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Po otevření kontejneru si starosta
MVDr. J. Řihák, místostarostové, radní
a občané prohlédli žulovou kouli.

Ze zápasu 1.FK Příbram s FK Mladá
Boleslav. Zápas se hrál v Příbrami
a skončil remízou 1:1.

Prvňáčci, kteří nastoupí 3. září 2012
do školy, opět dostanou od města
kufřík na školní potřeby.

Stará kašna na náměstí TGM už je
opravená a je jednou z dominant
náměstí.

Zástupci města Hoorn slavnostně
vyvěsili příbramskou vlajku na své rad-
nici u příležitosti 20. výročí spolupráce.

Město Příbram v těchto dnech dokončuje jednu z nejvýznamnějších investičních akcí
od roku 1989 – rekonstrukci náměstí T. G. Masaryka. Na hlavní ploše náměstí jsou již
dokončeny veškeré práce s výjimkou výstavby kašny v dolní části. 
„V závěru srpna zde pokračovala montáž technologických prvků nové kašny. Již jsou
hotové rozvody vody. Stavebníci čekali na to, až z přístavu Hamburg dorazí v kontejneru
žulová koule, která od konce července cestovala po moři z Číny. Na kašnu bude
instalována pravděpodobně 30. srpna. Jsou již dokončeny chodníky v Milínské ulici,
před finálním dokončením je také replika historické kašny v prostoru před příbramskou
farou. Na celém náměstí je dokončena montáž zábradlí. Stále platí, že kompletně bude
rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka hotová do konce srpna 2012,“ informoval starosta
Příbrami MVDr. Josef Řihák.
Slavnostní otevření nového náměstí T. G. Masaryka bude součástí městských slavností,
které se uskuteční 8. září 2012. Podrobný program oslav najdete uvnitř tohoto čísla
Kahanu. 
Je již hotov i nový nátěr na kostele svatého Jakuba, na který město Příbram přispělo
částkou 800 tisíc korun.
Za rekonstrukci náměstí T. G. Masaryka zaplatí město Příbram přibližně 41 milionů
korun. Z toho významná část, přibližně 22 milionů korun, bude financována
z Regionálního operačního programu Střední Čechy. jk

P r á c e  b y l y  s k o n č e n y
a  n á m ě s t í  s e  m ů ž e  o t e v ř í t

Dokončování a balení obří žulové koule, která putovala z Číny na příbramské náměstí.

Jednání starosty a úředníků příbramské radnice s podnikateli z Pražské ulice
o programu oslav dne 8. září 2012.

Vážení spoluobčané.
Skončily prázdniny, dětem a studentům opět
nastaly školní povinnosti. Přeji všem školákům,
učitelům, školníkům, kuchařkám ve školních
jídelnách i všem ostatním, kteří se starají
o provoz škol a školních zařízení, mnoho
úspěchů. Šťastné vykročení na cestě za vzdě-
láním přeji hlavně prvňáčkům. Těch je letos
419 a město Příbram jako obvykle i letos
věnuje každému z nich malý dárek.
Školáky v Příbrami bude i letos ráno vozit
na vyučování školní autobus, který je zdarma,
a bude ze dvou směrů projíždět každý školní
den celé město. V minulosti se tento bezpečný

způsob dopravy dětí do škol velmi osvědčil, a proto jsme se v něm
rozhodli pokračovat. V autobuse bude opět přítomen strážník městské
policie, který dohlédne na to, aby děti byly bezpečně dopraveny
do škol. S cestou dětí do škol souvisí i další z činností strážníků Městské
policie Příbram, kteří budou i letos po celý školní rok dohlížet
na bezpečné přecházení na nejfrekventovanějších přechodech
pro chodce v blízkosti příbramských škol.
V září se pravidelně v Příbrami koná celá řada akcí. Tou nejvýznamnější
bude letos slavnostní otevření nově zrekonstruovaného náměstí TGM,
které se uskuteční 8. září. Věřím, že využijete možnosti přijít se pobavit
a navštívíte některou z akcí, které se budou po celý den konat v centru
staré části Příbrami, a to od Václavského náměstí až na pěší zónu
Hořejší Obora.
Ve stejném termínu se koná oblíbená výstava Nože. V závěru měsíce se
v Příbrami koná tradiční slavnost Příbramská svatohorská šalmaj
a začátkem října závod mistrovství České republiky v automobilových
soutěžích Rally Příbram. Nad oběma těmito akcemi město Příbram
převzalo záštitu a pořadatelům přispělo na jejich uspořádání. Věřím, že
vše proběhne hladce a že organizátorům bude přát počasí. Obzvláště
pořadatelům Rally Příbram přeji bezpečný a hladký průběh soutěže.
Letošní rok je pro automobilové závody u nás velmi tragický, a tak si
moc přeji, aby se černá série našemu městu vyhnula.
I když stavební ruch na náměstí TGM již skončil, další projekty a stavby
v Příbrami pokračují nebo začínají. Do finiše se blíží rekonstrukce
náměstí 17. listopadu, kde dodavatelská firma v nejbližší době začne
sázet nové stromy. Pokračuje také rekonstrukce Mariánské ulice, kde se
i přes problémy daří dodržovat harmonogram prací. Stavba v Marián-
ské je velmi složitá. Přesto se nám úspěšně daří koordinovat práce
na výstavbě hned několika nových sítí – vodovodu, kanalizace i nových
plynovodních rozvodů. Pokračuje i rekonstrukce střechy na budově
historického Zámečku - Ernestina. Zcela novou stavbou je zahájení
rekonstrukce jednoho z pavilonů bývalé 8. základní školy v Žežické
ulici, kde vzniknou dvě nové školky a nové parkoviště. Na obě
poslední zmíněné stavby jsme použili peníze získané z prodeje objektů
tzv. I. polikliniky.
Vážení občané Příbrami.
Přeji Vám hezký zbytek léta a krásný začátek podzimu. Těším se
na setkání s Vámi na některé ze zářijových slavností a akcí v našem městě.

MVDr. Josef Řihák

Slovo starosty



PŘ Í B R A M S K Á J M É N A
JAROSLAV VRCHLICKÝ

SPISOVATEL A BÁSNÍK
1853 - 1912

Spisovatel Jaroslav Vrchlický je v tomto seriálu dalším
obecně známým literátem, který měl k našemu vztahu
vřelý vztah. V jeho případě byla navíc Příbram městem
jeho předků. V archivních pramenech je totiž zachyceno
několik generací rodu Kolářů, což byl rod, ze kterého
pocházela Vrchlického matka Marie Kolářová. Ta se naro-
dila v roce 1851 v domku, který stával na místě dnešního
objektu Horymír, kdysi slavného hotelu. 
Marie se vdala za obchodníka Jakuba Jana Frídu, spolu se
odstěhovali do Loun, kde se jim jako druhorozený narodil
syn Emil, pozdější slavný básník. Mladý Emil vystudoval
gymnázium a filozofickou fakultu, kde se zabýval přede-
vším dějepisem, filozofií a francouzskou literaturou.
Během studií si také zvolil pseudonym, inspirovaný
návštěvou Kutné Hory a malebným údolím říčky Vrchlice. 
Na studiích získal řadu přátel, pozdějších slavných spiso-
vatelů, např. Zikmunda Wintera či Aloise Jiráska, se kterými
založil literární skupinu Lumírovců. Po studiích se živil
nejprve jako vychovatel ve šlechtické rodině, později jako
učitel. Působil též na Českém vysokém učení technickém.
V roce 1901 jej spolu s Antonínem Dvořákem císař
jmenoval členem Panské sněmovny říšské rady ve Vídni.
Stal se členem Královské české akademie věd a umění
a několika zahraničních učených společností, a od roku
1893 byl ustanoven profesorem evropské literatury
na Karlově univerzitě,
Jeho literární dílo je velmi rozsáhlé, tvoří jej přes 80 bás-
nických sbírek a 50 divadelních her, překládal z fran-
couzštiny. Jeho styl byl živý, barevný a u čtenářů oblíbený.
Jeho snaha o bohaté vyjadřování však někdy vedla
k používání nezvyklých slov i vyloženě k novotvarům,
které někdy působily podivně. Nová generace literátů
(včetně Šaldy a Masaryka) jej téměř zatratila a teprve až ty
další si uvědomily vysokou kvalitu jeho díla. Dnes je
považován za klasika české literatury a po právu ctěn.
Jeho poezie ztělesňovala harmonický ideál člověka, je
psaná velmi pozitivně a bez známky rušivého prvku. Asi
nejznámější jeho básní je dnes Za trochu lásky (šel bych
světa kraj) z roku 1894. Hojně se zabýval též historickými
náměty, za všechny jeho díla jmenujme dodnes živou
a hranou hru Noc na Karlštejně. 
Na vrcholu své kariéry byl uznávaným literátem a respek-
tovaným představitelem českého národa, jeho osobní
život však příliš harmonický nebyl. Velkou roli v něm
sehrála o generaci starší spisovatelka Sofie Podlipská.
Jejich vzájemná náklonnost však neskončila vzájemným
sňatkem, nýbrž tím, že se Vrchlický oženil se Sofiinou
dcerou Ludmilou, a to především na přání samotné Sofie.
Manželství to nebylo nijak šťastné, ze strany Ludmily šlo
zřejmě od samého počátku o sňatek z donucení. Vrchlic-
kému se pak odvděčila tím, že mu pořídila dvě nemanžel-
ské děti, z čehož se literát jen těžko vzpamatovával. 
V 90. letech se navíc k němu zády otočila kritika a útočili
na něj mladí autoři, kteří se potřebovali prosadit. Roli
klidného a harmonického místa na světě tak sehrála
Příbram a její okolí, město Vrchlického předků. Zajížděl
sem na pozvání Karly Heinrichové, neteře Julia Zeyera,
o které již byla v patřičném díle řeč. Přátelství se Zeyerem
trvalo jen do roku 1891, nicméně ani potom Vrchlický
na Příbram nezanevřel. Naopak, okruh svých zdejších
přátel rozšířil o Antonína Dvořáka a jeho Vysokou.
Jaroslav Vrchlický zemřel v Domažlicích, v azylu, který mu
poskytl tamní skladatel Jindřich Jindřich.

Daniel Doležal

1. 9. 2002
se provozovatelem příbram-
ské vodohospodářské infra-
struktury stala firma Vodovody
a kanalizace Beroun.

3. 9. 1882
byla zahájena včelařská
výstava v Příbrami, která
trvala do 5. září - byla to
první z velkých hospodář-
ských výstav v našem městě.

8. 9. 1422
se strhla bitva u Hluboše,
ve které Hanuš z Kolovrat
na hlavu porazil příbramskou
hotovost a natrvalo zlomil
odpor Příbramských.

9. 9. 1912
zemřel v Domažlicích Jaroslav
Vrchlický, český spisovatel,
jehož předkové žili v Příbrami.

11. 9. 1992
na zasedání městského zastupi-
telstva bylo rozhodnuto o na-
vrácení objektu kina Oko
na Březových Horách původ-
nímu majiteli, a tím v pod-

statě i o ukončení provozu kina.

15. 9. 1972
zemřel v Příbrami výtvarník
Jaroslav Vacek.

17. 9. 1902
byla slavnostně vysvěcena
nová školní budova obecné
a měšťanské školy v Příbrami.

17. 9. 1922
Příbramský sportovní klub
SK Horymír (dnes Spartak)
oslavil 30. výročí existence
a v rámci oslav bylo slavnost-
ně otevřeno nové hřiště nad
Sebastopolem.

21. 9. 1962
bylo v příbramském kultur-
ním domě zahájeno mistrov-
ství Československa v šachu
družstev, vítězem se stal
Slavoj Vyšehrad.

27. 9. 1952
se novým ředitelem Středo-
českých rudných dolů Příbram
stal František Brož.

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
Dotace pro Azylový dům
V září 2012 bude v Azylovém domě města Příbrami ukončen projekt
zaměřený na služby, které toto zařízení poskytuje svým klientkám
na úrovni sekundární a terciální sociální prevence. „Uživateli služby jsou
ženy a děti, případně těhotné ženy, které se ocitly v krizové situaci spojené
se ztrátou bydlení. Na realizaci projektu „Sociálně terapeutické činnosti
pro uživatele služby Azylového domu“ v rámci programu „Podpora
rodiny“ obdrželo město Příbram dotaci ze Středočeského Humanitárního
fondu. Náš projekt je zaměřen na koncepční podporu rodiny. Nabízíme
klientkám například mapování potřeb rodiny psychologem, rozvodové
a porozvodové poradenství, pracovně výtvarné aktivity s dětmi i dospělými,
rozvíjení individuální zručnosti, a podobně,“ řekl starosta MVDr. Josef
Řihák. Projekt „Sociálně terapeutické činnosti pro uživatele služby
Azylového domu“ byl v Příbrami realizován v období od listopadu
2011 do září 2012 a výše dotace poskytnuté od Středočeského kraje
činila 250 tisíc korun. 
Azylový dům města Příbram je v provozu od roku 1998. Sídlí v ulici
Na Vyhlídce v Příbrami IV. Má kapacitu celkem 23 pokojů, z toho dva
jsou připravené na řešení krizových situací. Zařízení je určeno k pře-
chodnému ubytování matek s nezletilými dětmi, nebo těhotných žen,
majících trvalý pobyt na území města Příbram, které se ocitly v krizové
sociální situaci, spojené se ztrátou bydlení, nebo musely opustit svůj
domov pro závažné ohrožení života, zdraví, bezpečí či důstojnosti.
Maminkám jsou v rámci ubytování vytvořeny podmínky pro samostat-
nou přípravu stravy, úklid a další běžné denní činnosti.
V současné době je v příbramském azylovém domě ubytováno celkem
11 rodin. „Zájem o účast v projektu je velký. Klientky domova i jejich děti
mají například možnost smysluplně trávit volný čas při artterapii.
Důležitou součástí projektu bylo například i doučování pro děti, které
mají problém zvládat učivo. V rámci poradenství odborní terapeuti
s klientkami azylového domu nejčastěji řešili partnerské problémy či
výchovné problémy s jejich dětmi,“ vysvětlil Josef Řihák.

Jmenování nového ředitele TS
Rada města Příbrami jmenuje s účinností od 1. října 2012 do funkce
ředitele příspěvkové organizace Technické služby města Příbrami Ing.
Pavla Máchu. Dosavadní ředitel Ing. Ladislav Michvocík písemně
oznámil radě města, že se ke dni 30. září 2012 vzdává svého místa
zaměstnance – ředitele příspěvkové organizace Technické služby
města Příbrami, neboť odchází do důchodu.
Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele TS Příbram, které bylo
zveřejněno na úřední desce městského úřadu a na internetových
stránkách města v termínu od 2. do 20. července 2012, se uskutečnilo
dne 6. srpna 2012. Přihlásilo se celkem 8 uchazečů. Všichni uchazeči
splnili podmínky vyhlášeného výběrového řízení. 
Jako vhodný uchazeč byl komisí pro posouzení uchazečů přihlášených
do výběrového řízení vybrán Ing. Pavel Mácha.
Stanovisko komise je doporučující, neboť ředitele příspěvkové organi-
zace jmenuje do funkce rada města (§ 102 zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích). „Děkuji panu Ing. Ladislavu Michvocíkovi za práci, kterou
ve funkci ředitele TS pro naše město udělal. Přeji novému řediteli, aby se
mu v práci dařilo nejméně tak, jako jeho předchůdci. Činnost Technických
služeb Příbram je pro naše město nenahraditelná, a proto očekávám, že
občané nijak nepocítí, že došlo k výměně na nejvyšším postu v této naší
příspěvkové organizaci,“ řekl starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák

Jednání s vlastníky bytů
Starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák se dne 1. srpna 2012 sešel v malé
zasedačce příbramské radnice se zástupci Sdružení vlastníků bytových
jednotek z oblasti Březohorského sídliště. Účelem schůzky bylo domluvit
se, jak dál bude pokračovat obnova nejstaršího příbramského sídliště
poté, až skončí obnova hrazená z prostředků Integrovaného plánu
rozvoje města (IPRM).
„Program IPRM v letošním roce pokračuje třetí etapou, při které moder-
nizujeme náměstí 17. listopadu a jeho okolí. To je především ulici Edvarda
Beneše a přilehlé vnitrobloky. Máme připravenou i další etapu, při které
opravíme mimo jiné ulici 28. října. I když IPRM bude pokračovat ještě
přibližně dva roky, je čas říci si, jak bude pokračovat nezbytná obnova
dalších částí Březohorského sídliště. Proto jsem pozval zástupce vlastníků
bytů a domů z této oblasti, abych s nimi diskutoval o dalších možnostech
oprav,“ vysvětlil starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.
Podle příbramského starosty město nyní nabízí vlastníkům bytů a domů
možnost, že by město a jednotlivá sdružení mohly v budoucnu
spolupracovat na výstavbě nových parkovacích míst. „Město Příbram
by nechalo vypracovat projekty výstavby nových parkovišť podle návrhů
sdružení vlastníků bytů. Tyto projekty by město zaplatilo a až na ně bude
vydáno stavební povolení, prodalo by je i s pozemky za symbolickou cenu
Sdružením vlastníků bytových jednotek. Vlastníci bytů by si pak zaplatili
vlastní realizaci výstavby parkovacích míst. Po dokončení staveb budou
nová parkoviště patřit vlastníkům bytů a domů, a budou je tudíž moci
využívat jen jejich majitelé. V případě, když jsou opravy hrazeny z programu
IPRM a z veřejných peněz, na parkovištích může parkovat každý,“ před-
stavil nabídku města Josef Řihák.
Z následné diskuze přítomných zástupců Společenství vlastníků
bytových jednotek byla vidět ochota ze strany vlastníků bytů řešit
problémy s parkováním aut na Březohorském sídlišti. „Současně jsme
ale narazili na problém, který nyní sdružení vlastníků bytů trápí. A to je
skutečnost, že lidé nemají v současné době na výstavbu parkovišť peníze.
Vím, a děkuji za to, kolik prostředků jednotlivá sdružení vlastníků bytů
investovala do oprav, zateplování či výměn střech na svých nemovi-
tostech. Těžko tak lidé budou nyní hledat další peníze na výstavbu
parkovišť. Nikoho samozřejmě nenutíme, nepřemlouváme. Jen nabízíme
možnost, jak řešit problémy s parkováním na Březohorském sídlišti.
Podobné řešení chceme nabídnout i obyvatelům sídliště Drkolnov. Město
samozřejmě bude hledat i možnosti, jak pomoci s financováním projektů
výstavby parkovišť. Nabízí se například možnost čerpat na tyto stavby
prostředky z Fondu oprav a modernizace bytového fondu města, na kterém
je přes 10 milionů korun. V tomto případě by ale o poskytnutí půjček
z tohoto fondu muselo rozhodnout zastupitelstvo. To samozřejmě bude
rozhodovat o případném prodeji projektů a pozemků za symbolickou
cenu Sdružením vlastníků bytových jednotek. Ještě jednou děkuji
předsedům jednotlivých sdružení vlastníků bytů nejen za to, kolik peněz
dali do oprav svých domů, ale také za zájem o řešení problémů
s parkováním. Jsme nyní ve fázi příprav a o řešení budeme dále jednat,“
uzavřel diskuzi na setkání starosta Josef Řihák. 

Nový turistický vláček
Ještě letos na podzim by v Příbrami mohl začít jezdit turistický vláček.
Rada města Příbrami na svém pravidelném jednání dne 30. července
2012 schválila zadávací dokumentaci na zakázku “Vyhlídkový vláček
pro přepravu turistů“ a uložila Odboru silničního hospodářství a investic
Městského úřadu Příbram realizovat zadávací řízení na výběr doda-
vatele výše zmíněné zakázky. 
„Projekt turistického vláčku, který by vozil lidi po památkách v Příbrami, je
jedním z opatření, jak zvýšit návštěvnost v našem městě. V současné době
rovněž ve spolupráci s odborníky na dopravu a cestovní ruch plánujeme
trasy, kudy by vláček jezdil. Předpokládám, že hlavní trasy vláčku povedou
z Pražské ulice a náměstí TGM na Svatou Horu, do Aquaparku a také

do areálu Hornického muzea Příbram,“ řekl starosta MVDr. Josef Řihák. 
Na provozování vláčku v Příbrami by se měli podílet i příbramští pod-
nikatelé. „O tom, že vláček město pořídí, jsme se dohodli na společných
setkáních s paní Janou Slezákovou a některými dalšími podnikateli
z Pražské ulice. Opatření ze strany města na oživení Pražské ulice je celá
řada. Například téměř každou sobotu pořádáme na Václavském náměstí
monotematické trhy. Na přání podnikatelů jsme i zvýšili počet parko-
vacích míst na zrekonstruovaném náměstí TGM. A v neposlední řadě
chystáme i výstavbu nového parkoviště v Pivovarské ulici,“ doplnil
příbramský starosta Josef Řihák.
Odbor silničního hospodářství a investic zpracoval zadávací doku-
mentaci na zakázku “Vyhlídkový vláček pro přepravu turistů”. 
Předpokládaná hodnota zakázky je 1 500 000,- Kč bez DPH. Dle této
předpokládané hodnoty je nutné realizovat výběr dodavatele vyhlíd-
kového vláčku jako dodávku ve zjednodušeném podlimitním řízení
ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění.
Zakázka byla již vypsána. Předmětem poptávky je vláček, který bude
sestávat z jedné lokomotivy a tří přípojných vagónků, z nichž každý
bude nejméně pro dvanáct sedících cestujících. Celková délka
soupravy nesmí přesáhnout 19 metrů. Vláček musí splňovat všechny
předepsané normy určené pro provoz vozidla na pozemní komunikaci.

Rozbory hospodaření
V polovině srpna proběhly u vybraných příspěvkových organizací
města rozbory hospodaření. Rozborů se aktivně zúčastnili členové
finančního a kontrolního výboru. 
„Rozbory ukázaly vcelku vyrovnané hospodaření jednotlivých organizací
města Příbram. U některých dochází v rámci krácení rozpočtu k určitým
finančním problémům, které organizace řeší. Žádné zásadní pochybení
u organizací nebylo zjištěno. Naopak se velmi zlepšilo hospodaření Divadla
A. Dvořáka. Na rozborech byla hodnocena nejen hospodářská stránka, ale
i úspěchy organizace v dané oblasti, a i tady patřilo naše divadlo k velice
úspěšným,“ uvedl místostarosta MUDr. Ivan Šedivý.

Příprava hudebního festivalu
Rada města Příbram schválila statut činnosti Festivalového výboru
Hudebního festivalu Antonína Dvořáka. „To je vlastně komise rady
města, tedy její poradní orgán,“ vysvětlil I. Šedivý. Členy festivalového
výboru jsou starosta, oba místostarostové, manažerka Mgr. Světlana
Jahodová a také vnuk skladatele Dvořáka, Antonín Dvořák, který je
zároveň předsedou festivalového výboru. Úkolem manažera je dojed-
návat obsahovou stránku festivalu, podmínky a podobně. Oprávněn
není pouze k podpisu smluv, to může pouze starosta. Příští ročník
festivalu bude již 45., a proto se již nyní chystá celá řada překvapení.
Příbramský festival je od letošního roku také členem Asociace hudeb-
ních festivalů ČR a i tento fakt by měl přispět ke zkvalitnění
programové nabídky.

Vyvrácené stromy ve městě
Jen dva krátké větrné poryvy stačily, aby popadala celá řada stromů
po městě. „Toto chování přírody je jasnou odpovědí těm, kteří nám stále
vyčítají, že kácíme některé stromy po městě. Asi budeme muset stromy
znovu zkontrolovat a případně udělat další rozhodnutí, abychom předešli
možným tragickým následkům při pádu stromů. Tentokrát jeden
ze stromů v centru města spadl na zaparkované auto, příště by to
nemuselo už být jenom o autech,“ informoval místostarosta Ivan Šedivý. 

Arcibiskupský palác zblízka
Jedinečnou možnost prohlédnout si Arcibiskupství pražské měli místo-
starostové Ivan Šedivý a Václav Černý. „Měli jsme jedinečnou možnost
prohlédnout si reprezentační prostory arcibiskupského paláce, dostali
jsme se i na střechu, kde si Prahu prohlížel třeba americký prezident Obama.
Skutečně jedinečný výhled na Prahu! Podívali jsme se i do soukromé kaple
biskupství,“ řekl I. Šedivý a V. Černý jeho slova doplnil: „Návštěva i přijetí
byly hodně příjemné. Naši hostitelé se hodně zajímali o náměstí TGM,
opravu kostela svatého Jakuba. Dovolil jsem si při této příležitosti malou
poznámku o tom, že nyní nebude dominantou Příbrami Svatá Hora, ale
náměstí s kostelem. K této myšlence mě vedlo hlavně to, že Svatá Hora
pomalu mizí mezi vzrostlými stromy a také fakt, že ničím návštěvníky nyní
neláká“. Hlavním smyslem návštěvy obou místostarostů bylo předat
pozvání na slavnostní otevření náměstí TGM. Bohužel právě v této
době má arcibiskup Dominik Duka povinnosti a v zahraničí bude
i kardinál Miloslav Vlk. Svoji účast na slavnosti ale přislíbil Stanislav
Přibyl, který je v současné době druhým nejvyšším zástupcem diecéze
a dříve byl správcem Svaté Hory, takže má k městu Příbram stále
hodně blízko. Doprovázet jej bude osobní asistent Dominika Duky,
páter Roule.

Úspory energie
V těchto dnech jednal místostarosta s další firmou, která zpracovává
návrh úspor elektrické energie a možnosti zateplení plaveckého a zimního
stadionu. „Nabídky chceme od více firem, potom je posoudíme  a rozhod-
neme se pro řešení,“ sdělil místostarosta V. Černý.

Hospodaření Městských lesů
S problematikou Městských lesů se postupně seznamuje místostarosta
Václav Černý, který má nyní tuto organizace na starosti. „Právě skončil
audit Městských lesů. V letošním roce skončilo decennium, takže audit
nechává zpracovávat stát. Jeho prostřednictvím se seznamujeme
s výsledky hospodaření za posledních deset let. Městu patří 1 200 ha lesa,
které jsou převážně v blízkosti městské zástavby. To je podle této zprávy
významné pro obyvatele regionu a také pro jiné než hospodářské využití
lesa – například lesy slouží i jako rekreační a turistická zóna. To má ale i své
negativní stránky. K těm patří hlavně velký nepořádek, který za sebou lidé
nechávají. Velkým nešvarem je pes bez vodítka. To je hlavně velký problém
pro lesní zvěř! Velkým neštěstím jsou houbaři, kteří za sebou nechávají
doslova spoušť! V lesích je nekonečné množství PET lahví! Naše městské
lesy jsou tedy dobře hospodářsky využívané, ale společensky máme ještě
hodně práce se naučit v lese chovat.“

Nová střecha na Zámečku - Ernestinu
V těchto dnech se dokončují práce na demontáži střechy příbram-
ského Zámečku - Ernestina. 
„Nyní se začne s pokládáním nové krytiny s tím, že by do konce září měly
být práce dokončeny. Záleží samozřejmě i na počasí. Pak budou ještě
následovat drobné úpravy na římsách. Vícenáklady nepřekračují 60 tisíc
korun a týkají se hlavně trámů v severní části stavby, kde některé části
musely být vyměněny za nové. Problém se ukázal až po odkrytí. Práce
probíhají za plného provozu. Zároveň se střechou ještě probíhá rekon-
strukce sociálních zařízení v prvním a druhém patře budovy,“ informoval
V. Černý.

jk, as







Program na náměstí TGM:           Program v Pražské ulici: 
10:00     Vykročení průvodu z náměstí TGM      10:00 – 18:00  Rádio Blaník, dětská diskotéka, soutěže,
10:20    Oficiální zahájení oslav starostou MVDr. J. Řihákem      dechovka, Josef Švejk & c.k.Šraml, 
10:45 – 11:15  Marimba live drums – bubenická rozcvička         flašinetář, dětská trampolína, skákadlo.
11:30 – 13:00  Rožmitálská Venkovanka        Obchody v Pražské ulici budou otevřeny do 18 hod.
13:15 – 13:30  Dancing Crackers              
14:00 – 15:00  Origami            
15:15 – 15:45  Artistické vystoupení          Program po celý den:
16:00 – 16:50  Příbramská filharmonie        flašinetář, historický bicykl, formanský vůz s koňmi,
17:00 – 18:00  Big Band Příbram a Lucie Černíková     turistický vláček (trasa náměstí TGM – Pražská – Střelecká
19:30 – 20:45   Marimba „FEEL THE BEAT“       – Jiráskovy sady – TGM), balonky,
21:00 – 21:45  Monika Absolonová          pouťové atrakce: autodrom, skákadla, trampolíny
22:00   Ohňostroj 
22:15    Rozsvícení kašny a kostela sv. Jakuba

Program na Hořejší Oboře: 
10:00 – 11:00  Koncert dechové hudby Horalka
11:10    Divadelní představení (DIVADLO ŠUS)
13:00    Oxygen Příbram
14:00    Shine cheer elite (taneční vystoupení) 
15:00               Loutkoherecké představení: Zalezlíci
16:00 – 17:00   TJ Sokol Příbram (gymnastika, aerobic, sletové skladby, taneční skupiny)
17:00 – 18:00  Dětská diskotéka
10:00 – 18:00  prezentace kulturních, sportovních, sociálních a dalších organizací působících ve městě (Knihovna J. Drdy, Divadlo
    A. Dvořáka, Svatá Hora, Sportovní zařízení města, Junák, Skaut, Bedna, 1.FK, Volejbal, SK Spartak, Bobcats, Oxygen,
    Be Fit, SDH: jízda na člunech, slaňování, ukázka záchrany tonoucího a další)

Doprava: Historický autobus Technických služeb bude jezdit zdarma po trase MHD č. 2 v době 8 – 23 hod., první odjezd v 8 hod. 
od průmyslové zóny Zdaboř
Linka MHD č. 10 zdarma po celý den.

Dopravní uzavírky (Pivovarská, Pražská, Palackého, Dlouhá k Václavskému nám., Mariánské údolí k Václavskému nám., Lázeňská, část 
Milínské 

Stánky s občerstvením po celý den.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

www.pribram.eu

Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka se uskutečnila v rámci projektu „Rekonstrukce a revitalizace náměstí T. G. Masaryka v Příbrami (objekty 110a, 112a)“ a „Rekonstrukce a revitalizace 
náměstí T. G. Masaryka v Příbrami – 2. etapa“. Projekty byly spolufinancovány Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu 

NUTS 2 Střední Čechy.



Vážení čtenáři Kahanu,
letošní prázdniny se nachýlily
ke svému konci a pracovní život
ve firmách se rozjede opět

na plné obrátky. 
V sobotu 15. září 2012 je termín uzávěrky objednávek
do Regionálního adresáře firem a institucí 2013, tentokrát již

pro 20. ročník podnikatelského katalogu. Poté se bude katalog zpracovávat v data-
bázi a bude probíhat grafická příprava do tisku. Podnikatelé by jej měli dostat ještě
letos před vánočními svátky.
Dne 22. srpna uspořádala příbramská komora společně s firmou AXIAS Group,
s. r. o., příjemné odpolední setkání přátel golfu s prezentací nového golfového
trenažéru na statku Mezon v Hrachově u Sedlčan.
Již 5. golfový turnaj pořádá Okresní hospodářská komora Mladá Boleslav
v Golfovém klubu Mladá Boleslav – Michalovice. Každým rokem máme zajištěnu
účast v tomto turnaji pro několik našich členů. Příbramská výprava bývá vždy velice
úspěšná. V loňském roce se absolutním vítězem turnaje stal pan Luboš Hrabec
z firmy ETD Dušníky.  
Na 26. září 2012 připravujeme konzultační seminář s daňovým poradcem
Ing. Dvořákem „Nemovitosti v účetnictví a daních”. 
Lektor nejprve seznámí účastníky semináře s problematikou nemovitostí z obecně
právního pohledu. Následně procvičí daňové nakládání s nemovitostmi z pohledu
jednotlivých daní i účetnictví. Zvláštní pozornost bude věnována problematice
přenesení daňové povinnosti v DPH. Výklad bude provázen řadou příkladů. 
Připomínám, že můžete hlasovat pro svou firmu ve 2. ročníku internetové ankety
„TOP FIRMA PŘÍBRAMSKO 2012“.
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 hlasu-
jících, zkrátka TOP firma regionu. Tato anketa probíhá na webových stránkách
www.topfirmapribramsko.cz a k dnešnímu dni už je v soutěži více než 800 hlasů.
Nezapomeňte, že v anketě můžete hlasovat až do konce roku 2012.
Úspěšný start do nastávající podzimu Vám přeje

Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram

Okresní hospodářská komora a informační místo pro podnikatele
Příbram I - Tyršova 106, Zámeček - Ernestinum, 261 01, tel: 318 627 784,

www.ohkpb.cz

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

Při svíčkách v krápníkové kapli
Ve čtvrtek 13. září se uskuteční první z koncertů
cyklu „Desetkrát varhany pokaždé jinak“ zorganizo-
vaný svatohorským regenschorim Pavlem Šmolíkem.
Neobvyklé přítmí komorního prostoru kaple sv. Máří
Magdalény v blízkosti svatohorských schodů, z nějž
vystupují bělavé sochy svatých osvětlené svíčkami,
nabízí příhodné podmínky pro koncert na varhanní
positiv – přenosný typ varhan. Znít budou přede-
vším skladby barokní a klasicistní, spíše komorní
a barevné než monumentální a hlasité. Budete mít
možnost slyšet Kerllovu Kukaččí capriccio nebo Bat-
talia – skladbu, napodobující válečnou vřavu. Kon-
cert se vzhledem ke kapacitě prostoru (40 - 50 osob)
uskuteční dvakrát po sobě, v 18.30 a 20 hodin.
Doporučujeme teplé oblečení. „V cyklu deseti
koncertů bych vám rád umožnil poznat varhany v zají-
mavých souvislostech, a to jak díky neotřelým nástro-
jovým kombinacím (kytara, klavír, chlapecký sbor)
za pomoci hostů koncertů, tak i díky široké paletě
rozdílných prostorů, v nichž se koncerty uskuteční
a z nichž některé se k hudebním produkcím používají,
bohužel, velmi zřídka,“ dodává Pavel Šmolík. 
Vstupenky nebo permanentní vstupenky na všechny
koncerty cyklu je možné zakoupit v předprodeji
v Knihovně J. Drdy Příbram, Svatohorském poutním
muzeu nebo rezervovat na pavelsmolik@seznam.cz.
Více informací na www.pavelsmolik.cz.

Stabat Mater 
Na památku Panny Marie Bolestné v sobotu 15. září
od 18:30 proběhne ve svatohorské bazilice další
z cyklu koncertů Hudba v nezvyklých souvis-
lostech III. Komorní smíšený sbor dr. Vl. Vepřeka,
Svatohorský chrámový sbor a Příbramská filhar-
monie provedou žalozpěv Matky Boží pod křížem

Stabat Mater od různých světových skladatelů. Sta-
bat Mater dolorosa (Stála Matka bolestná) je
křesťany považován za jeden ze sedmi největších
latinských hymnů všech dob, který se dočkal
zhudebnění téměř všemi světoznámými skladateli
napříč hudebními epochami. Sborové části bude
prolínat několik orchestrálních částí z Haydnova
komorního díla „Sedm slov vykupitelových na kříži“
v podání Příbramské filharmonie. Vstupenky budou
k zakoupení před koncertem v předsíni baziliky.

Lanový svět v zahradě na Svaté Hoře
Skautské oddíly z Příbrami připravily pro širokou
veřejnost již 2. ročník akce „Lanový svět“. V neděli
16. září se zahrada kolem exercičního domu na Svaté
Hoře promění v lanový park pro malé i velké, děti
i dospělé. Přijďte si vyzkoušet zdolat lanové
překážky, překonat strach, více důvěřovat ostatním
nebo zažít pohled na svět z výšky za pomoci skaut-
ských instruktorů. 

Příbramská svatohorská šalmaj
Přijďte zažít Svatou Horu jinak! V sobotu 22. září ožije
svatohorské náměstí historickou slavností, která nás
přenese do doby středověku. Program celé akce
pořádané Ginevrou music, o. s., je podrobně
k nahlédnutí na jiném místě Kahanu. 

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

Příbramští občánci narození v červenci a srpnu

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, A. S.
Oblastní nemocnice Příbram
„nespí“ ani o prázdninách.
Připravuje pro  letošní pod-
zim 4 odborné vzdělávací
akce

Oblastní nemocnice v Příbra-
mi nepolevuje ve své dráze
úspěšného pořadatele odbor-
ných vzdělávacích akcí pro
odborníky z celé ČR ani v let-

ních měsících.
Jen na září připravuje takové akce dvě. Hned 5. září
se v příbramské nemocnici uskuteční odborný
seminář s dominujícím tématem Multidisciplinární
přístupy v léčbě kolorektálního karcinomu. 
Na semináři bude přednášet kromě vedoucí
lékařky příbramského onkologického centra
MUDr. Jitky Jakešové, která je také odborným
garantem akce, a primáře gastroenterologického
centra nemocnice MUDr. Jana Slabého i MUDr.
Martin Oliverius, PhD., z Kliniky transplantační
chirurgie IKEM, MUDr. Roman Pajdlhauser z Kom-
plexního onkologického centra FN Praha Motol

a ze stejného pracoviště i MUDr. Kateřina Kubáčková.

Na 20. září připravuje nemocnice další odborný
seminář s velmi zajímavým tématem – Transplan-
tace. Hosty tohoto semináře budou především
lékaři z IKEMu.

Dne 25. října se pak v Příbrami odehraje další live
surgery – živý přenos z operačního sálu, který bude
tentokrát součástí Setkání pod Svatou Horou.
Příbramští chirurgové si na toto setkání kromě
svých kolegů z celé země zvou prakticky nejuzná-
vanější českou osobnost mezi endokrinochirurgy.

Své obrysy již také získává i listopadový vzdělávací
den, tentokrát pro české neurology. Nosným té-
matem totiž budou cévní mozkové příhody. Není
to náhoda. Příbram získala statut iktového centra,
a to především díky svému velmi kvalitnímu
technickému i personálnímu vybavení.

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

Farmářské trhy na Dvořákově nábřeží
Také v měsíci září se uskuteční v areálu Hořejší Obory již tradiční a oblíbené
Farmářské trhy. V sobotu 15. 9. 2012 od 8 hodin si můžete zakoupit spoustu
lákavých produktů v podobě čerstvého ovoce a zeleniny, nepřeberného
množství uzenin, koření, výrobků z rakytníku, medu a produktů z něj, domácího
pečiva, frgálů i rybích specialit. 
Přijďte si posedět u dobrého občerstvení. V blízkém zahradnictví budou
připraveni koně, kteří vyplní malým návštěvníkům volnou chvíli příjemnou
projížďkou. Čapí letka tradičně předvede návštěvníkům opravdovou, živou
kozičku, kterou si mohou i pohladit.
Lesní klub KOPRETINA a Studio KOLOTOČ se postarají o zábavu těch nejmenších
v podobě různých soutěží. Za zmínku stojí také možnost zakoupení živých,
šlechtěných slepiček.

UPOZORNĚNÍ
V sobotu 8. 9. 2012 se nebudou konat na Václavském náměstí tradiční Zeleninové
trhy z důvodu konání Slavnostního otevření zrekonstruovaného náměstí T.G.M.

Za organizační tým Ing. Ota Hauptmann, MěÚ Příbram

Diakonie Broumov informuje: 
Víkendový vagon Příbram se bude konat v sobotu 15. 9. 2012
na nákladovém nádraží v Příbrami, a to od 9 do 17 hodin. 
Lidé mohou do vagonu dopravit oděvy, obuv, bytový textil,
lůžkoviny, ručníky, ale i hračky, nádobí, dekorační předměty, atd.

Na Dlouhou Lhotu přiletí legendární Flying Bulls
V předvečer zářijové Acrobatshow se uskuteční první Setkání mistrů letecké akrobacie.
Největší hvězdou XVI. Acrobatshow - XII. Memoriálu M. Stáhalíka, který se uskuteční 16. září
2012 na letišti Příbram, bude legendární akrobatická skupina Flying Bulls. Na příbramském
leteckém dnu představí vůbec poprvé v historii.
Flying Bulls jsou nejlepší a nejslavnější akrobatickou skupinou světa současnosti. 
U jiných akrobatických skupin vidí diváci různé akrobatické prvky jednotlivých letounů,
Flying Bulls létají skutečně skupinové přemety, výkruty a další figury v těsné formaci, jako by
letouny byly k sobě připoutány neviditelnými lany. 
Nemenším lákadlem letošní Acrobatshow budou další hvězdy letecké akrobacie: 
vicemistr světa Martin Šonka na závodním speciálu Extra, na němž jako jediný Čech létá
závody seriálu Red Bull Air Races, mistr světa Petr Biskup předvede v české premiéře
akrobacii na letounu JAK 18, mistr Evropy Přemysl Vávra poletí za hudebního doprovodu
a s kouřovými efekty tichou akrobacii na kluzáku Fox, mistr republiky Jan Rozlivka se představí
s unlimited akrobatickým speciálem Suchoj SU 31. 
Na své si přijdou i příznivci proudových letounů – uvidí akrobatickou sestavu armádního
bitevníku Aero L159 ALCA i předvedení nadzvukové stíhačky JAS 39 Gripen.
V předvečer Acrobatshow se před leteckým klubem U ocelového ptáka na příbramském letišti
uskuteční první ročník Setkání mistrů letecké akrobacie spojený s koncertem populární
hudební skupiny A je to! Na Setkání mistrů jsou pozváni všichni žijící čeští a českoslovenští
mistři světa, Evropy a republiky a další piloti, kteří se podíleli a podílejí na budování a rozví-
jení slavné tradice české a československé letecké akrobacie. Diváci se s nimi budou moci
osobně setkat při sobotním koncertu nebo v neděli při autogramiádě před zahájením
programu leteckého dne, a ty, kteří jsou dosud aktivními piloty, pak uvidí i v samotném
programu letošní Acrobatshow.

Zveme Vaše děti na nábor Hokejového 
klubu v Příbrami.
Vezměte s sebou brusle, rukavice a přilbu. Přiveďte
Vaše děti ke sportu, podporujete tím jejich zdraví.
Dveře jsou u nás otevřené pro každého.
Tréninky přípravky jsou vždy v úterý v 16.30,
ve čtvrtek v 17 a v neděli v 9 hodin. Pro malé hoke-
jisty možnost půjčení výstroje. Více informací
na tel.: 725 449 556 nebo na w w w. h c p r i b ra m . c z

Dům dětí a mládeže Příbram Vás zve na Hořejší Oboru (pěší zóna) 
11. září 2012 (úterý).  Program bude od 15 do 17 hod.

- prezentace činnosti zájmových kroužků, aktuální informace o nových kroužcích 
a aktivitách DDM, možnost jízdy na koni, hry a soutěže o drobné ceny, 

představení divadelního kroužku DDM. Těšíme se na Vaši účast. 
Ve dnech 20. – 23. září 2012 navštíví naše město delegace z nizozemského města Hoorn
v rámci 20. výročí partnerství. Hosté budou ubytováni v hotelu Belvedere. V pátek je pro ně
připraven celodenní výlet do Brd a večer společné setkání se zástupci města. V sobotu
budou mít hosté možnost zapojit se do průvodu v rámci Příbramské svatohorské šalmaje.
Po celý den budou mít volný program, který mohou využít k prohlídce dalších pamětihod-
ností, návštěvě Prahy apod. Na šalmaji se budou umělci z Hoornu prezentovat malováním
na obličej. V neděli ráno hosté odjedou zpět do Hoornu. 
Složení delegace: starosta Onno van Veldhuizen, předseda zahraniční komise Rob van Loon,
Anneke Bakker-Reus, Fons Mok, Anna Pollmann, Esther Wagenaar, Helene de Bruijn, Marielle
van der Hout, Christine Zevenbergen, Joost Buchner, Kees Warmenhoven, Yvonne
Warmenhoven, Michiel Bartels, Peter Snoeks, Berna van der Hulst.

sw
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Město Příbram vybráno do pilotního projektu 
na podporu třídění odpadu
Město Příbram je jedním z měst Středočeského kraje, kde bude probíhat pilotní projekt autori-
zované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., a Středočeského kraje s názvem „U nás doma
třídíme“.  Obyvatelé, kteří se do projektu zapojí, nejenže mohou vyhrát zaplacení poplatku
za odpady pro rok 2013, ale zároveň budou pravidelně do svých schránek dostávat sadu
barevných pytlů na třídění odpadu.  
„Naším cílem je podpořit ty obyvatele města Příbram, kterým není třídění odpadu lhostejné. Chceme
také ukázat, že lidí, kteří třídí odpady, je většina, že třídění odpadu je již běžná věc “, říká Ing. Kateřina
Půlpánová, regionální manažerka společnosti EKO-KOM, a. s.
V prvním týdnu v září obdrží všechny domácnosti tzv. startovací balíček. Ten bude obsahovat
sadu barevných pytlů, informační leták a samolepku. K zapojení do projektu, a tedy i získání
s tím spojených výhod, budou potřeba dva kroky – nalepit si přiloženou samolepku
na schránku a buď vyplnit krátký přihlašovací formulář na www.trideni.cz, nebo zaslat SMS
se jménem a adresou. Všechny informace naleznete na internetových stránkách www.trideni.cz.

Knihovna Jana Drdy v září
Dne 4. září od 17 hodin bude ve společenském sále Knihovny Jana Drdy probíhat přednáška Pavla Čám-
ského s názvem „Brdy dnes“. Zjistíte, čím jsou Brdy výjimečné a proč je třeba je chránit. Dozvíte se
o změnách, které v současné době v Brdech probíhají, co v nejbližší době tuto lokalitu čeká, jaká zajímavá
místa v Brdech naleznete a spoustu dalších informací. Je velká škoda neznat naše nejbližší okolí. Jak sám
autor přednášky říká: „Ačkoli žijeme přímo ve stínu Brd a na jejich samém okraji (a dokonce uprostřed Brd-
ské vrchoviny), jsou pro mnohé z nás Brdy územím ne příliš známým, ba dokonce v jistém smyslu jsou
obestřeny tajemstvím a zdaleka není výjimečný názor, že se jedná i o území svým způsobem nebezpečné.
Je to dáno více jak osmdesátiletou uzavřeností vojenského újezdu, do něhož neměla veřejnost přístup,
i tím, že zde probíhaly cvičné dělostřelecké střelby, svého času i velmi intenzivní.“
Po prázdninové přestávce čeká na milovníky umění další přednáška z cyklu paní Froňkové. Tentokráte
o gotice a jejích tajích. A to 11. září od 17 hodin ve společenském sále Knihovny Jana Drdy. Návštěvníci
se dozvědí bližší informace o slohu, jenž vznikl ve Francii a odtud se rozšířil do celé Evropy. Jak všichni
víme, tato doba (i tento sloh) je zaměřena na víru v Boha. V architektuře tak dominovaly stavby katedrál
(např. Saint – Denis, Ile – de – France, 1140), v malířství a sochařství pak plastiky svatých, madony, kruci-
fixy, piety. Říká se, že gotika je uměním víry. O tehdejším pohledu na svět svědčí následující citace: “Když
ses narodil, všichni se radovali a tys plakal. Žij tak, aby až zemřeš, všichni plakali a tys byl šťastný” a „Konec
bytí je naplněním našich skutků.“ 
18. září od 17 hodin budeme ve společenském sále Knihovny Jana Drdy pokračovat v poznávání Brd,
tentokráte s botanikem Hornického muzea Příbram Rudolfem Hlaváčkem a jeho přednáškou „Vegetace
a květena Brd“. Nejprve se seznámíme se stručným náčrtem všeobecných podmínek, za nichž se zfor-
movala dnešní vegetace a květena Brd (geologie, klima, geografická poloha, vliv osídlení, atd.). Následovat
bude hlavní část přednášky, kde se posluchači seznámí s nejdůležitějšími vegetačními formacemi
brdského pohoří (lesy, rašeliniště, lesní prameniště, louky, vegetace vodních nádrží, vegetace cílových
ploch, …) a s fytogeograficky či ochranářsky zajímavými druhy cévnatých rostlin. Dotkne se též ochrany
přírody, mimo jiné i vlivu činnosti armády a jejího plánovaného odchodu na vegetaci a květenu Brd. Vše
bude doprovázeno projekcí fotografií, které posluchači přiblíží krásu brdské přírody.
25. září od 17 hodin proběhne ve společenském sále Knihovny Jana Drdy přednáška paní Froňkové
o renesanci. Tento sloh vzniká ve 14. století v Itálii a staví se do opozice vůči středověku, především pak
vůči gotice. Do popředí zájmu se dostávají přírodní vědy, studium antiky, filosofie humanismu. Vůdčí silou
již nebyla církev, nýbrž bohatí obchodníci a bankéři. Tvorba umělců má výrazně individuální charakter.
K přetrvávajícím náboženským námětům přibývají v architektuře stavby světské – např. Špitál neviňátek
ve Florencii (F. Breneleschi). Malíři a sochaři využívají poznatky z matematiky, fyziky, anatomie lidského
těla. Renesance je nazývána uměním rozumu. Následující citace tato slova potvrzují: „Vše krásné umírá
s člověkem, ne však umění,“ Leonardo da Vinci; nebo „Dokonalost se dosahuje maličkostmi, ale dokonalost
není maličkost,“ Michelangelo Buonarotti. Děkuji za spolupráci při tvorbě tohoto článku Mgr. J. Froňkové,
JUDr. P. Čámskému a RNDr. R. Hlaváčkovi. 

Mgr. Václav Chvál

Dobrovolnické centrum při Domově důchodců
Pečovatelské služby města Příbram 
Do příbramského Domova důchodců přicházeli dobrovolníci jako společníci pro lidi,
kteří měli málo sociálního kontaktu, od vzniku domova. Nebylo jich mnoho. 
Na podzim roku 2010 bylo oficiálně založeno Dobrovolnické centrum pro potřeby
domova a interní dobrovolnický program zde začal mít určitá pravidla. Garantem je
vrchní sestra Domova důchodců, činnost dobrovolníků řídí koordinátorka dobrovolníků. 
Dobrovolníci jsou od té doby aktivně vyhledáváni, školeni, mají možnost využívat
intervizních a supervizních setkání k ventilaci příběhů, těžkostí i radostí, které s návště-
vami u klientů přicházejí.
První várka dobrovolníků přinesla do čerstvého týmu hodně mladých lidí. Díky dobré
spolupráci s vrchní sestrou a celým ošetřovatelským personálem se dobrovolnický
program relativně rychle stal přirozenou součástí života v domově. Mohu-li srovnat, tak
zde, v Domově důchodců, byli dobrovolníci přijati od začátku s větší důvěrou
a nadšením personálem než v nemocnici.
Dobrovolníci u nás jsou lidé všech věkových kategorií, nejmladšímu je nyní šestnáct let,
nejstaršímu sedmdesát čtyři, navštěvují osamělé klienty a snaží se jim zpříjemnit čas.
Jsou pro ně významnou spojnicí se světem venku.

DOBROVOLNÍK v našem domově je tedy člověk přicházející z venku, který ze svého
vlastního přesvědčení a bez nároku na odměnu věnuje svůj čas klientům. 
DOBROVOLNÍK nesupluje zdravotnický a odborný personál.
DOBROVOLNÍK po vzájemně dohodě s klientem může dopomáhat s činnostmi běžné
denní potřeby.
DOBROVOLNÍK může mluvit, naslouchat nebo mlčet.

Zpětná vazba od dobrovolníka směrem ke klientovi, že čas s ním strávený byl příjemný
a těší se na další setkání, umí pohladit a potěšit klienta.
Kdysi mi jedna klientka řekla: „Kdybyste mi dala já nevím co, neudělala byste mi takovou

radost jako tím, že jste za mnou přišla.“
Získávat dobrovolníky není lehké, o to více si vážím každého, kdo úspěšně projde
školením a nějaký čas s námi zůstane. Po každém dobrovolníkovi žádám motivační
dopis, většinou je psaný spontánně a je z něj znát, že se na návštěvy v domově těší. 
S dobrovolníky (spolu)pracuji šest let, za tu dobu jsem se setkala s mnoha různě
motivovanými lidmi. U všech bylo na začátku veliké nadšení a chuť udělat něco navíc
bez obav, co na to řekne okolí. Dobrovolnická činnost má totiž stále punc čehosi zvlášt-
ního, skrytě vyjádřeno obvyklou reakcí - „proč to děláš, vždyť za to nic nemáš...“ 
O to větší radost je pak vidět, jak si i ti nejmladší z týmu všímají, že dobrovolnictví je
činnost, která dává každému z nás pocit, který se určitě nedá koupit.
Děkuji všem, kteří se mnou celé roky spolupracují, jmenovitě mé „služebně nejstarší“
dobrovolnici Vlaďce Leišové, která dokazuje všem ostatním, že dobrovolničení v osob-
ním životě napomáhá při stavbě žebříčku hodnot.
Děkuji Janě Vaněčkové za čas, který v Domově důchodců věnuje navíc těm klientům,
kteří ji o to požádali.
Děkuji Bc. Hance Vavřincové za trvalou supervizní podporu týmu a Ing. Petru Vašinovi
za ochotu přijít seniorům zahrát a zazpívat.
Spolku ve čtvrtek za volné lístky na kulturu i těm, kteří pomáhají a nechtějí být jmeno-
váni.
A hlavně děkuji vrchní sestře Domova důchodců Bc. Štěpánce Šťástkové, DiS., bez které
by nevzniklo ani první – tedy nemocniční – příbramské dobrovolnické centrum, ani
druhé v Domově důchodců.
Díky její trvalé podpoře dobrovolnictví v regionu a práci – energii, kterou dává tímto
směrem, s vírou ve správnou věc je základní kámen příbramskému dobrovolnictví
položen správně a věřím, že trvale.
Na stránkách „Zpravodaje“ budou pravidelně vycházet příběhy (nejen našich) dobro-
volníků, informace o dobrovolnictví samotném.
Zájemci o dobrovolnickou službu mě mohou kontaktovat kdykoliv.

Petra Michvocíková, DiS.
koordinátorka Dobrovolnického centra Domova důchodců Příbram

tel. č. 731 554 974

Výstava se líbí
dětem
i dospělým

Výstava Stromy jako domy
v Podbrdském muzeu
v Rožmitále pod Třemšínem
nadchla už přes 2 tisíce
návštěvníků. Výstava před-
stavuje strom jako domov
pro mnoho různorodých
obyvatel, kteří žijí na stromě,
ve stromě i pod stromem. 
Je rozdělena na tři základní
biotopy: les, prostředí u vody
a venkovskou zahradu.
V každém biotopu je kolekce
preparátů savců, ptáků, oboj-
živelníků a hmyzu. Výstava
nabízí mnoho zajímavých
činností a hravých prvků,
dotykové obrazovky se zvuky
či zpěvy živočichů, práci
s mikroskopem, puzzle, sklá-
dačky, hmatové hry, testo-
vání vědomostí… aj.
Součástí výstavy je více než

70 vycpanin, kterých se návštěvníci mohou dotýkat  Pokud si necháte na výstavu
dost času, můžete si z přírodnin vyrobit Fabiána, dobrého ducha brdských lesů.
Více na www.podbrdskemuzeum.cz.

Svaz postižených civilizačními chorobami, Komunitní centrum Příbram, Žežická 193,
Příbram VII (2. pavilon) připomíná, že Trénink paměti bude probíhat opět každý čtvrtek
v klubovně Komunitního centra a začíná 20. září 2012 od 9.30 hod. 
Kurz práce na počítači pro mírně pokročilé začne v úterý 2. října od 9.30 hod. (každé
úterý), 8 x 2 vyučovací hodiny. Cena kurzu je 500,- Kč. 
Taneční odpoledne se budou konat 27. 9., 25. 10. a 22. 11. vždy od 14 hod. v hale KC.
Na ozdravný pobyt v Mariánských Lázních, který proběhne od 14. do 20. 10. 2012, je
možné se ještě přihlásit. 
Termíny Videoprodukcí a kurzu Šikovné ruce budou upřesněny po dohodě s lektory.
Na všechny zmíněné akce je možné se informovat a přihlásit na výše uvedené adrese
nebo na tel. 318 637 531, 775 073 499. 

Alena Kasíková, předsedkyně OO SPCCH

  

Na stránkách 
www.trideni.cz

Kde zjistím víc?

U nás doma třídíme!
Projekt na podporu třídění odpadu ve vašem městě. 

Soutěž!! 
Vyhrajte zaplacení poplatku  
za odvoz odpadu pro rok 2013! Proč se přihlásit?

  Jednou měsíčně vám bude ZDARMA zaslána 
sada barevných pytlů na plasty, papír,  
sklo i nápojový karton.

  Každý měsíc z přihlášených účastníků 
vylosujeme 4 výherce, kterým pro rok 2013 
zaplatíme poplatky za odvoz odpadu. 

  Podrobněji vás budeme informovat o třídění 
odpadu, jeho zpracování a využití.

Jak se přihlásit?
  Nalepte přiloženou samolepku na vaši 

poštovní schránku.

  Vyplňte krátký přihlašovací formulář na  
www.trideni.cz nebo zašlete SMS se svým 
jménem a adresou na tel. číslo 721 303 381   
(cena SMS dle běžné ceny vašeho operátora)

  Je to snadné. Třídění má smysl!

U nás doma třídíme!
Projekt na podporu třídění odpadu ve vašem městě.

Každý měsíc sada  
pytlů ZDARMA!



F O T O K R O N I K A

Starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák se na radnici setkal s pracovníky Státního fondu životního
prostředí, kteří v Příbrami zahajují veřejnosprávní kontrolu akce "Realizace energetických úspor
ve školním objektu v ulici Dlouhá č.p. 163 v Příbrami III."  

Na radnici proběhlo jednání starosty MVDr. Josefa Řiháka s vlastníky bytů a domů. Tématem
bylo rozšíření možnosti parkování na sídlištích.

Místostarosta Václav Černý v pátek 24. 8. oddával snoubence na Letišti Dlouhá Lhota.

MUDr. Ivan Šedivý, Václav Černý a Ing. Juraj Molnár byli na kontrole strojovny se čpavkovým
hospodářstvím na Zimním stadionu Příbram. 

V těchto dnech se pokládá nová střešní krytina na Zámečku - Ernestinu. Místostarosta Václav Černý
si byl prohlédnout půdu tohoto vzácného objektu.

Starosta MVDr. Josef Řihák jednal s MUDr. Stanislavem Holobradou, ředitelem Oblastní nemoc-
nice Příbram, o možnostech parkování u nemocničního areálu II v Příbrami V - Zdaboř.

Součástí rekonstrukce náměstí TGM je i rekonstrukce staré kašny. Starosta MVDr. Josef Řihák si ji
prohlédl spolu se Staropříbramáky Ing. Podlahou a p. Antonínem.

Místostarostové MUDr. Ivan Šedivý, Václav Černý a radní Ing. Juraj Molnár si prohlédli kašnu,
jejíž stavba se blíží do finále.



varhany

Pavel Šmolík

koncertní cyklus 2012 – 2013

pokaždé jinak

&
hosté

desetkrát
varhany

Vážení posluchači,
v cyklu deseti koncertů bych vám rád 
umožnil poznat varhany v zajímavých 
souvislostech, a to jak díky neotřelým 
nástrojovým kombinacím (kytara, 
klavír, chlapecký sbor) za pomoci hos-
tů koncertů, tak i díky široké paletě 
rozdílných prostorů, v nichž se koncerty 
uskuteční a z nichž některé se k hu-
debním produkcím používají, bohužel, velmi zřídka.

Pavel Šmolík

Při svíčkách v krápníkové kapli
Kaple sv. Máří Magdaleny, Příbram – Svatá Hora
čtvrtek 13. září 2012 v 18.30 a 20.00 hodin

Francouzská a německá monumentalita
Kostel sv. Jakuba, Příbram
čtvrtek 11. října 2012 v 19.00 hodin
 host: Pavel Novotný – trombón

Dušičkové meditace s Antonínem Dvořákem
Hřbitovní kaple sv. Kříže, Příbram
čtvrtek 8. listopadu 2012 v 19.00 hodin
 host: Zdeněk Fous – bas

Varhany a struny
Refektář (barokní jídelna), Příbram – Svatá Hora
čtvrtek 13. prosince 2012 v 19.00 hodin
 host: Musica Podberdensis

Totální improvizace
Státní okresní archiv Příbram
čtvrtek 10. ledna 2013 v 19.00 hodin

Koncert pro dvě klaviatury I.
Divadlo AD, Příbram, Velká scéna
čtvrtek 14. února 2013 v 19.00 hodin
 host: Jaroslav Šaroun – klavír

Koncert pro dvě klaviatury II.
Galerie Františka Drtikola, Ernestinum, Příbram
čtvrtek 14. března 2013 v 19.00 hodin
 host: Jitka Šlechtová – cembalo

Píseň písní
Kostel sv. Vojtěcha, Březové Hory – Příbram
čtvrtek 11. dubna 2013 v 19.00 hodin
 host: Ivan Boreš – kytara

Na Makovou horu za gregoriánským chorálem
Maková hora, kostel P. Marie Karmelské, Smolotely
čtvrtek 9. května 2013 v 19.30 hodin; zvl. autobus 
z Jiráskových sadů bude vypraven v 19.00 hodin
 host: chlapecký sbor Bruncvík

Johann Sebastian Bach na Svaté Hoře
Svatá Hora – Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Příbram
čtvrtek 13. června 2013 v 19.00 hodin

www.pavelsmolik.cz

Kdo by jej tam hledal. A pokud bychom klavír do kostela 
i zapůjčili, nastávají další komplikace: na kůr jej na zádech 
nikdo nevynese a hrát duo na dálku je nemyslitelné. Ne-
mluvě o tom, že varhany mohou být naladěny nepatrně výš, 
nebo níž než klavír, a je po koncertě. I skladby pro varhany 
a klavír bývají někdy označovány jako méně zajímavé. Že 
tomu tak není, můžete sami posoudit, protože příbramské 
Divadlo disponuje varhanami i klavírem v témže sále. Tak 
proč této příležitosti nevyužít k neobvyklému setkání dvou 
klávesových nástrojů?

Koncert pro dvě klaviatury II.
Duo cembala a varhan je poměrně obvyklou kombinací. 
Vždyť barokní klávesoví hráči se obvykle neprofilovali jako 
„pouze varhaníci“, „jen cembalisté“ nebo „výhradně klavichor-
disté.“ Mnohé tehdejší skladby pro klávesové nástroje je tedy 
možné interpretovat jak na varhany, tak i na cembalo. Tak 
je tomu i v případě hned několika kompozic Bachova syna 
Carla Phillipa, Španěla Antonia Sollera i současného autora 
Ruperta Friebergera, které zazní v rámci tohoto koncertu 
v příjemném a akustickém prostředí jezuitského refektáře.

Píseň písní
Když jsem byl kytaristou Ivanem Borešem a varhaníkem 
Mikolášem Troupem pozván ke společnému chrámovému 
koncertu v Prachaticích, nedokázal jsem si představit souhru 
tak tiše se tvářícího nástroje, jakým je kytara, s nástrojem 
obvykle často hlučně bouřícím, varhanami. Výsledkem 
společné improvizace na dvoje varhany a kytaru na motivy 
textů básnické sbírky Písně písní jsem proto byl ohromen. 
Nejenže se kytara zvukově prosadila, a nezůstala tak v po-
zadí mohutného zvuku varhan, ale Ivan Boreš ji rozezněl 
v neočekávaných zvukových polohách, jak ostatně můžete 
slyšet i na záznamu na serveru Youtube nebo osobně při 
návštěvě tohoto koncertu.

Na Makovou horu za gregoriánským chorálem
Měsíc květen je tradičně chápán jako brána mezi vrcholícím 
jarem a nastupujícím létem. I Velikonoce, jejichž křesťanský 
aspekt – oslava Kristova vzkříšení, i aspekty lidové – oslava 
znovuzrození přírody, k tomu přispívají. A právě květen je 
měsícem začínajících mariánských poutí. I Vy máte možnost 
absolvovat jednu takovou netypickou pouť, a to na Makovou 
horu. Připraveno bude občerstvení ve formě zpěvu chlapec-
kého sboru, střídaného zvukem místních barokních varhan.

Johann Sebastian Bach na Svaté Hoře
Už při slavnosti žehnání chórových varhan ve svatohorské 
bazilice zněla hudba Johanna Sebastiana Bacha v podání 
titulárního varhaníka svatohorské baziliky Doc. Jaroslava 
Tůmy. Důvodem byl především fakt, že ač jsou tyto varhany 
navrženy jako nástroj liturgický, z hlediska stylové inter-
pretace jim nejvíce sluší hudba středo- a jihoněmeckého 
baroku. I proto jsem se, jako jejich stálý varhaník, na nich 
letos rozhodl provést koncert sestavený výhradně ze skladeb 
Bachových, vhodných pro tento menší typ nástroje. Zazní 
tak autorovy přepisy vivaldiovských koncertů nebo jeho 
chorální předehry.

Vstupenky (150/90 Kč) nebo permanentní vstupenky na všechny 
koncerty cyklu (1200/750 Kč) v předprodeji v Knihovně J. Drdy 
Příbram nebo na pavelsmolik@seznam.cz.

Při svíčkách v krápníkové kapli
Neobvyklé přítmí komorního prostoru kaple v blízkosti sva-
tohorských schodů, z nějž vystupují bělavé sochy svatých, 
osvětlené svíčkami nabízí příhodné podmínky pro koncert 
na varhanní positiv – přenosný typ varhan. Znít budou 
především skladby barokní a klasicistní, spíše komorní a ba-
revné než monumentální a hlasité. Budete mít možnost 
slyšet Kerllovu Kukaččí capriccio nebo Battalia – skladbu, 
napodobující válečnou vřavu. Koncert se vzhledem ke kapa-
citě prostoru (40-50 osob) uskuteční dvakrát po sobě. Dopo-
ručujeme teplé oblečení.

Francouzská a německá monumentalita
Varhanní hudba je oproti skladbám pro jiné hudební ná-
stroje v mnohých ohledech velmi specifická. Je to také dáno 
tím, že varhany prošly v průběhu historie barvitým vývojem 
a lze tedy říci, že v každém stylovém období, i v různých 
destinacích se stavěly velmi odlišné nástroje. Interpretovat 
francouzskou romantickou hudbu na německý typ nástro-
je – kterým jsou varhany v kostele sv. Jakuba – není tedy 
bez obtíží. Prostor tohoto chrámu, ale i spolupráce hráče 
na trombón ke kombinaci francouzských a německých skla-
deb, vzniklých pro provedení v katedrálách, přímo vybízí.

Dušičkové meditace s Antonínem Dvořákem
Jméno Antonína Dvořáka je s Příbramí nerozlučně spjato. 
Proto není možné jej opominout ani v tomto koncertním 
cyklu. Při volbě místa provedení koncertu složeného z jeho 
skladeb jsem připadl na myšlenku využít pro tento účel 
kaple sv. Kříže, která jinak slouží výhradně k pohřebním 
obřadům. V této myšlence mě utvrdil i fakt, že v této kapli 
se nacházejí nově zrekonstruované varhany. Rovněž se do-
mnívám, že hluboké poselství Dvořákových Biblických písní 
vyzní nejlépe v této kapli. 

Varhany a struny
Má spolupráce se souborem Musica Podberdensis se datuje 
již od jeho počátků – vždyť jedním z jeho členů je i pri-
márius Příbramské filharmonie, Pavel Kopecký. Mezi naše 
společné projekty tak patří například provádění koncertů 
pro varhany a smyčce. Je obdivuhodné, kolik skladeb tohoto 
druhu vzniklo v 17. a 18. století na území Čech.

Totální improvizace
Mám-li publiku stručně vyložit, co je to varhanní improvi-
zace, obvykle ji charakterizuji jako komponování skladby, 
kterou však autor nezapisuje, nýbrž ji přímo hraje. Pro 
varhaníky je tento obor typický, současně však obávaný. 
Všichni studujeme rozdíly stylů a forem, to, co toccatu dělá 
toccatou a chorální předehru chorální předehrou. Výsledek 
improvizace však přesto není nikomu dopředu znám. Každá 
improvizace je tak neopakovatelná. A proč „totální improvi-
zace?“ Celý koncert bude totiž tvořen pouze improvizovanou 
hudbou různých stylů a forem, v poněkud improvizovaném 
koncertním sále, a třeba – bude-li zájem – i na témata vás, 
posluchačů.

Koncert pro dvě klaviatury I.
Uslyšet spolu znít varhany a klavír, to se nepřihodí každý 
den. Důvodů je spousta: ve většině kostelů sice varhany 
stojí a některé z nich dokonce i hrají, ale klavír v kostele? 





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. 2012 ve 21.38 hod. oznámil na tísňovou
linku MP muž, že v Příbrami VII leží na zemi muž
a kolem pobíhá pes. Na místo ihned vyjely dvě
dvoučlenné hlídky MP. Po příjezdu zde nalezly
81letého muže, který se již mezitím postavil. 
Na dotaz strážníků uvedl, že upadl při venčení psa.
Hlídka dále zjistila, že k nehodě došlo z toho důvodu,
že pánův pes zahlédl jiného psa a rozběhl se za ním,
přičemž pána strhl na zem. Vzhledem k tomu, že
muž měl drobná zranění, přivolali strážníci lékaře.
Ten muže ošetřil a poté ho předal do péče jeho
82leté družky, která se posléze dostavila na místo,
protože svého druha již hledala. 
Dne 16. 8. 2012 ve 12.20 hod. bylo oznámeno
na tísňovou linku 156, že v OC Skalka, v obchodě
Adidas, zadrželi pachatelku krádeže. Na místo
okamžitě vyjela hlídka MP. Zde ji kontaktovala pro-
davačka této prodejny a uvedla, že zadržela ženu,
která chtěla odcizit nějaké zboží. Strážníci zadrže-
nou ztotožnili a zjistili, že se jedná o ženu ve věku 21
let. Odcizila zboží v hodnotě 4 697,- Kč a pronesla jej
přes prostor pokladen, aniž by zaplatila. Byla však
zadržena prodavačkou, která si jejího jednání všimla.
S ohledem na výši škody a vzhledem k tomu, že
žena nebyla v posledních třech letech za obdobný
trestný čin potrestána, vyřídili strážníci věc na místě
uložením blokové pokuty.
Dne 21. 8. 2012 v 07.40 hod. v průběhu pravidelné
hlídkové činnosti kontaktovala hlídku MP 39letá
žena a uvedla, že v době, kdy zalévala květiny v bytě
svých rodičů v Příbrami VII, uslyšela zvenku ránu.
Podívala se tedy z okna a uviděla rozbité sklo okénka
u spolujezdce u osobního vozu tov. zn. Peugeot,
který je majetkem jejího otce. Dále sdělila, že jí
z vozidla byla odcizena kabelka, ve které měla
peněžní hotovost, mobilní telefon a doklady. 
Protože zjištěné skutečnosti nasvědčovaly tomu, že
v uvedené věci došlo ke spáchání trestného činu,
přivolali strážníci hlídku Policie ČR, které celou
záležitost předali za účelem dalšího vyšetřování. 
Dne 21. 8. 2012 v 16 hod. kontaktoval telefonicky
služebnu MP dispečer tísňové péče Život 90 a uvedl,
že se jim ozvalo tísňové volání od paní z Příbrami VII
a více se nikdo neozval. Hlídka si nejprve vyzvedla
klíče od bytu a vyjela na uvedenou adresu. Zde jim
paní na dotaz sdělila, že by se potřebovala dostat
do postele, ale nemůže se zvednout ze židle.
Strážníci paní pomohli posadit se na postel a poté
místo opustili. Následně odevzdali vypůjčené klíče
od bytu a pokračovali v plnění pracovních úkolů. 
Dne 21. 8. 2012 ve 21.55 hod. oznámil na tísňovou
linku MP č. 156 muž, že v prodejně potravin, v ulici

Osvobození, chytil zloděje, který se projevuje agre-
sivně. Na místo ihned vyjela hlídka MP. Ztotožněním
pachatele zjistila, že se jedná o muže ve věku 23 let.
Následně 35letý oznamovatel strážníkům na dotaz
sdělil, že muž se pokusil odcizit kasu s penězi a napadl
prodavačku. V obchodu se dále zdržovala 34letá
žena, která uvedla, že se ji shora uvedený útočník
pokusil znásilnit. Poté se na místo dostavila
přivolaná hlídka Policie ČR, které strážníci celou
záležitost předali ke konání dalších úkonů. 
Dne 22. 8. 2012 v 00.30 hod. telefonovala na služebnu
MP zdravotní sestra z Oblastní nemocnice Příbram
a žádala o asistenci při umístění pacienta na záchyt-
nou stanici. Do nemocnice neprodleně vyjela hlídka
MP. Následně strážníci provedli transport 34letého
muže do Protialkoholní záchytné stanice, kde ho
předali do péče zaměstnanců uvedeného zdravot-
nického zařízení. 
Dne 22. 8. 2012 ve 14.03 hod. v průběhu pravidelné
kontrolní činnosti v ulici Mariánská spatřila hlídka
MP běžícího mladíka, který utíkal z ulice Pod Haldou
směrem na hřiště DDM Příbram v ulici Pod Šachtami.
Na sobě měl šedou mikinu s kapucí, v přední části
s bílým znakem, na hlavě měl kšiltovku tmavé barvy,
dále byl oblečen do kostkovaných kraťasů světlé
barvy a na nohou měl tenisky. Poté, co hlídka MP
odbočila do ulice Pod Haldou, kontaktovala ji starší
žena a sdělila, že byla přepadena mladíkem, který jí
odcizil kabelku bílé barvy s mobilním telefonem
a klíči od bytu. Jeden ze strážníků ihned vyrazil
směrem k hřišti DDM a druhý strážník kontaktoval
stálou službu MP, které sdělil popis hledané osoby
a poté začal pátrat po mladíkovi v ulici Pod Šachtami.
Stálá služba MP vyrozuměla o věci operačního
důstojníka Policie ČR. Ten vyslal na místo hlídku
a následně policisté společně se strážníky prohledá-
vali okolí za účelem dohledání shora popsané
osoby. Hlídka MP se zhruba po třiceti minutách
vrátila k hřišti DDM a začala provádět pátrání v jeho
blízkosti. V průběhu této kontroly strážníci zaslechli,
že se někdo pohybuje u potrubí, které vede
k výměníku. Vydali se tím směrem a spatřili mladíka
odpovídajícího popisu. Ten se snažil před strážníky
ukrýt. Hlídka muže vyzvala, aby vyšel z prostoru
výměníku, a jmenovaný uposlechl. Jeden ze stráž-
níků prohledal prostor výměníku a zde nalezl batoh,
o němž zadržený mladík prohlásil, že je jeho
majetkem. Strážníci dotyčného vyzvali k předložení
dokladů, avšak ten sdělil, že u sebe žádný průkaz
totožnosti nemá. Uvedl však, že je mu 23 let.
Následně strážníci muže předali hlídce Policie ČR. 

JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY
V červenci se uskutečnil Letní sociálně-rehabilitační pobyt pro děti
V letošním roce se již počtvrté uskutečnil Letní sociálně-rehabilitační pobyt
pro děti – klienty Střediska výchovné péče Příbram. V minulých třech letech byla
velká část nákladů na realizaci těchto pobytů hrazena z dotací. V letošním roce se
nám bohužel finanční prostředky prostřednictvím dotačních titulů získat nepo-
dařilo. Protože jsme však nechtěli děti zklamat, bylo v červnu na jednání Rady
města schváleno, že město přispěje na realizaci tábora z vlastních finančních
prostředků. Aby však nebyl rozpočet města příliš zatížen, museli jsme předpoklá-
dané ubytování v chatkách změnit na spaní ve stanech s podsadami a i samotné
místo konání tábora. Vedle finančních prostředků z rozpočtu města ve výši 36 000,- Kč
byly na realizaci tábora použity vybrané peníze od rodičů dětí a finanční dar
od 1.FK Příbram.
Tábor se uskutečnil v době od 23. do 28. července 2012 v Jablonné v areálu, jehož
provozovatelem je Sokol Příbram. První den tábora jsem se na děti osobně přijel
společně s manažerem prevence kriminality JUDr. Fárou podívat, abych si prohlédl
vybavení tábora a zjistil, jak je zde o děti postaráno. 
Čtyřčlenný tým vedoucích v čele s Mgr. Apeltauerovou připravil pro děti bohatý
program. Táborníci si zahráli řadu zajímavých her včetně celotáborové etapové hry
s názvem „Cestovní kancelář Harryho Pottera“. Tato hra byla zaměřena zejména
na komunikaci ve skupině, týmovou spolupráci při hrách, soutěživost
a překonávání zdravotního handicapu (zrakové, tělesné postižení). Hry zároveň
poskytovaly možnost využít tvůrčí fantazii, rozvíjet myšlení a cítění. Děti také velice
pobavilo batikování. Vlastnoručně si vyrobily trička, která pak nosily na ranní nástup.
V průběhu pobytu za dětmi přijely lektorky Hana Lukešová a Lenka Ságnerová
z Magdalény, o. p. s., s půldenním speciálním programem zaměřeným na cíle
seznámení a projevení zájmu o druhého, posílení vyjadřovacích schopností, nácvik
empatie, uvolnění atmosféry a posílení psychomotoriky. 
Z reakcí dětí při odjezdu bylo patrné, že se jim tábor líbil a že si z něj odváží řadu
nevšedních zážitků. 

Město Příbram osvětlí další dvě rizikové lokality
Již od roku 2009 každoročně osvětlujeme za pomoci dotace z MV ČR v Příbrami
riziková místa. Tato riziková místa jsou vždy vytipována ve spolupráci s Policií ČR,
a to především na základě statistik trestných činů. Dále přihlížíme i k názorům
občanů, kteří se k problematice bezpečnosti ve městě vyjadřují prostřednictvím
elektronické rubriky „Otázky a odpovědi – Městská policie“ nebo zasílají podněty
přímo mně. 
V předchozích letech jsme se zaměřili na osvětlování rizikových parkovacích ploch,
podchodů či průchodů, případně z pohledu občanů nebezpečných a nedosta-
tečně osvětlených chodníků. Celkem bylo od roku 2009 rozšířeno veřejné osvětlení
v rámci projektu „Osvětlování rizikových míst“ o 31 světelných bodů včetně
osvětlení průchodů světly „antivandal“. Městský rozpočet toto rozšiřování stálo
pouhých 211 000,- Kč, protože velká část byla hrazena z dotace (604 000,- Kč).
V letošním roce jsme se na základě statistik trestných činů zaměřili na osvětlování
garážových komplexů, protože jedním z častých trestných činů v Příbrami je
vloupání do garáží. V rámci Městského programu prevence kriminality na rok 2012
jsme požádali Ministerstvo vnitra o dotaci ve výši 180 000,- Kč na osvětlení
dvou garážových komplexů. Jedná se o garáže v Příbrami VII - Pod Haldou
a v Příbrami VII - Pod Čertovým pahorkem. Jelikož naší žádosti bylo vyhověno,
v těchto dvou lokalitách bude rozšířeno stávající osvětlení celkem o 5 nových
světelných bodů. Samozřejmě, že v těchto lokalitách už probíhá intenzivnější hlíd-
ková činnost jak strážníků, tak i policistů. V současné době probíhá stavební řízení
a s výstavbou samotných lamp počítáme v průběhu měsíce října. Vedle dotace
z MV ČR budou na realizaci tohoto projektu použity i finanční prostředky města,
a to ve výši 30 000,- Kč, což je povinný 10procentní podíl k obdržené dotaci. 

Město obdrželo dotaci na novou kameru
V letošním roce bohužel došlo k určitému nárůstu kriminality ve městě, a tak jsme
společně s Policií ČR přijali určitá opatření ke zlepšení stávající bezpečnostní
situace ve městě. Vedle zvýšené hlídkové činnosti a pořádání preventivně-infor-
mačních akcí pro veřejnost jsme dospěli k závěru, že ke zvýšení bezpečnosti
ve městě by mohlo přispět i rozšíření stávajícího kamerového dohlížecího systému. 
V současné době má Městský kamerový dohlížecí systém 15 kamer, které
nepřetržitě monitorují vytipovaná veřejná prostranství ve městě. Kamery jsou
nepřetržitě sledovány a vyhodnocovány na řídícím pracovišti, které je umístěno
v budově Městské policie Příbram. K těmto 15 kamerám přibude do konce roku
další. 
V květnu letošního roku vyhlásilo Ministerstvo vnitra II. kolo dotačního řízení
pro Program prevence kriminality na rok 2012. V červnu jsme podali v rámci této
výzvy žádost o rozšíření kamerového systému. V těchto dnech jsme se dozvěděli,
že naší žádosti bude vyhověno a obdržíme dotaci ve výši 350 000,- Kč na vybu-
dování nového kamerového bodu. Finanční spoluúčast města v této dotaci je
90 000,- Kč. Nový kamerový bod bude umístěn na náměstí J. A. Alise, protože
v současné době není v Příbrami VI – Březové Hory žádná ze stávajících kamer. 
Chci připomenout, že jsme byli úspěšní i v rámci I. kola dotačního řízení pro Program
prevence kriminality na rok 2012. V I. kole prošlo všech 6 podaných projektů a město
Příbram obdrželo dotaci ve výši 330 000,- Kč. Z dotace osvětlíme další vytipovaná
riziková místa, uspořádáme semináře zaměřené na nebezpečí virtuální komu-
nikace na internetu, dlouhodobý kurz zaměřený na bezpečnost seniorů, semináře
k prevenci předluženosti osob ohrožených sociálním vyloučením, seminář
pro veřejnost se zaměřením na zabezpečení majetku a již běží projekt zaměřený
na komplexní práci s rodinami, u nichž je riziko výskytu kriminálního chování
jejich členů. 

MVDr. Josef Řihák
předseda pracovní skupiny prevence kriminality

Město Příbram – Městská realitní kancelář
nabízí k pronájmu velkou tělocvičnu v areálu bývalé 8. ZŠ 

v Příbrami VII, Žežická 193. Cena za pronájem: 1 hodina/250,- Kč. 
Zájemci mohou získat bližší informace na tel. čísle 318 498 294, 

paní Tůmová, e-mail: merk@mesto-pribram.cz.

BEZPEČNÝ ŽIVOT SENIORŮ
Bezplatný cyklus sedmi přednášek, kurz je určen všem občanům
Příbrami starším 60 let. Přednášky se budou konat v Komunitním
centru Žežická (bývalá 8.ZŠ) a v budově VŠERS, Dlouhá 8. 
Přednášet budou odborníci z Městské policie a Vysoké školy evrop-
ských a regionálních studií (VŠERS). 
V rámci kurzu proběhne také základní nácvik sebeobrany (agentura
TILIUS).
PŘEDNÁŠKY: Psychologie oběti a pachatele, Finanční bezpečnost
aneb Jak se vyhnout podvodu, Silniční provoz a pravidla bezpečného
pohybu, Bezpečný domov aneb Jak zabezpečit svůj majetek, Jak
předcházet riziku přepadení a okradení a jak postupovat při jeho
řešení, TILIUS – nácvik sebeobrany I, TILIUS – nácvik sebeobrany II.
Přihlášky a další informace na adrese: Centrum celoživotního
vzdělávání, VŠERS, o. p. s., Dlouhá 163, Příbram III, 
Email: a3vpb@vsers.cz; tel: 725 003 162, 318 581 268, 724 757 615

www.vsers.cz

VOŠ Březnice
Nepřijali Vás na vysokou školu? Využijte nabídky
na tříleté studium VOŠ – absolventi získávají titul
“Diplomovaný specialista” (DiS). 
Na Vyšší odborné škole v Březnici Vám nabízíme dva
studijní obory:

41-31-N/.. Obchodování se zemědělsko-potravinářskými
komoditami - denní tříleté studium organizované
vysokoškolskou formou.
Obor je určen maturantům ze všech typů středních škol
a rozšiřuje jejich dosažené vzdělání o nejmodernější
poznatky z oblasti ekonomiky, obchodu, marketingu
a hodnocení kvality výrobků, komoditní studie a plodi-
nové systémy. Součástí výuky je intenzivní výuka výpočetní
techniky a dvou cizích jazyků. Dobré předpoklady pro uplat-
nění v praxi jsou podpořeny výukou komunikativních
dovedností a psychologie.
Podmínky pro přijetí: Uchazeči jsou ke studiu přijímáni
bez přijímacích zkoušek na základě pohovoru a výsledků
vzdělávání na střední škole. Zdravotní způsobilost se
prokazuje posudkem od lékaře na přihlášce ke studiu.
Zvláštnosti oboru: součástí studia je celkem 22 týdnů
praxe ve třech blocích, s možností absolvovat praxi
v zahraničí. Pobyt v nejrůznějších firmách výrazně
usnadňuje přechod absolventů do praxe a zajišťuje jejich
budoucí bezproblémové uplatnění.
Absolutorium studenti skládají z cizího jazyka, teoretické
zkoušky z odborných předmětů (ekonomické teorie,
účetnictví, zbožíznalství) a obhajoby absolventské práce.
Uplatnění absolventů: samostatní referenti ekonomických,
obchodních a marketingových oddělení nejrůznějších
firem, soukromí podnikatelé, aj. 
Přihlášky do druhého kola přijímáme do 29. 8., přijímací
pohovor 30. 8.

Nový vzdělávací program Sociální práce, obor 75-32-N/..
Sociální práce a sociální pedagogika, tříleté denní
i kombinované studium.
Obor je určen maturantům ze všech typů středních škol
a rozšiřuje jejich dosažené vzdělání v oblasti sociální
politiky, práva, psychologie, metod sociální práce, peda-
gogiky a sociální pedagogiky a sociální komunikace.
Součástí výuky je i sociologie, ekonomie, veřejná správa,
financování neziskového sektoru, zdravotní nauka, písemná
komunikace v sociální práci, sociální zabezpečení a jeden
cizí jazyk. Studenti si volí povinně volitelné předměty –
např. druhý cizí jazyk, filosofii a etiku, veřejnou správu
a finance, vybrané sociální problémy, management

v sociální práci, kurz znakované češtiny, speciální
pedagogiku, aplikovanou výpočetní techniku a cizí jazyk
v sociální praxi. 
Odborná praxe - ve 2. a 3. ročníku zpravidla na začátku
zimního období. Vzdělávací program využívá kreditní
systém - je ohodnocen 180 kredity.
Absolutorium studenti skládají z cizího jazyka, teoretické
zkoušky z odborných předmětů (práva, psychologie
a metod sociální práce) a obhajoby absolventské práce.
Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve zkráceném
ročním bakalářském studiu na VŠERS v Příbrami nebo
Českých Budějovicích.
Uplatnění absolventů: Absolvent je úspěšně připraven
pro práci na úsecích sociální práce a poskytování sociál-
ních služeb, kde je vyžadováno vyšší odborné vzdělání.
Uplatní se v oblasti školství, zdravotnictví, sociální oblasti
v resortu ministerstva vnitra, ministerstva spravedlnosti
i ministerstva práce a sociálních věcí a též v nestátních
neziskových organizacích i v oblasti státní správy a samo-
správy.
Podmínky přijetí: ukončené střední vzdělání s maturitní
zkouškou, zdravotní způsobilost (prokázaná posudkem
lékaře na přihlášce ke studiu).
Přihlášky do druhého kola přijímáme do 29. 8., přijímací
pohovor 30. 8.
Pro další uchazeče obou oborů vypíšeme v září i 3. kolo. 
V případě zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle
318 682 961 či e-mail skola@sbrez.cz, www.sbrez.cz.

Úspěšně pokračujeme v realizaci projektu:
„Inovace vzdělávacího programu v souladu s potře-

bami trhu práce na VOŠ Březnice“.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.1.00/32.0018
V měsíci září 2012 se uskuteční pro naše studenty
denního i dálkového studia Vyšší odborné školy semináře
konané ve spolupráci s VŠERS České Budějovice, a to:
1. 9.  Veřejná správa v EU – Základy práva v EU, přednáší
doc. Bílý,
22. 9. Český politický systém, přednáší Mgr. Strnad , Tvorba
projektů a jejich fiancování, přednáší Mgr. Půbalová.

Na 4. 9. 2012 plánujeme setkání s partnery projektu, kteří
se podílí metodicky na propojení praxe a teoretické
výuky. Jsou to: město Březnice, Domov Březnice, VŠERS
Příbram, Mateřské centrum Pampeliška Březnice, Městské
jesle a rehabilitační stacionář Příbram, Dětský domov
Husita, ALKA, o. p. s. , Příbram, Centrum Rožmitál pod Tř.,
Domov seniorů Dobříš, Dětský domov Solenice a Odborné
učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola,
Příbram IV.

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola,
Březnice, Rožmitálská 340, 262 72  Březnice

Tenisová škola Tallent
Připravuje podzimní trimestr tenisových kurzů, který začíná od 24. 9. 2012. Pro všechny předškoláky,
školáky i dorost jsme připravili zdarma seznamovací odpoledne s tenisem na hřišti Na Litavce – 1.FK
Příbram v úterý 11. 9. v 18 hodin.
Ukážeme Vám, jak probíhá tréninková hodina, a rádi zodpovíme Vaše dotazy ohledně tenisu. S výukou dětí
máme bohaté zkušenosti, jde nám především o zapojení všech svěřenců do cvičení a her po celou dobu
tréninku. Přesvědčte se, že tenis je pro děti vhodná mimoškolní sportovní aktivita. Jde o individuální sport,
který učí děti vytrvalosti, soustředěnosti a umění fair – play. Zároveň podporuje zdravý rozvoj dítěte, jeho
pohybové i psychické vlastnosti. Tím nejlepším, co můžeme našim dětem dát, je pohyb, a pokud vaše dítě
není na kolektivní sporty, tenis je ideální alternativou. Neváhejte tedy a společně s rodiči přijďte strávit
příjemné sportovní odpoledne. Těšíme se na Vás. Informace získáte na www.tallent.cz nebo na tel. číslech:
224 815 871, 603 527 172.
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KRASOHLEDĚNÍ 2012 – 4. ROČNÍK

ZAHÁJENÍ
KULTURNÍ

SEZÓNY 
V PŘÍBRAMI

PONDĚLÍ 10. ZÁŘÍ 2012  19.00
Slavnostní zahájení, předání ceny Krasohled 
starostou města MVDr. Josefem Řihákem

Oněgin byl Rusák 
Přestavení Divadla v Dlouhé
Volné pokračování bestselleru Hrdý Budžes autorky 
Ireny Douskové, ve kterém pokračuje hlavní hrdinka 
Helenka Součková po stupínkách československého 
socialistického vzdělávacího systému a dospěje 
až na gymnázium...

Po představení autogramiáda Ireny Douskové
vstupné 320 Kč a 280 Kč

Divadlo A. Dvořáka, Velká scéna

Jak jsme si zbourali Městečko na dlani 
Výstava připomíná proměny Příbrami 
ve 2. polovině minulého století
Divadlo A. Dvořáka Příbram, foyer Velké scény

ÚTERÝ 11. ZÁŘÍ 2012 17.00
Podvečer se skladbami Stanislava Jelínka 
a jeho současníků
Koncert žáků ZUŠ Příbram I, 
nám. T. G. Masaryka 155, beseda s autorem.

Stanislav Jelínek, nar. 1945, absolvent AMU, bývalý 
pedagog Vojenské konzervatoře a Konzervatoře 
Jaroslava Ježka, autor liturgických a duchovních 
skladeb (v 70. letech práce pro Svatou Horu)
Sál ZUŠ

vstup volný

STŘEDA 12. ZÁŘÍ 2012 18.00
Příbram v období normalizace 
Přednáška PhDr. Daniela Doležala, PhD, 
ředitele Státního oblastního archivu v Praze, 
na téma proměny města v 70. a 80. letech 20. století
Divadlo A. Dvořáka Příbram, foyer Velké scény

vstupné 50 Kč

ČTVRTEK 13. ZÁŘÍ 2012 17.00
Petr Sís  ZEĎ - Jak jsem vyrůstal za železnou 
oponou
vernisáž výstavy

Dokumentární výstava ke stejnojmenné knize 
přináší působivou výpověď na téma života 
v Československu před rokem 1989. Sísovy 
originální kresby, ilustrace a objekty doprovázejí 
autentické artefakty z 50. až 80. let. 
Kniha vyšla v překladech v deseti jazycích a od svého 
vydání získala více než dvacet cen v USA i v Evropě. 
Na jaře 2008 obdržela v Bologni prestižní zlatou 
medaili Ragazzi Award jako nejlepší kniha non-fi ction 
pro děti na světě.
Galerie Františka.Drtikola Příbram

vstup volný

NEDĚLE 16. ZÁŘÍ 2012 17.00
Katapult
Olda Říha zve na Čaje 70. let
Divadlo A. Dvořáka Příbram, Estrádní sál

vstupné 220 Kč

Předprodej vstupenek: 
Divadlo A. Dvořáka,

Infocentrum MěÚ - Zámeček – Ernestinum.

PONDĚLÍ 10. ZÁŘÍ - NEDĚLE 16. ZÁŘÍ 2012

KRASOHLEDĚNÍ 2012
ZAHÁJENÍ KULTURNÍ SEZÓNY V PŘÍBRAMI – 4. ROČNÍK

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

a Základní umělecká škola, 
Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155

Projekt je fi nancován městem Příbram

HUDEBNÍ VEČERY

PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ 
A ATMOSFÉRA

BOHATÝ SORTIMENT NÁPOJŮ

NĚCO MÁLO K ZAKOUSNUTÍ

DIVADLO A. DVOŘÁKA PŘÍBRAM

PRO VÁS NOVĚ 

OTEVÍRÁ

klub

K I N OD I V A D L O

ZÁŘÍ|2012

po 10. Krasohledění 2012: ONĚGIN BYL RUSÁK 

19:00 Divadlo v Dlouhé � 180 minut | � 320, 280 Kč

út 11. PRACHY!!! | sk. P Náhradní titul za „Když Harry potkal Sally“
19:00 Divadlo Palace Theatre � 115 minut | � 290, 250 Kč

st 12. Krasohledění 2012: PŘÍBRAM V OBDOBÍ NORMALIZACE

18:00 - foyer. Přednáška PhDr. Daniela Doležala, PhD. 

- ředitele Státního oblastního archivu v Praze. | � 50 Kč

čt 13. JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU

19:00 � 140 minut | � 150, 110 Kč

so 15. RYCHLÉ ŠÍPY 2 – SNĚHOVÁ MISE | sk. V 

17:00 � 105 minut | � 80 Kč

ne 16. HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE

15:00 Divadlo Spejbla a Hurvínka � 60 minut | � 190 Kč

út 18. DÁMA S KAMÉLIEMI 

19:00 � 135 minut | � 150, 110 Kč

st 19. CIZINEC | sk. F

19:00 � 140 minut | � 150, 110 Kč

čt 20. KAŽDÝ DEN ŠŤASTNÝ DEN!

19:00 � 130 minut | � 150, 110 Kč

ne 23. LOUPEŽNÍK RUMCAJS | sk. D

15:00   Docela velké divadlo Litvínov � 65 minut | � 50 Kč

st 26. BROUK V HLAVĚ

19:00  � 145 minut | � 150, 110 Kč

po 24. LOUPEŽNÍK RUMCAJS

8:30, 10:30   Docela velké divadlo Litvínov � 65 minut | � 50 Kč

so 8. NOŽE 2012 – pronájem

8:00-18:00 XXI. mezinárodní prodejní výstava nožů a chladných zbraní 

s doprovodnými programy. Pořádá Občanské sdružení „NOŽE-CZ“. 

ne 9. NOŽE 2012 – pronájem

9:00-12:00 XXI. mezinárodní prodejní výstava nožů a chladných zbraní 

s doprovodnými programy. Pořádá Občanské sdružení „NOŽE-CZ“. 

so 15. BURZA NEROSTŮ – pronájem

9:00-14:00 Pořádá Hornická Příbram ve vědě a technice. 

ne 16. Krasohledění 2012: KATAPULT  

17:00 Olda Říha zve na Čaje 70. let. Přijďte s námi zavzpomínat 

na začátky Katapultu v Příbrami. | � 220 Kč

VVELKÁ scéna

ppro ŠKOLY

eestrádní sál 

so    1./19:00 SVATÁ ČTVEŘICE CZ|�100 Kč 

ne    2./16:00+19:00 SVATÁ ČTVEŘICE CZ|�100 Kč 

čt     6./19:00 POLSKI FILM CZ|�90 Kč

pá    7./19:00 TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL TIT|�100 Kč

so    8./16:00 NORMAN A DUCHOVÉ DAB|�100 Kč 

so    8./19:00 TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL TIT|�100 Kč 

ne    9./16:00+19:00 TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL TIT|�100 Kč

čt   13./19:00 VE STÍNU CZ|�140 Kč

pá  14./19:00 VE STÍNU CZ|�140 Kč

so  15./16:00 THE AMAZING SPIDER-MAN DAB|�100 Kč

so  15./19:00 VE STÍNU CZ|�140 Kč

ne  16./16:00+19:00 VE STÍNU CZ|�140 Kč

čt   20./19:00 EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 2 TIT|�100 Kč

pá  21./19:00 EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 2 TIT|�100 Kč

so  22./16:00 REBELKA DAB|�100 Kč

so  22./19:00 IRON SKY TIT|�100 Kč

ne  23./16:00+19:00 IRON SKY TIT|�100 Kč

út  25./17:00 Filmy, na které se zapomnělo

STRAKA V HRSTI CZ|�50 Kč

čt   27./19:00 DIVOKÉ STVOŘENÍ JIŽNÍCH KRAJIN TIT|�100 Kč

pá  28./19:00 DIVOŠI TIT|�100 Kč

so  29./16:00 DOBA LEDOVÁ 4 DAB|�100 Kč

so  29./19:00 DIVOŠI TIT|�100 Kč

ne  30./16:00 VÁŇA CZ|�100 Kč

ne  30./19:00 NĚŽNOST TIT|�100 Kč

Divadlo
A. Dvořáka Příbram

� Cenu vstupenky určuje vždy distributor filmu.
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