
Vážení spoluobčané.
Prázdniny skončily a dětem a studentům opět nastaly
jejich školní povinnosti. Také proto, aby loučení s létem
nebylo pro nás pro všechny tak kruté, uspořádalo v září
několik organizací ve spolupráci s městem Příbram celou
řadu zajímavých akcí. 
V areálu Hořejší Obory se uskutečnil oblíbený Multifest
SW, na kterém se představilo několik hudebních skupin.
V Kulturním domě se o druhém zářijovém víkendu koná
oblíbená výstava Nože, jejíž věhlas za dobu své existence
daleko přesáhl hranice našeho města i České republiky. 
Dne 10. září se také můžete zúčastnit sportovního
zápolení v rámci Duatlonu. Start i cíl bude v areálu Nového
rybníka. 
V polovině září, dne 17. září, Vás srdečně zvu na Příbram-
skou svatohorskou šalmaj. Program odpoledne vyvrcholí
během hasičů do Svatohorských schodů. 

Za pozornost stojí i farmářské trhy, které se podruhé v režii města uskuteční v sobotu
17. září. Ve stáncích opět nabídnou zboží zemědělci z okolí našeho města. Můžeme se
tak těšit na „domácí“ ovoce, zeleninu, med, vejce, ryby, máslo a další nejrůznější zboží.
O den později se na letišti v Dlouhé Lhotě koná 15. ročník Acrobatshow. Již po jede-
nácté je tento letecký den zároveň i Memoriálem Martina Stáhalíka.
A v neposlední řadě se těším na 33. ročník Rally Příbram, který se v našem městě
a v jeho okolí uskuteční ve dnech 23. a 24. září. 
První říjnovou sobotu se poběží již 18. ročník Běhu města Příbrami, který organizuje
Tri klub Příbram společně s městem. Na všechny uvedené akce Vás srdečně zveme.

Přes prázdniny jsme ve městě rozhodně nezaháleli. Naopak. Pokračuje celá řada staveb.
Ke konci se pomalu chýlí rekonstrukce Domu s pečovatelskou službou v Brodské ulici.
O prázdninách panoval čilý ruch v Základní škole Březové Hory, a to jak na pracovišti
Prokopská, tak i v ulici Bratří Čapků. V obou školních komplexech se provádí zateplení
obvodového pláště, výměny oken, opravy střech a další stavební práce. Smyslem těchto
projektů, na jejichž realizaci jsme získali dotace z operačních programů Evropské unie,
je především ušetřit peníze za vytápění a zkvalitnit prostředí pro výuku našich dětí. 
Zlepšení výuky tělocviku, jakož i další příležitost smysluplně trávit volný čas, našim
dětem a studentům přinese i dokončení rekonstrukce sportovního hřiště pod Svatou
Horou. Také tato stavba se o prázdninách nezastavila a v nejbližší době začne hřiště
sloužit školákům a studentům.
Řada z Vás jistě spolu se mnou pozorně sleduje největší investiční akci letošního roku,
kterou je rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka. O této stavbě podrobně informuji
ve vedlejším článku. 

Letošní léto s sebou přineslo nejen poměrně chladné a deštivé počasí, ale také
poměrně dobrý vstup našich fotbalistů do letošního ročníku první ligy. Příbramští hráči
potěšili srdce svých fanoušků nejen vítězstvími v prvních dvou kolech, ale především
atraktivní útočnou hrou doma i venku. Dobrých výkonů si všimli i trenéři reprezen-
tačních týmů, kteří pozvali k podzimním zápasům České republiky brankáře Aleše
Hrušku a útočníka Tomáše Wagnera. Věřím, že naši fotbalisté budou pokračovat
v dosavadních výkonech, a budou nám tak všem dělat radost. 
Do finančních problémů se naopak dostal tým extraligových volejbalistů. Očekávám, že
se vše vyřeší ve prospěch příbramského sportu. Především, že v našem městě budou
mít i nadále příležitost sportovně růst mladí volejbalisté. 
Vážení občané Příbrami, přeji Vám všem hezký podzim.

MVDr. Josef Řihák

Slovo starosty
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Starosta MVDr. Josef Řihák přišel
povzbudit účastníky první příbram-
ské Neckyády na Novém rybníku.

Máte malé děti a hledáte pro ně zají-
mavé aktivity? Navštivte dětský klub
Sokolík a jistě si vyberete.

Farmářské trhy se těší u Příbramáků
velké oblibě. Další se budou konat
v sobotu 17. 9. na Dvořákově nábřeží.

Společnost přátel koček, o. s., Příbram
nabízí k adopci 2letou vykastrovanou
kočku a dvě koťata, tel. 777 303 607.

Slavnostního zahájení rekonstrukce
náměstí TGM se zúčastnil starosta
MVDr. J. Řihák a hejtman MUDr. Rath.

Vážení spoluobčané.
Představuji Vám projekt „Rekonstrukce a revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Příbrami“. 
Slavnostní zahájení realizace projektu se uskutečnilo v pátek 12. srpna 2011, kdy jsem společně
s hejtmanem Středočeského kraje MUDr. Davidem Rathem poklepal na základní kámen
budoucího náměstí.
Stavební práce začaly 1. srpna 2011, kdy si staveniště převzalo sdružení dodavatelských firem
Strabag, a. s., a GRANO Skuteč, spol. s r. o. Stavba byla zahájena uprostřed náměstí a postupně se
rozšiřuje i na přilehlé chodníky a komunikace. Obyvatelé a návštěvníci Příbrami v této souvislosti
musí počítat s celou řadou omezení a uzavírek. Rozsah uzavírek se bude v průběhu prací měnit. 
Během stavebních prací se na náměstí TGM uskuteční kompletní rekonstrukce povrchů chodníků,
plochy náměstí, pojízdných ploch, inženýrských sítí (voda, kanalizace, veřejné osvětlení), měst-
ského mobiliáře a zeleně.
Autorem architektonického návrhu rekonstrukce a revitalizace náměstí TGM v Příbrami je
Ing. arch. Vít Kučera. Projektovou dokumentaci zpracovala firma Valbek, spol. s r. o., Plzeň, hlavním
inženýrem projektu je Ing. David Malán.
Jednotlivé projekty zpracovávali: Komunikace: Ing. T. Petráň, Ing. D. Malán, A. Brnušáková;
Geodetické zaměření: Karel Soukup; Rekonstrukce veřejného osvětlení: Hynek Šimánek –
Elektroprojekt; Ozelenění: Bc. Jana Kadlecová, DiS; Odvodnění: Ing. Jaroslava Kučerová – Ateliér
Příbram.
Město Příbram za rekonstrukci náměstí TGM zaplatí přibližně 41 milionů korun. Z toho významná
část, přibližně 22 milionů korun, bude financována z Regionálního operačního programu Střední
Čechy. Ve výběrovém řízení, kterého se zúčastnilo celkem 20 firem, zakázku na rekonstrukci
získalo již výše zmíněné sdružení firem STRABAG, a. s., a GRANO Skuteč, spol. s r. o.
Postupně na stavbu navážou i rekonstrukce ulic Milínská, Plzeňská a Hailova, které patří Ředitel-
ství silnic a dálnic ČR a Středočeskému kraji. Bez oprav těchto ulic nelze stavbu jako celek vůbec
realizovat. Obě instituce v koordinaci s městem postupně rovněž zahájí stavební práce.
V oblasti kolem kostela sv. Jakuba bude ještě letos proveden archeologický výzkum. Ten pro město
zajistí firma Syrakus, která zvítězila ve výběrovém řízení na tuto část stavby.
V současné době připravujeme ještě další výběrové řízení. A to na dodavatele nové kašny, která
bude vévodit novému náměstí TGM. Na snímku můžete vidět, jak bude náměstí po rekonstrukci
vypadat.
Veškeré práce související s rekonstrukcí náměstí TGM skončí podle smlouvy s dodavatelem
do 31. 7. 2012. Do té doby musí řidiči i chodci počítat s uzavírkami a dopravními omezeními
v centru Příbrami.
Po dobu rekonstrukce náměstí TGM jsou přesunuty i oblíbené trhy. 
Nově se konají každou středu v době od 8 do 17 hodin na pěší zóně Hořejší Obora. Sobotní trhy
jsou zrušeny. Pro prodej ovoce a zeleniny bude ve zvýšené míře využíváno i tržní místo „plato
u Tržnice“ v Jiráskových sadech. Po dobu rekonstrukce náměstí TGM se rozšiřuje doba stánkového
prodeje ovoce, zeleniny, květin a podobně na náměstí 17. listopadu na sídlišti nově i o středu. 
V souvislosti s výstavbou na náměstí TGM se od pondělí 15. srpna 2011 změnil parkovací režim
na většině placených parkovišť ve staré části Příbrami. 
Na parkovištích „Zlatý kříž, Václavské náměstí, Gen. Tesaříka, U Kahanu a Hornické náměstí“ se
stávající režim zpoplatněného parkování s parkovacím automatem mění na režim parkování
s parkovacím kotoučem s maximální délkou parkování 60 minut. Bezplatné parkování v centru
města motoristé budou moci využívat až do skončení stavby.

MVDr. Josef Řihák, starosta města Příbram

Rekonstrukce a revitalizace
náměst í  T.  G .  Masaryka

Tisková zpráva                                                                                             V Příbrami dne 25. srpna 2011

Město Příbram získalo grant na pořádání farmářských trhů na Hořejší Oboře
Na pěší zóně Hořejší Obora se od srpna 2011 konají další oblíbené farmářské trhy. První trhy
v režii města se v areálu Hořejší Obory uskutečnily v sobotu 20. srpna 2011. 
Zahájil je starosta města MVDr. Josef Řihák. Trhů se zúčastnilo 30 prodejců. Sortiment nabízeného
zboží byl široký - od čerstvého ovoce a zeleniny přes ryby, pečivo, mouku, čerstvé máslo, sýry
a koření. Návštěvníků přišlo velmi mnoho, k čemuž přispělo i krásné počasí.
Následně se zde budou trhy pořádané městem Příbram konat vždy každou třetí sobotu v měsíci.
A to až do konce letošního roku. 
„Na pořádání farmářských trhů město Příbram získalo grant z Revolvingového fondu Minis-
terstva životního prostředí ČR ve výši téměř 117 tisíc korun, což je 90 procent z předloženého
projektu. Město Příbram se na akci bude podílet částkou ve výši 13 tisíc korun,“ řekl příbram-
ský starosta Josef Řihák.
Z grantu od Ministerstva životního prostředí ČR město Příbram nejen organizačně zabezpečuje
hladký průběh farmářských trhů, ale také nechalo vyrobit celkem 10 kusů dřevěných prodejních
stánků. Tyto stánky si mohou zapůjčovat prodejci na farmářských trzích.
„Očekávám, že prodejní stánky a pořadatelské zkušenosti získané při realizaci projektu nám
vytvoří základ pro organizování těchto trhů i v dalších letech. Věřím, že s pomocí grantu
od Ministerstva životního prostředí se nám podaří nastartovat pravidelné pořádání
farmářských trhů na území města Příbrami. Hlavním cílem farmářských trhů je zvýšit zájem
obyvatel o produkty vyráběné a pěstované s ohledem na šetrné využívání krajiny. Základní
myšlenkou je zabezpečit možnost prodeje výrobků a výpěstků maloproducenty – farmáři
a prvovýrobci. Rozhodně nemáme zájem, aby se našich farmářských trhů zúčastňovali nějací
překupníci. Cílem akce je umožnit obyvatelům města Příbrami a okolí koupit na jednom místě
a v jednom čase regionální, čerstvé a kvalitní zemědělské výpěstky a výrobky,“ konstatoval
starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.
Příští farmářské trhy v areálu Hořejší Obory v Příbrami se uskuteční v sobotu 17. září 2011.

Město Příbram



PŘ Í B R A M S K Á J M É N A
LADISLAV ZE ŠTERNBERKA

ZÁSTAVNÍ PÁN PŘÍBRAMĚ
? - 1566

V dnešním díle se opět vrátíme k poslední fázi příběhu
o získání statutu královského horního města pro Příbram.
Jedním z jeho aktérů, který v podstatě představoval onu
pověstnou poslední kapku, která dala událostem spád,
byl Ladislav ze Šternberka a na Zelené Hoře. Ten, jak již
bylo řečeno, koupil zástavní právo nad Příbramí v roce
1564 od Vavřince Šlika z Holíče. Ladislav ze Šternberka byl
ambiciózním pánem, sídlícím na Zelené Hoře u Nepo-
muku, a hodlal rozšířit svůj dědičný rodový majetek tak,
že do něj převede příbramské panství. Zahájil proto jed-
nání o vyplacení zástavy a převedení města i panství mezi
svobodný šlechtický majetek. Požádal krále (tehdy jím byl
Maxmilián II.) o vyplacení zástavy a očekával, že král raději
než aby vyplatil hotové peníze, Ladislavovi celé panství
přenechá nebo alespoň jeho podstatnou část. Sám počí-
tal pouze s druhou možností, a dokonce krále přímo
požádal o udělení panství do přímé držby, za věrné služ-
by, které panujícímu králi vždy prokazoval. 
Ladislav ze Šternberka ve svých úvahách vycházel
i ze svých dobrých vztahů s arciknížetem Ferdinandem,
místodržitelem v Čechách a mladším královým bratrem.
Byl to koneckonců právě ten Ferdinand, který se v roce
1556 zamiloval do Filipíny Welserové, neteře Ladislavovy
tchyně Kateřiny z Lokšan. Stalo se tak na zámku v Březnici,
kde se Ferdinand a Filipína v roce 1557 tajně vzali.
Nicméně Ferdinand odděloval svoje soukromí od zájmů
státu, a tak po výzvě krále schválil takové dobrozdání,
které převedení do dědičné držby zamítlo a naopak
doporučovalo panství vyplatit a ponechat jej jako přímý
královský majetek. Podivného ruchu okolo Příbramě si
všiml i nedávno, nově a po 140 letech (v roce 1561)
instalovaný pražský arcibiskup Antonín Brus z Mohelnice.
Ten se připomněl se svými nároky na předhusitský
církevní majetek, ke kterému Příbram po staletí patřila.
Vše nasvědčovalo tomu, že půjde o urputný a právně
složitý souboj nároků, osobních zájmů a reálných
možností, jehož hlavní motivací bude tehdy neznámá, ale
všeobecně očekávaná zásoba nevytěženého stříbra
v příbramských dolech. Rychlé rozhodnutí se tak význam-
ně oddálilo, zvláště, známe-li nechuť, s jakou Maxmilián II.
cokoliv jednoznačně rozhodoval. Ladislav ze Šternberka
však v počátcích své iniciativy nečekaně zemřel. Obhajo-
by jeho zájmů a zejména zájmů nedospělých sirotků se
stala jeho manželka Kateřina Šternberkovna z Lokšan,
dcera Jiřího z Lokšan a Kateřiny Adlerové. 
Ladislav byl charakterizován dobovými prameny jako pán
dobrotivý, učený a uměnímilovný, jeho dobré vztahy
s arciknížetem Ferdinandem byly pověstné, na oné
svatbě v Březnici mu byl dokonce za svědka. Bohužel však
trpěl podivnými záchvaty a jednomu z nich právě v roce
1566 podlehl. Zanechal po sobě pět nezletilých synů
a energickou manželku, která rozhodně nechtěla nechat
příbramské záležitosti usnout a zdejší stříbro komukoliv
jinému než sobě a svým dětem.

Daniel Doležal

6. 9. 1906
se ve Valašském Meziříčí
narodil architekt Václav
Hilský, autor příbramského
kulturního domu a divadla.

8. 9. 1841
se v Nelahozevsi narodil
Antonín Dvořák, hudební
skladatel a příznivec
Příbramska.

9. 9. 1961
byla dána do užívání nově
postavená ulice Osvobození
s novým železničním
viaduktem.

11. 9. 1881
Měšťanská beseda uspořá-
dala v Příbrami koncert
pěveckého sboru Lumír,
jehož výtěžek byl poslán
na znovuvybudování Ná-
rodního divadla.

12. 9. 1901
se v Příbrami narodil Oldřich
Mrkvička, fotograf našeho
města a pokračovatel díla
svého otce.

17. 9. 1856
v Plzeňské ulici vyhořel dům
č. p. 44.

19. 9. 1801
zemřel Jan Antonín Alis,
hormistr a huťmistr.

27. 9. 1911
příbramské zastupitelstvo
pojmenovalo nově vystavě-
nou a dosud bezejmennou
ulici Riegrova, název byl
zachován doposud.

28. 9. 1881
Příbramský pohřební a pod-
porující se spolek Kovkop
daroval kostelu sv. Vojtěcha
na Březových Horách křížek
a dvě svítilny.

30. 9. 1991
byl slavnostně vytěžen
poslední vůz rudy na šachtě
č. 19.

Daniel Doležal

Z Á Ř I J 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
Nájemné v městských bytech 
Rada města Příbrami neschválila zvýšení nájemného v roce
2012 v obecních bytech ve městě Příbram dle zákona
č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu.
V Příbrami tak zůstává velmi nízké nájemné. „Domníváme se, že
dopady krize na občany ještě nepominuly. Naopak se ještě
prohlubují. A protože v městských bytech v Příbrami bydlí
v naprosté většině sociálně slabí spoluobčané, nechceme jim
zdražováním nájemného ještě více zvyšovat již tak velké životní
náklady,“ řekl starosta MVDr. Josef Řihák.
Město Příbram vlastní v současné době 687 bytů. Z toho
v domech s pečovatelskou službou je 330 bytů. Měsíční nájemné
za 1 m2 v bytech v majetku města Příbrami činí 18 Kč.
Obyvatelé bytů v Domech pečovatelské služby v Příbrami
budou i nadále platit měsíční nájemné za 1 m2 ve výši 15,21 Kč. 

Přednášky ve školách
Rada města Příbrami schválila realizaci 25 dvouhodinových
přednášek pro příbramské školy ve školním roce 2011/2012.
Přednášky v rámci plnění městského programu prevence krimi-
nality uskuteční členové občanského sdružení TILIUS.
„Tématy přednášek a následných besed budou „Bezpečné chování
a řešení krizových situací“, “Zábavná pyrotechnika a její bezpečné
použití“ a „Extremismus v České republice“. Město Příbram
a Městská policie Příbram spolupracují s občanským sdružením
TILIUS v oblasti prevence kriminality již tři roky. Za tuto dobu se
uskutečnily 4 dlouhodobé kurzy sebeobrany pro ženy a proběhlo
skoro 80 dvouhodinových přednášek v příbramských školách,“ řekl
MVDr. Josef Řihák.  
Zájem dětí o tento typ interaktivních přednášek, které jsou díky
finanční podpoře města pro školy zcela zdarma, je velký.
Většinou se zcela nepodaří uspokojit všechny zájemce.
Jednotlivé přednášky jsou jak dětmi, tak pedagogy hodnoceny
velmi pozitivně. „Určitě svým dílem přispívají k neustálému
snižování kriminality ve městě. Myslím si, že je důležité, aby
odborníci uměli dětem vysvětlit, jak bezpečně manipulovat
se zábavnou pyrotechnikou nebo předcházet krizovým situacím.
A pokud již tyto situace nastanou, pak seznamují účastníky
s možnostmi, jak tyto konflikty řešit tak, aby byli schopni ochránit
svůj život a zdraví. Proto jsem organizování přednášek podpořil
i na následující školní rok,“ doplnil starosta Řihák. 

Reakce na nepravdivá obvinění 
Starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák se na tiskové konferenci
dne 23. srpna vyjádřil k obviněním v některých médiích, podle
kterých jeho vinou v Příbrami skončí extraligový volejbal.
Pan Václav Velát, předseda Volejbalového oddílu (VO) Příbram,
v médiích mimo jiné uvedl, že jeho klub opouští hlavní sponzor.
Tím hlavním sponzorem je firma Vavex, která patří p. Velátovi.
Podle jiných vyjádření představitelů VO Příbram V. Veláta
a M. Peterky v médiích „právě neshody s radnicí ohledně pronájmu
reklamních ploch jsou hlavním důvodem, proč se společnost
Vavex rozhodla v podpoře příbramského volejbalu skončit“. 
Navíc Václav Velát pro Českou tiskovou kancelář uvedl, že
„po posledních jednáních na radnici však vyplynulo, že klubu
bude snížena dosavadní dotace“. 
„Volejbalový oddíl Příbram dostává od města Příbram stále stejné
dotace. V uplynulých třech letech to bylo vždy 2,5 milionu korun.
O přidělení těchto peněz na podporu mládežnického volejbalu
rozhodlo Zastupitelstvo města Příbrami i letos. Peníze od města
byly letos na účet volejbalového oddílu odeslány 11. dubna 2011.
Zdůrazňuji, že volejbalistům, na rozdíl například od prvoligových
fotbalistů, nebyla dotace od města ani v době krize nijak krácena,“
řekl na tiskové konferenci starosta MVDr. Josef Řihák. 
Starosta se rovněž vyjádřil ke skutečnosti, že VO Příbram nemá
od 1. července 2011 uzavřenou nájemní smlouvu na pronájem
příbramské sportovní haly. „Tato hala patří městu. Majetek města
spravuje příspěvková organizace Sportovní zařízení města (SZM)
Příbram. VO Příbram si sportovní halu od SZM pronajímá
na tréninky a na zápasy. Předmětem této nájemní smlouvy je
mimo jiné i využívání reklamních ploch uvnitř i vně sportovní haly.
Prostory patřící městu sprvavuje SZM a VO je využívá k reklamním
účelům. Je oprávněné, aby majitel dostával z výnosu těchto
reklam určitý podíl. Podle smlouvy mezi SZM a VO platné do 30. 6.
2011 tento podíl za využívání reklamních ploch uvnitř i vně
sportovní haly ve prospěch SZM činil 65 tisíc korun ročně.
V nové smlouvě, kterou VO nepodepsal, navrhla SZM zvýšit podíl
z reklam za pronajatou plochu na 100 tisíc ročně. Tuto smlouvu
ovšem představitelé VO Příbram nepodepsali. Tudíž od 1. 7. 2011
využívá VO Příbram k tréninkům sportovní halu v bezesmluvním
vztahu,“ sdělil starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.
Podle příbramského starosty je nepřípustné, svádět problémy
příbramského volejbalového oddílu na město, případně
do roviny osobního sporu mezi ním a předsedou VO. 
„To je skutečně absurdní obvinění. Jsem rád, že se v Příbrami hraje
volejbalová extraliga. Město Příbram také vždy „naše“ volejbalisty
významně finančně podporovalo. Mimochodem, letos příbramští
zastupitelé na volejbal v našem městě přispěli víc, než mnohem
větší město Kladno. 
Ale rozhodně nepodpořím, aby se zřizovatelem VO Příbram stalo
město a platilo tento klub na úkor všech občanů Příbrami. Pro nás
je především důležité, aby ve městě fungoval domov důchodců,
domy s pečovatelskou službou, abychom měli opravené a čisté
ulice, chodníky,“ uvedl starosta MVDr. Josef Řihák. 

Opravy v ulici Kpt. Olesinského 
Z důvodu havárie bude dne 5. září zahájena výměna vodovod-
ního a kanalizačního potrubí v ulici Kpt. Olesinského v Příbrami II
v úseku od křižovatky ulic Ondrákova a Olbrachtova ke křižo-
vatce s ulicemi Balbínova a Mánesova. Stavbu bude provádět
společnost 1. SčV, a. s. Náklady na realizaci stavby činí přibližně
3 miliony korun.
„V průběhu stavby bude docházet k dočasnému přerušování
dodávky pitné vody pro odběratele v této ulici. Bude zajištěno
náhradní zásobování pitnou vodou,“ upozornil starosta Příbrami
MVDr. Josef Řihák.
V průběhu I. etapy stavby, která potrvá přibližně do konce září,
bude automobilový provoz v ulici Kpt. Olesinského obou-
směrně sveden do jednoho jízdního pruhu a bude řízen světel-
ným signalizačním zařízením. Během II. a III. etapy bude provoz
obousměrný a bude omezen pouze svislým dopravním

značením.
„Během stavby nedojde k žádným změnám ve vedení linek
hromadné autobusové dopravy. Nepředpokládáme ani žádné
časové změny jízdních řádů. Zdržení u semaforů by nemělo být
výrazné a nemělo by přesáhnout cca 2 minuty. Na závěr stavby
bude provedena i kompletní oprava povrchu levostranného chod-
níku ve směru na Prahu v dotčeném úseku. Podle smlouvy o dílo
je termín dokončení stavby stanoven do 31. 10. 2011,“ doplnil
příbramský starosta. 

Projekty veřejných toalet
Místostarosta MUDr. Ivan Šedivý se zúčastnil jednání s předsedou
Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václavem
Krásou. „Jednali jsme o projektu TOA Point. Záchodky by měly být
rozmístěny po celém městě a sloužily by jednak zdravotně
postiženým, kteří by měli vstup  na základě „euroklíče“, a také
turistům a široké veřejnosti (mincovník). O jejich umístění uvažu-
jeme například na Svaté Hoře, na parkovišti u oblastní nemocnice,
na náměstí 17. listopadu a dalších třech místech,“ uvedl Ivan Šedivý
a pokračoval: „Projednávali jsme i možnost získání dotačních
prostředků na tento projekt, který se již podařilo realizovat např.
v Karlových Varech.“ Druhá část návštěvy Václava Krásy byla spíše
ve formě přátelského posezení. „S Václavem Krásou se léta
známe ještě z doby, kdy byl poslancem Parlamentu ČR. Tehdy jsme
spolu připravovali návrh sociální reformy. Tentokrát jsme se
dohodli, že jeho příští návštěva Příbrami bude patřit prohlídce
našich zařízení – Pečovatelské službě a Domovu důchodců
a podívá se, jak zajišťujeme péči o zdravotně postižené, a najdeme
možné další kroky naší spolupráce.“

Vokačovský rybník před rekonstrukcí 
Město Příbram je členem Svazku obcí pro vodovody a kanalizace.
Zástupcem města v tomto svazku je již řadu let místostarosta
Ivan Šedivý. „Na posledním jednání správní rady svazku jsme
mimo jiné projednávali i finální fázi rekonstrukce a revitalizace
Vokačovského rybníka (Drozďák). Již byl úspěšně zpracován
projekt, úspěšně jsme se přihlásili do dotačního řízení a získali
i dotační prostředky,“ informoval I. Šedivý. Správní rada svazku se
rozhodla vypsat výběrové řízení a na jeho základě bude rekon-
strukce a revitalizace Vokačovského rybíku provedena. 
„To je dobrá zpráva, zdůrazňuji dobrá zpráva, pro Příbramáky.
Vokačovský rybník je dlouhá léta vypuštěný a jeho hráz
překopaná. I díky pomoci našeho města se nyní záměr opravy
rybníku podařil a dojde k úpravě krásné části přírody.“ Okolo
rybníku vede turistická trasa a je i místem častých vycházek
příbramských občanů. Podle sdělení I. Šedivého bude hladina
rybníku nižší než původní. Důvodem je přítomnost vzácných
obojživelníků a další flóry a fauny. Vokačovský rybník byl v minu-
losti i součástí tzv. STRUH a je významným krajinným prvkem.

Nová kulturní sezóna 
Končící divadelní prázdniny přinesou i novou kulturní sezónu
ve městě. „Tato sezóna začne již třetím ročníkem Krasohledění,
jehož součástí je také vyhlášení kulturní osobnosti tohoto roku.
Letošní Krasohledění zahájí Příbramský huntík, který bude věnován
památce Zdeňka Hejkrlíka a pokračuje dalšími pořady. Organizačně
je tento projekt v režii Divadla A. Dvořáka, Galerie F. Drtikola,
Knihovny J. Drdy a Základní umělecké školy Příbram. Slavnostní
zahájení proběhne 12. září koncertem Příbramské filharmonie
pod vedením Pavla Šmolíka a projekt pokračuje celou řadou
dalších hodně zajímavých pořadů,“ uvedl místostarosta Václav Černý.

Pochvala pro Divadlo A. Dvořáka
Na zahájení nové divadelní sezóny je Divadlo A. Dvořáka
připravené. „Právě v těchto dnech probíhaly rozbory hospodaření
příspěvkových organizací města a Divadlo A. Dvořáka musím
za jejich výsledky velmi pochválit. V soběstačnosti je toto divadlo
na prvním místě v republice,“ pochvaloval si V. Černý. Ředitel
Petr Bednář se nyní ale obává, v souvislosti s ekonomickou krizí,
poklesu návštěvnosti. Přesto chce ještě připravit nabídku
zaměřenou hlavně na mladé návštěvníky a oživit chce i Estrádní
sál. První zkouškou by měl být koncert Michala Davida, který
bude 10. října. Následovat bude koncert skupiny Olympic
a koncert by tady měla mít i Marta Kubišová.
Rozbor hospodaření také ukázal, že na provoz dalšího měst-
ského zařízení – Kina Příbram – město doplácí. „To je ale problém
kin v celé republice. Lidé do kina moc nechodí a když, tak si udělají
výlet do multikina. Distributoři požadují kolem šedesáti procent
ze vstupného, takže ekonomika kin je prostě prodělková. Letošní
počasí nepřálo ani provozu Letního kina Příbram, které je na tomto
faktoru zcela závislé. To ukázal poslední tropický týden, kdy se
návštěvnost kina několikanásobně zvýšila,“ uvedl místostarosta
Černý.

Změny v Knihovně J. Drdy 
Podle slov místostarosty V. Černého chystá ředitel Knihovny
J. Drdy Pavel Kabíček novou koncepci chodu knihovny. „Zatím
došlo k určitým, spíše kosmetickým, úpravám. Knihovna se chce
více zaměřit na čtenáře a připravuje kvalitnější služby. V knihovně
nyní provádějí i určitou revizi všech prostor i současných poboček.“

Vysoká návštěvnost v Aquaparku
I návštěvnost příbramského bazénu je plně závislá na počasí.
„Bazén měl v době současných tropických dní návštěvnost kolem
tisícovky lidí denně. Zařízení je samozřejmě potřeba udržovat
i v době, kdy sem lidé moc nechodí, a stojí nás to hodně peněz,“
řekl Václav Černý.

Areál Nového rybníka 
Podle slov místostarosty V. Černého začíná být areál Nového ryb-
níku vyhledávaným místem mnoha Příbramáků a i turistů. 
„Sportovní zařízení musím také pochválit, protože v areálu je pořádek,
tráva je posekaná a lidem se tady líbí. Pokud se podaří na projekt
revitalizace a rekonstrukce tohoto zařízení sehnat finanční prostředky,
šlo by o jedinečný rekreačně-sportovní areál pro širokou veřejnost,
který v našem městě výrazně chybí,“ doplnil informace Václav Černý.
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Projev MVDr. J. Řiháka na setkání hejtmanů a starostů:
Když ministr obrany oznámil, že se chystá zrušit Vojenský újezd
Brdy, vyslovil jsem několik varování. 
Záměr ministra Vondry samozřejmě vítám. Ovšem předtím,
než bude Vojenský újezd Brdy otevřen pro veřejnost, je třeba
nejprve zajistit ochranu zdejšího území.
Jak bude území Brd vypadat, pokud jej nebudeme účinně
chránit, můžeme již nyní spatřit v okrajových částech vojen-
ského újezdu, které byly v nedávné době zpřístupněny. Lidé
sem začali vozit nepořádek, svými auty zde parkují, kde je
napadne. Lesem se prohánějí jezdci na hlučných motocyklech
a čtyřkolkách, zvýšený pohyb lidí po lese ruší zvěř. Ta ve stresu
ničí vysázené stromy. Krátce a stručně: otevření části vojen-
ského újezdu má na přírodu Brd devastující vliv. 
Přitom je v bytostném zájmu nás, kteří v okolí Brd žijeme, aby
zdejší cenná krajina zůstala zachována v současné podobě
i pro další generace. A to především z těchto důvodů: 
1. Brdy jsou zásobárna vysoce kvalitní pitné vody
Brdy tvoří hlavní rozvodí uprostřed České republiky. Pramení
zde významné říčky jako Klabava, Litavka, Červený potok a další.
Důležitá je především schopnost Brd akumulovat dešťovou
vodu v celé řadě mokřadů, vodních nádrží a menších vodních
toků. Brdy jsou zdrojem pitné vody pro velká města Příbram,
Rokycany, Hořovice, Mirošov a další. Zásobují rovněž kvalitní
pitnou vodou většinu obcí v okolí. Pitná voda v Brdech je již
nyní strategicky důležitá. Její význam bude růst, a proto je nutné
zachovat Brdy jako zdroj čisté vody i budoucím generacím.
2. Biologicky cenné lokality na území Brd
V Brdech se vyskytuje celá řada chráněných druhů rostlin
a živočichů. Zdejší území poskytuje v přelidněné střední
Evropě zvířatům tolik potřebný klid k životu. 
Během mnoha desítek let, kdy na území Brd působili vojáci, se
zde vytvořila velice cenná rostlinná společenstva. A to zejména
na bezlesých územích. Právě tato společenstva, jakkoliv mnozí
namítnou, že jsou vytvořena uměle, je třeba zachovat. 
V Brdech se například vyskytují největší naleziště rosnatky
okrouhlolisté a kosatce sibiřského v České republice. Najdeme
tu například dřípatku horskou, bradáček srdčitý, několik druhů
vzácných plavuní, celé porosty vřesu a vřesovce a další vzácné
druhy rostlin. 
Ze vzácných druhů živočichů zde například žijí orel mořský,
tetřev obecný, chřástal polní, krkavec obecný, jestřáb lesní
a další vzácné druhy ptáků. Na cestách do Polska a Běloruska
a zpět se zde zastavují mladé kusy losa evropského, které
migrují k jediné stálé vnitroevropské populaci losů na Šumavě.
Žijí zde vzácní netopýři, pravidelně se zde vyskytuje i rys
ostrovid, bobr evropský a vydra říční.
Pro zachování vhodného prostředí pro nejcennější druhy
rostlin a živočichů je kategoricky nutné zde zachovat současný
režim – hluboké lesy s minimálním pohybem lidí. Důležité je
ale zároveň zachovat i současné cílové plochy v odlesněné
podobě. 
K tomu, aby příroda Brd byla zachována ve své jedinečné
podobě i pro budoucí generace, je nutné zřídit zde velko-
plošné chráněné území. A to nejméně formou vyhlášení
Chráněné krajinné oblasti Brdy (CHKO). Vedení této CHKO
následně vhodným managementem bude udržovat současný
způsob hospodaření a činnosti. Toto opatření je nutné učinit
ještě předtím, než zde bude zrušen vojenský újezd.
3. Nebezpečí pro lidi z nevybuchlé munice
Téměř 100 let vojenské činnosti na území Brd znamená
i nebezpečí v podobě nevybuchlé munice. Na cílových
plochách se jistě nachází spousta výbušného střeliva. Předtím,
než začneme využívat zdejší území v civilním režimu, je nutné
zajistit bezpečnost pro návštěvníky. Bude nutné zajistit buď
vyčištění ploch pyrotechniky, nebo zamezení vstupu lidem
do nebezpečných míst. 
4. Významné zvýšení dopravní zátěže na místních komu-
nikacích v okolí Brd
Cesty v brdských lesích nejsou kapacitně dimenzovány
na zvýšenou dopravní zátěž, která se po otevření prostoru
uvolní. Podobně i obce v okolí Brd nejsou připraveny
na zvýšení dopravní zátěže. Například ani město Příbram nemá
jihovýchodní obchvat města. Podobně jsou na tom i další obce
v sousedství Vojenského újezdu Brdy – Jince, Čenkov, Bohutín,
Vranovice, Věšín a další.  
Z hlediska legislativy je nutné zachovat Brdy jako celek. Není
vhodné současný vojenský újezd parcelovat, vracet se
ke katastrálnímu rozdělení. Žádné vesnice už na území Brd
nejsou. Je proto nyní vhodné převést celé Brdy do majetku
Středočeského kraje. Pokud by byly části území převedeny
na obce, hrozí nebezpečí, že dojde k rabování a rozkrádání.
Tak, jak to známe například z Ralska.
Ihned poté, co bude Vojenský újezd Brdy zákonem zrušen, je
nutné nařízením hejtmana kraje vyhlásit zde přírodní park.
To je základní stupeň ochrany, jehož vyhlášení je v kompetenci
rady kraje. Je to důležité pro zachování krajinného rázu území.

Nelze dovolit, aby se developerské firmy na území Brd vrhly
jako na kořist. Považuji rovněž za důležité, aby lesy i nadále
obhospodařovaly Vojenské lesy a statky. Tuto činnost prováděly
velmi dobře. Lesy jsou v dobrém stavu, zachovalé a věkově
různorodé.
Vzápětí je třeba neprodleně zapracovat na vyšším stupni
ochrany přírody pro Brdy. Je třeba připravit co nejdříve
podklady pro vyhlášení výše zmíněné CHKO. Pro tento cíl je
nutné získat velkou podporu obcí a krajů. Návrh CHKO musí
podpořit Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Je třeba, aby
obce tlačily na MŽP, aby neprodleně pracovalo na podkladech
pro vyhlášení CHKO. CHKO svým nařízením zřizuje Vláda ČR.
Věřím, že představitelé obcí a měst v okolí Brd rozumně
a zodpovědně přistoupí k otázce budoucnosti Brd bez vojáků.
Záleží nyní na nás na všech, zda zachováme Brdy čisté a zdravé
budoucím generacím, nebo zda je necháme zdevastovat
a rozkrást.
Očekávám, že podobně jako v boji proti zamýšlenému
americkému radaru se i nyní starostové obcí a měst z okolí Brd
spojí a společně budou usilovat o ochranu území. 

Úvaha nad policejní zprávou
Nad Brdy se vznáší příliš mnoho nezodpovězených otázek
V policejní svodce se objevila následující zpráva: „12. srpna
po poledni byla nalezena ve VVP Brdy nedaleko obce
Obecnice dělostřelecká munice.  Na místě přivolaný pyrotechnik
zjistil, že se jedná o tříštivo-trhavou munici, a to 2 kusy dělostře-
leckého granátu ráže 122 mm, granát ráže 152 mm a jeden
granát o ráži 75 mm. Munice byla z místa odvezena k dalšímu
opatření.“
Kdo žije v okolí Vojenského újezdu (VÚ) Brdy, toho tato událost
nijak nepřekvapí. Zprávy o nálezu nevybuchlé munice z území
Brd dostáváme prakticky každý týden. V souvislosti s chys-
taným odchodem české armády se bohužel objevují tendence
podobné policejní zprávy bagatelizovat. Dozvěděl jsem se
nedávno na setkání s ministrem obrany Alexandrem Vondrou,
že situace v Brdech z hlediska ohrožení občanů nevybuchlou
municí není nijak zlá. Proč to ministr tvrdí?
Podle mého názoru proto, aby Vláda České republiky nemusela
před předáním území Vojenského újezdu Brdy pod civilní
správu provést důkladný pyrotechnický průzkum a sanaci
nebezpečných trhavin. Toto opatření je totiž nejen velmi
náročné, ale i nákladné. A nějaké zvýšené náklady? To je to
poslední, co si představitelé Ministerstva obrany v souvislosti
se zrušením Vojenského újezdu Brdy přejí.
Opustit Brdy ale bude drahé. A nejen kvůli nezbytně nutné
sanaci území od nevybuchlé munice. Drahé budou i výjezdy
jineckých vojáků na střelby do jiných, od Brd velmi vzdálených
vojenských výcvikových prostor. Pokud ovšem nebude jinecká
dělostřelecká brigáda rovněž zrušena. Že to není možné?
Ale je. Podobně jsme kdysi byli ubezpečováni, že vojáci
zůstanou i v Rožmitále pod Třemšínem. Pak ale nastala změna
a vojáci z nákladně modernizovaných rožmitálských kasáren
odešli.
Ministr Vondra na setkání se starosty v Jincích prohlásil, že
záměr armády opustit Vojenský prostor Brdy je neměnný.
Rozumím tomu, že rozloha vojenských výcvikových prostor
v České republice je zbytečně velká. Ale proč právě Brdy? Proč
vojáci neopustí raději Boletice, nebo Doupovské hory (VVP
Hradiště)? Když jsem chtěl znát analýzu, na základě které se
ministerstvo obrany rozhodlo právě pro Brdy, byl jsem odmítnut.
Chtěl jsem se dozvědět, zda v analýze najdu odpovědi na celou
řadu otázek, které se v souvislosti s likvidací VÚ Brdy objevují.
Nejde náhodou o „pomstu“ za odpor starostů podbrdských
měst a obcí proti americkému radaru? A jaké záruky nám
Ministerstvo obrany dá, že se majetek v Brdech nerozkrade
a nezničí tak, jako se to stalo v případě Ralska? A nebude likvi-
dace VÚ Brdy znamenat také konec vojenské posádky

v Jincích? A co bude se supertajným pracovištěm uprostřed
brdských lesů, o jehož existenci se nahlas nemluví ani
na setkání s ministrem obrany?
Na všechny tyto otázky by veřejnost měla dostat jednoznačné
odpovědi dříve, než VÚ Brdy přejde pod civilní správu.

MVDr. Josef Řihák, starosta Příbrami

Rozhovor pro týdeník Ekonom
V souvislosti s uvažovaným zrušením Vojenského újezdu Brdy
poskytl starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák rozhovor týdeníku
Ekonom. Zde jsou starostovy odpovědi:
1) Mnohá města ležící v okolí vojenského újezdu se musela
vyrovnat s rušením vojenských posádek, nyní je čeká další
dramatická změna. Co podle Vás přinese zrušení vojenského
újezdu pozitivního a jaká jsou rizika?
„Pozitivních přínosů mnoho nevidím. Snad jen, že se zvýší
cestovní ruch a turistika v našem regionu. K tomu má krajina Brd
velký potenciál. Obávám se ale, že na nějaký velký boom turistiky
nemáme dostatečně připravenou infrastrukturu. Především jsou
ve špatném stavu komunikace. V době, kdy se jednalo o výstavbě

amerického radaru v Brdech, slíbila nám Topo-
lánkova vláda peníze na rozvoj zanedbaného Pod-
brdska. Bohužel, až na malé výjimky podbrdské
obce nic nedostaly. Rizik, která se s otevřením Brd
pro veřejnost nabízejí, je mnoho.
Především mám obavu, aby nebyly poškozeny zdroje
kvalitní pitné vody. Brdskou vodu čerpá většina měst
a obcí z okolí. Příbram spotřebovává 80 % pitné
vody právě z Brd. Podobně jsou na tom i Rokycany,
Hořovice a další velká města. S nebezpečím pro zdro-
je vody souvisí i riziko devastace krajiny. Především
nekontrolovaná výstavba nejrůznějších developer-
ských projektů. Vím, že už existují plány například
na sjezdovku na Třemošné, nebo na hotelový
komplex u Padrťských rybníků.
Další riziko představuje nevybuchlá munice v pros-
toru. Střílí se tu už od roku 1926. Toto nebezpečí není
možné zlehčovat, jak to bohužel dělá ministr
obrany A. Vondra. A v neposlední řadě se obávám,
že zrušení VVP Brdy bude znamenat i konec vojen-
ské posádky Jince. A to by pro náš již tak dosti chudý

region znamenalo další zvýšení nezaměstnanosti a další negativa.
Vždyť na působení vojáků v Jincích je navázána řada dalších služeb.“
2) Objevují se názory, že zrušení vojenského újezdu právě
v Brdech je pomstou za většinově negativní postoj místních
samospráv k plánům na americkou radarovou základnu. Také
si to myslíte?
„Ano, s tímto názorem souhlasím. Pokud by Ministerstvo obrany
mělo úmysl jen zmenšit rozlohu vojenských újezdů u nás, pak by
bylo daleko logičtější zrušit Boletice, nebo Hradiště. Brdy jako
výcviková plocha jsou daleko lepší. To Vám řekne každý voják.“
3) Odchod armády z Brd může, pokud se podaří udržet tamní
krajinu nedotčenou, znamenat naději pro penziony a restau-
race v bezprostředně sousedících vesnicích. Má tuto šanci
i mnohem větší Příbram? A chcete své město nabídnout např.
za sídlo správy připravované chráněné krajinné oblasti?
„Ano, šance pro rozvoj turistiky tu je. Ale jak jsem zmínil výše,
nemáme zatím dostatečně připravenou infrastrukturu. V tom by
nám měl pomoci stát, který příliš do tohoto regionu neinvestoval.
O tom svědčí například skutečnost, že Příbram stále nemá
jihovýchodní obchvat města. A co je horší, tato stavba ještě ani
pořádně nezačala. Máme velmi špatné dopravní spojení na jih
i na západ. A to je pro nás bohužel limitující.
Pokud jde o sídlo správy budoucí CHKO Brdy, pak se domnívám,
že by nebylo vhodné, aby bylo v Příbrami. Daleko vhodnější by
bylo, kdyby sídlilo v některé obci sousedící s Brdy. V této souvislosti
mě napadá například Obecnice. Myslím si, že pro obec, ve které by
bylo sídlo CHKO Brdy, by to byla velká šance k rozvoji. Srovnejte,
jak například velmi dobře využila tuto šanci obec Karlštejn, kde je
sídlo CHKO Český kras.“ 
4) Myslíte si, že by se z dnešního vojenského újezdu měla
v podstatě stát jedna obec (jako tomu bylo například v Ralsku),
nebo se o jeho území mají podělit okolní města a obce?
„V současné době bych území Brd nedělil, neparceloval. Je to jak
s těmi Svatoplukovými pruty. Pokud zůstane území jednotné, lépe
odolá tlaku developerů a nedojde zde ke zničení přírody. Spravovat
území by po odchodu armády měl Středočeský kraj.“
5) Bezprostředně s újezdem sousedí Vaše části Orlov a Kozičín.
Co zásadního se pro tamní obyvatele změní? Přivítají podle Vás
možnost volného vstupu do lesa?
„Občané nejen Orlova a Kozičína, ale celé Příbrami jistě přivítají
možnost volného pohybu v celých Brdech. Ale ono to není tak, že
bychom se nyní do Brd vůbec nedostali. O víkendech jsou
otevřené okrajové enklávy. A řada lidí má do Brd propustky.
Myslím si, že kdo chce, tak do Brd chodí, či jezdí na kole již nyní.“

jk

Starosta Příbrami říká: Ochrana přírody je po odchodu vojáků z Brd to nejdůležitější.

Informace Svazu tělesně postižených
Upozorňujeme zájemce o EUROKLÍČ zdarma: nejen pro držitele průkazek ZTP a ZTP/P,
ale nově i pro držitele průkazek TP, diabetiky, onkologické pacienty a rodiče s dětmi
do 3 let věku. Informace a výdej klíčů na Centru neziskových organizací v kanceláři STP,
Žežická 193, Příbram VII, bývalá 8. ZŠ – druhý pavilon.
Dále nabízíme rekondiční pobyt na Slovensku - Velký Medér v termínu 16. - 21. 10. 2011.
Cena s dopravou, ubytováním, polopenzí, vstupy do termálních lázní a Wellness Centra
v hotelu Orchidea 6 300,- Kč.
Spolu s ČČK Hradec Králové pořádá MO STP I a okr. organizace STP v ČR, o. s., Příbram VII,
Žežická 193.
Na stejné adrese je nepřetržitě i po telefonu v provozu pro všechny zájemce z řad občanů
okresu Příbram - PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK.
Veškeré informace na Centru NO PB, nebo na tel. 326 531 930, 606 650 114 a 776 865 566.

Výbor organizace

V informaci o jednání městského zastupitelstva dne 11. července 2011 v srpnovém vydání
měsíčníku Kahan jsme chybně uvedli, že "z 25 přítomných členů Zastupitelstva města
Příbrami hlasovalo pro zrušení osadních výborů celkem 15 zastupitelů napříč všemi
politickými stranami".
Ve skutečnosti pro zrušení osadních výborů hlasovali pouze zastupitelé za ODS, ČSSD
a Příbramáci pro Příbram. Zastupitelé za KSČM a TOP 09 byli proti.
Za chybu se omlouváme.



Vážení čtenáři Kahanu, letošní léto
je nenávratně za námi a ten, kdo má
léto rád, s tím nenadělá nic. Buď
odjet do teplých krajin, nebo

vydržet do příštího roku. Nicméně i ostatní období roku jsou krásná podle
toho, jak je umíme prožít. 
Okresní hospodářská komora v Příbrami každoročně do poloviny září
provádí aktualizaci Regionálního adresáře firem a institucí, tentokrát je

to již 19. ročník, a to pro rok 2012. V adresáři je uvedeno cca 800 firem z příbramského
regionu dle oboru podnikání. Pokud má zájem o vložení do adresáře firma, která v katalogu
dosud není, může se obrátit na naši kancelář v Zámečku - Ernestinu.
Okresní hospodářská komora v Příbram připravuje na 22. září 2011 seminář na téma „Kupní
smlouva a platební podmínky v mezinárodním obchodě“. Seminář se bude konat
ve firmě Buzuluk, a. s., v Komárově u Berouna. Připojit se ale mohou samozřejmě i zájemci
z jiných firem.
Od lektora Tomáše Kopřivy, manažera vzdělávacího systému ICC ČR, se účastníci dozvědí,
co je obsahem, předmětem a náležitostmi kupní smlouvy, dodací parity a dodací lhůty,
platební a garanční podmínky a rozhodné právo a řešení sporů. V průběhu semináře bude
samozřejmě prostor pro dotazy. Na podzim 2011 připravujeme i další témata, ale o nich se
zmíním až v příštím čísle.
Využijte služeb Centra pro evropské MSP v Číně!
Centrum poskytuje celou řadu podpůrných služeb pro malé a střední firmy z Evropské unie
od asistence při vytváření, rozvoji či udržení obchodních aktivit na čínském trhu. Centrum
nabízí odborné školení, informace o čínském trhu, statistiky, údaje o standardech na čínském
trhu a požadavcích ohledně shody, a v neposlední řadě umožňuje přístup k databázím
zdarma. Aktivity centra jsou podporovány Evropskou unií.
Více na www.eusmecentre.org.cn. 
Ochrana práv duševního vlastnictví v Číně
Současně upozorňujeme, že je evropským firmám, a samozřejmě i komorám, k dispozici
Help Desk pro evropské MSP ohledně ochrany práv duševního vlastnictví v Číně. Help Desk
poskytuje zdarma informace a služby (individuální konzultace, školení, materiály) týkající se
ochrany práv duševního vlastnictví na čínském trhu. 
Více na http://www.china-iprhelpdesk.eu.
(Z tiskové zprávy Odboru legislativy, informací a poradenství HK ČR.)

Až do konce roku 2011 můžete hlasovat v internetové anketě „TOP FIRMA PŘÍBRAMSKO“
Vyhlašovatelem internetové ankety je Okresní hospodářská komora Příbram. Cílem ankety
je zviditelnění členů OHK Příbram, a to v pěti kategoriích dle počtu zaměstnanců. Ankety se
mohou zúčastnit na základě registračního formuláře i nečlenské firmy - společnosti se sídlem
či územní působností na Příbramsku. Kritériem hodnocení je podpora konkrétních firem
nebo subjektivní pocit hlasujících, zkrátka TOP firma regionu. Anketa je hlasovatelná od 1. 6.
2011 do 31. 12. 2011 a vítězové jednotlivých kategorií budou vyhlášeni na shromáždění
delegátů OHK Příbram v dubnu 2012. Firmy mohou na svých webových stránkách propago-
vat soutěž formou zdrojového kódu, který si lze stáhnout na http://topfirmapribramsko.cz/-
homepage/kontakt/. 
Pro svou TOP firmu hlasujte na www.topfirmapribramsko.cz. 

Ze života členské základny:
Blahopřejeme firmě RAVAK, a. s., která má na kontě 20 let svého úspěšného fungování.
Firma je největším zaměstnavatelem v příbramském regionu, má několik zahraničních
zastoupení a sanitární techniku exportuje téměř do celého světa. Myslím, že můžeme být
právem hrdi na firmu, která má své sídlo právě v Příbrami a je členem naší OHK Příbram.

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 E

Svatohorský chrámový sbor a komorní orchestr
v bazilice
O svátku Narození Panny Marie ve čtvrtek 8. září zazní
při bohoslužbě od 17 hodin mše od Antonína Syrůčka
„Missa Coronata Sacromontana“ pro sbor a orchestr, která
byla zkomponována přímo pro svatohorskou baziliku. Jde
o mimořádně zdařilou pozdně romantickou kompozici
českého autora, jejíž partituru objevil teprve nedávno
PhDr. D. Doležal, Ph.D., ve Státním oblastním archivu
v Praze. Z kůru svatohorské baziliky uslyšíte toto
novodobé provedení v podání svatohorského
chrámového sboru a komorního orchestru pod vedením
svatohorského regenschoriho Pavla Šmolíka.

Hudba o památce jména Panny Marie
V pátek 12. září na bohoslužbě od 17 hod. uslyšíte ve sva-
tohorské bazilice hudbu pro zobcové flétny a varhany.
Interprety převážně barokní hudby budou profesoři a stu-
denti Konzervatoře v Českých Budějovicích. 

Stabat Mater F. Schuberta
Na památku Panny Marie Bolestné ve čtvrtek 15. září
na bohoslužbě od 17 hodin provede Komorní smíšený
sbor Dr. Vl. Vepřeka, Svatohorský chrámový sbor
a Příbramská filharmonie skladbu Stabat Mater od svě-
toznámého rakouského romantického skladatele Franze
Schuberta. Stabat Mater dolorosa (Stála Matka bolestná)
je křesťany považován za jeden ze sedmi největších latin-
ských hymnů všech dob, který se dočkal zhudebnění
téměř všemi světoznámými skladateli napříč hudebními
epochami. Na Svaté Hoře zazní její provedení pro velký
sbor a orchestr již zmiňovaného Franze Schuberta.

Příbramská svatohorská šalmaj
Přijďte zažít Svatou Horu jinak! V sobotu 17. září ožije
svatohorské náměstí historickou slavností, která nás pře-
nese do doby středověku. Program celé akce pořádané
Ginevrou music, o. s., je podrobně k nahlédnutí na jiném
místě Kahanu. V rámci programu přijďte v 18 hodin na sva-
tohorské náměstí a buďte účastníky společné fotografie
„DMS pro Svatohorské varhany“. I formou DMS tak můžete
podpořit stavbu Svatohorských varhan, které jsou roze-

stavěny a můžete se i Vy zasadit o jejich dokončení! 

Koncert pro dvoje varhany
Pokud jste milovníky hudebních experimentů, nenechte
si ujít koncert pro dvoje varhany v neděli 25. září od 17
hodin ve svatohorské bazilice. V rámci koncertního cyklu
„Hudba v nezvyklých souvislostech III.“ uslyšíte hudbu
pro dvoje varhany od renesance po současnost v inter-
pretaci svatohorských varhaníků, manželů Miloslavy
a Pavla Šmolíkových. Na tento koncert je třeba zakoupit
vstupenky v hodnotě 100 Kč v předprodeji ve Svato-
horském poutním muzeu nebo na e-mailu matice@svata-
hora.cz. Výtěžek z tohoto koncertu bude použit na finan-
cování hudebních aktivit na Svaté Hoře.

Oslavy 150 let příchodu redemptoristů na Svatou
Horu
Předběžně oznamujeme, že od soboty 8. do pátku 14. říj-
na proběhnou oslavy 150 let od příchodu redemptoristů
na Svatou Horu (1861 – 2011). Program oslav začne
slavnostní mší svatou 8. října v 10 hodin, pokračovat bude
vernisáží tematické výstavy ve Svatohorském poutním
muzeu, kterou doprovodí Musica Podberdensis. Dále
proběhne křížová cesta v parku, komentovaná prohlídka
areálu, projekce dokumentu o redemptoristech, koncert
Příbramské filharmonie a spojených pěveckých sborů
(Antonín Dvořák: Mše D dur) v 15 hodin. Program zakončí
zpívané latinské chorální nešpory v basilice. V pátek 14. říj-
na od 17 hodin bude v basilice slouženo Requiem za zes-
nulého P. Karla Břízu, význačného skladatele – redem-
ptoristy. Poté připravuje Svatohorský chrámový sbor kon-
cert  k nedožitým 85. narozeninám P. Karla Břízy.

Více informací o bohoslužbách, kulturních a ostatních
akcích: Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí
Panny Marie Příbram - Svatá Hora, Svatá Hora 591, 261 80
Příbram, tel. +420 318 429 930, e-mail: basilica@svata-
hora.cz, v sakristii na Svaté Hoře každodenně 6:30 – 18:00,
ve Svatohorském poutním muzeu každodenně 9:00 –
17:00 nebo na www.svata-hora.cz.

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, A. S.
Jako ředitel Oblastní nemoc-
nice Příbram, a.s., jsem často
obětí otázek typu ,…“kam
směřuje středočeské zdravot-
nictví?“ Jistě, v dnešní eko-
nomicky složité době, v době
nečitelnosti politické scény,
ztráty sociálních aspektů poli-
tiky a nedůstojného postoje
k reformě zdravotnictví jsou
tyto otázky na místě, a přesto

jsem téměř vždy těmito dotazy zaskočen. Vždyť
Středočeský kraj vynakládá nesmírné úsilí
a prostředky na to, aby občané tohoto kraje
nepociťovali obavy z budoucnosti zdravotnictví,
a naopak, aby hmatatelně vnímali jistotu a stabilitu
lékařské péče.

Velmi konkrétním příkladem je náš příbramský
region, naše Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 
Na první pohled nic nového. Jen neinformovaný
návštěvník, klient nebo pacient může být zaskočen
změnami přístupových tras k jednotlivým ordinacím
a oddělením, ale pečlivě umístěné informační
tabule a obětavá a trpělivá pomoc pracovnic hlavní
recepce vždy dovede tazatele k jeho cíli. 
Ano, je to určitá obtíž, ale jen obtíž. A důvod?
Pod povrchem, ve skrytu koridorů inženýrských sítí,
v technických chodbách a pomocných zdvižích,
tepou srdce stavebních techniků (novodobých
tryglodontů). Nepovšimnuta veřejností vzniká tech-
nicky velmi náročná rekonstrukce a nástavba křídla
D3 stávající budovy D a rekonstrukce podkroví
budovy P, tzv. „monobloku“. 
Současně s přípravou generální rekonstrukce
a nástavby D1 jsou realizovány složité přeložky
souvisejících inženýrských sítí. Samotná realizace
díla je podmíněna nepřetržitou potřebou

dotčených energií a médií pro okolní objekty.
Vedení inženýrských sítí musí být v průběhu výstavby
plně funkční a odstávky pouze krátkodobé pro nutná
přepojování.

Termíny dokončení jsou také závratné. Dokončení
rekonstrukce křídla D3 je stanovena na přelom roku
2011 a křídla D1 na květen 2012. A proč závratná?
Počítejte se mnou. Rekonstrukce křídla D3 budovy D
představuje 12 480 m3, D1 pak 10 450 m3. Nástavba
křídla D3 1 530 m3, rekonstrukce části podkroví
budovy P 720 m3. Další nástavba D1 naplňuje 2 220 m3

a přístavba komunikační vertikály 930 m2 plochy.
Nákladem přesahujícím 400 milionů korun se
výrazně zkvalitní prostředí lůžkových stanic a ambu-
lancí zejména pro naše pacienty, ale i pro personál.  

Netočí se Vám z těch čísel hlava? Tak už víte, proč
bývám otázkami o budoucnosti našeho zdravot-
nictví zaskočen? 
Možná neumíme halasit nad každou vyslovenou
myšlenkou, jak je dnes tak „žádané“, zato jistotu
lékařské péče skutečně realizujeme.

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

bruslení

bruslení

Vítání občánků - informace
Vítání občánků se koná pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci kromě prázd-
nin (červenec - srpen) a vánočních svátků (prosinec).
Obřad probíhá v obřadní síni Městského úřadu Příbram v Zámečku - Ernestinu
ve 13:30 hodin. V případě velkého počtu zájemců i ve 14:00 hodin téhož dne.
Pokud máte zájem, můžete své děťátko na tento obřad objednat – osobně přímo
na oddělení matriky (Gen. Tesaříka 19 - naproti Sokolovně, 1. patro, č. dveří 212, 213
a 215). Rovněž jsou Vám k dispozici telefonní linky 318 402 580-3. 
Všichni jste srdečně zváni a na Vaše děti se moc těšíme.

Pracovnice oddělení matriky, obřadů a slavností. 

Upozornění pro podnikatele provozující  činnost  
„Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“.

Podle zákona č. 180/2011 Sb. mají osoby, vykonávající výše uvedenou činnost, v souladu s ustanovením
§ 19 novely zákona o finančním arbitrovi, povinnost arbitrovi poskytnout své identifikační údaje.
Tato povinnost se vztahuje na stávající podnikatele vykonávající činnost nabízení, poskytování nebo
zprostředkování spotřebitelského úvěru na základě živnostenského oprávnění pro živnost vázanou,
i na podnikatele, podnikající dosud na základě živnostenského oprávnění pro ohlašovací živnost volnou.
V této souvislosti též upozorňujeme, že dne 1. 1. 2011 nabyl účinnosti zákon č. 145/2010 Sb., o spotře-
bitelském úvěru a o změně některých zákonů. Podnikatel, který poskytoval nebo zprostředkovával
spotřebitelský úvěr v rámci živnosti ohlašovací volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách
1 až 3 živnostenského zákona“, může v této činnosti pokračovat po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti
citovaného zákona. Pokud hodlá v provozování této činnosti pokračovat, oznámí tuto skutečnost živnos-
tenskému úřadu a doloží doklady, prokazující splnění odborné způsobilosti pro živnost vázanou „Posky-
tování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“. Uvedení podnikatelé jsou povinni informační
povinnost splnit nejpozději do 1. 10. 2011 a po tomto termínu vždy nejpozději ke dni vzniku svého živnos-
tenského oprávnění pro výše uvedenou vázanou živnost. Za nesplnění informační povinnosti může být,
dle ustanovení § 23 zákona o finančním arbitrovi, uložena pokuta až do výše 1 000 000,- Kč.
Tuto informační povinnost je možno splnit i na formuláři vydaném arbitrem, který je zveřejněn na interne-
tových stránkách www.pribram.eu.

Ing. Ota Hauptmann, vedoucí Obecního živnostenského úřadu

RECEPCE

INTERIÉR POKOJE

ČEKÁRNA
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KRASOHLEDĚNÍ 2011

ZAHÁJENÍ
KULTURNÍ

SEZÓNY 
V PŘÍBRAMI

SOBOTA 10. ZÁŘÍ
13.00 Příbramský Huntík Zdeňka Hejkrlíka, křest CD
Zahájení 32. festivalu folkové, trampské, 
country a bluesové hudby
K-farma Příbram - Žežice
Vstupné 95 Kč, prodej vstupenek na místě 

PONDĚLÍ 12. ZÁŘÍ
19.00 Slavnostní zahájení starostou města 
MVDr. Josefem Řihákem a předání  
ceny „Krasohled“ osobnosti příbramské kultury
Koncert Příbramské filharmonie pod vedením  
Pavla Šmolíka (na programu  F. X. Brixi, P. J. Vejvanovský, 
J. Pachelbel)
Galerie Františka Drtikola Příbram
Vstupné 50 Kč

ÚTERÝ 13. ZÁŘÍ                                                             
18.00 Muzikoterapie - Hudba jako lék
s muzikoterapeutem Josefem Krčkem
Společenský sál Knihovny Jana Drdy
Vstupné 50 Kč, vstupenky na místě

STŘEDA 14. ZÁŘÍ
18.00 Drobečky z divadla naživo
Beseda s herečkou Simonou Stašovou  
a uměleckým šéfem a režisérem  
Divadla A. Dvořáka Mgr. Milanem Schejbalem
Foyer velké scény Divadla A. Dvořáka
Vstupné 80 Kč

ČTVRTEK 15. ZÁŘÍ
16.00 Barvy hudby - zahájení výstavy prací dětí
ze ZŠ Příbram VII, 28. října 1 

Foyer velké scény Divadla A. Dvořáka

19.00 Třikrát život 
Divadlo ABC - Městská divadla pražská
Velká scéna Divadla A. Dvořáka
Vstupné 270 Kč, 230 Kč

PÁTEK 16. ZÁŘÍ
Slavíme 20 let ZUŠ Příbram I, 
nám. T. G. Masaryka 155
16.00 Teatro Truhla - Gulliver v Liliputu (alternativní loutko-
vé divadlo s živou hudbou, Praha)

17.00 prohlídka školy, výstava výtvarných prací a archi-
válií, výtvarné dílny
19.00 Madfinger (pop-jazz-soul, Praha)  

Zahrady ZUŠ a Knihovny Jana Drdy 
Vstupné na koncert 80 Kč, vstupenky v předprodeji -  KJD

PONDĚLÍ 24. ŘÍJNA 

19.00 Radůza
koncert osobité zpěvačky s doprovodnou kapelou
Velká scéna Divadla A. Dvořáka
Vstupné 250 Kč

Předprodej vstupenek: 
Divadlo A. Dvořáka, Knihovna Jana Drdy, 
Infocentrum MěÚ - Zámeček – Ernestinum.

SOBOTA 10. ZÁŘÍ - PONDĚLÍ 24. ŘÍJNA 2011

KRASOHLEDĚNÍ 2011
ZAHÁJENÍ KULTURNÍ SEZÓNY V PŘÍBRAMI

Pořádají: Divadlo A. Dvořáka Příbram, 
Galerie Františka Drtikola Příbram, 

Knihovna Jana Drdy 
a Základní umělecká škola, 

Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155

Projekt je financován městem Příbram



Včela pacient - velcí škůdci 7. díl

Šestý díl pojednával o mikroskopických nepřátelích včely medonosné. Dnešní díl se bude zabývat škůdci, k jejichž identifikaci
nepotřebujeme lupu ani mikroskop. 
Včelí úl se svými obyvatelkami a zásobami je lákavou příležitostí pro celou řadu živočichů. Při hodnocení jejich škodlivosti
pro včely nelze vycházet jen z hlediska včelaře. Včela je součástí  potravinového řetězce a pokud se stane terčem některého
z včelích predátorů, je to v souladu s přírodními zákony. Škody na včelstvech jsou většinou minimální. Někteří z těchto živočichů
jsou chráněni zákonem a jejich užitek v přírodě je nesrovnatelně větší než několik ulovených včel. 
Pavouci. Přestože mnoho žen trpí arachnofobií (strach z pavouků) a pavučina s křižákem v ložnici nad hlavou pro ně není to
pravé, většinou uznávají, že jsou to naši hlavní spojenci v boji s obtížným hmyzem. Pokud včelař najde v blízkosti úlu pavučinu
a v ní několik chycených včel, stačí ji jenom odstranit a pavouk se zpravidla odstěhuje jinam.  
Zavíječi. Zavíječ voskový a zavíječ malý jsou motýli šedobílé barvy, jejichž housenky působí včelařům velké škody. Podobně
jako krtek dokáže svojí nevítanou hornickou činností zničit pěstěný trávník, tak zavíječi likvidují včelí plásty. Vrtají v nich
chodbičky a živí se zbytky bílkovin po vyběhlém plodu z buněk. Zůstávají po nich rozpadlé plásty plné zavíječího trusu a vláken.
Včelař by měl plásty uložené ve skladu ošetřit několikanásobným sířením sirnými knoty. 
Včelomorky jsou bezkřídlé mouchy, které se jako soustolovníci nechávají krmit dělnicemi u ústního otvoru včelí matky. Matka
poté hladoví, ztrácí výkon v kladení a včelstvo slábne. Ošetření se provádí jednoduše včelařským dýmákem s tabákovým
kouřem (ministr zdravotnictví by měl být varován, že kouření je v tomto případě zdraví prospěšné). Včelomorky popadají
na podložku, která se následně očistí. 
Sršňovití. Sršeň obecná a vosy jsou užitečný všežravý hmyz, který plní v přírodě funkci zdravotní policie. Lidé se jich však kvůli
žihadlům obávají. Zvláště nebezpečnost sršně se přeceňuje. Přitom sršní jed je mnohem méně účinný než včelí a průměrné
sršní hnízdo s 500 jedinci spotřebuje denně 1000 g škodlivého hmyzu. U německých sousedů jsou proto chráněni zákonem.
Za úmyslné zničení sršního hnízda je pokuta 50 tisíc eur. Jejich užitečnost se dá srovnat např. s hnízdem vlaštovek. Jenomže ty
tak výhružně nebzučí.  
Brouci. Lesknáček úlový (Aethina Tumida) pochází z Afriky a v ČR se prozatím nevyskytuje. Tento nenápadný brouk je hmyzí
Otesánek, který požírá vše, co v úlu najde, kromě dřeva. V Evropě se objevil v roce 2004 v Portugalsku dovozem infikovaných
včel z USA. Díky razantní likvidaci napadených včel a sanaci půdy včelnice byla hrozba zažehnána. Metodika ochrany proti
němu není zatím vyvinuta. 
Ptáci. Jsou to tvorové, bez kterých si naši přírodu neumíme představit. Včely loví jen příležitostně v době nouze. Nejobratněji si
přitom počínají sýkorky. Vynalezly způsob lovu, který by bylo možno nazvat „tlučte a bude vám otevřeno“. Sýkorka tak dlouho
ťuká zobáčkem u vchodu do úlu, až se jde nějaká včelka podívat, kdo jim to ruší siestu. Ptáček ji sezobne a má vystaráno.
Datlovití ptáci se pro změnu pokoušejí dostat do úlu z boku otvorem, který vydlabou svým zobákem. Jenomže datlové či
strakapoudi nic nevědí o dvojité stěně úlů. Takže když vyrobí ve stěně úlu otvor, nečeká je kýžená larva či včela, ale vrstva
polystyrénu, který se drobí na malé kuličky a datlovi vůbec nechutnají. Tyto škody jsou však zanedbatelné vzhledem k užitku,
jaký ptáci poskytují. 
Hlodavci. Pokud včelař nezúží dostatečně na zimu vchod do úlu, může ho čekat překvapení v podobě nevítaného nájemníka -
neplatiče ve včelím příbytku. Jsou to myši a rejsci. Potichu si přezimují na dně úlu a živí se mrtvolkami včel, popř. zásobami
v dolní části. Rejsci jsou užiteční a chráněni zákonem. Stačí vložit před vstup do úlu drátěnou mřížku s oky kolem 10 mm a je
po problému.
CCD. Na závěr dnešního dílu se seznámíme s tzv. Syndromem rozpadu včelstva (Colony collapse disorder). Jako první na něj
upozornili včelaři v USA v r. 2006. Napříč Spojenými státy dosahovaly ztráty včelstev 30 %. V zemědělských oblastech Kalifornie,
Marylandu, Alabamy a Minessoty až 90 %. V ČR se CCD naplno projevil v r. 2009. CCD způsobí totální zmizení včelstva z úlu bez
zjevné příčiny. Vědci se rozdělili na dvě skupiny. První hledá jednoznačného viníka a druhá se domnívá, že se jedná o souhrn
mnoha negativních vlivů, které se sčítají, až včely nejsou schopny jejich působení čelit. Rezignují, společenství rozpustí a hro-
madně opouští úl, aby kdesi zemřely. Objevují se také šarlatánské teorie o působení UFO, příchodu konce světa, o kterém včely
vědí, a proto už nechtějí pracovat, nebo o vlivu komunikačních mobilních sítí, které narušují orientaci včel a ty potom netrefí
domů. Na to, kde je skutečná pravda o CCD, si ještě asi počkáme. 
Včelař by si měl hledět svých včel, včas reagovat na jejich potřeby, přírodu okolo nich a šetřit i ostatní živé tvory, i když včelám
zdánlivě škodí. Jinak by se mohl dožít toho, že přijde na včelnici a nenajde tam jediného živého tvora a bude na to koukat, asi
jako ten datel na polystyrén.

Bc. Jiří Roub

Informační a komunikační technologie už několik let zažívají oprav-
dový boom. Setkáváme se s nimi vlastně na každém kroku, dostaly se
do všech oblastí lidské činnosti. Pro velkou část populace jsou nezbyt-
nou součástí života. Lidé je potřebují prakticky denně, ať už v zaměst-
nání nebo při studiu či osobním životě (kontakt s přáteli, kamarády,
příbuznými). 
Informační a komunikační technologie nám v podstatě ulehčují
některé činnosti, ale zároveň pro nás přináší jejich používání určitá
rizika, která si řada z nás neuvědomuje. Jedním z těch rizik je například
kybernetická šikana, kybergrooming (jednání osoby, která se snaží
zmanipulovat vyhlédnutou oběť a donutit ji k osobní schůzce
prostřednictvím chatu, SMS zpráv, ICQ a Skypu za účelem např.
sexuálního obtěžování, mučení atd.), kyberstalking (zneužívání inter-
netu, mobilních telefonů či jiných informačních a komunikačních
technologií k pronásledování, opakovanému stupňovaní obtěžování,
která může mít různou podobu a intenzitu) apod. 
Mezi časté rizikové chování patří i riskantní sdílení osobních údajů,
fotografií a videozáznamů na veřejných sítích nebo prostřednictvím
e-mailové pošty. Pro mnoho uživatelů se virtuální svět stává únikem
před realitou, prostorem, kde se ukrývají před svými problémy.
Virtuální svět vnímají jako skvělé místo, kde se mohou bavit, plnit si své
sny, kde mohou být takoví, jací chtějí být, kde si mohou vybudovat
život podle svých představ. 
Lidé do virtuálního prostředí a virtuální komunikace vstupují s velkou
důvěrou. Nechávají se ukolébat zdánlivou anonymitou tohoto
prostředí, což je vede k tomu, aby se chovali méně opatrně než v reál-
ném životě. Často jsou odvážnější v komunikaci prostřednictvím
virtuální reality a svěřují se zde se svými citlivými problémy, což může
být zneužito. Současně velkým problémem je, že ve společnosti je
nízká informovanost o rizicích, která jsou s užíváním internetu a pří-
padně i mobilních telefonů spojena. Obětí výše uvedených jevů
(kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking) se často stávají děti, které
jsou v této oblasti více důvěřivé než dospělí. Virtuální sítě také děti
mnohdy využívají častěji než starší populace. Je to dáno asi obecně
tím, že schopnost přizpůsobovat se novým technologiím je bližší
dětem než dospělým. Rodiče většinou také nemají dostatek času, aby
zjišťovali, jaké nové služby virtuální prostředí poskytuje, jak funguje,
případně, jakými pravidly se řídí. O dané problematice tak mají velmi
často méně informací než děti, což je velmi handicapuje v oblasti
prevence těchto rizikových jevů, kterým jsou uživatelé virtuálních
technologií vystaveni. Nízká informovanost dětí a jejich rodičů o pro-
blematice nebezpečných komunikačních jevů má za následek rizikové
chování dětí ve virtuálním prostředí. O tom svědčí i níže uvedené
výsledky výzkumu, zaměřeného na rizika virtuální komunikace.
Výzkumný tým projektu E-Bezpečí a Centra PRVOK PdF UP (Centrum
prevence rizikové virtuální komunikace) realizoval v roce 2009 výzkumné
šetření, zaměřené na výskyt nebezpečných komunikačních jevů spojených
s využíváním informačních a komunikačních technologií. Zaměřil se
zejména na kyberšikanu, kybergrooming, sexting a další nebezpečné jevy,
se kterými se setkávají nejen žáci a studenti, ale také dospělí uživatelé
internetu. Do výzkumného šetření se zapojilo téměř 2 000 respondentů
z celé České republiky. Závěry výzkumu bohužel potvrdily to, co
dlouhodobě naznačují také výsledky zahraničních výzkumů prováděných
např. v USA, Velké Británii a dalších zemích – téměř polovina českých dětí

je vystavena některé z forem kyberšikany (46,8 %). V rámci výzkumu byly
sledovány nejčastější projevy kyberšikany. Děti jsou nejvíce vystaveny
nadávkám, urážkám nebo ponižování v rámci SMS zpráv, e-mailů,
v chatu nebo diskuzi (15,8 %), dále musí řešit např. napadení svého
elektronického účtu (13,5 %) nebo výhrůžky a zastrašování (8,9 %).
Mezi rizikové chování můžeme jednoznačně zařadit např. sdělování
osobních údajů. Ani v tomto směru nejsou výsledky výzkumu projektu
E-Bezpečí příliš potěšující. Naznačují, že velké množství dětí nemá před-
stavu o citlivé povaze osobních údajů, ani o možnostech jejich zneužití.
Dvě třetiny dotazovaných dětí (67,5 %) jsou ochotny sdílet své osobní
údaje s lidmi, které znají pouze z virtuální komunikace realizované
na internetu. Především je to skupina údajů, na základě kterých může být
dítě vysledováno v reálném životě. Dítě pak může být vystaveno např.
obtěžování, zneužívání, vydírání apod. Do této oblasti můžeme zařadit
např. adresu bydliště (sděluje 23,5 % dětí) nebo adresu školy (sděluje 56,9 %
dětí). Další skupinou jsou osobní údaje, které vytvoří mezi dítětem
a útočníkem komunikační kanál. Konkrétně se jedná o telefonní číslo
(sděluje 50,5 % dětí), e-mailovou adresu (sděluje 67,5 % dětí), kontaktní
údaje instant messengerů (ICQ) nebo programů pro internetovou telefonii
(Skype - sděluje 66,6 % dětí). Poslední sledovanou skupinou byly osobní
údaje, které útočníkovi umožňují přístup k cizímu účtu. Na tyto údaje jsou
děti – ve srovnání s předešlými údaji – mnohem opatrnější a příliš často je
nesdělují – např. heslo k e-mailovému účtu sděluje 16,4 % a PIN kód
kreditní karty 13,2 % dětí. 
Zdroj: Kyberšikana u českých dětí – závěry z výzkumného šetření projektu
E-Bezpečí a Centra PRVOK (září – listopad 2009)

NA ZÁVĚR TEDY NĚKOLIK DOPORUČENÍ PRO VÁS - RODIČE:
Budujte si se svými dětmi vztah založený na důvěře. Ujistěte je, že
s Vámi mohou mluvit o svých problémech, starostech, pochybnostech,
nezdarech, atd., protože jedině tak můžete společně hledat řešení. 
Sledujte, jak Vaše děti svůj čas na internetu tráví. Požádejte je, ať Vám
ukážou, jakým způsobem se svými kamarády komunikují.
Rodinný počítač umístěte do obývacího pokoje, abyste měli aktivity
svých dětí na internetu pod kontrolou.
Naučte své děti, jak si na internetu chránit svoji bezpečnost. 
Měly by vědět, že:
- mají vytvářet bezpečné profily, na kterých je možné nastavit si
ochranu soukromí,
- mají chránit své heslo,
- mají reagovat pouze na zprávy od osob, které znají odjinud než
z internetu, a pouze tyto osoby také oslovovat,
- nemají sdělovat soukromé informace, např. telefonní číslo, adresu,
školu, sportovní klub apod.,
- pokud chtějí vložit na internet svoji fotografii nebo fotografii své
rodiny, domu nebo školy, musí vždy požádat o souhlas rodičů,
- pokud se na internetu baví v chatu s člověkem, kterého neznají, mají
být velmi opatrné, protože to nemusí být ten, za koho se vydává, 
- v případě, že si smluví schůzku s neznámým kamarádem prostřed-
nictvím sociální sítě nebo e-mailu (či mobilu), je nutné si s sebou vzít
nejméně jednoho kamaráda a schůzku si dát výhradně na hodně
frekventovaných místech, kde jsou lidi, kteří by mu mohli v případě
potřeby pomoci.

JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

Sbírka použitého ošacení a věcí
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace,
která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti –
materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní
příležitost. Více na www:diakoniebroumov.org

Sdružení vyhlašuje sbírku použitého ošacení a věcí.
Můžete přinést: letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské),
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (minimálně
1m

2
, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek), nepoškozené

domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky, peří, péřové a vato-
vané přikrývky, polštáře a deky, nepoškozenou obuv
Věci, které vzít nemůžeme:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se
transportem znehodnotí, znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční dne 24. 9. 2011 od 9 do 17 hodin na nákla-
dovém nádraží Příbram
Na nádraží bude přistaven vagon, u kterého bude zaměstnanec
Diakonie Broumov a věci převezme.
Prosíme, věci zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližší informace Vám rádi sdělíme na č. tel.:
224 316 800, 224 317 203.

Turnaj v malé kopané o pohár starosty města
Příbram pro žáky příbramských základních škol
Město Příbram pořádá dne 4. 10. 2011 pro žáky
příbramských škol Turnaj v malé kopané o pohár
starosty města Příbram. Všechna utkání proběhnou ve spor-
tovní hale příbramského Aquaparku a každou školu
zde bude reprezentovat šestičlenné smíšené družstvo.
Hlavním cílem projektu je upevnit u dětí zdravé
mezilidské vztahy, jejich základní etické a morální pos-
toje a smysl pro fair play. Dalším přínosem je posílení
a prohloubení vzájemných kontaktů mezi žáky i peda-
gogy, výměna zkušeností a možnost navázání nových
druhů spolupráce mezi školami. Všechny uvedené fak-
tory napomáhají předcházet rizikovému chování dětí.
Projekt je pořádán za přispění Středočeského kraje.
Poskytnutá dotace ze Středočeského Fondu sportu,
volného času a primární prevence činí 99 750,- Kč. 

P o z v á n k a  n a  v ý s t a v u  N O Ž E  2 0 1 1
XX. mezinárodní prodejní výstava nožů a chladných zbraní spolu
s doprovodnými programy pod širým nebem proběhne v sobotu
10. 9. 2011 od 8 do 18 hod. a v neděli 11. 9. 2011 od 9 do 12 hod. 
Vstupné na výstavu na celý den činí 60,- Kč, pro děti 30,- Kč.
Příbramské výstavy nožů a chladných zbraní „NOŽE“ se postupně
od roku 1992 staly známými i za hranicemi České republiky. 
Od počátku jsou dostaveníčkem profesionálních i amatérských
výrobců nožů a chladných zbraní, dále pak těch, jež očarovaly nože
a chladné zbraně, a sběratelů, ale i těch, co potřebují pro práci či
ve volném čase nůž.
Lze je bez rozpaků označit jako nevyhlášený svátek čepelí a se vší
pravděpodobností jsou i místem, kde je možné v České republice
vidět i zakoupit na jednom místě nejvíce nožů, od těch ryze
pracovních až po umělecká díla ve tvaru nožů. Co do počtu
vystavujících i návštěvníků je to největší výstava svého druhu. Je to
i výstava s nejdelší tradicí v České republice a jako jediná je
koncipována tak, aby byla zajímavá pro odborníky i pro laiky, aby zde
našli svůj nůž sběratel i žena do domácnosti, ale i kluk svůj první nůž.
Na výstavě budou již tradičně k vidění i k zakoupení nože převážně
řemeslných výrobců a tovární výrobky našich i zahraničních firem.
Nebudou chybět ani repliky k dekoračním účelům, stejně tak jako
staré sběratelsky zajímavé nože a chladné zbraně, nebo nože
kamenné. To vše v cenových relacích od několika desítek korun
po několik desítek tisíc korun.
Tak jako dříve budou pod širým nebem probíhat doprovodné
programy, kde budou k vidění například polní kovárny v činnosti,
tábor lovců kožešin - TRAPPERS´ CORRAL W.I.-CZ, tábor Keltů
a Slovanů s ukázkami boje, dále práce řezbářů, ukázky carvingu –
zdobení zeleniny a ovoce vyřezáváním, a ražba pamětních „mincí“.
K dobré pohodě by měla přispět živá hudba.

Sobota:
11.00 - 13.00     Vystoupení kapely Pohodáři
13.30 - 15.30     Vystoupení kapely Od plotny skok
16.00 - 18.30     Vystoupení příbramské kapely ProVokace 
19.00 - ????        Vystoupení kapely Trosky Praha.
Samozřejmě bude k mání i něco k zakousnutí a vypití, včetně
občerstvení netradičního.
V současné době je přihlášeno přes sto účastníků výstavy. 
Mimo vystavovatelů z Čech to budou i vystavovatelé ze Slovenska,
Německa, Polska. Maďarska, Ruska, Gruzie, Ukrajiny a Japonska.

Bližší informace: www.noze-cz.cz, noze-cz@volny.cz 
nebo tel. 604 207 224.

Změna programu vyhrazena. 

Bezpečné chování při virtuální komunikaci Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř í b r a m  
s e  s e j d e  n a  s v é m  ř á d n é m  j e d n á n í  

v  p o n d ě l í  3 .  ř í j n a  2 0 1 1 .

Knihovna Jana Drdy po prázdninách
Prázdniny pomalu končí a s nimi i prázdninový provoz Knihovny
J. Drdy. Od září už bude všem uživatelům sloužit v obvyklé půjčovní
době. Pro návštěvníky dětských oddělení jsou připravena zábavná
odpoledne, čtení a soutěže. Svoji zářijovou programovou nabídku
mají i březohorské kluby: Klub Bojujeme proti nudě a Klub seniorů.

A jaké na čtenáře a návštěvníky čekají novinky?
- Hlavní změna čeká na uživatele Internetu. Od 1. září mohou
všichni zaregistrovaní čtenáři využívat Internet po předložení
platného čtenářského průkazu v knihovně zdarma. Bezplatný příst-
up bude umožněn i neregistrovaným uživatelům po jednorázové
registraci, která bude zpoplatněna 20,- Kč. Základní čas strávený
na Internetu bude omezen půl hodinou, ale pokud nebude čekat
další zájemce, může služba čas podle potřeby prodloužit. 
- 1. září 2011 od 13 hodin v průběhu 8. ročníku Multifestu si mohou
zájemci koupit v areálu Hořejší Obory za snížené ceny knihy vydané
Knihovnou Jana Drdy.
- Knihovna nezapomíná ani na zdravotně postižené občany –
během podzimu začne s budováním speciální studovny s bezba-
riérovým přístupem v pobočce v Příbrami VIII „Křižáku“. Na tento
projekt získala knihovna grant Ministerstva kultury ČR.
- V rámci projektu Krasohledění, kterého je Knihovna Jana Drdy
spolupořadatelem, se můžete v úterý 13. září seznámit s netradiční
terapeutickou metodou „muzikoterapií“ a během besedy, kterou
povede Josef Krček, si i zahrát na různé hudební nástroje.
Besedovat se bude ve společenském sále knihovny od 18 hodin. 

PŘÍBRAMÍ OD JEJÍCH HISTORICKÝCH POČÁTKŮ DO SOUČASNOSTI - O architektuře a urbanistickém vývoji města Příbram
Sejdeme se v neděli 2. 10. 2011 ve 14 hod. na náměstí Arnošta z Pardubic (před Českou spořitelnou). 

Procházka vedená architektkou a příbramskou rodačkou Martinou Šaňkovou se bude věnovat zajímavostem, které v městské struktuře 
přetrvaly dodnes. Představí zbytky barokních domů, dotkne se poutního místa Svaté Hory a neopomine ani k Příbrami připojené Březové Hory
s jejich vlastním vývojem - zachovalými technickými památkami 19. století i následky těžby v podobě socialistických sídlišť spolu s objektem

Kulturního domu. Chybět nebude ani soudobá architektura - rekonstrukce autobusového nádraží, 
která získala čestné uznání Grand Prix Obce architektů (HMArchitekti). 





MIROSLAV MACHOTKA
FOTOGRAFIE Z LET 1980–2010

Galerie Františka Drtikola P íbram po ádá výstavu

Galerie Františka Drtikola 
Záme ek – Ernestinum P íbram
9. zá í – 9. íjna 2011
otev eno denn  krom  pond lí od 9 do 17 hodin, www.galerie-drtikol.com

Galerie Františka Drtikola Příbram
si Vás dovoluje pozvat na zahájení výstavy

slovo, ruka, čas

Jiří VOVES 
kresby obrazy plastiky

ve čtvrtek 8. září 2011 v 17 hodin

výstavu uvede Richard Drury
vystoupí Jana Lewitová (zpěv, viola)

Galerie Františka Drtikola 
Zámeček – Ernestinum Příbram

9. 9. – 15. 10. 2011
otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin

www.galerie-drtikol.com



F O T O K R O N I K A

Starosta MVDr. Josef Řihák se hejtmanu MUDr. Rathovi pochlubil s certifikátem, který za město
Příbram převzal od tvůrců pořadu “Nikdo není dokonalý”.

Farmářských trhů dne 20. 8. se spolu se starostou MVDr. Josefem Řihákem zúčastnili radní Jiřina
Kaiserová a Martin Poulíček. Se sortimentem byli spokojeni.

Místostarosta MUDr. Ivan Šedivý jednal s p. Václavem Krásou, předsedou Národní rady osob
se zdravotním postižením ČR. 

V červnu se horníci reprezentující Příbram zúčastnili průvodu v rámci Hornických slavností
v partnerském městě Freiberg. Akce je spolufinancována EU v rámci ROP Střední Čechy.

Starosta MVDr. Josef Řihák pozval na jednání hejtmany MUDr. Davida Ratha a  Milana Chovance
spolu se starosty brdských obcí. Tématem byl další osud Vojenského újezdu Brdy.

V Jincích proběhlo jednání starostů brdských obcí s ministrem obrany Alexandrem Vondrou.
Za město Příbram byl přítomen starosta MVDr. Josef Řihák.

Místostarosta MUDr. Ivan Šedivý se dne 30. 8. zúčastnil kontrolního dne na stavbě “Rekonstrukce
a revitalizace náměstí T. G. Masaryka”.

V těchto dnech bude předáno žákům a studentům do užívání zrekonstruované hřiště pod Sva-
tou Horou. Místostarosta MUDr. Ivan Šedivý při kontrole kvality prací.



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

Dne 3. 8. v 7.02 hod. oznámila na tísňovou linku MP
Příbram žena, že v areálu Oblastní nemocnice Příbram I,
před budovou infekčního oddělení, obchází nějaký muž
v džínové bundě zaparkovaná vozidla, bere za kliky dveří
a zkouší se dostat dovnitř. Na místo ihned vyjela hlídka
MP, avšak již zde nikoho nezastihla. Chvíli poté oznámil
telefonicky na služebnu MP muž, že před I. poliklinikou
v Příbrami I, se pohybuje nějaký mladík kolem zaparko-
vaných vozidel a zkouší se do některého vloupat. Stálá
služba MP proto okamžitě vyslala hlídku z areálu nemoc-
nice k I. poliklinice. Na uvedeném místě strážníci zahlédli
muže odpovídajícího popisu oznamovatelů a tohoto vyz-
vali, aby prokázal svou totožnost. Protože však jmenovaný
u sebe neměl žádný doklad, kterým by se mohl prokázat,
předvedla ho hlídka na Obvodní oddělení Policie ČR
v Příbrami. Zde byl následně dotyčný ztotožněn a bylo
zjištěno, že se jedná o mladíka ve věku 18 let. Policie ČR si
celý případ převzala za účelem dalšího vyšetřování.

Dne 5. 8. ve 12.05 hod. při pravidelné kontrolní činnosti
si hlídka MP povšimla na cyklostezce vedoucí směrem
k Junior klubu v Příbrami VII dvou mužů, kteří tlačili vozík
s nákladem hliníkového materiálu. Ztotožněním výše
jmenovaných zjistili strážníci, že se jedná o 59letého
a 43letého muže. Tito na dotaz uvedli, že měli dovoleno si
materiál vzít na stavbě v ulici U Nemocnice. Hlídka si jejich
tvrzení ověřila u dělníků na výše uvedené stavbě, ale ti
sdělili, že nikomu nepovolili si materiál ze stavby odnést.
Případ řeší Policie ČR.

Dne 6. 8. v 10.45 hod. po provedení pravidelné kontroly
v okolí garáží Lilka zahlédla hlídka MP tři chlapce, kteří
tlačili kolečko plné železného materiálu a pohybovali se
Obecnickou ulicí směrem ke kruhovému objezdu. Strážníci
je chtěli ztotožnit, avšak vzhledem k nízkému věku dvou
chlapců nebylo možné jejich totožnost ověřit. Třetí uvedl,
že již je držitelem občanského průkazu, avšak že ho ztratil.
Strážníci využili toho, že se poblíž místa zadržení uve-
dených chlapců zdržovalo vozidlo Policie ČR a požádali
policisty o součinnost. Následně bylo zjištěno, že chlapci
jsou ve věku 12, 14 a 17 let. Případ byl předán Policii ČR.

Dne 10. 8. ve 14.45 hod. oznámil telefonicky na služebnu
MP muž, že na Rynečku leží na trávě nějaká osoba. Na místo
neprodleně vyjela hlídka MP a po příjezdu nalezla na zemi
poblíž OC Skalka staršího muže. Dotyčný se strážníky
téměř nekomunikoval, mluvil nesouvisle a nemohl se sám
pohybovat. Hlídka proto přivolala záchrannou zdravot-
nickou službu. Po předběžné prohlídce lékař rozhodl
o převozu 59letého muže na příjem do nemocnice. 

Dne 13. 8. v 19.49 hod. oznámila na tísňovou linku 156
žena, že v ulici Palackého zahlédla dva mladíky, kteří se

pokoušeli vloupat do osobního vozidla a před chvílí
utekli směrem k Pražské ulici. Rovněž sdělila, že oba měli
na hlavách kšiltovky, jeden mladík bílou a druhý černou.
Na místo ihned vyjela hlídka MP a při projíždění Jiráskovými
sady zahlédla na přechodu pro chodce skupinu mladíků,
z nichž dva odpovídali uvedenému popisu. Strážníci je
dostihli v parku u Základní školy Jiráskovy sady a jejich
ztotožněním zjistili, že se jedná o mladíky ve věku 18 a 16
let. Hlídka oba podezřelé převezla do ulice Palackého, kde
čekala oznamovatelka. Ta bezpečně poznala jednoho
z mladíků jako osobu, která se pokoušela vloupat do osob-
ního automobilu. Jelikož na základě zjištěných skutečností
pojali strážníci podezření, že uvedené věci se jedná
o spáchání trestného činu, přivolali na místo hlídku Policie
ČR, která si záležitost převzala ke konání dalších vyšetřo-
vacích úkonů.

Dne 14. 8. v 22.51 hod. oznámil telefonicky na služebnu
MP Příbram anonym, že v ulici Bratří Čapků, poblíž základní
školy, se nacházejí neznámé osoby s vozidlem Opel. Dále
uvedl, že posádka uvedeného vozidla je v těchto místech
již podruhé a že zde krade materiál. Na místo okamžitě
vyjely dvě dvoučlenné hlídky MP a hlídka psovodů MP.
Po příjezdu na místo se hlídky rozestavěly v okolí ulice
Bratří Čapků. Jedna z hlídek ve spojovací ulici mezi ulicemi
Bratří Čapků a Seifertova, vozidlo s hlídkou psovodů v ulici
S. K. Neumanna a další hlídka v ulici Prof. Skupy. Jeden
ze strážníků sledoval výše zmíněné vozidlo Opel a ostat-
ním hlídkám vysílačkou oznámil, že pachatelé odjíždí ulicí
Bratří Čapků směrem k ulici S. K. Neumanna. Na základě
této informace vyjely všechny hlídky ke křižovatce výše
uvedených ulic a zde následně vozidlo i s posádkou
zadržely v ulici Bratří Čapků. Ztotožněním osob ve vozidle
Opel strážníci zjistili, že na místě řidiče se nachází 30letý
muž a jeho spolujezdec je muž ve věku 33 let. Dále si hlídka
MP všimla, že na zadním sedadle vozidla je naloženo asi
22 pytlů tmelu. Případ šetří Policie ČR.

Dne 20. 8. ve 21.15 hod. telefonovala na tísňovou linku
MP obsluha restaurace v Kulturním domě, že se před
provozovnou poprali dva muži a oba krvácí. Na místo se
neprodleně dostavily dvě hlídky strážníků, které po příjezdu
zjistily, že oba muži mají krvavá zranění v obličeji, a proto
ihned zavolaly Rychlou záchrannou službu a také Policii
ČR. Strážníci před příjezdem policistů, kterým následně
případ předali, také zajistili svědky celé události. Jeden
ze rváčů byl odvezen zdravotníky k lékařskému ošetření
do Oblastní nemocnice Příbram, druhý skončil na proti-
alkoholické záchytné stanici.

JUDr. Milan Fára
manažer prevence kriminality

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY 2011
Opět kurzy sebeobrany
V pondělí 19. září začíná další kurz sebeobrany pro ženy. Stejně jako v předcháze-
jících letech i tentokrát je pořádá občanské sdružení Tilius ve spolupráci s městem
Příbram (Městskou policií Příbram). Kurz sebeobrany, který bude trvat až do konce
listopadu, se skládá z 8 výcvikových bloků, které se uskuteční v pondělní večery
(od 18.30 do 21.00 hod.) v malé tělocvičně v objektu bývalé 8. ZŠ, Žežická ulice. 
Město Příbram společně s občanským sdružením Tilius uspořádalo v letech 2008 až
2010 již několik kurzů sebeobrany pro ženy, kterých se celkem zúčastnilo 146 dívek
a žen z Příbrami a blízkého okolí. Velká část nákladů na realizaci těchto kurzů byla
vždy hrazena z rozpočtu města, případně byly finanční náklady pokryty z dotace
MV ČR (např. v roce 2009). O tyto kurzy byl pokaždé velký zájem, kapacita kurzů
byla vždy zcela naplněna a některé zájemkyně musely být dokonce odmítnuty.
Proto jsme se rozhodli podpořit realizaci kurzů i v letošním roce.
Cílem kurzu je naučit ženy předcházet krizovým situacím, a pokud již nastanou,
seznámit je s možnostmi, jak tyto konfliktní situace řešit, tak, aby byly schopny
ochránit si svůj život a zdraví. Při výcviku bude také použit ochranný protiúderový
oblek RED MAN, který město pro tyto účely nakoupilo v roce 2009 z dotace MV ČR
určené na projekty prevence kriminality. 
Předpokládá se účast maximálně 35 žen. Celková cena za účast na kurzu je 2 000,- Kč
za 1 osobu. Finanční příspěvek města pro jednu účastnici bude 1 000,- Kč, ženy
samy si budou hradit zbývajících 1 000,- Kč. Město poskytne pro potřeby realizace
kurzu i nájem prostor za symbolickou 1,- korunu. Zbývá ještě několik volných míst,
zájemkyně se mohou přihlásit na e-mail v.skalnik@tilius.cz nebo tel. 731 44 55 01.

Město pořádá odborné semináře na téma „Rizika virtuální komunikace“
Součástí Městského programu prevence kriminality na rok 2011 je projekt “Rizika
virtuální komunikace“, na jehož realizaci město obdrželo dotaci od MV ČR ve výši
18 000,- Kč. V rámci tohoto projektu se uskuteční 3 jednodenní odborné semináře
zaměřené na rizika virtuální komunikace jako jsou kyberšikana, kybergrooming,
(jednání osoby, která se snaží zmanipulovat vyhlédnutou oběť a donutit ji k osobní
schůzce prostřednictvím chatu, SMS zpráv, ICQ a Skypu za účelem např. sexuálního
obtěžování, mučení atd.), kyberstalking (zneužívání internetu, mobilních telefonů
či jiných informačních a komunikačních technologií k pronásledování, opakovanému
stupňovaní obtěžování, které může mít různou podobu a intenzitu) apod. 
Semináře v rozsahu 5 hodin budou realizovány Centrem prevence rizikové virtuální
komunikace při Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (realizuje
projekt E-Bezpečí) a jsou díky přidělené dotaci pro účastníky zcela zdarma. První
seminář je určen pro pedagogy příbramských základních a středních škol. Druhý
seminář je určen pro 20 strážníků Městské policie Příbram a 20 policistů z územ-
ního obvodu Policie ČR Příbram. Třetí seminář je pro členy komise sociálně-právní
ochrany dětí, pracovníky Střediska výchovné péče Příbram a Pedagogicko-psycho-
logické poradny. Dále by se jej měli účastnit pracovníci z bezplatné poradny města
Příbram, členové pracovní skupiny prevence kriminality, zástupci Magdaléna, o. p. s.,
pracovníci Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Bedna atd. 

V preventivních akcích na školách budeme pokračovat i v novém školním roce
I v tomto školním roce se bude město Příbram a Městská policie Příbram podílet
na řadě přednášek a besed v příbramských školách v rámci prevence kriminality. Již
čtvrtým rokem poběží preventivní projekt „Fotbal proti zločinu“. 
Besedy hráčů a ředitele 1.FK Příbram pana Větrovského za účasti manažera
prevence kriminality JUDr. Fáry o smysluplnosti trávení volného času, kriminalitě
a jejich příčinách atd. se staly velmi oblíbenými. Letos bude hlavním tématem
především násilí, a to nejen divácké na stadionech, ale i mimo ně.
Na jaře jsme také začali spolupracovat se zástupci Rally Příbram v rámci projektu
„Bezpečné chování v dopravě“, který je zaměřen na seznámení dětí se základními
pravidly pro pohyb chodců a cyklistů v silničním provozu, včetně poskytování
první pomoci při zranění či dopravní nehodě. O tento typ prevence je mezi
příbramskými školami velký zájem, a tak se pokusíme během následujícího období
uspokojit všechny požadavky. Město Příbram realizaci tohoto projektu podpořilo
částkou 20 000,- Kč, za kterou byly mimo jiné vytištěny i preventivně-informační
letáky.
Dlouhodobě také spolupracujeme s občanským sdružením Tilius. Nejinak tomu
bude i v letošním školním roce. Rada města schválila v srpnu, že se za finanční
podpory města ve výši 40 000,- Kč uskuteční 25 přednášek na témata, jako jsou
„Bezpečné chování a řešení krizových situací“, „Zábavná pyrotechnika a její
bezpečné použití“ a „Extremismus v České republice“. 

O letní fotbalové turnaje pro mládež podporované městem byl velký zájem
V průběhu srpna se uskutečnila série šesti fotbalových turnajů, které pořádá
pro děti a mládež SK Spartak Příbram a nad kterými jsem převzal záštitu. 
Již druhý ročník těchto letních turnajů, jejichž cílem je umožnit mladým smysluplně
trávit volný čas o prázdninách, zahájilo klání týmů složených z chlapců ve věku
16 – 18 let. Turnaje se zúčastnily 4 týmy složené, které se nejprve střetly systémem
„každý s každým“ a poté následovalo klasické play off. Každý tým tedy odehrál
5 zápasů a kluci si zahráli fotbal do sytosti. Turnaje pro další věkové kategorie,
mladší žáky (10 – 12 let) a starší žáky (13 – 15 let) se hrály následující týden.
Do konce prázdnin se ještě uskutečnil pro každou věkovou kategorii jeden turnaj.
První tři turnaje se kvůli velmi chladnému počasí odehrály místo na hřišti
pro plážový fotbal na umělé trávě. Jednotlivých turnajů, které byly jak pro regi-
strované i neregistrované hráče, se v průměru zúčastnilo okolo 25 hráčů, což je
i přes nepříznivé počasí, které v některých dnech spíš připomínalo podzim než léto,
docela slušný počet. Turnaje byly opět realizovány za finanční podpory města
z peněz určených na prevenci kriminality.

MVDr. Josef Řihák
předseda pracovní skupiny prevence kriminality

Příbramští občánci narození v červenci a srpnu

D Ě T S K Ý  K L U B  S O K O L Í K
Dovolte, abych se představil – jsem SOKOLÍK, malý
kamarád toho velkého SOKOLA v Příbrami, který tu už
poletuje 150 let. A co už všechno dokázal!
Já jsem se narodil před sedmi lety. Velký SOKOL mi
připravil hnízdečko v suterénu Sokolovny. Hned jsem
věděl, že se mi tu bude líbit, ale hlavně zde nesmím být
sám. Naštěstí přišly na pomoc kamarádky velkého
SOKOLA – Katka, Jana, Blanča, Renata a Šárka a pak to
začalo! Každý den se tu začaly objevovat malé
předškolkové děti společně s mamkami, tatínky nebo
prarodiči. Hrály si u nás, poznávaly nové kamarády,
ale také cvičily, tvořily, lepily, zpívaly nebo se dívaly
na divadýlko. A tak ubíhal rok za rokem…
Letos už sedmým rokem je program podobný jako na za-
čátku. Stále zůstávají jako cvičitelky Katka, Jana, Pavlínka,
Renata a Šárka, přibyly ještě Milena a Lenka – moc šikovné
maminky. A jak je tak pozoruji – myslím, že se jim daří!
Průměrně chodí na každý den 12 a více dětí a jsou moc
šikovné. Podle dnů v týdnu mají zvláštní program miminka
od 6 měsíců, batolátka do 18 měsíců a větší předškolkové
děti. V průběhu roku se dětičky ještě scházejí na mimo-
řádných akcích jako Mikulášská besídka, maškarní bál
nebo předprázdninové rozloučení na Svaté Hoře.
Vyberte si z bohatého programu, co se Vám líbí,
a přijďte za námi.  ZAČÍNÁME 12. ZÁŘÍ.

Program:
Po – Pá   8.30 – 12.00 hodin
cena: 70 Kč/1 dítě/dopoledne; 100 Kč/2 děti/dopoledne
- herna pro děti,

- každý den cvičení na rozvoj pohybových schopností
a dovedností dětí,
- tanečky, maňáskové divadlo, hry se zvuky, rytmizace,
pohádky, výtvarná a kreativní činnost,
- možnost pronájmu prostor pro narozeninové oslavy aj.
Speciálně vedené dopolední programy 10 - 11 hodin 
Po   Sokolátka – zpívání, cvičení a divadélko pro děti od 12

do 18 měsíců
Út   Divadlo, tanečky, cvičení i tvoření 
St    Divadlo, tanečky, cvičení i tvoření 
Čt   Cvičení a hrátky pro miminka od 6 měsíců - od 9 hodin
Pá   Hudební a pohybové hrátky 
Informace: 732 922 166

Odpolední program
Čmelky – všestranné cvičení pro děvčátka 4 – 6 let s Šárkou
a Renatou
Út   15 – 16; 16- 17 h
Čt   15 – 16; 16- 17 h
Informace: 602 296 513, 318 632 806
Zápis: úterý 6. 9. 2011 a čtvrtek 8. 9. 2011 v 16 hodin
v Sokolíku

Junior aerobik s Lenkou Kocourkovou (profiinstruktor)
Út    17 – 18 h
Čt    17 – 18 h
Informace: 606 237 766

Cvičení pro těhotné s Mirkou Procházkovou
Út    18.30 – 20 h
Informace: 777 208 648   
Sokolovna, Generála Tesaříka 162, Příbram I (s kočárky
vstup ze dvora Sokolovny), www.sokolpribram.cz

Tisková zpráva: 
Realizace projektu „Další vzdělávání pedagogických pracovníků základních
a mateřských škol zřizovaných městem Příbram“, registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.3.04/02.0008.
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
České  republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost. Rozpočet projektu je cca 7,8 mil. Kč, dotace z výše zmíněného fondu byla
poskytnuta ve výši 100 % z tzv. způsobilých výdajů. Z rozpočtu města Příbram
nejsou hrazeny žádné náklady projektu. Projekt byl zahájen 1. 2. 2010 a trvá
do 30. 6. 2012.
V rámci uvedeného projektu proběhl v době od 20. do 24. 8. 2011 letní intenzivní
jazykově-metodický kurz, v němž se v anglickém a německém jazyce vzdělávalo
celkem 30 učitelů z příbramských základních a mateřských škol. Konal se v krásném
prostředí Orlické přehrady v hotelu Solenice a díky slunečnému počasí měli učitelé
kromě náročného sebevzdělávání i možnosti k řadě letních sportovních aktivit.
Významným přínosem pro pedagogy byla skutečnost, že část výuky vedli rodilí
mluvčí. Součástí tohoto jazykově-metodického vzdělávání bylo i získávání
praktických dovedností při používání interaktivní tabule ve výuce cizích jazyků,
realizované v základní škole ve Školní ulici. Nabyté znalosti i získané zkušenosti
budou všichni učitelé využívat ve vlastní pedagogické práci na školách.

Bc. Radka Zelenková
koordinátor projektu OP VK 1.3
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Acrobatshow XV. letecký den – XI. Memoriál Martina Stáhalíka
Letiště Příbram – Dlouhá Lhota 18. 9. 2011
Jubilejní Acrobatshow na letišti Příbram
V neděli 18. září se na příbramském letišti
uskuteční jubilejní patnáctý ročník letecké
Acrobatshow, která se od roku 2001 zároveň
koná jako Memoriál Martina Stáhalíka. 
Vrcholnými čísly programu, který začíná v 11
hodin a potrvá přibližně do čtyř odpoledne,
budou vystoupení českých reprezentantů
v letecké akrobacii, mistrů Evropy Jana Roz-
livky a Přemysla Vávry a mistra republiky
Petra Kopfsteina, kteří se představí s akrobat-
ickými speciály Suchoj, Extra a Swift. 
Po několika letech se pořadatelům podařilo
zajistit i vystoupení display týmu armádního
letectva, takže diváci se mohou těšit
na vrcholnou akrobacii nadzvukového
gripenu a českého bitevníku L159. 
V programu vystoupí na třicet letadel, mezi
nimi například historický dvojplošník Boeing
Staerman, turbovrtulové Piper Meridian a Pilatus, historické i současné bezmotorové kluzáky a své umění předvedou
i parašutisté. Premiéru budou mít obří modely proudových letounů A10 Thunderboldt a JAS 39 Gripen a také
bitevního vrtulníku Mi 24. V roce 100. výročí prvního dálkového letu, který 13. 5. 1911 na trati Pardubice – Praha
uskutečnil slavný český aviatik Jan Kašpar, uvidí návštěvníci příbramského leteckého dne létající repliku jeho stroje
Blériot XI. 
Po dlouhé době se na příbramském letišti představí i opravdu velké letadlo. Pořadatelé získali příslib nejen letového
vystoupení, ale i přistání a pozemního vystavení dopravního letounu ATR 72 s rozpětím křídel i délkou přes 27 metrů.
Pro diváky bude tradičně připravena možnost vyhlídkových letů nad Příbram a okolí, stánkový prodej občerstvení,
atrakce pro děti – kolotoče, horolezecké stěny, skákací hrady, výstava automobilů, prodej leteckých modelů a další
zajímavosti. Všichni obyvatelé Příbrami a okolních obcí dostanou v týdnu před leteckým dnem do svých poštovních
schránek slosovatelnou pozvánku, na kterou mohou přímo na letišti vyhrát vyhlídkový let pro tři osoby nad poutní
kostelík na Makové hoře, hráz vodního díla Orlík a baziliku Svatá Hora. 
Příjezd na letiště bude vyznačen od Dlouhé Lhoty, Suchodola a Kotenčic, parkovat se bude přímo na letištní ploše.
Pořadatelé doporučují návštěvníkům plánovat příjezd raději už na dopolední hodiny, protože v době kolem poledne
očekávají krátkodobé dopravní zácpy na příjezdových komunikacích.
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Zveme všechny děti 2. a 3. ročníků základních škol

(vítány jsou především dívky), které mají chuť běhat, skákat  
a řádit s míčem, do tělocvičny. 

Základní škola pod Svatou Horou: úterý, čtvrtek  15,30 - 16,45 hod.
(začínáme v úterý 13. 9. 2011)

Kontakt: Základní škola pod Svatou Horou
tel. 318 401 151, 602 154 292, 602 309 689, E-mail: 1zs@pbm.czn.cz;   

www.1zs-pb.cz

Rodiče a škola
Opět se blíží 1. září, den, který je každoročně spojen se začátkem nového školního roku.
Po dvou měsících bezstarostného volna děti začnou plnit své běžné školní povinnosti.
Toto datum je zároveň i příležitostí stručně připomenout nejen povinnosti školáků, ale i základní
práva a povinnosti jejich zákonných zástupců (dále jen rodičů) a školy samotné, které vycházejí
z platných právních předpisů v oblasti školství. 
Vzdělání poskytované základní školou je veřejnou službou. O všech záležitostech týkajících se
poskytování vzdělávání rozhoduje ředitel školy, který zodpovídá za odbornou a pedago-
gickou úroveň vzdělávání, stanovuje organizaci a podmínky provozu školy, je zodpovědný
za zajištění bezpečnosti žáků a zajišťuje, aby rodiče byli včas informováni o průběhu vzdělávání
svých dětí. V souvislosti s výše uvedenými povinnostmi ředitel školy vydává školní řád, který
mimo jiné upravuje další podrobnosti týkající se výkonu práv a povinností žáků a rodičů
i podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.
Školní řád je ředitel školy povinen zveřejnit na přístupném místě ve škole a informovat rodiče
o jeho vydání a obsahu. Dalším důležitým dokumentem školy jsou pravidla hodnocení
výsledků žáků v oblasti vzdělávání a chování.
Jak bylo uvedeno výše, rodiče žáků mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání
svých dětí, mohou se vyjadřovat ke všem rozhodnutím, která se týkají podstatných záležitostí
vzdělávání, mohou vyžadovat informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech vzdělávání
a mají právo volit a být voleni do školské rady, což jim umožňuje podílet se přímo na chodu
školy.
Z druhé strany jsou rodiče povinni zajistit řádnou docházku svých dětí do školy, v případě jejich
nepřítomnosti ve škole dokládat její důvody nejpozději do tří kalendářních dnů od jejího
počátku. Dále jsou povinni osobně se zúčastňovat projednávání závažných otázek týkajících se
vzdělávání, informovat školu o změně zdravotní způsobilosti svého dítěte a oznamovat škole
další údaje, např. změnu trvalého pobytu, údaje spojené s případnou změnou zákonného
zástupce, změnu kontaktní adresy atp.  
V případě individuálních dotazů, které se týkají základního vzdělávání, je možné využít webové
stránky MěÚ Příbram (www.pribram.eu), případně požádat o konzultaci přímo na odboru
školství MěÚ Příbram, Na Příkopech 105, Příbram I – 1. patro.

Ing. Juraj Molnár, uvolněný člen Rady města Příbram

48. podzimní prodejní výstava minerálů, kamenů, šperků a fosílií 
v Domě kultury v Příbrami dne 17. září 2011 od 9 do 14 hodin.

Srdečně zvou organizátoři i vystavovatelé.  Kontakt: marcinikova@diamo.cz 

DIVADLO A.DVOŘÁKA PŘ ÍBRAM

kahan_zari.qxd  30.8.2011  22:05  StrÆnka 1


