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V sobotu 1. září 2007 byl znovu zahájen
provoz zrekonstruovaného příbram-
ského kina. Oficiální otevření proběhlo
v pondělí 3. 9. za účasti zástupců města.
Snímek zachycuje starostu J. Řiháka
při střihání pásky. Rekonstrukce kina
byla náročná jak technicky, tak finančně.
Rekonstrukcí byla ale značně zvýšena
kvalita pro filmového diváka. Jako první
byl promítán film Vratné lahve. Sledujte
pravidelně internetové stránky kina
(www.kinopribram.eu), čekají Vás zají-
mavé novinky.

S L O VO S TA R O S T Y
Vážení spoluobčané,
do konce léta nám
zbývá již jen něko-
lik dnů. Většina
z Vás již má za se-
bou dovolenou, děti
se vrátily do škol-
ních lavic a začíná
nám všem zase
obvyklý pracovní
režim. Přeji Vám
do nadcházejících
podzimních dnů
hodně sil. Dětem
a studentům přeji
hodně úspěchů v je-
jich úsilí o dosažení

co nejlepšího vzdělání. 
Zatímco děti si o prázdninách užívaly dny volna,
v našich školách a dalších školních zařízeních
takový klid nebyl. Naopak. Přes prázdniny se v celé
řadě našich školních objektů pilně pracovalo.
Největší projekt modernizace se uskutečnil ve škole
v Jiráskových sadech, kde jsme rekonstruovali
a vybavovali školu s pomocí prostředků z Norska
prostřednictvím Norského finančního mechanismu.
Další letošní velkou investicí byla modernizace
kuchyně a oprava střechy v městských jeslích.
Opravy a rekonstrukce se uskutečnily i na dalších
školách. Stranou nezůstaly ani budovy středních
škol, které nám patří. Například Střední zdravot-
nická škola a VOŠ Příbram se nyní může pochlubit
novými okny. 
O prázdninách také začala oprava opěrné zdi
Příbramského potoka mezi Rynečkem a mostem
u Q-klubu. Opravuje se bohužel jen jeden břeh.
Rekonstrukci ze svých prostředků hradí státní
podnik Povodí Vltavy. Druhý břeh patří městu
Příbram a my na podobnou opravu v současné době
nemáme peníze. Jsem si vědom toho, že i druhá
opěrná zeď na „našem“ břehu potoka je ve velmi
špatném stavu a rekonstrukce je zde nutná. Jenže
po tomto levém břehu vede chodník a silnice
a rekonstrukce nebude stát „jenom“ 5 milionů korun
jako pravý břeh. Máme připravený projekt, který
na komplexní opravu chodníku, silnice a břehu
počítá s částkou přibližně 30 milionů korun.
V letošním roce realizujeme velké investiční akce,
jako je modernizace čistírny odpadních vod a oprava
Zdabořské silnice. V městské pokladně další peníze
na tak velkou akci nejsou. Pokusíme se v příštím
roce získat pomoc z rozvojových fondů Evropské
unie a opravíme také druhý břeh. Oblast kolem
Příbramského potoka by tak mohla získat příznivější
tvář. 
V nejbližší době zastupitelstvo města rozhodne
o tom, zda prodáme dům čp. 153 u autobusového ná-
draží. Tento objekt již dlouhou dobu patří k ostudám
našeho města. Do oprav domu se v minulosti příliš
neinvestovalo. A objekt zchátral. K rychlé devastaci
přispěli i obyvatelé domu. Nyní se rýsuje možnost,
že objekt prodáme. Věřím, že nový majitel tomuto
hezkému místu uprostřed města vrátí jeho bývalý
lesk a slávu.
Závěrem mi dovolte mi, abych Vás v měsíci září
pozval na řadu akcí, které se v našem městě konají.
Dne 18. září se naše město připojuje k celosvětové-
mu projektu – Dni bez aut. Věřím, že řada z Vás
ponechá v tento den své auto zaparkované v garáži,
nebo před domem, a do zaměstnání, do školy, nebo
na nákupy se vydá pěšky, na kole, hromadnou
dopravou nebo jiným ekologickým způsobem. Den
bez aut jsme v Příbrami letos museli vyhlásit o čtyři
dny dříve, než bude v jiných městech. Obvykle se
koná až 22. září. Jenže v tento den se u nás jede
29. ročník Rally Příbram a bylo by velmi pošetilé
chtít po závodnících a divácích, aby se po našem
městě pohybovali pěšky. Rally Příbram je další
z akcí, na kterou Vás chci pozvat. Přeji pořadatelům,
aby se jim závody vydařily, aby se neopakovalo
neštěstí, kterého jsme byli svědky nedávno ve Zlíně.
Věřím, že i při letošním ročníku se projeví, že
Příbram má skvělé fanoušky motoristického sportu,
kteří vědí, že nemohou závody sledovat z nebez-
pečných míst, kde hrozí střet s rychle jedoucím autem.
Rychlost a obratnost, tentokrát ale nikoliv ve spojení
se silným motorem, ale rychlýma nohama, bude
rozhodovat i při Běhu hasičů do Svatohorských
schodů. Nultý ročník této akce, která by se mohla
stát jednou z dalších tradic našeho města, se
uskuteční předposlední zářijový den. Vedle již
zmíněných akcí Vás zvu také na Svatohorskou
šalmaj a na tradiční Svatováclavskou pouť, která se
bude konat v závěru měsíce září v centru Příbrami.
Přeji Vám všem hezké indiánské léto.

MVDr. Josef Řihák

DOBROVOLNÉ HASIČE
Č E K A J Í V E L K É Z M Ě N Y

Město Příbram má v současné době sedm
hasičských dobrovolných sborů. Ve většině pří-
padů jde o malé jednotky s místní působností.
Jejich obrovská výhoda je v důkladné znalosti
místního prostředí, ale naopak jim chybí
hasičské vybavení. Jejich funkce je tedy hlavně
preventivní, což je funkce nesmírně důležitá,
a zároveň ve většině případů bývají v těch
svých místních částech hlavními nositeli spole-
čenských a kulturních tradic. Neméně důležitá
je i práce s mládeží a v tom se příbramským
hasičům daří. To je jejich nezastupitelná a nena-
hraditelná role. S hasičským vybavením je to
naprosto zřejmé - techniku nelze nakoupit
všem. Výjimkou z těchto dobrovolných sborů
jsou tři sbory – Příbram, Březové Hory a Zda-
boř. Tyto jednotky jsou určitou raritou i mezi
ostatními městy, protože například ani Beroun
nebo Benešov dobrovolné hasiče ve svých
městech nemají. Vše řeší na bázi profesionálů.
O tom, jak je to u nás v Příbrami, a především
o budoucnosti, jsme si povídali s Václavem
Černým, místostarostou příbramského okrsku,
členem výkonného výboru Okresního sdružení
hasičů a příbramským zastupitelem.

„Na  území města působí tři zásahové jednotky
dobrovolných hasičů. Možná je třeba znovu
zdůraznit, že jsou dva druhy hasičů, ale větši-
nou se jedná o ty samé lidi. Jsou to sbory
dobrovolných hasičů, jako občanská sdružení,
a zásahové jednotky, jejichž zřizovatelem je
podle zákona město. Ti nejschopnější a hlavně
zdravotně a profesně způsobilí se dostanou
do výjezdové jednotky. Je to pro ně čest
a zároveň poslání, protože vše dělají zdarma
ve svém volném čase. Trošku se vrátím k období
po roce 1989, kdy dobrovolní hasiči vlastně
nevěděli, kam budou patřit. Byli přirovnáváni
jako občanské sdružení např. k zahrádkářům.
Pak se najednou zjistilo, že jsou hodně důležití,
protože profesionální hasičské záchranné sbory
všechno nestihnou. Příbramská radnice se
k problému postavila čelem a začala budovat
centrum na Březových Horách. Naštěstí se
do této problematiky politika nikdy nemíchala
a každé vedení, které město mělo, vytvoření
kvalitního hasičského centra pro dobrovolné
hasiče podporovalo. V současné době se začalo
s obnovou hasičské techniky. Požádali jsme
o grant ministerstvo vnitra a z devadesáti devíti
procent tato žádost prošla. Za tyto prostředky
chceme zakoupit víceúčelovou automobilovou
cisternovou stříkačku, na kterou dotace stačit
nebude. Budeme tedy muset přesvědčit zastu-
pitele o nutnosti zakoupit takovéto vozidlo
a v příštím roce s potřebnou částkou počítat
v rozpočtu. Nedávno byl koupen nový rychlý
zásahový automobil, který bude sloužit spíše
k technickým zásahům. Takže pokud se podaří
pořídit ještě druhé nové vozidlo, bude příbram-
ská jednotka vybavena na profesionální úrovni.“
Jaké změny tedy čekají příbramské dobro-
volné hasiče?
„Chceme vytvořit zcela novou koncepci těchto
jednotek. Jak jsem již na začátku uvedl, jsou

v Příbrami tři jednotky. Všechny členy těchto
jednotek musíme obléknout a postupně všichni
chodí a požadují technické vybavení. A to
považujeme za plýtvání penězi. Pomalu si tedy
budou muset všichni zvykat, že v Příbrami
budeme mít jednu jednotku a v té budou sloužit,
pokud budou mít zájem a budou splňovat všech-
ny zdravotní prohlídky a profesní způsobilost,
hasiči z Příbrami, Březových Hor i Zdaboře.
Hlavně chceme, aby byl jeden velitel a aby se
s tou novou a velice drahou technikou zacházelo
se vší kázní a odpovědností. V současné době je
mezi jednotlivými jednotkami velká rivalita a to
je trošku nešťastné. Nyní se situace mírně
zlepšuje. Bohužel tento stav způsobuje pár
jednotlivců. Víme, kteří to jsou, a pokud se
jejich chování a vystupování nezlepší, nemají
v takovéto jednotce mezi slušnými hasiči co
pohledávat. Jde o typy, kteří, i když se něco
povede, tak stále kritizují a dělá jim dobře, když
se jim podaří ostatní rozeštvat. S tímto pro-
blémem se musíme vypořádat. Soutěživost je
dobrá, ale nesmí jít o nevraživost. Uvědomuji si,
že prosadit jednu jednotku bude hodně těžké,
ale musíme se do toho pustit! Možná se někteří

starší hasiči budou cítit odstrčeni,
ale oni udělali hodně práce a ještě
budou mít možnost hodně práce
udělat. Především předat zkuše-
nosti mladým, naučit je „hasičinu“.
Souhlasím se starostou J. Řihákem,
který říká: „Chceme být  jako
hasiči co nejvíce soběstační!“ 
Profesionální Hasičský záchranný
sbor má omezený počet lidí
a spravuje velké území. Vyskytne-li
se více případů na různých místech,
může nastat malér! A na to chceme
být připraveni. Radnice si tento
stav uvědomuje, a proto jdeme
touto cestou. Chceme tady mít
svoje hasiče na profesionální
úrovni, kteří tuto práci nebudou
dělat úplně zadarmo, a my hledáme

tu nejlepší variantu, jaké smlouvy hasičům
příbramské výjezdové jednotky nabídneme. Pan
starosta Řihák chystá schůzku se zástupci sborů
dobrovolných hasičů a zástupci výjezdových
jednotek, a celou záležitost si vzájemně
vysvětlíme. Nyní příbramským hasičům přišla
další nabídka od starosty: Protože sbory dobro-
volných hasičů potřebují peníze na svoji
spolkovou činnost a město potřebuje pomoci se
sekáním trávy, kde Technické služby nestíhají,
týká se nabídka právě této pomoci. Hasiči mají
zkoušky na křovinořezy, sekačky, pily, takže
jejich pomoc by mohla být naprosto profe-
sionální. Na tuto nabídku řekli hasiči ano, takže
spokojenost bude na obou stranách: hasiči si
vydělají a město bude mít posekané trávníky.
Totéž se týká i pomoci při úklidu sněhu.“
A co čeká příbramské dobrovolné hasiče
v nejbližší době?
„Příbramská jednotka se připravuje na největší
cvičení dobrovolných záchranářů s mezinárodní
účastí Rescue Patrol do České Kamenice a hasiči
z Březových Hor připravují soutěž Běh hasičů
do Svatohorských schodů. O tuto soutěž je velký
zájem i z řad profesionálních i dobrovolných
hasičů mimo náš okres a kraj.“
Václav Černý je již několik měsíců i novým
oddávajícím. Poslední otázka se týkala právě
této nové funkce. Máte již nějaký zajímavý
zážitek z Vašeho oddávání?
„Mám. Při jedné svatbě, na které jsem narychlo
zaskakoval za kolegu, mi začal najednou
v kapse zvonit mobil. Sice nemám hlasité
zvonění, jenom takové pípnutí, ale měl jsem
pocit, že to musí slyšet úplně všichni. No a kdo
myslíte, že mi volal? Samozřejmě hasiči!“

- str -

V pondělí 3. září byl zahájen školní
rok 2007/08. Zástupci města navštívili
několik příbramských škol, kde se
setkali s učiteli a žáky. První místo-
starosta Petr Kareš byl na ZŠ Březové
Hory a na ZŠ Příbram VII, 28. října 1.

Dne 17. 8. podepsal starosta města
J. Řihák se zástupcem firmy STRABAG
V. Králem smlouvu na vybudování
inženýrských sítí a komunikace
v Průmyslové zóně Balonka.

Také během prázdnin probíhaly
v nově zrekonstruované obřadní síni
v Zámečku - Ernestinu svatební
obřady. Na snímku je první místo-
starosta Petr Kareš, který patří mezi
příbramské oddávající.

D o r u č o v á n í  p í s e m n o s t í
Již zákon č. 71/1967 Sb. upravoval
doručování písemností za určitých
podmínek veřejnou vyhláškou. 
Tento postup převzal i současný
správní řád, tj. zákon č. 500/2004
Sb. Podle nového stavebního
zákona č. 183/2006 Sb. v platném
znění se v mnohých případech
doručují písemnosti veřejnou
vyhláškou v souladu se správním
řádem. Seznámit se s takovou
písemností lze na úřední desce
Městského úřadu Příbram, na in-
ternetových stránkách Městského
úřadu Příbram (www.pribram.eu)
nebo na informační desce na sta-
vebním úřadě. V případě, že se
jedná o území samostatné obce,
také na úřední desce této obce.

Helena Tomšovská, vedoucí SÚ

Š k o l a  b r u s l e n í
HC Příbram pořádá na zimním stadionu
pro děti školu bruslení spojenou s ná-
borem mladých hokejistů. Zveme
všechny předškoláky i školáky. 
Co potřebujete? Do začátku pouze
brusle, obyčejné rukavice, přilbu
(stačí cyklistická) nebo pevného
kulicha. Co Vás to bude stát? Žádné
peníze, pouze čas, který budete věno-
vat svému dítěti. Co Vám nabízíme?
Využití volného času, zvýšení fyzické
kondice a obratnosti. Kdy můžete
přijít? Každou sobotu a neděli: 8. 9.
od 11 h., 9. 9. od 11 h., 15. 9. od 8,45 h.,
16. 9. od 11 h., 22. 9. od 11 h., 23. 9.
od 11 h., 29. 9. od 16,30 h., 30. 9. od 11 h.
Info: p. Procházka, č. 724 811 401



Vážení čtenáři,
prázdninové měsíce utekly jako voda. Většina z Vás, doufám, proži-
la pěknou dovolenou a nyní nás opět čeká aktivní start k plnění povin-
ností, jak tomu bývá s každým začínajícím podzimem.
V minulém čísle Kahanu jsem se zmiňovala o probíhající aktualizaci
Regionálního adresáře firem a institucí  rok 2008, který bude již

jubilejním 15. ročníkem tohoto prezentačního katalogu firem v příbramském regionu.
Uzávěrka aktualizací dat d tohoto katalogu je 15. září 2007, poté bude probíhat předtisková
příprava, korektury a na nový katalog se můžeme těšit počátkem roku 2008, kdy budeme
zabezpečovat i distribuci.
Okresní hospodářská komora připravuje první poprázdninové zasedání představenstva
OHK, tentokrát budeme hosty v Divadle Antonína Dvořáka v Příbrami. Pan ředitel Bed-
nář bude prezentovat představenstvu OHK činnost divadla, možnosti konání nejrůznějších
podnikových akcí ve všech prostorách divadla a též budeme hledat možnou vzájemnou
spolupráci obou našich institucí. 
Představenstvo bude mít na programu celou škálu informací a mimo jiné bude projednávat
možnost otevření ověřovatelské kanceláře CZECH POINT na výpisy z obchodního rejstříku
a postupně z dalších registrů. Tuto možnost zatím zvažujeme, jelikož stejnou činnost již
provádí i městské Informační centrum na Zámečku.
V současné době připravujeme  plán akcí na 2. pololetí, které bude zahrnovat cca čtyři semi-
náře, kuželkový turnaj pro členy komory a další aktivity.
O semináři  „Nahlédnutí pod pokličku programů pro manažery a obchodníky“ a „Vůně
jako motivační prvek ve strategii firmy“ a „INCOTERMS A PRAXE“ jsem se již zmiňo-
vala v minulém čísle. Dále připravujeme seminář na téma „Pravidla pro volný pohyb
služeb a svobodu usazování v EU“ 20. listopadu a na prosinec připravujeme s firmou
EUROVISION prezentaci Programů v oblasti podpory podnikání – OPPI, Programy
na podporu lidských zdrojů a Programy v oblasti cestovního ruchu pro podnikatele.
Zde bude termín ještě upřesněn.
Na 16. listopad je plánován 3. ročník kuželkářského turnaje v Kovohutích, který je pouze
pro členy komory.
V srpnovém čísle jsem v souvislosti projektem „Systém permanentního mapování potřeb
trhu práce a bilancování kvalifikačního potenciálu kraje“ z Operačního programu Rozvoj
lidských zdrojů, ve kterém je OHK Příbram partnerem Krajské hospodářské komoře Střední
Čechy, informovala o zjednodušeném výběrovém řízení na zakázku Databázový infor-
mační systém KHK StČ. S konečnou platností se vítězem stala firma CNS, s. r. o., z Měl-
níka, která již připravila harmonogram prací a bude intenzivně pracovat na vytvoření infor-
mačního systému tak, aby jej mohly začít používat pilotní firmy. 
Nyní bych chtěla informovat o  možnostech v zahraniční spolupráci. Máme zde poptávku
holandské firmy (specializace na interiéry a návrhy a realizace výstavních expozic), která
chce navázat spolupráci s českými firmami v oblasti dřevovýroby, sprejových maleb,
ocelových konstrukcí a výroby skla.
Přes Krajskou hospodářskou komoru Střední Čechy se můžete zúčastnit STŘEDOČESKÉ
MISE DO RUMUNSKA – „ČESKÉ DNY V IASI“, ve dnech 28. - 29. září 2007.
Dále bych podnikatele chtěla upozornit na informaci z ČMZRB – NOVÝ TYP ZÁRUK
PRO PODNIKATELE, M-ZÁRUKA, kterou zahájila Českomoravská záruční a rozvojová
banka, a. s., od 1. 8. 2007.
Pro všechny Příbramáky ještě ráda zveřejním příznivou zprávu, že po rekonstrukci se
od 1. září znovuotvírá příbramské kino, které zahajuje nejúspěšnějším filmem letošního
roku Vratné lahve.
Nyní malé zprávičky ze života našich členů.
OMSA centrum, s. r. o., dne 1. 7. otevřelo novou vzorkovou prodejnu v Příbrami IX -
Nové Hospodě, kde nabízí interiérové dveře, plovoucí podlahy, vnitřní a venkovní parapety,
stropní lišty, podhledy, rozety.
V BARUM CENTRU PRAHA, s. r. o., probíhá letní výprodej pneu s akčními cenami
nákladních pneu, i v příbramské prodejně.
Rekordních tržeb dosáhly příbramské Kovohutě, kdy již v průběhu července se dostaly na
magickou hranici 1 miliardy tržeb od začátku letošního roku. Proti stejnému období loňského
roku činí nárůst tržeb téměř 60 %.
V sobotu 8. září se uskuteční již 37. ročník Běhu Kovohutěmi, který má tradičně start a cíl
na fotbalovém stadionu TJ Kovohutě. 
Dne 18. září 2007 společnost BOBCAT slavnostně otevírá nový závod v Dobříši, k čemuž
blahopřejeme a přejeme dobrý start novému závodu na výrobu minibagříků.
Zářijové představenstvo bude též schvalovat tři nové členy, kteří podali přihlášku během
prázdnin.
SNARK, s. r. o. - správa nemovitostí a realitní kancelář, specialista pro regiony Praha,
Praha-západ a Příbramsko, která má sídlo v Praze a pobočku a kancelář na Dobříši 
OPTIK ANTONÍN – Václav Antonín  - oční optika, optometrie, kontaktní čočky a malo-
obchod doplňkového sortimentu oční optiky a optických přístrojů
MRÁZOVÁ DANA – zprostředkovatelská činnost
Všechny informace ohledně našich akcí i výše uvedených informací najdete na našich
webových stránkách

Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram

Okresní hospodářská komora a Informační místo pro podnikatele
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
Masna Příbram, s. r. o., 
je svou rozlohou a produkcí
největším zpracovatelem a výrob-
cem výsekového masa a masných
výrobků ve středních Čechách.
V současné době Masna Příbram,

spol. s r. o., zaměstnává 450 zaměstnanců nej-
různějších profesí a její roční obrat je vyšší než 1,2
miliardy korun.
Od roku 2001 do roku 2004 prošel podnik celkovou
rekonstrukcí. Výsledkem modernizace všech provozů
tak, aby splňovaly náročné požadavky Evropské unie,
bylo získání certifikátu HACCP a dokladu
o schválení a registraci. Certifikát HACCP systému
kritických bodů pro výrobu masa a masných výrobků,
jejich distribuci a prodej potvrzuje, že provoz celého

podniku splňuje předpoklady pro výrobu zdravotně
nezávadné produkce.  
Masna Příbram vyrábí a dodává do trhu více než 100
druhů masných výrobků a přes 60 druhů výsekových
mas a drobů (denně se poráží cca 600 ks vepřového
a 45 ks hovězího skotu). Tyto produkty se dostávají
do obchodní sítě pod značkou „Příbramská uzenina“
po celém území České republiky.
Speciality, široký sortiment klobás a sekaných
výrobků, měkké i trvanlivé salámy a rovněž tepelně
neopracované masné výrobky si získaly svou kvalitou
a vynikající chutí zákazníky v Čechách i na Moravě.

S těmito výrobky se můžete setkat v celé řadě propa-
gačních akcí, které firma pořádá v rámci podpory
prodeje, a současně je můžete zakoupit mimo jiné
i ve 13 podnikových prodejnách, které najdete
v Příbrami (2 podnikové prodejny ), Písku, Strakoni-
cích, Praze, Mostě, Žatci, Chebu, Blatné, Hořovicích,
Plzni, Českých Budějovicích a Milevsku.
Mezi nejprodávanější produkty v období léta se řadí
výrobky z tzv. grilovacího programu, z nichž dopo-
ručujeme kromě jiných výrobků např. Březohorskou
klobásu, Grilovací klobásu jemnou, Paprikovou
klobásu a tradiční Špekáčky. Také trvanlivé salámy,
klobásy a fermentované výrobky si získaly své stálé
zákazníky. Mezi nejoblíbenější druhy této řady patří
Vysočina, Turistický trvanlivý salám, Brdská klobása,
Furiant, Plešivec a Cimbura. Stálou kvalitu výrobků
Masny Příbram potvrzuje nejen jejich úspěšný

prodej, ale zároveň i ocenění národní značkou Klasa.  
Mezi absolutní špičku výrobního programu Masny
Příbram se řadí tepelně neopracované masné výrobky
s ušlechtilou plísní na povrchu (Fabián, Příbramská
sněženka, Uherské viržinko).Výroba těchto produktů
probíhá v oddělených prostorách, kde zaměstnanci,
kteří se podílejí na výrobě, dodržují ty nejpřísnější
výrobní a hygienické normy. Výsledkem jsou
špičkové trvanlivé produkty nejvyšší kvality.
Hlavním záměrem společnosti a cílem celého mana-
gementu je plná orientace na zákazníka, solidnost
v obchodních vztazích a standardní kvalita výroby.

Příbramští občánci narození v srpnu Jedná se o diskriminaci  ano č i  ne – posuďte sami
Vedení města se snaží a usiluje o pomoc a zpříjemnění života zdravotně postiženým a starým
občanům města Příbrami. Konečně nám byly dopřány prostory, kde se mohou zdravotně
postižení a senioři scházet, provozovat různé aktivity, poradenství, cvičení, výuky, dny zdraví
a konečně i hudba s tancem, což jim umožňuje účastnit se společenského života i přes svá
různá zdravotní postižení. Umožnění těchto aktivit přispívá k tomu, že se tito lidé necítí
osamoceni. Za to vše jsme vedení města Příbrami opravdu vděčni. Přesto se najdou lidé, jako
například paní ředitelka 6. ZŠ, které vadí naše přítomnost ve 2. pavilonu bývalé 8. ZŠ. Vadí
jí například docházka starých a postižených občanů, někdy i s doprovodem jejich psích
miláčků (většinou jde o psy asistenční a vodící). Další námitka paní ředitelky vznikla z jejího
nepochopení věci, a to výměnou šatstva mezi návštěvníky, což bylo v tisku uvedeno jako
Bleší trh. Poslední kapkou byl její protest proti plánovanému parkovišti pro zdravotně
postižené a tím odstranění příjezdové a dalších bariér při vstupu do celého Komunitního cen-
tra. Handicapovaní lidé to považují za diskriminaci vůči jejich zdravotnímu postižení. Tento
postoj je podle nás neslučitelný s postavením pedagoga ve společnosti. Tímto reagujeme
na nesčetné stížnosti paní ředitelky 6. ZŠ.

Alena Kasíková, předsedkyně OV SPCCH v ČR, o. s., a vedoucí Kom. centra Příbram
Magda Burianová, předsedkyně OV STP v ČR, o. s., a vedoucí Kom. centra Příbram

Město Příbram vyhlašuje výběrové řízení na obsazení
pracovního místa na Odboru správy silnic MěÚ Příbram
pro činnost: 
výkon státní správy na úseku silničního hospodářství
Náplň práce: územní plánování v oblasti pozemních komu-
nikací (dále jen PK), posuzování projektů pro výstavbu PK,
činnost speciálního stavebního úřadu pro stavby PK
(umístění, povolování, kolaudace…), povolování záborů
a speciálního použití PK a veřejných prostranství
Požadujeme:
- vzdělání: VOŠ, SŠ 
- znalost čtení a posuzování výkresové dokumentace
- znalost práce na PC
- samostatnost a důslednost v práci 
- řidičský průkaz skupiny B
- praxe v oboru dopravních staveb – výhodou
Nabízíme: zajímavé finanční ohodnocení (9. platová třída
úředníka + osobní příplatek dle pracovních výsledků),
stabilní zaměstnání, možnost profesního růstu, kvalitní
pracovní zázemí
Nástup:dohodou
Veškeré informace a požadavky naleznete na úřední desce
MěÚ Příbram a na www.pribram-city.cz v rubrice Městský
úřad - Úřední deska - Výběrová řízení - Pracovní místa

Město Příbram vyhlašuje výběrové řízení na obsazení
pracovního místa na Stavebním úřadu MěÚ Příbram
pro činnost: vedoucí oddělení územního řízení
Náplň práce: posuzování záměrů výstavby, rozhodování
o umístění staveb, konzultace k územnímu plánování,
odborné koncepční činnosti vedoucího oddělení 
Požadujeme:
- vzdělání: vysokoškolské
- znalost čtení a posuzování výkresové dokumentace 

z oboru 
- znalost práce na PC
- min. 1 rok praxe s činnostmi v oblasti územního plánování 
- řidičský průkaz skupiny B 
Nabízíme:
- zajímavé finanční ohodnocení (10. platová třída úředníka   

+ postupně osobní příplatek)
- stabilní zaměstnání
- možnost profesního růstu a platového postupu
- kvalitní pracovní zázemí
Nástup: dohodou
Veškeré informace a požadavky naleznete na úřední desce
MěÚ Příbram a na www.pribram-city.cz v rubrice Městský
úřad - Úřední deska - Výběrová řízení - Pracovní místa

Vyhlášená  výběrová  ř í zen í  na  pracovní  mís ta

H u d e b n í  p o d z i m  2 0 0 7
13.  ročník cyklu komorních koncertů  ve  Vysoké u Př íbrami

14. září 2007, 19 hod.: Adam Skoumal, klavírní recitál
21. září 2007, 19 hod.: Výběr z písňové a operní tvorby Antonína Dvořáka
Martina Kritznerová - soprán, D. Demuthová - mezzosoprán, J.Šaroun - klavír 

5. října 2007, 19 hod.: Romantické evropské melodramy
Petr Kostka a Carmen Mayerová - recitace, Miroslav Sekera - klavír, PhDr. Věra

Šustíková - průvodní slovo. Pořad je současně i zahajovacím koncertem 
X. ročníku Mezinárodního festivalu koncertního melodramu. 

12. října 2007, 19 hod.: Christian Enkel (USA) - klavír, Sternkvartet
M. Škampa - 1. housle, J. Kopřivová - 2. housle, J. Sedláček - viola, 

Vl.  Růžička - violoncello; Program z děl W. A. Mozarta, J. J. Ryby a A. Dvořáka.
Vstupné 80,- Kč na jednotlivé koncerty; abonentní vstup. na celý cyklus 250,- Kč

Kontakt a rezervace vstupenek: Památník Antonína Dvořáka 
ve Vysoké u Příbrami, tel./fax:  318 618 115, 318 618 036



F O T O K R O N I K A

Krásného srpnového počasí využil starosta J. Řihák a letěl bezmotorovým letadlem s Ing. Evou
Černou, která je vedoucí odboru správy budov a věnuje se právě bezmotorovému létání.

Slavnostního zahájení nového školního roku na Střední zdravotnické škole a VOŠ v Příbrami se
zúčastnil také starosta Josef Řihák. Na snímku je spolu s novým ředitelem této školy
Mgr. Václavem Kočovským, který byl jmenován v červenci letošního roku.

“Tak nám to začalo”, řekli si jistě prvňáčci, kteří v pondělí 3. září poprvé zasedli do školních lavic.
Přejeme jim a jejich rodičům hodně pohody, trpělivosti a hodné paní učitelky. Protože na první paní
učitelku se vzpomíná celý život.

Na snímku je zachycen průběh prací na rekonstrukci hráze Příbramského potoka. Tuto akci finan-
cuje a zajišťuje státní podnik Povodí Vltavy.

Během prázdnin se konalo několik důležitých jednání starostů brdských měst a obcí. Jejich
jednání jsou zaměřena proti stavbě amerického radaru v Brdech. V červenci proběhly na hřišti 7. ZŠ Příbram “Vodohospodářské hry”. Jedná se o tradiční akci.

O prázdninách město zrekonstruovalo kuchyni v městských jeslích. Na snímku je ředitelka jeslí
Jitka Šnypsová spolu se starostou J. Řihákem a místostarostou V. Benešem.

Při slavnostním znovuotevření kina po jeho rekonstrukci měli zájemci možnost podívat se
i do zákulisí, např. do promítací kabiny. 



D ů l e ž i t é  i n f o r m a c e  z  r a d n i c e
Dům hrůzy bude prodán
Výstavba domu čp. 153 dnes nazývaného
Dům hrůzy nedaleko autobusového ná-
draží byla dokončena v roce 1923. Jde
o cihlový dům s podsklepením, sedlovou
střechou z pálené krytiny, schodiště je
ze stupňů žulového kamene, fasádní
omítky jsou vápenné štukové. V domě je
obydleno 9 bytových jednotek, z toho 8
bytů je o velikosti 2+1, l byt je o velikosti
1+1. Jedná se o byty se sníženou kvalitou
bydlení. Rozměrově jsou byty od 55 m˛
do 78 m˛.  Minulý týden ve čtvrtek se ko-
nalo výběrové řízení na prodej uvedeného
domu. Přihlásily se tři firmy. Výběrová
komise doporučila zastupitelstvu prodat
dům příbramské firmě, která nabídla
nejvyšší cenu – 3,16 milionu korun. Jméno
této firmy prozatím nechceme zveřejnit,
neboť rozhodnutí komise ještě nepotvrdila
ani městská rada a prodej domu zatím
neschválilo městské zastupitelstvo. Dům
bude prodán včetně přilehlého parkoviště,
na kterém by měl vyrůst polyfunkční dům.
Nový majitel domu musí zachovat čelní
stěnu objektu, která je postavena  v kubi-
stickém stylu.
„Tento dům jsme chtěli prodat již v roce
2006. Do výběrového řízení, kde byla
stanovena minimální prodejní cena 5,5
milionu korun, se nikdo nepřihlásil. Snížili
jsme proto minimální nabídkovou cenu
na 3 miliony. Očekávám, že noví majitelé
dům opraví, a napomohou tak ke zlepšení
tváře města. Jsem rovněž přesvědčen, že
vlastníci domu se v souladu se zákonem
dohodnou i se současnými nájemníky
na dalším užívání bytů. Podle mého názoru
nic nebrání tomu, aby ten, kdo řádně platí
nájemné a užívá byt v souladu s předpisy,
v domě bydlel i po rekonstrukci,“ řekl
starosta Josef Řihák.  

Státní podpora pro město
Česká energetická agentura vyhodnotila
žádosti o poskytnutí státní podpory na rea-
lizaci projektu č. E 1 – Průkaz energetické
náročnosti budovy nad 1 tisíc metrů
čtverečních plochy. Hodnotitelská komise
navrhla dotace ve výši: 40 tis. Kč
pro Plavecký stadion; 28 tis. Kč pro Zimní
stadion; 97 tis. Kč pro 7. ZŠ; 84 tis. Kč
pro 1. ZŠ.

Rušení telefonních automatů
Obchodní zástupkyně společnosti Tele-
fónica O2 Czech Republic, a. s., Kateřina
Trňáková informovala Městský úřad
Příbram o tom, že v následujících třech
letech bude snížen v Příbrami počet veřej-
ných telefonních automatů až o 30 procent.
Rušení telefonních automatů bude podle
ujištění zástupkyně společnosti probíhat
tak, aby dostupnost služby pro obyvatele
města zůstala zachována. Opatření souvisí
se změnou struktury telekomunikačních
služeb a jejich využívání.

Poděkování strážníkům MP
Starosta města Příbrami MVDr. Josef
Řihák osobně poděkoval šesti strážníkům
Městské policie Příbram, kteří dopadli
zloděje kovů v Plzeňské ulici. Zasahujícím
strážníkům předal značkové hodinky
se znakem města a finanční odměnu
ve výši 2 tisíce korun.

Nové betonové odpadkové koše
V Příbrami bylo v těchto dnech rozmístěno
celkem 40 nových betonových odpad-
kových košů. Jejich pořízení město stálo
celkem 110 tisíc korun. „Od pořízení
nových košů si slibujeme především to, že
lépe odolají nájezdům vandalů. Bohužel,
už krátce poté, co se nové koše objevily
v ulicích, už jeden z nich kdosi poškodil,“
konstatoval starosta Příbrami MVDr. Josef
Řihák. K dalšímu z mnoha vandalských
útoků tentokrát došlo u 2. polikliniky.
„Právě i kvůli takovýmto činům muselo
dojít ke změně u městské policie.
Nenecháme si prostě od vandalů
donekonečna otravovat život. Musíme
proti těmto projevům kriminality tvrdě
zasahovat.“

Opravy ve školských zařízeních
Během prázdnin se v řadě příbramských
škol a v jeslích pracovalo. Nový školní rok
tak mnoho zařízení zahajuje v novém.

Největší stavební práce se přes léto
odehrály v městských jeslích. V srpnu zde
byla kompletně zrekonstruována kuchyně.
Nová je nejen varna a vybavení, ale i
zázemí pro personál. Rekonstrukce stála
necelé 2 miliony korun. Na městských
jeslích se v létě rovněž opravovala střecha.
Další opravy nebyly tak finančně náročné,
i ty ale přispějí ke zlepšení stavu školských
zařízení v Příbrami.
V 1. patře 10. mateřské školy v Příbrami
byla vyměněna okna. V přízemí 11. MŠ
byla rekonstruována pavlačová stěna.
Výměna oken se uskutečnila i v kuchyni
15. MŠ. Většina těchto oprav proběhla
během prázdnin, někde ale budou práce
pokračovat i v prvních dnech po zahájení
nového školního roku. Provoz školek ale
dokončování oprav nenaruší. Nejvýznam-
nější stavební úpravy ve školách se
o prázdninách uskutečnily v Základní
škole Jiráskovy sady. Město zde realizova-
lo projekt významně financovaný z tzv.
Norských fondů.
V Základní škole bratří Čapků na pracovi-
šti Žežická bylo o prázdninách vyměněno
potrubí se studenou vodou. Nyní zde pra-
covníci teplárny ještě dokončují výměnu
rozvodů tepla a teplé vody.
Ve 3. ZŠ se uskutečnila oprava kanalizace.
Nyní zde ještě bude upraven dvůr, který
chce město opravit pomocí zámkové dlaž-
by. Město vlastní i několik objektů, kde
sídlí střední školy. Také do těchto objektů
město Příbram přes prázdniny investovalo.
Například v budově Střední zdravotnické
a Vyšší odborné školy Příbram jsou vymě-
ňována okna v 1. a 2. patře. 
„Vím, že do oprav, rekonstrukcí a moderni-
zací našich škol by bylo potřeba investovat
daleko víc peněz, než si v současné době
můžeme dovolit. Městský rozpočet ale není
bezedný a musíme velmi vážit, kam peníze
investujeme. Školství je pro mě samozřej-
mě jednou z hlavních priorit. Věřím, že se
nám bude dařit získávat pomoc z nej-
různějších dotačních titulů. Věřím, že
budeme úspěšní, tak jako se nám letos
povedlo získat dotaci z norských fondů
na modernizaci školy v Jiráskových
sadech,“ řekl starosta.

Parkování u Finančního úřadu
Na parkovišti před Finančním úřadem
v Příbrami byl změněn systém parkování
vozidel. Protože zde až dosud bylo možné
parkovat volně, bez jakéhokoliv omezení,
stávalo se, že řada motoristů zde odstavila
své auto na celý den a cestovala dále auto-
busem. Nezřídka parkoviště sloužilo
i k dlouhodobému parkování. „Pro zaměst-
nance a především klienty Finančního
úřadu bylo velmi složité najít zde volné
místo. Upravili jsme proto dopravními
značkami režim parkování v těchto
místech,“ sdělil starosta Josef Řihák. 
Situace byla vyřešena tak, že polovina
parkovacích míst je vyhrazena pro vozidla
s povolením od Finančního úřadu. Druhá
polovina parkovacích míst je volně k dis-
pozici s omezením na maximální dobu
parkování na 60 minut. Tento režim na
parkovišti platí od pondělí do pátku v době
od 8 do 17 hodin. Parkovací kotouče si
mohou lidé zakoupit v Infocentru v Zá-
mečku a v trafikách v Uranu. V současné
době pracovníci Městského úřadu Příbram
jednají o možnosti prodeje kotoučů na Fi-
nančním úřadě. Systém omezeného časo-
vého parkování v Příbrami funguje již
na několika místech – například před poš-
tou a před nákupním střediskem Uran.
Řidiči si na nový systém stále zvykají.
Celá řada jich stále ještě neumí parkovací
kotouče používat.  

Opravy chodníků
Město Příbram připravilo výstavbu ob-
služného parkoviště před areálem 7. ZŠ
v Příbrami. Parkoviště bude sloužit přede-
vším rodičům, kteří sem autem ráno dove-
zou děti a odpoledne si je zase naloží.
Parkoviště budou moci také využít rodiče
nemocných dětí, kteří si do školy jedou
vyzvednout oběd. Parkoviště bude možné
využít maximálně na 30 minut, což bude
upraveno dopravními značkami. Výstavba
parkoviště stála 152 tisíc korun, postavila
ho firma CORS Příbram. „S nápadem
vybudovat vedle školy obslužné parkoviště
přišli rodiče zdejších dětí během dobrovolné
brigády, při které uklízeli a opravovali
školní hřiště. Vítám podobné aktivity, kdy

rodiče mají zájem o věci veřejné, a pokud
je to v možnostech rozpočtu města, snažím
se těmto dobrým iniciativám vycházet
vstříc. Proto jsem výstavbu parkoviště
u 7. ZŠ podpořil,“ řekl starosta J. Řihák.

Nové parkoviště vzniká také u bývalé
8. základní školy v Žežické ulici. Součástí
stavby je i bezbariérový chodník do objek-
tu 8. ZŠ. Stavbu za přibližně 608 tisíc
korun do konce letošního září dokončí
příbramská firma CORS. 
Firma Reimo Praha do 30. září za 367 tisíc
korun vybuduje propojení dvou místních
komunikací v lokalitě Na Planinách. Tím
dojde k vyřešení dlouholetého problému,
kterým se zlepší dopravní obslužnost
v těchto místech. Vznikne tu i několik
nových parkovacích míst.
Další trn z paty místním obyvatelům
vytrhne město Příbram přibližně za 155
tisíc korun v ulici Pod Čertovým pa-
horkem. V ulici se staví nové odvodnění.
Až dosud voda stékající po komunikaci při
deštích ničí soukromé objekty a ohrožuje
sjízdnost a schůdnost ulice. Stavba má být
hotova do konce letošního září. Poslední
novinkou na komunikacích v Příbrami je
opravený chodník v ulici Obránců míru.
Na havarijní stav si stěžovali místní
občané. Město chodník nechalo opravit
za 113 tisíc korun. Zakázku na opravu
získala firma OÚK Dobříš.

Oprava Příbramského potoka
Pracovníci státního podniku Povodí Vl-
tavy zahájili v těchto dnech opravu
pravého břehu Příbramského potoka. Břeh
budou opravovat a zpevňovat v délce při-
bližně 200 metrů. Příbramský potok v tomto
úseku, který vede podél Březnické ulice, je
opevněn v korytě obdélníkového tvaru.
Šířka dna je 6,5 metru. Původní zdi byly
kamenné. Z provedeného průzkumu bylo
zjištěno, že kameny zde byly zčásti
skládány pouze na suchu. Vlivem stáří
a silného zatížení docházelo k poruchám
zdi, které byly opravovány zesilováním
a přibetonováním. Až nakonec byly obě
stěny vybetonovány. V současné době se
ukazuje, že tento způsob výztuže je nedo-
konalý. Dochází k rozpadání zdi. Navíc
zde vyrostlo mnoho náletových dřevin.
I jejich vinou je břeh nestabilní. Proto
Povodí Vltavy přikročilo k celkové rekon-
strukci vodního díla. Oprava probíhá
ve dvou úsecích. Od přemostění na Ry-
neček až k lávce pro pěší se kompletně
vymění zeď. Od lávky až do konce zdi
bude stěna v současném neporušeném
stavu pouze opravena. „Zahájení opravy
Příbramského potoka vítám. Věřím, že
dobrá spolupráce s podnikem Povodí
Vltavy, kterou naše město navázalo, bude
i v dalších letech pokračovat. Očekávám,
že vodohospodáři budou v podobných
akcích ve prospěch obyvatel města Příbra-
mi pokračovat,“ řekl starosta Josef Řihák. 

Ratingové hodnocení
Hodnotitelská firma Moody´s Investors
Service udělila městu Příbram národní
rating Aa1.cz. Příbramští tak obhájili kva-
litní hodnocení z minulých let. Hodnotitelé
ve zprávě vydané ke dni 30. 6. 2006 mimo
jiné konstatují, že stabilní ratingový vý-
hled města Příbrami vyjadřuje předpoklad,
že dluhová služba města bude udržitelná
i přes rostoucí výši jeho zadluženosti. Firma
Moody´s Investors Service konstatuje, že
v letošním roce dluhová zátěž města
dosáhne 30 procent běžných příjmů.
„Jsem rád, že hospodaření města se vyvíjí
správným směrem. Upozornění na riziko
dalšího zadlužování beru vážně. Ovšem
musíme také myslet na to, že právě nyní
do roku 2013 máme jedinečnou možnost
čerpat peníze z rozvojových fondů Evrop-
ské unie. Očekávám, že budeme i nadále
rozumně hospodařit tak, abychom mohli

peníze z dotačních titulů čerpat,“ řekl
starosta Josef Řihák.

Sekání trávy ve městě
V Příbrami je před dokončením druhá seč
trávy. „Již podruhé je posekáno v současné
době asi 80 procent všech travnatých
ploch ve městě. Třetí sekání se bude dělat
už asi jen na polovině rozlohy trávníků
do konce září,“ informoval starosta.
Od 20. srpna budou pracovníci příbram-
ských technických služeb sekat trávu
v osadách, které patří pod správu Měst-
ského úřadu Příbram.

Opravy veřejného osvětlení
Pracovníci Technických služeb Příbram
v těchto dnech vyměnili a opravili veřejné
osvětlení v osadách, které patří pod správu
Městského úřadu Příbram. „Vyšli jsme tak
vstříc požadavkům, se kterými se na město
obrátili členové osadních výborů,“ řekl
starosta Josef Řihák. V Zavržicích bylo
nově umístěno veřejné osvětlení na návsi.
Další dvě lampy byly přemístěny podle
požadavků osadního výboru. V osadě Brod
se mění a rekonstruuje celkem 9 lamp
veřejného osvětlení. Z toho dvě lampy jsou
zcela nové. Rovněž na základě podnětu
od osadního výboru zaměstnanci Tech-
nických služeb Příbram vyměnili v obci
Lazec odtokové potrubí z požární nádrže
a zasypali jámu po tom původním. Staré
potrubí bylo nevhodně vedeno na dětském
hřišti a dětem zde hrozilo nebezpečí úrazu.

Opravy komunikací
S cílem zlepšit podmínky pro dopravu
v Příbrami bylo v těchto dnech z rozpočtu
města Příbrami opraveno několik nej-
rozbitějších asfaltových povrchů ulic
ve městě. Celkem za 238 tisíc korun byl
nový asfaltový koberec položen v části
ulice Hlinomazova. V dalších letech bude
tato komunikace opravena celá. Na nej-
frekventovanějších místech, kde je inten-
zivní provoz aut a autobusů, nechalo město
Příbram opravit část ulice K Dolu Marie.
Tato oprava stála 163 tisíc korun. V nej-
rozbitějším úseku byla opravena také ulice
Okružní. V nejbližší době bude v těchto
místech zřízena jednosměrná ulice. Oprava
stála 46 tisíc korun.
Nový asfalt má i ulice Boženy Němcové.
Rekonstrukce důležité obslužné komu-
nikace, kterou využívají především mo-
toristé bydlící na náměstí 17. listopadu,
stála 159 tisíc korun.
Souvislý, nový asfaltový koberec má také
ulice Drkolnovská. Současně zde bylo
i namalováno nové vodorovné dopravní
značení. Oprava přišla na 304 tisíc korun.
Město nechalo opravit i nejhorší úsek
v ulici Sportovní. Tady stál nový asfalt
133 tisíc korun.
Nákladem 50 tisíc korun byl opraven
nájezd do části Nová Hospoda. Bohužel
krátce po skončení opravy si v těchto
místech někdo udělal černou skládku. 

Autovrak a kam s ním?
Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povi-
nen předat jej pouze osobám, které jsou
provozovateli schválených zařízení k vy-
užívání, odstraňování, sběru nebo výkupu
autovraků. Při předání autovraku jsou
provozovatelé těchto zařízení povinni
majiteli automobilu vystavit písemné
potvrzení, které slouží jako doklad při od-
hlášení (vyřazení) z registru motorových
vozidel na Dopravním úřadu MěÚ.
Schválená zařízení na likvidaci autovraků
jsou např.: 
DRUPOL, v. d., Příbram III, Milínská 30,
tel: 724 262 616, 318 625 191 
Koch Diort, Lety u Orlíka nad Vltavou
30/31, PSČ 398 07, tel.: 604 161 327,
382 274 204
LIGMET, a. s., Lazsko 50, 262 31 Milín,
tel.: 777 798 495, 318 403 029
Pokud bude ve městě Příbram nalezeno
„opuštěné vozidlo“, které se stává auto-
vrakem nebo jím již je, bude převezeno
na vybrané parkoviště. Náklady spojené
s převozem a likvidací autovraku je povi-
nen poslední vlastník takovéhoto vozidla
(uvedený v registru motorových vozidel)
uhradit městu. Ponecháním svého moto-
rového vozidla (autovraku) na místech,
kde poškodí a ohrozí životní prostředí
nebo naruší estetický vzhled obce či
přírody se majitel vystavuje nebezpečí
uložení sankce dle zákona o odpadech
a zákona o pozemních komunikacích. 



Rally Příbram je již dávno pojem mezi milovníky rych-
lých kol. Letošní ročník je devětadvacátý, takže má
za sebou skutečně dlouhou historii. Hlavním garantem té-
to mimořádné sportovní akce je již léta Antonín Berger. 
„Letos jsme Rally zkrátili, takže bude probíhat pouze
ve dvou dnech – v pátek 21. a v sobotu 22. září. V pátek
odpoledne je start a v sobotu bude konec závodu.
Vycházíme tím vstříc Evropskému dni bez aut. Bohužel
jinak se nám nepodařilo tyto akce lépe zkorigovat. Termíny
všech rally jsou jasně dané a termín Dne bez aut také.“
Jaké jsou nové trendy v Rally?
„V letošním roce díky systému se jednotlivých mistro-
vstvích zúčastňuje méně vozidel, protože jsou rozvrstveny
do tří stupňů. Nejnižší je české mistrovství, pak je český
pohár a nejvyšší je mezinárodní mistrovství ČR. Příbram
je zařazena v nejvyšší. Je to hned po mistrovství Evropy
druhá nejvyšší soutěž v republice. Větší soutěže jezdí
jenom Boleslav, Barum, Bohemia a Třebíč. Příští ročník
Rally Příbram bude jubilejní třicátý a právě s ním se
chystám svoji organizační činnost ukončit. Další ročníky
by tedy již měl dávat dohromady někdo jiný.“
To je vážné rozhodnutí. Máte již vyhlédnutého svého
nástupce?

„To je otázka. Zkusíme někoho mladšího, ale zatím z je-
jich strany žádný zájem není. Je to asi tak: něco můžete
dělat jenom proto, že Vás to hodně baví. Mladší generace
to má nastavené jinak: Co z toho budu mít? Takže
uvidíme.“
Koho zajímavého v Příbrami uvidíme?
„Zatím nevíme, protože seriál není u konce a záleží jak
dopadne Barum Rally, což je předposlední podnik a ukáže
se umístění jezdců. Zatím to vypadá, že by mohlo přijet
slušné závodní pole. Příbram je brána jako hodně
zajímavý podnik. Je to i tím, že se posádkám snažíme vyjít
maximálně vstříc a komunikovat s nimi. Dny u nás se jim
snažíme zjednodušit tak, aby se k nám rádi vraceli. A to se
nám myslím docela daří. Velice střízlivým odhadem by se
u nás mohlo objevit asi šedesát posádek.“
V mnohých obcích, kterými trať vede, se změnilo
vedení a starostové. Podařilo se Vám s nimi navázat
komunikaci?
„Mohu říci, že díky tomu, že s nimi osobně jednáme a že
se vždy snažíme domluvit a hlavně splnit vše, co jsme slí-
bili, tak zatím nebyl problém. Jediným „problémovým
místem” stále zůstává Svatý Jan. Ale to se nedá nic dělat,
zvolili jsem jinou trasu. Poměrně „tvrdé jednání“ proběh-

lo i na Vystrkově. Opět musím ocenit velice dobrou
spolupráci s hasičskými sbory. Jejich pomoc je skutečně
bezvadná a profesionální, a to ať se týká dobrovolných
nebo profesionálních hasičů.“
Bude něco nového na startu závodu?
„Ne, nebude, Vloni jsme udělali představení posádek, ale
to je hodně časově náročné. Start bude tedy na náměstí
a rovnou do soutěže. Po celý pátek bude na náměstí i vý-
stava vozidel značek Seat, Volkswagen, Porsche a Audi.
Večer bychom chtěli, protože první auto přijíždí kolem
dvacáté hodiny, udělat na náměstí lehkou show s Dali-
borem Gondíkem a Otakarem Brouskem ml. Jinak i letos
s námi spolupracuje sponzorsky firma Fuchs Oil, takže by
mělo být vše bez problémů. V sobotu je start v sedm hodin
ráno a kolem patnácté hodiny je konec. Hned na rampě
budou předávány ceny a my můžeme začít uklízet!“
Příprava na další závod začíná podle slov Antonína Ber-
gra hned po skončení závodu, alespoň co se administra-
tivy týče. Hlavní práce na přpravě dalšího ročníku začnou
tak 4 - 5 měsíců před zahájením závodu. Závěrem zbývá
všem pořadatelům popřát závod bez problémů, jezdcům
vynikající výsledky a divákům skvělé sportovní zážitky.

(str)
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Žáci a učitelé ze Základní školy Jiráskovy sady
v Příbrami zahájili nový školní rok 2007/8 v novém
prostředí s moderním vybavením.
Během letošních letních prázdnin se ve škole uskutečnila
rozsáhlá modernizace, na kterou město Příbram získalo
významnou finanční pomoc z Norska prostřednictvím
Norského finančního mechanismu. „Škola nakoupila
novou výpočetní techniku, která je využita k vybavení
mobilní počítačové učebny. Deset tříd bylo vybaveno
interaktivní tabulí s příslušenstvím. Pro výuku výtvarné
výchovy jsme zakoupili malířské stojany a další vybavení
výtvarného ateliéru,“ vypočítává změny a vylepšení
starosta MVDr. Josef Řihák. 
Jaká další vylepšení a úpravy se ve škole
v Jiráskových sadech uskutečnila?
„Pro výuku hudební výchovy a příležitostné koncerty
bude sloužit nové koncertní křídlo. Školní aula byla
vybavena novým ozvučením. Deset tříd bylo vybaveno
novými stoly a lavicemi. Vybudována byla  venkovní učeb-
na, která je pokryta bezdrátovým připojením na internet.
Dovybavena byla i venkovní sportoviště. Vytvořena byla
také bezdrátová síť pro přístup k internetu v celém
interiéru školy. Část školy byla vymalována, na chodbách
byly zmodernizovány podlahy. Ve třídách a dalších
školních prostorech byla dokončena výměna topných těles
za nové, moderní a úsporné radiátory. A v neposlední
řadě byla také zvelebena zeleň v okolí školy.“
Dotknou se změny také nějak vztahu školy s rodiči
školních dětí?
„Došlo k vytvoření informačního systému pro interaktivní
komunikaci po linii žák – učitel -  vedení školy – rodič –
a zřizovatel, kterým je město Příbram. Tento systém přis-
pěje ke zvýšení informovanosti všech článků soustavy.
Očekávám, že nový komunikační systém se nejvíce projeví
ve spolupráci rodičů a vedení školy.“ 
Jaké výhody modernizace škole přinese?
„Očekávám, že největší přínos z celé akce budou mít děti.
Poskytnout možnost kvalitního vzdělání nejmladší gene-
raci považuji za jednu z priorit ve své práci. Bez vzdělání
nebudou mít naši potomci šanci v budoucím světě uspět.
Děti, které dnes vychováváme, budou mít jednou
zodpovědnost i za naše životy. Tak, jak se dnes chováme
my k našim dětem, tak ony se jednou budou chovat

k nám.“ 
Kdo modernizaci
školy platil a z ja-
kých prostředků?
„Provedené úpravy
školy jsou výsledkem
realizace projektu
„ M o d e r n i z a c e
a vybavení Základní
školy Jiráskovy sa-
dy, fáze 1“, který byl
podpořen grantem
z Norského finanč-
ního mechanismu.
Celkový rozpočet
projektu je přibližně
226 tisíc Eur, což je
asi 6,35 milionu ko-
run. Z toho až 85 %
celkových uznatel-
ných nákladů jsme
dostali prostřed-
nictvím našeho Min-
isterstva financí ČR
z tzv. Norských
fondů. Zbytek peněz,

asi 953 tisíc korun, šlo  z rozpočtu města Příbram. Tento

projekt je jedním ze dvou, které byly v rámci Stře-
dočeského kraje podpořeny dárci z Norského království.
Této podpory si velmi vážíme.“
Co to vlastně jsou norské fondy a jak funguje mecha-
nismus jejich využívání?
„Norské království není členem Evropské unie. Obyvatelé
této skandinávské země v opakovaném referendu odmítli
vstup do evropského společenství. Ovšem Norsko využívá
řadu výhod, které z členství EU plynou, především má
s EU bezcelní unii. K tomu, aby nikdo nemohl podezřívat
Norsko, že využívá pouze výhody a nechce se podílet na fi-
nancování rozvoje společné Evropy, poskytuje Norsko
vlastní peníze rozvíjejícím se regionům v Evropské unii.
Norsko obecně podporuje projekty zaměřené na rozvoj
školství, vzdělávání a ochrany životního prostředí. Těší
mě, že uspěl i náš projekt na zlepšení školy v Jiráskových
sadech.“
Kdo se o získání prostředků z Norských fondů nejvíce
zasloužil?
„Byli to zejména úředníci odboru školství Městského
úřadu Příbram, kteří zpracovali žádost. Velkou zásluhu

na tom, že jsme podporu získali, má bývalý radní Mgr. Jiří
Schmidt. Právě on stál u zrodu celého projektu. Bez-
chybné čerpání prostředků z fondů zajišťovala manažerka
rozvojových projektů Ing. Jaroslava Poláková, pracovníci
odboru investic Městského úřadu Příbram a další úředníci.
Šlo o týmovou práci a já děkuji všem, kteří se na přípravě
a realizaci projektu podíleli.“
Kdo se na opravách a vybavení školy podílel?
„Celý projekt byl rozdělen do několika zakázek, které
realizovalo několik firem. Na každou subdodávku bylo
vypsáno výběrové řízení. Kvalita odvedených prací je
velmi dobrá.“
Má město Příbram šanci získat i další peníze z těchto
Norských fondů?
„Ano. Rýsuje se reálná šance, že město Příbram získá
další peníze z těchto z fondů, které členským zemím
Evropské unie poskytuje Norské království na podporu
školství a ochrany přírody. V roce 2006 město Příbram
podalo žádost o grant z Finančních mechanismů
EHP/Norska v rámci 2. výzvy na projekt „Modernizace
7. ZŠ Příbram“.
Cílem projektu je modernizace a vybavení základní školy. 
Jedná se o tyto dílčí akce:
- vnitřní běžecká dráha – rekonstrukce objektu, nový
běžecký povrch, oprava sociálních zařízení a šaten,
doplnění mobiliáře – digitální měření času, šatní skříňky,
lavičky

- zimní zahrada – inte-
riérové úpravy a opravy,
doplnění mobiliáře, lavi-
ce, židle, dataprojektor
- velké nádvoří – rekon-
strukce povrchu, doplnění
mobiliáře pro sport
a odpočinek
- malé nádvoří – drobné
terénní úpravy a opravy
povrchu atria, doplnění
mobiliáře pro mladší žáky
- úpravy tělocvičen –
opravy obložení a stropů
včetně osvětlení, renovace
otopného systému
- hřiště – oprava povrchu
stávajících hřišť, nové
umělohmotné povrchy
- kamerový systém – moni-
torování areálu školy a nej-
bližšího okolí pro ochranu

dětí a majetku
Na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních
věcí (MPSV) ČR byl v těchto dnech zveřejněn seznam
projektů doporučených v rámci 2. výzvy. V České repub-
lice bylo doporučeno 13 projektů. Projekt „Modernizace
7. ZŠ Příbram“ je ve výsledném pořadí na 5. místě.
Konečné schválení přidělené dotace podléhá udělení
souhlasu Finančních mechanismů  EHP/Norska.
Pokud město Příbram peníze skutečně získá, projekt by
měl být realizován v roce 2008. Celkové náklady projektu
činí 447 152 €. Z této částky město Příbram žádá o grant
ve výši 380 079 €, což je 85 % celkových nákladů. Město
Příbram se bude podílet patnácti procenty z celkových
uznatelných nákladů. Nechci jásat předčasně, ani to
zakřiknout, ale věřím, že se nám peníze podaří získat.
Naše děti si zaslouží, aby se mohly učit v moderní škole,
která odpovídá standardům Evropské unie. Děkuji všem,
kteří se zasloužili o přípravu projektu, za velmi dobře
odvedenou práci,“ řekl starosta MVDr. Josef Řihák.

- jk -

Rozvoj i  př íbramských  ško l  pomáhaj í  pen íze  z  Norska



Kvalitu laboratoře 1. SčV posuzoval
nezávislý audit
Kvalitu pitné vody v kohoutcích i ve stud-
ních na Příbramsku hlídá již řadu let labo-
ratoř vodohospodářů 1. SčV, a. s.
V letošním roce ji čekal zlomový
okamžik: musela opět projít hloubkovým
auditem podle zpřísněných požadavků
mezinárodních norem. Zeptali jsme se
proto na výsledek ředitele společnosti
Anatola Pšeničky.  
Jak si laboratoř v této zkoušce vedla?
„Kvalitu laboratoře letos v květnu posuzo-
val nezávislý audit a musím říci, že nešlo
o žádnou formalitu. Odborní hodnotitelé
se od konce dubna plných patnáct dní
do všech detailů zabývali činností labora-
toře od odběru vzorků až po vypracování
závěrečné zprávy. Našemu středisku se ale
podařilo prokázat, že požadavkům normy
ISO 9001 dostojí.“
V čem vidíte důležitost tohoto auditu?
„Právě norma ISO 9001 je pro naši firmu
klíčová - o získání tohoto certifikátu totiž
usiluje celá naše společnost a kladný
výsledek v případě laboratoře by nám měl
tento cíl přiblížit. I proto lze současný
úspěch laboratoře považovat za rozhodu-
jící. Rád bych touto cestou také poděkoval
pracovníkům tohoto střediska, jejichž
zásluhou získala laboratoř osvědčení
na příštích pět let.“ 
Můžete našim čtenářům říci, jaký je
o služby laboratoře zájem, a to jak
ze strany soukromníků, tak i firem?
„Zájem o laboratorní služby je celoroční

a v poslední době se navíc neustále zvyšu-
je. Laboratoř je k dispozici nejen jed-
notlivým střediskům naší společnosti, ale i
externím zákazníkům, kterých stále
přibývá. Rozbory vody si u nás nechávají
dělat například obce, firmy, ale i soukromí
majitelé studen z příbramského regionu.“
O jaké služby se konkrétně jedná?
„Rozbor pitné a odpadní vody zahrnuje
celou řadu parametrů. Některá jedno-
duchá měření, například obsah chloru,
míru PH nebo teplotu vody provedou naši
pracovníci přímo na místě, složitější
otázky se musí analyzovat v laboratoři.
Základní chemický rozbor pitné vody včet-
ně odběru trvá týden. Za tuto dobu jsme
ale schopni zjistit podle požadavků
zákazníka zjistit například tvrdost vody,
množství železa, dusičnanů nebo přítom-
nost nevyhovujících bakterií.“ 
Do sídla společnosti se přestěhovala
i laboratoř odpadních vod z Jinců. Proč
k tomuto přesunu došlo?
„Poptávka po vzorkování a rozborech
odpadních vod v poslední době stoupá
a stávající prostory v objektu čistírny
odpadních vod v Jincích tak postupně
přestaly stačit. Laboratoř odpadních vod
se proto dočkala nových prostor přímo
v areálu společnosti, a to hned vedle
pracoviště laboratoře pitných vod. Nutno
říci, že kapacita laboratoře se po tomto
přesunu zvýšila a jejím umístěním přímo
v sídle společnosti navíc šetříme čas
i náklady spojené s dovozem vzorků.“

- kb -

Vyjádření k poškození tří vzrostlých
topolů v Březohorské ulici: 
Dne  13.  června 2007 bylo Městskému
úřadu Příbram, odboru životního prostředí
(OŽP) doručeno upozornění na narušení
vysokých stromů v blízkosti domu v Bře-
zohorské ulici  440. Upozornění zaslalo
společenství vlastníků domů č.p. 440-442
Příbram. 
Pracovníci OŽP okamžitě provedli místní
šetření, při kterém bylo zjištěno, že stromy
nejsou staticky narušeny, a nehrozí tedy
bezprostřední nebezpečí jejich pádu. 
Na třech topolech byly zjištěny otvory
o průměru 3 - 5 cm vyvrtané po 1 - 2 ks
do jednotlivých kmenů, které však statickou
stabilitu stromů neohrožují.

Dne 18. 6. 2007 OŽP o uvedených
zjištěních písemně informoval Společen-
ství vlastníků. Ve vchodech do okolních
bytových domů byla současně vyvěšena
žádost o poskytnutí svědectví s uvedením
kontaktu na odbor životního prostředí.
Tato žádost byla posléze uveřejněna
i v měsíčníku Kahan. Do dnešní doby
nebyl zjištěn žádný důkaz, který by
usvědčil pachatele tohoto přestupku.
Podnět byl předán Technickým službám
města Příbrami, jako organizaci pověřené
péčí o veřejnou zeleň.
Poškozené stromy se nachází na hranici
pozemků ve vlastnictví města Příbram
a TJ Baník Příbram.

Odbor životního prostředí

Kvalitu laboratoře 1. SčV posuzoval nezávislý audit

Topoly v Březohorské ulici

P ř í b r a m  m á  z a s e  k i n o
Už se konečně přiblížil termín znovuotevření příbramského kina. Brány se  po dlouhém
čekání otevřely 1. září. Příbramská radnice se v prosinci minulého roku rozhodla, že
společně s řešením havarijního stavu po loňském propadu podlah a promítací kabiny
kino výrazně zmodernizuje. Modernizace se zaměřila  především na úpravy akustiky
sálu a na instalaci digitálního zvuku, ale je i připravena technologie na digitální
promítání. Rekonstrukcí proběhlo i  sociální zařízení. „Chceme se orientovat nejen
na cílovou skupinu dospělých, ale i dětí. Proto kromě klasického filmového klubu
zakládáme i jakýsi klub dětského filmového diváka, který by byl víceméně žánrově
zaměřen“, uvedl vedoucí kina Petr Rybka. Klub se jmenuje Dětský bijásek a bude
pravidelně promítat v neděli od 15 hodin. Dnes, když se řekne animovaná pohádka,
všichni si představí Hermínu Týrlovou. Ale neexistuje jenom ona, v příbramském kině,
mají připraveny spousty hraných pohádek, dobrodružných filmů pro mládež atd.
V prostorách kina najdete od září až do prosince prodejní výstavu „Krtkův podzim“,
která je kompletně orientovaná na krásnou českou animovanou postavičku Krtečka
od Zdeňka Milera. Můžete si zde pořídit prakticky cokoli - od půlmetrových nafuko-
vacích krtků až po dvoumetrového, knížky, cédéčka, ale třeba i originály kreseb. 
Ředitel Petr Bednář k tomu říká: „Chtěli bychom dětem takto přiblížit téma české
kreslené pohádky, která je svou poetikou velmi originální. I já jsem si samozřejmě prošel
období Mickey Mouse, psa Filipsa a různých pohádkových postaviček, ale čím se
nad tím člověk více zamýšlí, tím spíš se vrací k těm Rumcajsům, pejskům, kočičkám
a krtkům, právě kvůli té české naivnosti, kráse a poetice, která se velmi těžce hledá.“
Otevírá se i klasický Klub filmového diváka. Samotné promítání bude doprovázeno pro-
gramem, kde budou mít své místo hosté, odborné přednášky, ale i besedy se samotný-
mi diváky. Mezi činnosti filmového klubu budou i patřit pravidelné Dokumentární
soboty, které budou vždy zaměřené na jedno téma. „Rádi bychom založili dramaturgii
interaktivně. Proto zakládáme prostor pro diváky a nadšence filmového klubu“, dodává
Rybka a pokračuje „pak se také snažíme spolupracovat s lidmi, kteří umějí sáhnout
do archívů starých filmů - něco ve smyslu Hledání ztraceného času. Dají se tam najít
materiály třeba o starém Příbramsku a podobně.“ 
Mezi chystané novinky bude patřit i páteční noční promítání, zhruba kolem 23.30 hodin,
kdy se budou promítat např. vybrané horory. Vedení kina bere zatím noční promítání
jako pokus. Není jisté, zda bude ze strany diváků o tuto novinku zájem a hlavně jestli
budou ochotni jít takhle pozdě večer do kina. „Těch plánů je spousta, žádali jsme např.
francouzskou stranu o možnost uvedení artových francouzských filmů, navázali jsme
spolupráci se Slovenským institutem kultury, mě osobně by totiž zajímala například
přehlídka slovenských dokumentů nebo klidně i hraných filmů“, uvádí ředitel Bednář.
Z repertoáru samozřejmě nezmizí školní představení a budou se uvádět i představení
pro seniory, přičemž i vstupné by bylo snížené.
Takže po velkém půstu odstartovalo kino v sobotu 1. září filmem Jana a Zdeňka
Svěrákových „Vratné lahve“. Slavnostní zahájení provozu pak proběhlo 3. září, kdy
ve vstupu do zrekonstruovaného kina přestřihne pásku starosta Josef Řihák. 
Plány jsou velké, a tak po velkém vzestupu divadla a znovuoživení estrádního sálu, by
Příbramské kino, mělo doplnit komplex kulturního domu, který by v tom nejlepším
slova smyslu, přinášel co nejrozmanitější výběr kultury veškeré veřejnosti. 

(red)

Frankofonní klub Příbram a Q-klub Příbram za podpory města Příbrami
vyhlašují kurzy francouzštiny ve školním roce 2007/2008:

Kurz pro pokročilé ; Kurz pro mírně pokročilé (pokračování předchozího kurzu
pro začátečníky); Kurz pro začátečníky.

Při naplnění kurzů (cca desetičlenné skupiny) bude cena jedné vyučovací hodiny
35,- Kč (+ členství ve Frankofonním klubu: dospělí 100,- Kč, děti 50,- Kč
za 1 kalendářní rok a členství v Q-klubu 60,- Kč).
Přihlášky do kurzů si zájemci mohou vyzvednout i vyplněné odevzdat v Infor-
mačním centru, Knihovna Jana Drdy, nám. T. G. Masaryka 156, Příbram I nebo
v Q-klubu AMAVET, Březnická 135, Příbram III.
První schůzka přihlášených bude ve středu 19. září 2007 od 17 hod. v Q-klubu,
kde se dohodne s lektorkou termín konání kurzů.
Uzávěrka přihlášek je 19. září 2007.
Bližší informace: tel. 318 626 486, 318 622 384, Mgr. Čížková.

P o č e t  p r v á ků  b y  s e  m o h l  v y š p l h a t  n a  s t o v k u
Čtrnáct uchazečů o studium na detašovaném pracovišti Vysoké školy evrop-
ských a regionálních studií v Příbrami se účastnilo včerejšího přijímacího řízení. 
„Ještě se mi ale přihlásilo několik jednotlivců, které bychom přijali během září,“
uvedl ředitel detašovaného pracoviště Vladimír Kříž.
A jaký je celkový stav přihlášek? „Aktuálně máme 92 studentů do prvních
ročníků. Myslím ale, že bychom mohli dosáhnout stovky,“ je plný optimismu
Vladimír Kříž. Pro srovnání – na loňský akademický rok se sešlo v prvních
ročnících 77 studentů. Další informace sdělí Vladimír Kříž, tel. 721 279 461.

7 .  Z Š  v  n o v é m  j a z y k o v é m  p r o j e k t u

Od září 2007 se 7. ZŠ v Příbrami připojí k projektu Výuka cizích jazyků
s akcentem na kombinované studium a samostudium cizích jazyků (jazyk
anglický a německý) určený pro žáky 6. až 9. tříd základních škol a víceletých
gymnázií, který na několika vybraných školách Středočeského kraje uskuteč-
ňuje  Klub ekonomů škol.
Projekt je realizován z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ)
a spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a rozpočtem České
republiky. Jeho záměrem je vytvořit v rámci vznikajících školních vzdělávacích
programů kvalitní doplňkový výukový program s využitím moderních tech-
nologií (e-learningu a blended learningu) a tím vzbudit u žáků více zájmu
o jazyk, aby byli ve studiu samostatnější a více si věřili.  
Nová metoda výuky využije přirozeného zájmu dětí o počítače, nadanějším bude
nabídnuto proniknout do tajů cizího jazyka nad rámec daný školními povinnost-
mi a těm méně nadaným umožnit, aby si  znalosti osvojovali i pro ně příjemnější
formou než s učebnicí a slovníkem. Získané jazykové znalosti si budou moci
upevňovat a rozšiřovat pomocí zajímavých jazykových programů, budou své
znalosti testovat, porovnávat a ověřovat na počítačích, bez nichž si již svůj čas
ve škole i mimo ni neumějí představit.
Jenže sebelepší projektový záměr modernizace školní práce nemůže být úspěšný
bez zájmu a podpory pedagogů i vedení školy, kteří jej mají uvést do života škol.
Proto, než bude výuka na vybraných školách touto formou zahájena, předchází
tomu odborná příprava učitelů anglického a německého jazyka, která předpo-
kládá specifické studium využití ICT ve výuce  cizích jazyků. Potom již nic
nebrání tomu, aby   učitelé i žáci projevili v hodinách jazykové výuky vlastní
iniciativu. Jejich úsilí a výsledky budeme na vybraných školách, 7. základní
školu v Příbrami nevyjímaje, se zájmem sledovat.

Jiřina Michálková

Detail poškozených stromů
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PESTRÝ DIALOG/BUNTER DIALOG

O T E V Ř E N O  D E N N Ě  K R O M Ě  P O N D Ě L Í  9 - 1 7  H O D I N

BA RBA R A ŠA L A MOUNOVÁ

EVA NATUS-ŠALAMOUNOVÁ 

I L U S T R A C E - K R E S B A - G R A F I K A
A N I M O V A N Ý  F I L M - L O U T K Y

7. 9. - 14. 10. 2007
GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM

G A LER IE  F R A N T IŠK A  D R T IKOL A  PŘ ÍB R A M  P OŘ Á DÁ  PROD E J N Í  V ÝSTAV U



PŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
BERNARD,

BISKUP PRAŽSKÝ
*?, +1240, VLÁDL 1236 - 1240

Po úspěšném biskupovi Janovi II. nastoupil opět na biskup-
ský stolec člověk, o kterém toho opět mnoho nevíme. Jeho
vláda je v odborných dílech charakterizována jako
nevýrazná a krátká, o jeho charakterových vlastnostech
prameny mlčí. Jmenoval se Bernard a o jeho původu v pod-
statě nic známo není, pouze romantická tradice viděla
v Bernardovi jednoho z prvních členů šlechtického rodu
Kaplířů ze Sulevic, což se bohužel nedá prokázat. Před
svým zvolením byl členem pražské kapituly a v roce 1227
stal se nástupcem biskupa Jana II. ve funkci scholastika
a kancléře. V roce 1232 se aktivně účastnil sporu mezi
konventem křížovníků na Zderaze a některými českými
kláštery ohledně správy jejich majetku, spíše tak činil
z titulu svých funkcí než z osobních pohnutek. 
Nová biskupská volba proběhla nezvykle rychle po smrti
předešlého biskupa, snad proto, aby se předešlo opětným
sporům s Římem. Královu vůli je i tentokrát nutné považo-
vat za hlavní motiv volby, ačkoliv i on si jistě dal záležet
na tom, aby zbytečně papeže neprovokoval. Nové jméno
bylo bez potíží schváleno církevními nadřízenými, zejmé-
na mohučským arcibiskupem Siegfriedem (česky je to
jméno Žibřid). Slavnostního vysvěcení nového biskupa,
které se konalo v Erfurtu v Durynsku, se aktivně účastnil
i dávno sesazený pražský biskup Pelhřim, což dokládá
obecné uklidnění poměrů v české církvi v té době. Shodou
náhod zemřeli Bernard i Pelhřim krátce po sobě v roce
1240. Bernard byl po dobu své vlády oporou královské
moci, zřejmě v domácí politice nijak aktivně nevystupoval
a zcela se soustředil na praktické stránky výkonu své
funkce. Za jeho vlády byly založeny některé nové kláštery
(např. klášter dominikánů v Litoměřicích, který byl spojen
s rodem Kaplířů – měli zde rodinnou hrobku - a odtud
pochází i ona domněnka o spojení Bernarda s tímto
šlechtickým rodem). Biskupovu vlivu se přičítá
i skutečnost, že se v Čechách usídlil rytířský řád templářů.
Do české historie se Bernard zapsal nejvýrazněji až posm-
rtně, jelikož se v jeho hrobě dochoval fragment biskupské
mitry (čepice), což je světový unikát; po Evropě se jich
takových dochovalo totiž pouze pět. Mitra pravděpodobně
obsahuje i vyobrazení pěti českých patronů, což by bylo
jedno z nejstarších vyobrazení českých národních světců
vůbec. Je uložena v textilní sbírce Pražského Hradu
a v letošním roce je mimořádně k vidění na výměnné části
stálé výstavy Příběh Pražského Hradu.
Do příbramských dějin se Bernardovi vstoupit nepodařilo,
pouhé 4 roky vlády mu na to nestačily. Lze se jen domní-
vat, že Příbram a její panství žádné zásahy z centra nepotře-
bovaly, a že se v těch čtyřech letech zde neudála žádná
zaznamenáníhodná událost. 

Daniel Doležal

8. 9. 1422
Strhla se bitva u Hluboše,
ve které Hanuš z Kolovrat
na hlavu porazil příbram-
skou hotovost a natrvalo
zlomil odpor příbramských.

10. 9. 1887
Zavítal na Březové Hory
pražský arcibiskup Fran-
tišek hrabě ze Schönbornu
s doprovodem.

11. 9. 1897
Narodil se v Příbrami básník
a prozaik Fráňa Kučera.

14. 9. 1875
Vyvrcholily oslavy dosa-
žení 1000 m svislé
hloubky na dolu Vojtěch.

18. 9. 1907
Do Příbrami dorazili
pěšky a bez peněz dva Ru-
muni (Basile Jonescu
a Constantin Jonescu-
Facon), kteří takto hodlali
obejít celý svět. Druhý
den naše město opustili
směrem na Písek.

18. 9. 1880
Příbramský krejčovský závod

Jana Šplíchala, proslulý
mj. hornickými uniformami,
obdržel na základě úspě-
chu na hospodářské vý-
stavě ve Štýrském Hradci
objednávku od císařského
dvora ve Vídni, což bylo
velmi ceněné potvrzení
kvality výrobků.

22. 9. 1944
V bojích na Dukle padl
Josef Kholl, jeden z nej-
výraznějších příbramáků,
působyvší v zahraničním
odboji.

24. 9. 1920
Příbram navštívil prezi-
dent T. G. Masaryk.

25. 9. 1957
V Příbrami se začal natá-
čet film z hornického
prostředí “Zde jsou lvi”
s K. Högrem v hlavní roli.

28. 9. 1657
Svatou Horu navštívil
Michal Višňovecký, po-
zdější polský král Michal
Korybut.

Daniel Doležal

ZÁŘ I J O V É K A L E N D Á R I U M

SLOUPEK SENÁTORA
Z tábora kolem senátora Martina
Mejstříka, jehož dalším známějším
členem je senátor Jaromír Štětina, začal
opět zaznívat antikomunistický ryk. 
Na tom by nebylo nic špatného, pokud
by šlo jen o kritiku komunistické strany,
neboť podle čl. 5 naší Ústavy je náš poli-
tický systém založen na volné soutěži
politických stran, a kritika týkající se
jakékoliv politické strany či její ideolo-

gie by z tohoto hlediska nebyla nic zvláštního, a také se tak
běžně děje. Zmínění senátoři se však rozhodli jít na to
úplně jinak, a to rovnou předložením návrhu změny trest-
ního zákona tak, aby podpora a propagace komunistického
hnutí byly trestným činem, stejně tak jako i pouhé
zobrazení jeho symbolů, konkrétně pěticípé rudé hvězdy
a srpu a kladiva. Pokud jde o trestnost podpory a propagace
komunismu, nejde o žádnou novou myšlenku. Tato věc
byla do našeho trestního zákona vložena již v roce 1991,
v roce 1992 ji však Ústavní soud zrušil pro rozpor s někte-
rými ustanoveními Ústavy a Listiny základních práv a svo-
bod, která je součástí našeho ústavního pořádku. Kromě
ústavněprávní stránky věci je tady však i rozpor logický.
Za situace, kdy v naší zemi legálně působí komunistická
strana, by měla být zároveň zakázána propagace komunis-
mu. To je však nanejvýš směšné, neboť co jiného může
dělat komunistická strana, než propagovat komunismus?
To všechno pan senátor Mejstřík dobře ví, avšak nedbá. Co
je však v návrhu jeho změny trestního zákona nového, je
trestní postih zmíněného zobrazení pěticípé rudé hvězdy
a srpu a kladiva. To je samozřejmě také z mnoha důvodů
naprostý nesmysl. Například pěticípá rudá hvězda není jen
komunistickým symbolem, ale již od středověku, kdy ještě
žádní komunisté neexistovali, stavovským symbolem
pivovarníků. I na našem pivním trhu si můžeme koupit
piva pivovarů Heineken a Stella Artois, která mají
na etiketách pivních lahví zobrazenu pěticípou rudou hvěz-
du. Srp a kladivo má zase přímo ve státním znaku
Rakouská republika, apod. Nevím, jestli si někdo před-
stavuje, že u nás bude zakázáno prodávat zmíněné pivo
nebo že přerušíme diplomatické styky s Rakouskem,
pokud z budovy svého velvyslanectví neodstraní svůj stát-
ní znak. Myslím si však, že je jasné, o co tu jde. Zmínění
pánové, a nejen oni, se dodnes nenaučili bojovat proti
komunismu politicky. Místo toho podávají nesmyslné
návrhy, vybrušují z památníků a náhrobních kamenů
padlých rudoarmějců hvězdy, srpy a kladiva, činí velko-
hubá prohlášení, schvalují nesmyslná usnesení, apod. To
není politický boj, který by komunisty jakkoliv ohrožoval,
spíše naopak. V případě senátorů Mejstříka a Štětiny má
však toto jejich snažení ještě jisté pikantní pozadí. Senátor
Mejstřík byl před listopadem 1989 aktivním funkcionářem
Socialistického svazu mládeže a ještě v září 1989 souhlasil
se socialismem, když přijímal usnesení v tom smyslu, že
„změny ano, ale jen na bázi socialismu“, jak se uvádí
v příslušném zápise, kde je mezi přítomnými uveden také
„soudruh Mejstřík Martin“. A senátor Štětina byl pak rov-
nou několik let členem Komunistické strany Českosloven-
ska. Za této situace je tedy možno připomenout si jednu
z písní písničkáře Karla Kryla, kde se v jednom verši
zpívá: „Na rohu ulice vrah o morálce káže“. 

Ing. Jaromír Volný
senátor za volební obvod Příbram

MĚS T S K Á P O L I C I E PŘ Í B R A M
MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 423, PŘÍBRAM II, TEL. 318 624 245, 156

Dne 2. 8. na náměstí T. G.
Masaryka zaparkoval mladý
muž svůj motocykl Yamaha,
který uzamkl, ale klíče zapo-
mněl položené na sedadle.
Díky všímavému občanovi
z Rožmitálu pod Třemšínem
byla na místo přivolána hlídka
MP, která zanechala majiteli
motocyklu vzkaz a klíče mu
vzápětí předala.
Dne 4. 8. byla přivolána hlídka
MP k potyčce dvou mužů
na parkoviště u křižovatky ulic
Kpt. Olesinského a ul. Jinecké.
Jednalo se o cizince, který se
vrátil zpět ke svému zaparko-
vanému vozidlu a uvnitř nalezl
zloděje, kterého násilím
zadržel do příjezdu hlídky MP
Příbram. Věc byla předána
jako podezření z trestného činu
Policii ČR. 
Dne 5. 8. byla hlídkou MP
v Příbrami VII spatřena dívka
ležící na ulici. Na místě byl
pouze svědek, který se pokou-
šel přivolat rychlou záchran-
nou službu. Dívka upadla
vlivem epileptického záchvatu
a strážníci MP Příbram jí
poskytli první pomoc.
Téhož dne strážníci MP při
své pravidelné kontrolní
činnosti v Příbrami IV. spatřili
osobu odpovídající popisu oso-
by hledané Policií ČR. Jednalo

se o 45letého muže, který byl
po zjištění totožnosti zadržen
a okamžitě předán Policii ČR.
Dne 9. 8. těsně po 22. hodině
vyjela hlídka k silně podna-
pilému muži, kterému přivo-
lala záchrannou službu. Po pří-
jezdu ZZS udeřil opilec lékaře
pěstí do obličeje. Na místo byla
přivolána Policie ČR a opilec
byl převezen na Záchytnou
stanici.
Dne 11. 8. okolo 15. hodiny
vyjela hlídka MP na oznámení
na fyzické násilí v Příbrami
VII. Zde nalezli útočníka,
který napadal svoji manželku,
a proto byla na místo přivolána
Policie ČR.
Dne 12. 8. bylo na tísňovou
linku 156 oznámeno, že v Ji-
ráskových sadech se nachází
žena, která upadla zřejmě pod
vlivem alkoholu na obrubník
a je zraněna. Na místo se
neprodleně dostavila hlídka
MP a ženě přivolala Zdravot-
nickou záchranou službu.
Na náměstí 17. listopadu dne
13. 8. přivolal muž hlídku MP
na skupinku osob, která vyhrá-
vala na kytaru a rušila noční
klid. Přivolaná hlídka vše
na místě vyřešila a skupinka
osob své vyhrávání ztišila.
Dne 13. 8. ve 22.30 hodin
zadržela hlídka MP osobu,

která se procházela po střeše
OD Dvořáček. Jako důvod jed-
nání uvedla, že trpí nespavostí
a že se zde pouze prochází.
Dne 17. 8. volala linku 156
okolo třetí hodiny ranní žena
s tím, že do obchodního domu
RAVAK leze oknem po římse
nějaká osoba. Na místo se
okamžitě dostavila hlídka,
které se již bohužel nepodařilo
pachatele zadržet, neboť je oz-
namovatelka nechtěně vyruši-
la, a tito ještě před příjezdem
hlídky MP nasedli do při-
praveného vozidla a ujeli.
Dne 18. 8. oznámil správce
areálu Nový rybník, že chytil
tři osoby, které se pokusily
dírou v plotě vlézt k horole-
zecké stěně Jakub. Po příjezdu
hlídky MP byla věc vyřešena
na místě.
Dne 23. 8. bylo obsluhou
městského kamerového systé-
mu zpozorováno podezřelé
chování osob v Jiráskových
sadech. Na místo se dostavila
hlídka MP, která vše prohle-
dala, ale bohužel nikoho zde
nenalezla. Po několika mi-
nutách se na stejném místě
objevil podezřelý favorit,
do kterého nastoupila osoba.
Pěší hlídka, která na místo do-
razila z Pražské ulice, zadržela
dva muže, kteří se vloupali

do prodejny s oděvy, a předala
je přivolané Policii ČR.
Dne 25. 8. na služebnu MP
přivedli dva mladíci malou
holčičku, která se k nim připo-
jila v Pražské ulici. Holčička
tvrdila, že se ztratila, a proto
bylo vše oznámeno na Policii
ČR. Protože se nepodařilo zjis-
tit její totožnost, strážníci se
pokusili společně s holčičkou
nalézt její maminku, což se jim
v krátké době podařilo.  
Dne 26. 8. přivolali hlídku MP
pracovníci bezpečnostní agen-
tury do nemocnice k opilému
a agresivnímu muži, který
nechtěl zdravotnické zařízení
opustit. Hlídka muže uklidnila
a vyvedla bez větších problé-
mů ven z areálu.
Dne 31. 8. okolo páté hodiny
ranní ve Střelecké ulici zadržel
strážník MP při své pravidelné
kontrolní činnosti osobu,
podezřelou z pokusu vloupání
do obchodu. Věc byla předána
Policii ČR.     
Městská policie v srpnu 2007
odchytla a převezla do útulku
19 psů, dále měla 58 zásahů
na porušení zákona nebo
vyhlášek města, 13 asistencí,
3 zadržené hledané osoby
a dále 7 zadržených pachatelů
trestných činů.

- jv -

Zákon o sociálních službách
V polovině května tohoto roku se na půdě Právnické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze uskutečnila celostátní konference,
jejímž cílem bylo zaměřit se na dopady nového zákona o sociál-
ních službách (Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách),
který začal platit 1. ledna 2007. Těžištěm konference bylo téma
Přínosy a úskalí nového sociálního zákona, v panelové diskuzi
potom především otázka zajištění práv uživatelů a kvality
sociálních služeb. V souvislosti s tímto tématem byla nejčastěji
pokládána otázka, kde má v současnosti občan/občanka ČR
možnost stěžovat si na nedodržování standardů kvality sociálních
služeb.
Touto otázkou se zabývá přímo zákon o sociálních službách,
který ve své části čtvrté upravuje působnost, práva a povinnosti
Inspekce poskytování sociálních služeb.
V § 97 je uvedeno:
Inspekci poskytování sociálních služeb provádí u poskytovatelů
sociálních služeb 
a) krajský úřad s výjimkou uvedenou v písmenu b)
b) ministerstvo u  poskytovatelů sociálních služeb vůči nimž kraj
vykonává funkci zřizovatele nebo zakladatele
To znamená, že je třeba – u právnické osoby (instituce) zjistit,
kdo je zřizovatelem nebo  zakladatelem - u fyzických osob je
třeba zjistit, kdo poskytovateli vydal rozhodnutí o registraci
a poté oslovit příslušný krajský úřad.
Jistě však nepochybíte, oslovíte-li krajský úřad, který v případě,
že nebude příslušný k prověření daného poskytovatele, Vám
poradí, na koho se obrátit, nebo Vaši stížnost postoupí příslušné-
mu orgánu (tedy Ministerstvu práce a sociálních věcí) a Vám
tuto skutečnost sdělí. Jak krajský úřad, tak Ministerstvo práce
a sociálních věcí mají právo provést inspekci kvality poskyto-
vaných služeb, což zakotvuje písmeno c) druhého odstavce výše
uvedeného paragrafu.

JUDr. Eva Dundáčková, poslankyně PS PČR

Knihovna Jana Drdy v Příbrami, Kiwanis Klub Příbram, 
Galerie Františka Drtikola v Příbrami za podpory Ministerstva kultury

ČR, Středočeského kraje a města PříbramiVás zve na

M Ě S Í C  P R O  D U Š I
Čtvrtek 4. října

Věra Nerušilová, Alexandr a Natalie Shonert  - MIŠMAŠ
Věra Nerušilová – zpěvačka s nejhlubším kontraaltem u nás vystoupí
spolu s houslovým virtuosem Alexandrem Shonertem a klavíristkou

Natalií Shonert. Uslyšíte písně hebrejské, jidiš, písně ze seriálu
Hříšní lidé města pražského aj. Alexandr Shonert zahraje skladby

slavných autorů i nigun - houslové improvizace.

Úterý 9. října
Večer s Václavem Větvičkou

Václav Větvička - ředitel Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty
UK v Praze bude hovořit o rozhlasových fejetonech, o svých knížkách

a také o životě... Ale především o velké celoživotní lásce - 
o práci s květinami a přírodou.

Úterý 16. října
Milan Gelnar – Astrologie a sebepoznání

Jak nám může astrologie pomoci v práci na sobě, jak poznat svůj 
životní úkol,  jak určit silné a slabé stránky své osobnosti, jak zjistit
vlastnosti ideálního partnera, jak postupovat v případě nepříznivého

postavení hvězd a mnoho dalších užitečných informací.

Úterý  23. října
Vladimír Vogeltanz – ETIKOTERAPIE

MUDr. Vladimír Vogeltanz a etikoterapie – léčba vlastními morálními
silami. Nespoléhejme na druhé a pomozme sami sobě!

Čtvrtek 25. října 
Štěpán Rak – RAK NEJEN O ZNAMENÍ RAKA

Formou balad, básní a skladeb se spolu se skladatelem a kytaristou 
Š. Rakem vypravíme na pomyslný výlet po znameních zvěrokruhu.

Úterý 30. října
Chairé – SVÍTÁNÍ V DUŠI

Česká duchovní hudba minulých století. Hudbu souboru  dobových
nástrojů Chairé doplní uměleckým přednesem Alfréd Strejček.

Všechny akce jsou v Galerii Františka Drtikola, začátek v 18.00 hodin,
vstupné 60 nebo 80 Kč. Předprodej vstupenek: Informační centrum

Knihovny Jana Drdy, nám. T. G. Masaryka 156, tel.: 318 622 384,
Knihkupectví Olšanská, Pražská ul., tel. 318 627 479
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FK Marila Příbram - Rozlosování II. liga - Podzim 2007
6. kolo So 8. 9. 10.15 h. SK Sparta Krč - FK Marila
7. kolo Ne 16. 9. 17.00 h. FK Marila - FC Vysočina Jihlava
8. kolo So 22. 9. 10.15 h. Fotbal Třinec - FK Marila
9. kolo Ne 30. 9. 17.00 h. FK Marila - FC Hradec Králové
10. kolo Ne 7. 10. 16.00 h. 1. HFK Olomouc - FK Marila
11. kolo Ne 14. 10. 17.00 h. FK Marila - Dukla Praha
12. kolo So 20. 10. 15.30 h. FC Hlučín - FK Marila
13. kolo Ne 28. 10. 17.00 h. FK Marila - FC Vítkovice
14. kolo Ne 4. 11. 14.00 h. FK Ústí n. Labem - FK Marila
15. kolo Ne 11. 11. 17.00 FK Marila - 1. FC Slovácko

Acrobatshow letos ve  znamení tryskáčů
Polovina září patří na příbramském letišti Dlouhá Lhota už po jedenácté tradičnímu
leteckému dni Acrobatshow, který se od roku 2001 koná zároveň jako Memoriál
Martina Stáhalíka na počest jednoho z nejlepších světových leteckých akrobatů konce
minulého století. Příbramský letecký den je největší tuzemskou akcí zaměřenou nejen
na leteckou akrobacii, ale i na další extrémní adrenalinové sporty.
Letos bude Acrobatshow ve znamení akrobacie proudových letadel a jedné zcela
mimořádné letecké události. Na příbramském nebi se 16. září setkají v jedné forma-
ci legendární letouny, které se zapsaly do historie světového letectví. Pořadatelé
připravují skupinový let pěti tryskáčů z produkce Aera Vodochody. 
Podle letového ředitele Acrobatshow Vladimíra Labudy půjde o unikátní záležitost,
která ještě nikdy nebyla k vidění. „Z pěti českých letišť odstartuje celkem sedm
letadel, která se ve stejnou dobu slétnou v předem stanoveném prostoru nedaleko
Dobříše, tam se sformují do sevřené skupiny a společně proletí nad letištěm ve Dlouhé
Lhotě. Bude to dost složitá operace, ale když se podaří, vznikne opravdu unikátní
skupina“ říká Labuda. 
Skupinu budou tvořit: legendární L29 Delfín, dva stroje jeho neméně slavného
nástupce L39 Albatros, jeden bojový bitevník L159 a jeden dvoumístný cvičný
L159B. Dalšími letouny budou dva rovněž slavné československé stroje L410 Turbo-
let a obří ruský vrtulník Mi8. V jejich otevřených dveřích budou přikurtováni
kameramani filmového štábu, který natáčí dokumentární film Legendy z Vodochod,
který by měl mít premiéru na jaře příštího roku. „Nepůjde tedy jen o jedno z čísel
leteckého dne, ale hlavně o zaznamenání společného letu letadel, která se takto ve vz-
duchu ještě nikdy nesetkala, což je vzhledem k jejich slavné historii tak trochu
ostuda“, míní V. Labuda. Průlet této skupiny bude ovšem jen začátkem velkolepé
podívané. V daším průběhu leteckého dne diváci uvidí sólová akrobatická vystoupení
všech vodochodských tryskáčů a vyvrcholením pak bude akrobacie nadzvukového
JAS39 Gripen v podání display pilota českého vojenského letectva npor. Tomáše Mer-
ty z čáslavské základny. Dalším špičkovým akrobatickým číslem bude vystoupení
současného nejlepšího českého leteckého akrobata v nejvyšší kategorii unlimited
Martina Šonky na ruském speciálu Suchoj SU31. Českou akrobatickou premiéru bude
mít americký akrobatický dvouplošník Pitts S2B.
Na Acrobatshow ale vystoupí i  mistři různých akrobatických sportů odehrávajících
se na zemi nebo jen těsně nad ní. Přijedou mnohonásobní mistři světa v akrobatickém
rokenrolu, manželé Kateřina a Roman Kolbovi, představí se držitel světového rekor-
du v jízdě po předním kole na silničním motocyklu, streetfighter Pepa „Sršeň“ Šiler,
mistr Evropy kategorie Masters v biketrialu Roman Chvojka, mnohonásobný mistr
republiky v mototrialu Martin Křoustek, jeden z nejlepších světových akrobatů
na trampolíně Petr Dufek a řada dalších.
Pro návštěníky Acrobatshow, jejíž program začíná v 10 hodin a je naplánován zhruba
do půl páté odpoledne, jsou samozřejmě připraveny i tradiční vyhlídkové lety,
tentokrát nejen v klasických letadlech, ale i ve vrtulníku, řada dalších pozemních
atrakcí včetně skákacích hradů, kolotočů, lezeckých stěn a dalších lákadel pro děti.
Chybět nebude ani bohatá nabídka občerstvení a samozřejmě také prezentace partnerů
akce, mezi kterými jsou i město Příbram a Středočeský kraj.

Vyhlášení výsledků soutěže „Příbram Hanuše Jelínka“
Literární soutěž „Příbram Hanuše Jelínka“ byla vyhlášena již po jedenácté.
Do letošního ročníku se přihlásilo 52 soutěžících ve věku od 12 do 23 let.
Všechny přihlášené práce přečetla a ohodnotila odborná porota ve slo-
žení: literární kritici a publicisté PhDr. Vladimír Novotný a Mgr. Radim
Kopáč, dále Karel Šťastný - redaktor a novinář, Václav Moravec - spisovatel
a novinář. Z vítězných a vybraných prací bude sestaven sborník. Slavnostní
vyhlášení vítězů se uskuteční počátkem října 2007. 

Poezie 12 – 15 let:   1. Vojtěch Bílý, Plzeň
2. Anita Hermochová, Ostroměř;    3.Marie Hlaváčková, Příbram

Do sborníku bude zařazena i práce Ivo Sikory – Holky a kluci

Poezie 16 – 19 let:   1. Lucie Hyblerová, Ostrožská Nová Ves
2. Hana Šustková, Radeč;    3. Jana Česká, Karlovy Vary

Do sborníku budou zařazeny i práce M. Rysové – Malování koncem
léta a Před tvým domem a práce J. Gellnerové - Ty a já

Poezie 20 – 23 let:   1. Jiří Charvát, Česká Lípa
2. Kateřina Pánková, Plzeň;  3. Zlata Tesařová, Hustopeče u Brna

Do sborníku budou zařazeny i práce B. Štanclové – Mozaika a  Hadi v noře

Próza 12 – 15 let:   1. František Šimůnek, Praha
2. Bára Kabylová, Hluboš, a Radoslav Horák, Zábřeh na Moravě

3. neuděleno

Próza 16 – 19 let:    1. Magdaléna Rysová, Sedlice
2. Pavla Slaná, Opava;   3. David Stefanovič, Nejdek

Próza 20 – 23 let:    1. Jiří Charvát, Česká Lípa
2. Lukáš Rozmajzl, Příbram;   3. Tereza Syrová, Děčín

Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční v sobotu 6. října 2007. 
Všichni ocenění autoři obdrží pozvánky.


