboží, provádíme
dárkové balení bonboniér belgické čokolády, opraco-
váváme různé druhy těsnění. Též zajišťujeme dotřídění
elektroodpadu pro KOVOHUTĚ Příbram nástupnická
a. s., etiketování a logistické práce pro firmy
SEDLÁČEK, v. o. s., a TECHNO-SERVICE CZ, a. s. 
Jak je vidět, šikovné ruce našich zaměstnanců toho umí
opravdu hodně. Snažíme se v rámci možností našim
zaměstnancům najít pro každého tu nejvhodnější práci
vzhledem k jeho zdravotnímu stavu, což zahrnuje
především úpravu pracovní doby a časté přestávky.
V současné době KALNEX CZ s.r.o. spolupracuje více
nebo méně se sedmnácti zákazníky z celé České repub-
liky a z toho je i osm příbramských firem. Doufáme, že
v nedaleké budoucnosti s námi naváže kontakty více
příbramských firem a budou moci ocenit práci našich

zaměstnanců a svých zdravotně postižených spolu-
občanů. Případní zájemci o spolupráci naleznou kontakty
na našich webových stránkách  www.kalnex.cz nebo
na telefonu 603 469 790, e-mail: vyroba@kalnex.cz. 
Od počátku ve firmě využíváme ekonomický systém
BYZNYS od příbramské firmy J.K.R., s. r. o., který nám
pomáhá se zvládáním zakázek a vedením nezbytné
ekonomické agendy, což se pozitivně projevuje přede-
vším k našim zákazníkům. Za jeho pořízení vděčíme
vedení firmy J.K.R., s. r. o., jmenovitě panu Ing.
Vladimíru Králíčkovi, generálnímu řediteli.  
KALNEX CZ s.r.o. zahájil svou činnost v pronajatých
prostorách Příbramského průmyslového parku 1. června
2009 na 200 m˛. Tento den nastoupilo do práce 8 za-
městnanců. Již na konci srpna ve firmě pracovalo
59 zaměstnanců na 500 m˛. Jak přibývali zákazníci,
rostl i počet našich zaměstnanců, kterých je v současné
době 93 a z toho 86 osob se zdravotním postižením.
S tímto je spjata i velikost pronajatých prostorů, které
umožňují zpracování i velkých zakázek.

V současné době je firma KALNEX CZ jedním z nej-
větších zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením
na Příbramsku. Toho všeho bychom nedosáhli bez vý-
znamné podpory Úřadu práce a několika příbramských
firem, za což jim a jejich vedení patří velké poděkování.
Jedná se především o firmy: SEDLÁČEK, v. o. s.,
TECHNO-SERVICE CZ, a. s., KOVOHUTĚ Příbram
nástupnická a. s. a Příbramský průmyslový park, s. r. o.

Ivo Nedošínský, jednatel

Bronzová medaile pro svatohorské varhany
Dalším způsobem, kterým se může každý z nás
podílet na dokončení nových velkých svatohorských
varhan, je zakoupení pamětní bronzové medaile.
Tyto nové bronzové medaile vydala Matice Svato-
horská, občanské sdružení přátel Svaté Hory a reali-
zátor projektu, v jedinečné edici 100 kusů. Na aversu
medaile jsou vyobrazeny budoucí velké varhany
z pohledu ze strany baziliky na kůr, na reversu
medaile je zobrazena ústřední část stříbrného oltáře
s Pannou Marií Svatohorskou. Grafický návrh zpra-
coval a sádrový model vyrobil kremnický medailér
Štefan Novotný. Medaile je od června letošního roku
k dostání za 2 000,- Kč v sakristii na Svaté Hoře nebo
k objednání na adrese matice@svata-hora.cz a na tel.
číslech 318 429 939, 607 531 533. Koupí této pamětní
medaile přispíváte více než 60 % na dokončení
varhanní skříně velkých svatohorských varhan. 

Poutní slavnost 
O slavnosti Nanebevzetí Panny Marie dne 15. srpna
se na Svaté Hoře každoročně koná slavná pouť,
neboť zdejší poutní kostel, svatohorská bazilika
minor, je zasvěcen právě tomuto svátku. Jedná se
o druhou největší slavnost v roce (po svatohorské
Korunovaci) na Svaté Hoře. Poutní slavnost začíná
již v předvečer zpívanými latinskými chorálními
nešporami v 18:00 hodin. V půl osmé večer je dále
slavena večerní mše svatá s následným procesím se
svícemi za doprovodu zpěvů a trubačů. Nejslavnost-
nější bohoslužba je však sloužena až v neděli ráno,
v den slavnosti, od 9 hodin ve venkovních prostorách
baziliky u tzv. Korunovačního oltáře. Svatohorský

chrámový sbor provede při této příležitosti Mešní
proprium od Stanislava Jelínka, soudobého skla-
datele po léta spjatého se Svatou Horou. Hudebního
doprovodu se dále účastní Pavel a Miloslava
Šmolíkovi na nové chórové svatohorské varhany
a Soubor svatohorských trubačů. Poutníci i turisté
mají v tyto dny možnost poznat Svatou Horu i jinak
než v každodenním provozu a vyprosit si zde zvláštní
milosti a požehnání pro svůj život i život svých
blízkých.

Divadelníci z gymnázia opět zazářili
Divadelní soubor Gymnázia Příbram v pátek 28. června
od 11 hodin předvedl všem studentům a učitelům vlastní
nastudování divadelní hry Charleyova teta. Představení
proběhlo na velké scéně Divadla A. Dvořáka Příbram. 
Komedie pojednává o dvou oxfordských studentech
Charleym a Jackovi, kteří se chystají pozvat dívky svého
srdce na milostnou schůzku. Ke snadnějšímu získání dívek
se rozhodnou přizvat na společnou schůzku i Charleyovu
tetu. Ta se ale opozdí, a tak se shodou náhod do její role
dostává mladík Babberley. Hra nabídla divákům nespočet
úsměvných scén a situací. Hlavní roli Babberleyho alias
falešné tety ztvárnil student 3.C Martin Johanna, v dalších
rolích pak vystoupil celý divadelní soubor. 
Neodmyslitelnou složkou každého divadelního představení
jsou kulisy. Nejinak to bylo u Charleyovy tety, dělal je
jeden ze členů souboru Tomáš Ric. Před všemi mladými
divadelníky se zaslouží smeknout klobouk, neboť jejich
herecký výkon byl téměř profesionální. Ostatním studen-
tům poskytli na závěr školního roku skvělý kulturní
zážitek. Jako bonus přinášíme krátký rozhovor s hlavní
postavou souboru Martinem Johannou.
Tak Martine, jaké máš, jakožto vedoucí Divadelního
souboru Gymnázia Příbram, pocity z dnešního před-
stavení?
„Nikdy jsem se necítil jako vedoucí, spíš jako ten, který má
stále nějaké připomínky na zkouškách. Je obtížné dávat
pozor na správnost textu a vhodná gesta svých kolegů
a zároveň se soustředit na vlastní text. Proto si ve většině
případů hlídal každý sám svou roli a já jsem měl jen ty
výtky či rady. Možná to bude překvapení, ale po skončení
představení jsem cítil smutek. Smutek z toho, že další před-
stavení bude až v září. Podle ohlasů, které jsem slyšel, si
myslím, že se představení skutečně povedlo.“

Měl jsi před představením trému? Čeho ses nejvíce
obával?
„Velkou trému jsem měl den před představením a v den
premiéry jsem měl jen tu příjemnou, která by měla člověka
donutit k co nejlepšímu výkonu. Strach jsem měl jen z pře-
stavby kulis při první přestávce, protože několik minut
před začátkem nám bylo oznámeno, že musíme tuto
přestávku zkrátit o 5 minut. Nakonec jsme ale vše stihli.“ 
Jak dlouho a jak často jste hru zkoušeli?
„Hru jsme zkoušeli 5 měsíců. Zpočátku se soubor scházel
jedenkrát týdně a poslední měsíc dvakrát v týdnu.“ 
Pomohl vám někdo s nastudováním divadelní hry?
„Měli jsme „anděla spásy“, jak se praví ve hře. Tím byla
paní učitelka Mgr. Marcela Hašková, která nám velice
pomáhala nejen s chápáním textu, ale i s jeho jevištní
podobou. Při nacvičování tanga, které je do hry také
zařazeno, vycházela Kateřina Cízlová (členka souboru,
pozn.) z poznámek paní učitelky Mgr. Dagmar Lukášové,
které doplnila o své nápady.“ 
Budete hru hrát i pro veřejnost? Kdy?
„Ano, budeme. Plánujeme 2 představení na září, ale přesné
datum zatím nemáme. Ne proto, že bychom ho zapomněli
zamluvit, ale protože pronájmy divadel jsou drahá záleži-
tost a sehnání potřebných financí nějaký čas trvá.“ 
Kde sháníte potřebné finance pro soubor?
„Vycházíme především ze vstupného od studentů na naše
představení, nějaký příspěvek dostaneme od školy a kulisy
nám sponzorovala firma Tor-in, spol. s r. o.“ 
Co plánujete s divadelním souborem v nejbližší době
(v příštím školním roce)?
„Jak jsem již řekl, na září plánujeme představení pro veřej-
nost a podle zájmu i na další měsíce a také chystáme
představení ve spolupráci se školním orchestrem.“

Michaela Rozšafná 

H l e d á n í  p o k l a d ů  n e n í  z á b a v a
Výstava „Doba spalovačů mrtvol“ v Hornickém muzeu Příbram, která potrvá až
do konce října, představuje výsledky výzkumu archeologických nalezišť na Příbramsku
pocházejících z mladší doby bronzové (13. – 11. stol. př. n. l.). Z vystavených artefaktů
zaujme například kolekce bronzových ozdob a nástrojů či obrovské keramické nádoby,
sloužící tehdy jako zásobnice k uchování potravin nebo jako tzv. popelnice k uložení
spálených pozůstatků zemřelých do hrobu. Jedna z polic ve výstavní vitríně však zeje
prázdnotou. Uvnitř je pouze cedulka s neobvyklým vzkazem:

„Vážení návštěvníci, v této polici mohly být ukázky nálezů bronzových předmětů z Plešivce
u Rejkovic, které jsme za posledních 40 let s pomocí detektorů kovů na hradišti nakradli.
Ale smůla, nic neuvidíte. Většinu z nich jsme totiž mezitím prodali do ciziny, některé
jsme si nechali ve svých sbírkách, ale zásadně je nikomu neukazujeme. Kolik jsme toho
za ta léta našli? Prý nejméně 14 hromadných nálezů, jednotlivé předměty ani nepočítaje... 
Takže asi stovky, možná tisíce kusů... Zato jsme si užili dobrodružství při hledání
a za utržený peníz byla dovolená u moře či lepší vybavení pro další výpravy za poklady. Ten
koníček něco stojí, takže z něčeho tu naši zábavu zaplatit musíme, ne? Vaši detektoráři.“
Tvůrci výstavy tím chtějí upozornit na nezákonné rabování archeologických lokalit, kterému
se stále nedaří účinně bránit. Jeden z posledních případů rozsáhlé nelegální prospekce pomocí
detektorů kovů byl zaznamenán na uvedeném Plešivci v květnu loňského roku. Vzhledem
k velkému počtu dokumentovaných výkopů se lze jen dohadovat, o kolik cenných dokladů
minulosti jsme přišli. Je třeba si uvědomit, že jakýkoliv zásah do terénu nevratně ničí vše,
co dosud mnohá tisíciletí uchovával. Jsou to pozůstatky života našich dávných předků, které
tvoří nedílnou součást kulturního dědictví národa, svědectví jeho dějin a nenahraditelné
bohatství státu. Nejsou to jen jednotlivé předměty, ale i informace, které každý takový nález
svým způsobem uložení v zemi poskytuje. Proto existují archeologové - vzdělaní odborníci
a vědci, kteří jako jediní mají oprávnění zkoumat archeologické památky, neboť dokážou
tyto informace rozpoznat. Zároveň je jejich prostřednictvím zajištěno, že všechny nálezy,
které jsou ze zákona vlastnictvím státu, příslušného kraje či obce, budou odborně konzer-
vovány a uloženy v muzeích, kde jsou pak zpřístupněny veřejnosti.
Každý by proto měl vědět, že detektoráři provádějící výkopy na archeologických lokalitách
jsou zloději a ničitelé, kteří nám berou naši minulost ve jménu svého úzce osobního uspoko-
jení a finančního prospěchu. Navíc poškozují i majetek vlastníků nemovitostí, pozemků, polí
a lesů. Někteří jen nešťastně zaměřili svoje nadšení, pokládají hledání pokladů za adrenali-
nový sport a porušují zákon z nepochopení věci. Jiní vědí, oč jde, a škodí z bezohlednosti
či ze zlé vůle. Těm prvním je třeba vysvětlit, co je špatně, aby své zájmy provozovali
bez nepříznivých následků. Na ty druhé je na místě zavolat policii. Zákon jasně říká, že
i náhodný nález musí být nejenom oznámen archeologům, ale spolu s nalezištěm ponechán
beze změny až do prohlídky odborníkem. Tedy i amatérsky vyzvednutý a dodatečně muzeu
odevzdaný nález, byť z toho nejvzácnějšího kovu, je jen mrtvou ulitou bez vypovídací
schopnosti.
Této problematiky se dotýká i obsah pracovních listů výstavu provázejících. Dětským
návštěvníkům, ale nejen jim, by měl pomoci se nad těmito záležitostmi zamyslet a nalézt
souvislosti, které mezi třeba jen obyčejnými střepy a životem tehdejších lidí nejsou na první
pohled patrné. Pracovní list je též k dispozici  na webových stránkách muzea.
Další informace zde:
http://www.muzeum-pribram.cz/akce/10akce/10bronz/10bronz.html
http://www.muzeum-pribram.cz/dalsi/vsarcheo/lokality/rejkovice/rejkovice.html
http://www.muzeum-pribram.cz/dalsi/vsarcheo/detektory/detektory.html

Roman Abušinov, Hornické muzeum Příbram
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Turnaj dětí v plážovém fotbale
V rámci boje proti kriminalitě mládeže pořádá SK Spartak Příbram ve spolupráci s městem
Příbram pod záštitou starosty města MVDr. Josefa Řiháka turnaj „mládežnických uličních
týmů“ ve dnech 12. 8. a 26. 8. 2010.

Čas: 8 - 12, 12 - 16, 16 - 20 hodin (dle kategorií)
Kategorie: 10 - 12 let, 13 - 15 let  a 16 - 18 let
Místo: hřiště na plážový fotbal v areálu SK Spartak Příbram 
Počet mužstev: dle přihlášených, maximálně 10
Počet hráčů: kategorie I 5 + 1, kategorie II a III  4 + 1
Hrací doba: 2 x 10 minut 
Přihlášky:  emailem na adresu bodyst@seznam.cz nebo v den konání 

nejpozději 15 minut před zahájením příslušné věkové kategorie

Přesné propozice a časový harmonogram turnaje bude upřesněn dle počtu přihlášených
mužstev. Turnaj se koná ve zbrusu novém areálu SK Spartak Příbram. Na všechna
zúčastněná mužstva čekají věcné ceny. Občerstvení po celý den zajištěno v nové klubové
restauraci přímo v areálu, nebo ve stánku na hřišti. Těšíme se na vaši účast.

Miroslav Bodnár, sportovní ředitel SK Spartak Příbram
tel.: 724 32 11 33, e-mail: bodyst@seznam.cz

Letní kino Příbram
začátky představení ve 21:30 hodin

čt 5. 8. Na hraně temnoty (thriller/drama) 80,- Kč
Propracovaný detektivní thriller s Melem Gibsonem, který se v hlavní filmové roli objevuje
od roku 2002, kombinuje skvělý scénář s přímočarou akcí.

pá 6. 8. Mikulášovy patálie (rodinná komedie) rodinné vstupné 240,- Kč
Mikuláš, Vendelín, Celestýn, Kryšpín, Albín, Viktorín a další hrdinové senzačních příběhů
dětských knížek o Mikulášovi se v hrané verzi konečně dostávají na filmová plátna.

so 7. 8. Zloděj blesku (komedie/fantasy) 80,- Kč
Percy Jackson (Logan Lerman) je napůl člověk a napůl bůh. Teď se ukáže, jestli je také
hrdina. Percy má ve škole věčné problémy. To je ale to nejmenší, co mu teď dělá starosti. Sice
je začátek 21. století, ale zdá se, že antičtí bohové z bájného Olympu se rozhodli sestoupit
ze svých trůnů a tím i vstoupit do Percyho života.

čt 12. 8. To byl zítra flám (komedie) 90,- Kč
Propařte se do osmdesátek. Čtyři kamarádi ze studentských let, zklamaní svým současným
životem, se rozhodli připomenout si bezstarostné dny a oživit ideály z mládí. Netuší ovšem,
že se jim jejich přání splní a že dostanou šanci svou budoucnost ovlivnit. Po bouřlivém
večírku se ocitnou v roce 1986 a jejich “současný” život začíná podruhé.

pá 13. 8. Predátoři (sci-fi/thriller) 99,- Kč
Robert Rodriguez, režisérský desperádo se stylovým rukopisem (Sin City, Grindhouse:
Planeta Teror), stvořil zbrusu novou kapitolu Predátoří ságy. Hlavní role se ujal držitel
Oscara za film Pianista herec Adrian Brody.

so 14. 8. Solomon Kane (temné akční/fantasy) 99,- Kč
Kapitán Solomon Kane (James Purefoy) je mimořádně výkonný zabiják 16. století. Vyzbro-
jen pistolemi, mačetami a rapíry on i jeho muži hájí čest anglického království a ukájí
krvelačnou žízeň v bojích na všech kontinentech. Hrají: James Purefoy, Mark O´Neal, Robert
Orr, Richard Ryan, Ian Whyte, Max von Sydow, Pete Postlethwaite, Marek Vašut.

st 18. 8. Zatím spolu, zatím živí (akční/komedie)      99,- Kč
June (Cameron Diaz) má trvalé neštěstí v lásce. Tentokrát ji zaujme záhadný muž (Tom
Cruise), který ji však záhy stáhne do víru bláznivě nebezpečných situací, zahrnujících rozlícené
nepřátele, život ohrožující setkání a obrovský objev, který může změnit budoucnost lidstva.

čt 19. 8. Kájínek (dobrodružný) 99,- Kč
Film pojednává o nejznámějším vězni současnosti Jiřím Kájínkovi, jehož odsouzení na doži-
votí vyvolává dodnes velké pochybnosti. Kájínkův příběh není pouze příběhem člověka, ale
i společnosti, ve které žijeme. Jde o dramatický portrét polistopadové doby, kdy totalitní
praktiky mocných našly živnou půdu v organizovaném zločinu a kriminálním podsvětí. Film
není obhajovou Jiřího Kájínka, ale snaží se filmovou řečí s patřičnou dávkou umělecké
licence odkrýt praktiky podsvětí i způsob  fungování soudního aparátu, to vše na pozadí
vyšetřování první nájemné vraždy v Čechách.

pá 20. 8. Špatnej polda (krimi/drama) 90,- Kč
Příběh se začne odehrávat v New Orleans, uprostřed zuřícího hurikánu Katrina, který změnil
město k nepoznání. Detektiv z místního oddělení vražd Terence McDonagh (Nicolas Cage)
zachránil jednoho vězně před utonutím, sám to ale odnesl permanentní bolestí zad, kterou mu
pomáhají tlumit utišující léky. Z akce si odnesl povýšení i slušnou závislost.

so 21. 8. Chůva v akci (akční/komedie)                 80,- Kč, rodinné vstupné 240,- Kč
Zasloužilý tajný agent s tváří hvězdy kung-fu Jackie Chana má před sebou další z řady
životu nebezpečných misí, při nichž musí využít všech svých schopností tvrdého výcviku -
musí zvládnout ohlídat tři děti své přítelkyně, aby měl šanci na odměnu v podobě jejího
ANO. Nikdy si nechtěl brát práci domů, ale jedno z dětí omylem stáhne z jeho počítače
supertajná data, která z domu udělají cíl odvěkého nepřítele z řad ruských teroristů. 
I bez toho to bylo o život, ale teď nastává opravdový blázinec.

pá 27. 8.     Koncert skupiny Kryštof pořadatel: www.vm-art.cz

so 28. 8. Muži, kteří nenávidí ženy (thriller/krimi) 99,- Kč 
Adaptace románu Stiga Larssona Muži, kteří nenávidí ženy, jenž je prvním dílem trilogie
Milénium. K pátrání po neteři významného švédského strojírenského magnáta, která zmizela
před 40 lety za podivuhodných okolností, se dostává nesourodá dvojice ekonomického
novináře Mikaela a lehce vyšinuté hackerky Lisbeth pracující pro soukromou agenturu.
Při odkrývání tajů z minulosti rozvětvené rodiny se dostávají na povrch věci, o kterých se
nikdy nikdo neměl dozvědět, a oni sami by si ani možná nepřáli je objevit. Detektivní příběh
o tom, jak dalece je člověk schopen zajít, aby ukojil svou psyché.

ne 29. 8. Vrahouni (komedie/akční/thriller) 99,- Kč
Spencer (Ashton Kutcher) je takový normální, tajný, nájemný zabiják, který pracuje pro vládu.
Jane (Katherine Heigl) je krásná počítačová expertka a právě se vzpamatovává z bolestného
rozchodu. Akční komedie, která neodolatelným způsobem potvrzuje známé pravidlo, že
protiklady se přitahují. V tomto případě ale přitahují ještě mnohem více, např. další nájemné
zabijáky. Mladý pár bude muset vyměnit pohodlí novomanželského života za nabitou zbraň
a dobrou mušku.

Projekt “Šance pro každého”
Vedení města Příbram společně s 1.FK Příbram realizuje projekt prevence kriminality
„Šance pro každého“, jehož cílem je nabídnout zdarma příbramským dětem
smysluplné využití volného času pod odborným dohledem s možností začít následně
trvale aktivně sportovat. 
Děti, které mají zájem o fotbal a sport obecně, si mohou zdarma na hřišti 1.FK
Příbram zatrénovat a zahrát fotbal pod vedením zkušeného trenéra tohoto
fotbalového oddílu a jednoho z prvoligových hráčů. 
Hřiště bude dětem pod odborným vedením k dispozici po dobu 120 minut. Dále
budou mít děti zdarma tréninkové pomůcky (míče, branky, rozlišováky, kužely atd.)
a k dispozici šatnu včetně sprch.
Projekt je určen pro chlapce i dívky ve věku 10 – 16 let z Příbrami a blízkého
okolí se zájmem o fotbal (registrovaní i neregistrovaní).
Termín jednotlivých tréninků a další podrobnosti jsou vždy s předstihem zveřejněny
na webových stránkách města Příbram (www.pribram.eu) a 1.FK Příbram
(http://www.fkpribram.cz). 
Tréninky na hřišti 1.FK Příbram pro děti zdarma proběhnou během letních
prázdnin v následujících termínech: 6., 20. a 27. srpna od 14 hodin.

Tramtamtýdamtůdá fest 2010
- hudebně divadelní v prostřed lesa festival 7. 8. 2010 - areál lesního divadla Skalka v Novém
Podlesí u Příbrami, kde vystoupí: Už jsme doma, Zapaska (UKR), Květy, Jazz faces, Origami, Vrch
a jako velmi vzácný host Antonie Svobodová. 
Věnováno památce Mgr. Václava Chvála. Uskutečněno za nemalé podpory města Příbram a obce
Podlesí. Případný zisk poputuje do psího útulku Maják v Lazci.
více info na www.festivalek.wz.cz

Vážený pane starosto,
chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za vyhovění mé žádosti na snížení nájmu
naší organizaci - Charitě Příbram.
Jsme nezisková organizace a poskytujeme zdravotní a sociální služby ve městě
Příbrami a okolí, a proto si velmi vážím Vaší pomoci, která pomůže nejen naší orga-
nizaci, ale hlavně návazně i klientům, kteří každý den využívají naše služby.
Ocenění našich služeb z Vaší pozice starosty města pro nás znamená, že o naší práci
víte a vážíte si jí. Vaše sociální cítění je zárukou a příslibem pro občany města, že
v těžkých chvílích najdou u Vás zastání. Ještě jednou děkuji.

Alena Ženíšková, ředitelka Farní charity Příbram, a kolektiv


