
Vážení spoluobčané.
Od začátku minulého měsíce nám v Příbrami opět
naplno slouží náměstí T. G. Masaryka. V těchto
dnech se sem vrátí i oblíbené středeční a sobotní
trhy. Mám radost z toho, že se náměstí po rekon-
strukci líbí a že dobře slouží občanům. Mnozí z Vás
určitě navštívili i slavnost, kterou město tradičně
začátkem září pořádá. Letos nám obzvláště přálo
počasí, a tak si obyvatelé a návštěvníci města mohli
užít nejen pestrý program připravený ve spolupráci
s příbramskými sportovci, školami, divadlem,
dobrovolnými hasiči, skauty, Rádiem Blaník, složkami
Integrovaného záchranného systému, Svatou
Horou, Knihovnou J. Drdy, 1.FK Příbram, SK Spartak,

Volejbalovým oddílem, Sportklubem Oxygen, Be Fit a dalšími institucemi.
A to nejen na již zmíněném náměstí TGM, ale i na pěší zóně Hořejší Obora
a na Václavském náměstí. Děkuji všem, kteří se do oslav zapojili a přispěli
k jejich báječnému průběhu. 
Věřím, že podobně hezky se všichni pobavíme i při další slavnosti, která se
uskuteční 6. října na náměstí 17. listopadu. V tento den bude totiž ukončena
rekonstrukce této centrální plochy na příbramském sídlišti. 
Kromě vydařené oslavy na náměstí TGM máme za sebou i další úspěšné
ročníky Příbramské svatohorské šalmaje a Běhu hasičů do Svatohorských
schodů. Obě tyto tradiční podzimní akce se velmi vydařily. Na šalmaj zavítala
opět spousta lidí, pro které organizátoři připravili pestrý program. Vytáhli se
i pekaři, řezbáři, cukráři a další nejrůznější řemeslníci, kteří návštěvníkům
šalmaje ve svých stáncích nabídli rozmanité zboží. A nemohu samozřejmě
pominout vydařený kulturní program, který se odehrával na pódiu. Vedle
skvěle zorganizované slavnosti si pořadatelé šalmaje zaslouží naše uznání
i za charitativní činnost, neboť veškerý výtěžek předali na dobročinné účely. 
Podobné absolutorium za vynikající organizaci i propagaci našeho města si
zaslouží i příbramští dobrovolní hasiči, kteří uspořádali již pátý ročník Běhu
hasičů do Svatohorských schodů. Vedle sportovního významu tohoto klání,
které se řadí k nejnáročnějším hasičským soutěžím v České republice, je tato
akce i příležitostí k setkání dobrovolných hasičů nejen z Příbramska, ale
i z řady dalších míst u nás. Letos dostali pořadatelé tolik přihlášek, že museli
ty poslední už odmítat, neboť by trať všichni soutěžící nestihli do setmění
absolvovat. Našim hasičům za jejich úsilí děkuji a přeji hodně vytrvalosti
a síly nejen při dalších ročnících oblíbené soutěže, ale především při výkonu
jejich poslání, při kterém jsou připraveni pomáhat nám všem pokaždé, když
se ocitneme v nouzi.
Také v říjnu se v Příbrami koná celá řada akcí. Na své si přijdou sportovci, kteří
se již určitě těší na oblíbenou Rally Příbram a Běh města Příbrami. Kulturní
veřejnost se již těší na Měsíc pro duši a Týden knihoven. Obě tyto akce
spolupořádá Knihovna Jana Drdy. Těsně před polovinou měsíce nás čekají
také volby do Zastupitelstva Středočeského kraje. Na pěší zóně Hořejší
Obora se v říjnu uskuteční předposlední letošní příbramské farmářské trhy.
A v neposlední řadě si v závěru měsíce připomeneme tradičním položením
věnců k pomníkům vojáků padlých v 1. světové válce 94. výročí vzniku
samostatného Československa. 
Vážení obyvatelé Příbrami, těším se na setkání s Vámi nejen na některé z těchto
výše zmíněných akcí. Přeji Vám všem hezký podzim.

MVDr. Josef Řihák
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Přinášíme Vám pohled z věže
kostela sv. Jakuba na náměstí
T. G. Masaryka po rekonstrukci.

Blahopřejeme Tereze Pourové, která
se stala na ME ve Francii mistryní
Evropy v mažoretkovém sportu.

Dvě členky delegace z Hoornu se
zúčastnily Příbramské svatohorské
šalmaje a malovaly dětem na obličej. 

1.FK Příbram hrála s SK Dynamo
České Budějovice 1:1. Naše fotba-
listy vede nový trenér Karol Marko. 

Stará kašna na náměstí TGM už je
opravená, starosta MVDr. Josef
Řihák je s prací spokojen. 

Pouhý měsíc uplynul od slavnostního znovu-
otevření zrekonstruovaného náměstí TGM
v centru staré části Příbrami a už se v našem
městě otevírá další opravené centrum. 
V sobotu 6. října bude po rekonstrukci slavnostně
otevřeno náměstí 17. listopadu na příbramském
Březohorském sídlišti. 
„Revitalizace náměstí 17. listopadu a jeho okolí je
součástí Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM),
na který město Příbram získalo dotaci z fondů
Evropské unie v celkovém objemu 5,1 milionu eur.
Tento nově realizovaný projekt, jehož autorem je
příbramský architekt Vít Kučera, zásadním způsobem
posunul kulturu veřejných prostor a obytného
prostředí směrem k vyššímu evropskému standardu.
Je v mnohém revoluční a vyplývá z podrobné a uváž-
livé analýzy místních podmínek,“ vysvětlil starosta
Příbrami MVDr. Josef Řihák. 
Při rekonstrukci vycházel autor z toho, že náměstí
17. listopadu jako centrum sídliště je vystavěno
v konceptu socialistického realismu, který má
v časovém odstupu zcela zřetelnou urbanistickou
kvalitu a vytváří neopakovatelnou atmosféru,
denně prokazovanou jeho návštěvností a zalid-
něním. „Při realizaci jsme proto upřednostnili
zachování ducha místa před násilným a razantním
zásahem do jeho vzhledu a provozu. Myslím si, že se
autorovi projektu architektu Kučerovi i dodava-
telské firmě Strabag, která zakázku realizovala,
podařilo najít optimální a tak trochu poetickou
cestu pro zatraktivnění a přizpůsobení tváře
centrálního náměstí na příbramském sídlišti jeho
současným potřebám,“ doplnil Josef Řihák.
A co konkrétně se na náměstí 17. listopadu
při rekonstrukci změnilo? Od letošního dubna,
kdy rekonstrukce začala, byla postupně rozebrána
a znovu postavena celá plocha náměstí.
Po celém obvodu byly vybudovány nové
obrubníky. Uskutečnila se rekonstrukce veřej-
ného osvětlení, dláždění, osazení nové zeleně.
Všechny komunikace podél celého náměstí byly
nově vyasfaltovány. Nové jsou i přechody
pro chodce se zvýšeným prahem na příjezdových
komunikacích na náměstí. 
Centrální prostor náměstí byl doposud členěn
na dvě části - dlážděnou a zelenou. Nyní získal

i třetí plochu, která je situována do prostoru před
poštou. A tou je višňový sad, jehož půvab vynikne
především na jaře, kdy zde vykvetou nově
vysázené třešně sakury. Po rozkošatění převislých
větví vytvoří stromy nad celým prostorem „zelený
strop“. Ten bude umocňovat intimní atmosféru
sloupkovým osvětlením umístěným pod stromy.
Nové lavičky pod stromy nabízí místo pro pose-
zení, které bude trochu jiné než dosavadní.
V místech, kde kdysi stávala socha nechvalně
známého prezidenta, tak nyní vzniklo krásné
místo na procházku nebo třeba na „rande“. 
Součástí této části projektu IPRM je i úprava vnitro-
bloků mezi náměstím 17. listopadu a ulicemi
28. října a Edvarda Beneše. V této části došlo
k osazení živých plotů jako optického oddělení
veřejného prostoru ulice od polosoukromého
prostoru, který přináleží bytovkám. V prostoru
vnitrobloku došlo ke změně organizace dopravy
v klidu – tedy parkování. Kapacita se navýšila při-
bližně o 150 parkovacích míst. Konečně tedy
zmizí parkování na chodnících, trávnících a
podobných zoufalých řešeních tak zvaně z nouze. 
Ve vnitrobloku Ve Dvoře a za Kotlem byla rovněž
rekonstruována dvě dětská hřiště a jedno
víceúčelové sportovní hřiště. 
Změny nastaly i v ulici Edvarda Beneše. 
„O budoucí podobě této ulice jsme nechali rozhod-
nout občany, kteří obývají sousedící domy. Nabízela
se dvě řešení. První možností bylo upravit parkovací
stání do parametrově správného podélného stání.
Tím by se zachovaly aleje stromů, ale zároveň by se
stávající kapacita parkovacích míst snížila
na polovinu. Druhým řešením bylo vykácení lipové
aleje a vyprojektování šikmých parkovacích stání.
Občané se v anketě téměř výhradně přiklonili
k druhé variantě, a to i za cenu oběti, kterou bylo
vykácení lip. Tato zvolená varianta byla posléze
potvrzena i dendrologickým posudkem stromů.
A v neposlední řadě zde požadovala vykácení
stromů i společnost RWE Transgas, neboť zde vedou
trasy plynovodu. Vykácené lípy ovšem nezůstanou
bez náhrady. Východní polovina ulice bude
po skončení stavebních úprav znovu ozeleněna,“
informoval starosta Josef Řihák.
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N á m ě s t í  1 7 .  l i s t o p a d u
slavnostně otevřeme 6. října 2012

V sobotu 8. září 2012 bylo slavnostně otevřeno nově zrekonstruované náměstí
T. G. Masaryka v Příbrami.

Město Příbram Vás srdečně zve 
na slavnostní otevření zrekonstruovaného

náměstí 17. listopadu v Příbrami VII.
- sobota 6. října 2012 -

- koncert bubenické skupiny Marimba, Big Bandu Příbram,
skupiny A je to! Jízda vláčkem zdarma. Od 8 do 14 hodin jízda

historickým autobusem zdarma (trasa MHD č. 2) a další.



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

SPISOVATEL
1886 - 1962

Jen málokdo dnes ví, že mezi příbramské literáty patří
i Jaroslav Durych, osobnost před rokem 1990 velmi
kontroverzní a zatracovaná. 
Tento rodák z Hradce Králové velmi brzy osiřel, a proto jej
vychovávala babička. Na její přání studoval nejprve gym-
názium a později arcibiskupský seminář v Příbrami (sídlil
v tzv. konviktu – dnes žlutá budova nad Jiráskovými sady,
po roce 1948 Okresní národní výbor). Ze semináře byl
později vyloučen kvůli čtení zakázané literatury, přesto se
s katolickou církví nerozešel, naopak je dnes považován
za jednoho z hlavních autorů české katolické moderny.
Studia ukončil na lékařské fakultě v Praze, kde promoval
v roce 1913. Během první světové války sloužil vlasti jako
vojenský lékař v Haliči. Po válce si v Přerově zřídil soukro-
mou praxi, přesto se nakonec vrátil do vojenské služby,
při které dosáhl hodnosti plukovníka. 
Zejména v počátcích své tvorby byl Durych silně ovlivněn
vydavatelem a svébytným reprezentantem českého
katolického výtvarného umění ze Staré Říše na Moravě
Josefem Florianem. Později se Durych stále více osamo-
statňoval, nicméně ve svých hlavních cílech, tj. snaze
o zvýšení náboženské a kulturní úrovně českého katolicis-
mu, byl s Florianem zajedno. Za nacistické okupace
a v době komunistického režimu v Československu žil
Durych v izolaci, jeho díla nesměla být vydávána. Vyšlo mu
pouze několik novinových článků, které napsal pod pseu-
donymy. Zemřel v Praze.
Jaroslav Durych bývá označován za „disidenta 1. repu-
bliky“, protože se stavěl proti tehdejšímu antikatolicismu,
který byl jednou z hlavních politických doktrín
masarykovského Československa. Durych byl proto v us-
tavičných sporech s velkou částí tehdejších kulturních
i politických, vesměs levicových elit. Se svým otevřeným
katolicismem to neměl vůbec lehké, později se k němu
připojili další podobně smýšlející autoři, jako např.
Bohuslav Reynek, Jan Čep, Jan Zahradníček či Jakub Deml.
Velmi tvrdě např. kritizoval Karla Čapka, především
za jeho pacifismus. 
Jaroslav Durych se ve své literární tvorbě soustřeďuje
především na dobu pobělohorskou, tj. katolické baroko,
v jehož duchu chápe i svou koncepci české minulosti.
Zabýval se též sociální problematikou. Ve svém díle hledá
pevný řád, který nakonec nachází v náboženských
jistotách. Chudobu a bídu (která je u něj často ukazována
na ženských postavách) nechápal jako sociální problém,
ale jako Boží vyznamenání. Hlavní úlohu v jeho historic-
kém díle dle něj nenesou masy, ale spíše schopní jedinci.
Tímto názorem se stavěl proti marxistickému, tedy kolek-
tivistickému pojímání historie. Díky líčeným kontrastům
mezi dobrem a zlem a jejich popisu se o jeho díle hovoří
též jako o „barokním naturalismu“. K nejvýznamnější části
Durychovy tvorby jsou počítána historická témata, např.
Bloudění – trilogie z období třicetileté války, či Rekviem –
valdštejnská trilogie, která je tvořena třemi povídkami.
Jaroslav Durych žil v Příbrami v letech 1899-1906, tedy
pouhých 7 let. Jelikož se však jedná o léta jeho dospívání
a prvotní literární tvorby, zanechal v něm zdejší pobyt
nesmazatelný vliv. Již na gymnáziu byly jeho básnické
opusy plné barokního zanícení, obsahovaly mariánskou
tématiku i vyjadřovaly soucit s trpícím. Později
na příbramský kraj vzpomínal v Hadích květech (1924)
a Vzpomínkách z mládí (1928). 

Daniel Doležal

1. 10. 1772
byla uzavřena smlouva mezi
Příbramí a dobříšským
panstvím o pronájmu měst-
ských dolů na železnou rudu
v Brodě a Žežicích.

7. 10. 1902
se v Kladně narodil Josef
Pruner, příbramský malíř
a středoškolský učitel.

8. 10. 1522
král Ludvík daroval Zdeslavu
Vojířovi z Učedělic v Příbra-
mi poustku (opuštěný dům).

9. 10. 1842
byl volbou městské rady na
Březových Horách zvolen syn-
dikem (hlavním úředníkem)
Jan Lampl.

13. 10. 1792
byla dokončena tzv. regu-
lace příbramského magi-
strátu, kterou se změnila
dosavadní středověká správa
města na instituci se státním
dohledem.

14. 10. 1962
se v Příbrami konalo finále
přeborů silničních moto-
cyklových okruhů, nazva-
ných Hornická Příbram.

19. 10. 1912
se konala valná hromada
spolku učitelů Příbramská
Budeč. Hlavní náplní jednání
byly nízké platy učitelů
a hledání úspor.

22. 10. 2002
policejní jednotka podruhé
v tomto roce provedla razii
na příbramské radnici
a zabavila větší množství
dokumentů.

27. 10. 1882
se Městská rada na Březových
Horách usnesla zrušit nadaci
na památku 1000metrové
slavnosti, nadační jmění se
stalo příjmem rozpočtu obce.

27. 10. 1872
starosta Březových Hor Alois
Eška ze zdravotních důvodů
abdikoval.

Daniel Doležal

Ř Í J N O V É K A L E N D Á R I U M

I N F O R M A C E  Z  R A D N I C E
Konec houkání vlaků
Od 3. října 2012 přestanou na novém přechodu přes železniční trať
u Junior klubu v Příbrami houkat vlaky. V tento den bude uvedeno
do provozu nové zabezpečovací zařízení se závorami. „Problém
s houkáním vlaků u Junior klubu se objevil v okamžiku, kdy zde město
Příbram ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) v roce
2009 vybudovalo nový nezabezpečený přechod pro pěší a cyklisty.
V souladu s drážními předpisy tady od té doby museli strojvůdci
projíždějících vlaků používat výstražné zvukové znamení. A to se
samozřejmě nelíbilo obyvatelům domů v sousedství železniční trati,
pro které se stal zejména v nočních hodinách zvuk houkajícího vlaku
nesnesitelným,“ připomněl starosta MVDr. Josef Řihák.
Přitom než byl u Junior klubu vybudován nový bezpečný přechod
přes železniční trať, přecházeli v těchto místech zejména mladí lidé
a děti a bylo to zde velmi nebezpečné.
S cílem ukončit obtěžování občanů Příbrami hlukem z projíždějících
vlaků začalo vedení města Příbrami jednat s představiteli SŽDC. 
„Abychom podpořili výstavbu nového zabezpečovací zařízení se závorami
na přechodu u Junior klubu, schválilo příbramské městské zastupitelstvo
na veřejném zasedání konaném dne 11. července 2011 příspěvek města
Příbram ve výši 1,2 milionu korun. Vedle zmíněného příspěvku město
Příbram také prodalo SŽDC za symbolickou 1 korunu pozemek
pod rozvodnou skříní elektřiny,“ doplnil starosta. 

Dotace na zateplení škol
Město Příbram získalo dotace na program energetických úspor
v mateřských školách. Ušetří tak spoustu peněz. 
„V minulých letech jsme s pomocí dotací od Evropské unie a Státního
fondu životního prostředí (SFŽP) ČR opravili a zateplili fasády a vyměnili
okna na většině našich domů s pečovatelskou službou a základních škol.
Podobně budeme v příštím roce zateplovat většinu mateřských škol a Zák-
ladní uměleckou školu A. Dvořáka,“ informoval MVDr. Josef Řihák.
Město Příbram má na projekty realizace energetických úspor
ve školách již přislíbeny dotace, a to z Operačního programu Životní
prostředí, ve kterém jsou sdruženy prostředky od Evropské unie
a ze SFŽP ČR. 
Program „Realizace energetických úspor“ bude v příštím roce reali-
zován v těchto objektech: Mateřská škola Příbram VII, Jana Drdy 496,
Alternativní mateřská škola, Mateřská škola 28. října 55, Příbram VII,
Mateřská škola Klubíčko, Mateřská škola Perníková chaloupka, Základní
umělecká škola A. Dvořáka, Mateřská škola Školní, Příbram VII,
Mateřská škola Pohádka, Hradební 66, Příbram a Mateřská škola
Speciální, Hradební 67, Příbram. 
„Předmětem projektů je realizace energeticky úsporných opatření
dle doporučení energetického auditora. Opatření jsou zaměřena
na zlepšení tepelně technických vlastností objektů. Konkrétně se jedná
o zateplení obvodových stěnových konstrukcí, zateplení stropů a výměnu
otvorových výplní za nové. Celkové náklady na realizaci všech zmíněných
zateplovacích projektů činí přibližně 51,2 milionu korun. Z toho způsobilé
výdaje jsou asi 26,7 miliónů korun a nezpůsobilé výdaje asi 24,5 milionu
korun. Požadovaná dotace z Operačního programu životní prostředí činí
přibližně 18,9 milionu korun, vlastní zdroje města asi 32,3 milionu korun.
Úspory energií za 5 let při současných cenách budou po realizaci projektu
přibližně 6,3 milionu korun. Jedná se ale o ceny pouze projektované.
Z vlastní zkušenosti vím, že se nám ve výběrových řízeních na dodavatele
zakázek daří srazit cenu v průměru o jednu třetinu,“ připomněl příbram-
ský starosta Josef Řihák. 
Rodiče příbramských dětí také bude jistě zajímat, kdy se budou
projekty realizovat. Pokud vše půjde hladce, měla by se hlavní část
stavebních prací uskutečnit během letních prázdnin v roce 2013.

Půjčky z FOM
Zastupitelstvo města Příbrami schválilo na svém pravidelném jednání
v pondělí 17. září 2012 návrh výběrové Komise Rady města - FOM
na poskytnutí půjček z Fondu oprav a modernizace (FOM) bytového
fondu na území města Příbram v roce 2012 jednotlivým žadatelům
dle zápisu z II. výběrového řízení, které se konalo dne 20. srpna 2012.
Jedná se o poskytnutí půjček deseti žadatelům v celkovém objemu
854 909 korun.
V letošním 1. kole výběrového řízení na poskytování půjček z fondu
FOM bylo podáno celkem 14 žádostí o půjčky v souhrnném objemu
1 418 013 Kč. Majitelé domů a bytů žádali o peníze zejména
na výměnu oken, zateplení obvodového pláště, opravy balkonu,
výměny dveří, na obnovu a rekonstrukce vnitřních instalací, na rekon-
strukce koupelny a WC. Na podobné účely žádali majitelé domů a bytů
i ve druhém letošním kole výběrového řízení.
„V městském fondu FOM je přibližně deset milionů korun. Výběrová řízení
na půjčky ze zmíněného fondu uspořádáme i v příštím roce. Každému
majiteli nemovitosti v Příbrami, který uvažuje o rekonstrukci svého objektu
a letos si nestihl požádat o výhodnou půjčku od města, doporučuji, aby se
seznámil s možnostmi, jaké mu výhodná půjčka z fondu FOM od města
poskytuje. Myslím si, že za tak výhodných podmínek jako město staveb-
níkům peníze jen stěží někdo poskytne. Máme trvalý zájem o zlepšení
vzhledu našeho města a jeho životního prostředí. I z toho důvodu již šest-
náctým rokem poskytujeme všem vlastníkům obytných budov na území
města výhodné půjčky z Fondu oprav a modernizace bytového fondu
na území města Příbram,“ konstatoval starosta MVDr. Josef Řihák.  

Trhy zpět na náměstí TGM
Na náměstí T. G. Masaryka v Příbrami se po skončení rekonstrukce opět
vrátí oblíbené a hojně navštěvované trhy. Rada města Příbrami
na svém pravidelném jednání v pondělí 10. září 2012 vyslovila souhlas
s opětovným konáním trhů na náměstí T. G. Masaryka. 
„Po dobu rekonstrukce náměstí TGM se trhy konaly v areálu Hořejší Obory.
Rada města rozhodla, že trhy se vrátí na náměstí T. G. Masaryka, Příbram I,
a to nejbližší středu po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí,
po kterém bude náměstí TGM uvedeno do plného provozu,“ informoval
starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák.
Pokud vše půjde hladce, měly by se první obnovené trhy na náměstí
T. G. Masaryka konat na začátku října 2012. Detailní podmínky provozu
budou následně zapracovány do Provozního řádu tržiště. 
Trhy se budou konat v horní části náměstí TGM vždy ve středu
a v sobotu. Ve stáncích bude možné prodávat veškerý sortiment zboží
s výjimkou elektroniky a nově též ovoce a zeleniny. 
„Prodej ovoce a zeleniny ve stáncích bude rovněž ve středu a v sobotu
přemístěn na nedaleké Václavské náměstí,“ upozornil Josef Řihák.
V souvislosti se změnou dispozičního řešení náměstí budou prodejcům
vyčleněna na omezenou dobu místa k naložení a vyložení zboží
na parkovacích místech přilehlých k tržišti formou svislého dopravního
značení. Prodejci budou mít k dispozici 6 míst na parkovišti naproti
sídlu Městské policie Příbram, a to ve středu od 15 do 17 hodin, v sobotu
od 12 do 14 hodin. Na hlavním parkovišti uprostřed náměstí budou
mít ve stejném čase k dispozici 15 míst. „Trhy se budou konat ve středu
od 8 do 17 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Očekávám, že tak jako před
rekonstrukcí si i na tržiště na zrekonstruovaném náměstí najdou cestu
prodejci i nakupující,“ doplnil Josef Řihák.

Poplatky za ukládání odpadu
Jednání s místostarostou obce Dubno V. Chmelařem proběhlo

začátkem září. „Týkalo se problému, který společně řešíme již od otevření
nové skládky Bytíz. Tato skládka se nachází na katastrálním území obce
Dubno a města Příbram. Jednání je o poplatku za ukládání, tedy o jeho
rozdělení, v případě, že na skládku ukládá odpad jiný účastník. Inspirovali
jsme se obdobným vztahem mezi obcemi Chrást a Březnice, kde mají
dělení podle procentuálního rozložení (ne plochy, ale objemu). Návrh má
nyní obec Dubno k projednání v zastupitelstvu a pokud materiál projde,
bude předložen ještě příbramským zastupitelům,“ informoval místo-
starosta MUDr. Ivan Šedivý.

Krasohledění
I letošní ročník příbramské kulturní sezony byl zahájen předáváním
Krasohledu - ceny ve tvaru oka. I tentokrát cenu získala osobnost, která
do příbramské kulturní scény přinesla něco nového, zajímavého. 
Zahajovacím představením bylo volné pokračování hry Hrdý Budžes
Oněgin byl Rusák od autorky Ireny Douskové, která Krasohled převzala
z rukou místostarosty Ivana Šedivého. Hra se odehrává v 70. letech,
na která se autorka dívá očima studentky gymnázia. 
„Hra chytí za srdce každého, kdo má v živé paměti podivně šedivou dobu
husákovské normalizace. Jde o autobiografický příběh i tragickou
mozaiku doby. Hudba se prolíná s textem a kdo tuto dobu zažil, určitě se
vrátí ve vzpomínkách ke svým vlastním příběhům. Myslím, že má co říct
i mladým, a podle jejich reakce soudím, že i jim se toto dobové svědectví
líbilo,“ uvedl I. Šedivý. Představení v podání hereckého souboru Divadla
v Dlouhé bylo skutečně naprosto úžasné!
Doba normalizace byla letošním základním tématem celého cyklu
Krasohledění a podle slov místostarosty V. Černého rozhodně stála
za připomenutí. Závěr cyklu patřil koncertu skupiny Katapult.

Dvacetileté partnerství
Delegaci z partnerského holandského města Hoorn v čele se starostou
Onno van Veldhuizenem přijal na příbramské radnici místostarosta
MUDr. Ivan Šedivý. „Velmi otevřeně jsme mluvili o problémech obou měst.
Poté jsme odjeli předat dárek od našich hostů vybrané organizaci – Měst-
ským jeslím a rehabilitačnímu stacionáři. Ředitelka zařízení Mgr. Jitka
Šnypsová převzala dva šeky (každý na částku 250 eur) - jeden od města
Hoorn a jeden od tamní zahraniční komise. Hosté si prohlédli celé
zařízení a protože v Hoornu chtějí příští rok založit podobné zařízení,
při své další návštěvě v Příbrami se podrobněji seznámí se systémem a fungo-
váním jeslí a stacionáře tak, aby mohli využít našich zkušeností“.
Holandští hosté měli v rámci připraveného programu možnost si
v doprovodu radního Ing. Juraje Molnára prohlédnout Vojenský
výcvikový prostor Brdy. Mnozí z nich asi poprvé v životě sbírali i houby
a byli opravdu nadšeni. „Na Valdeku jim kuchaři z vlastnoručně
nasbíraných hub uvařili smaženici, kterou asi ochutnali také poprvé
v životě,“ doplnil J. Molnár. Připomněl i slavnostní zakončení této
návštěvy, které bylo v restauraci hotelu Belveder, kde hosté převzali
dárek od Příbramských – dřevěný vyřezávaný reliéf se znaky obou
měst. Reliéf vyrobili žáci Waldorfské školy.

Kanalizace v Orlově
V tomto měsíci proběhla jednání s Ministerstvem zemědělství ohledně
výše dotace na splaškovou kanalizaci Orlov – čistírna odpadních vod.
„Tento projekt je součástí bývalého programu Čistá Litavka. Práce
na kanalizaci budou zahájeny ještě v tomto roce. Dotace bude ve výši
65 % uznatelných nákladů. Jednání jsem dokončil a nyní již nic nebrání
zahájení prací,“ uvedl místostarosta Šedivý.

Investice do škol
Společně s uvolněným radním J. Molnárem navštívil místostarosta Ivan
Šedivý v minulém týdnu všechny příbramské školy a školky zřizované
městem Příbram. „Seznámili jsme se s jejich provozní situací a potřebami,
které bude nutné do těchto zařízení v příštím roce investovat. 
Jsem překvapen převážně velmi dobrou úrovní těchto zařízení, i když jsou
samozřejmě objekty, které bude třeba ještě zlepšit. Naše návštěva
souvisela i s chystanou přípravou rozpočtu, abychom si na vlastní oči
udělali obrázek o tom, kam bude nutné finanční prostředky směrovat.“
Jeho slova doplnil J. Molnár: „S řediteli jsme v krátkosti promluvili o tom,
co je právě v oblasti investic nejvíce tíží. Obecně se potřeby investic nejvíce
týkají zateplení některých škol, výměny oken a vyřešení hydroizolačních
vlastností budov. Na mnohých školách se nám tyto problémy podařilo
v letošním roce vyřešit, jinde nás to čeká.“

Nový odbor
Sloučením dvou odborů (odboru školství a odboru kultury, sportu a infor-
mačních služeb) vznikl od 1. července nový odbor s názvem odbor
školství, kultury, sportu a informačních služeb. „Nový odbor z počátku
řídil z pověření Mgr. Zapach. Ten k 31. 8. podal žádost o rozvázání pracov-
ního poměru a od 1. září nový odbor z pověření řídí Ing. V. Šťastná. Protože
někteří zastupitelé měli obavy o další fungování školství, tak je třeba říci,
že odbor funguje dobře. Pracuje zde 5 lidí. Mateřské školy má i nadále
na starosti Mgr. L. Rothová, základní školy a školní jídelny převzala
Mgr. V. Holá. Další věci týkající se právě školství mají v pracovní náplni
i další pracovnice odboru. Do budoucna předpokládám, že dojde
ke slučování dalších odborů a oddělení tak, abychom ušetřili finanční
prostředky,“ informoval uvolněný radní J. Molnár.

Zahájení školního roku
Místostarosta Václav Černý byl na zahájení školního roku na Základní
škole pod Svatou Horou, kde se tentokrát otevřely tři první třídy. Škola
má od září nového ředitele Mgr. Romana Behúna.

Úspory energie
Optimalizace zdrojů tepla a teplé užitkové vody ve Sportovních
zařízeních města pokračuje. „Základním požadavkem při hodnocení
nabídek firem zabývajících se touto problematikou je ověřená životnost,
náklady, návratnost finančních prostředků a samozřejmě možné úspory.
Všechny nabídky budou vyhodnoceny a předloženy Radě města,“ uvedl
V. Černý, který dále informoval, že ve hře je řada alternativních zdrojů.

Příbramské náměstí a Miloš Zeman
Místostarosta V. Černý informoval o svém setkání se současným
kandidátem na prezidenta Milošem Zemanem. 
„Bylo to neočekávané, ale o to srdečnější setkání. M. Zeman se zajímal
o kašnu na příbramském náměstí, zajímalo jej, kolik stála, a sám odhadl
její cenu na 20 – 22 milionů korun. Dílo, jejího architekta i stavitele
pochválil a řekl, že na svých cestách po republice navštívil mnoho měst
a Příbram má, podle jeho slov, jedno z nejkrásnějších náměstí.“
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AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Dějiny umění/Historie, Genealogie, 

Počítačové kurzy, Kurzy digitální fotografie,
Jazykové kurzy, Jóga, Poznávací vycházky

Akademie 3. Věku je programem celoživotního vzdělávání, který je zaměřen na neprofesní zájmové
vzdělávání dospělých občanů České republiky, zejména v seniorském věku. Výuka v rámci programu A3V
je organizována v akademickém roce po semestrech. Zájemci o studium A3V si mohou vybrat ucelené jed-
nosemestrální kurzy. Kurzy probíhají v budově VŠERS, Dlouhá 163, Příbram III. Přihlášky na adrese: VŠERS,
o. p. s., Dlouhá 8, Příbram, 261 01, Kontaktní údaje: telefon:  318 581 268, 724 757 615
Akademie třetího věku probíhá pod záštitou starosty města Příbram MVDr. Josefa Řiháka

Sokolík

Hornický Mikuláš 2012 
Nabídka pro veřejnost (rodiny s dětmi)

Akce pořádaná hornicko-historickým Spolkem
Prokop Příbram již od roku 1994 v atraktivním
prostředí bývalého rudného dolu Marie a v Marián-
ské dopravní štole v Příbrami VI – Březových Horách.
Termíny:
30. 11. 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

1. 12. 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:30, 12:00, 15:00,  
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00,19:30

2. 12. 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30,  12:00,  
12:30,13:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 

3. 12. 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 

4. 12. 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 

18:00, 18:30, 19:00,19:30
5. 12. 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,  

18:00, 18:30, 19:00,19:30
6. 12. 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 

18:30, 19:00,19:30
- skupinu tvoří max. 25 návštěvníků
Vstupné: ve všední dny s výjimkou 5. 12. 100,- Kč
za osobu.
Soboty, neděle a 5. 12.: 120,- Kč za osobu.
Předprodej vstupenek od 22. 10. 2012 
(pondělí 8 – 11, středa 8 – 11, čtvrtek 8 – 12, 13 – 17 h.)

Spolek Prokop Příbram
nádv. Msgre. Korejse 155, Příbram VI – Březové Hory

Tel: 734 135 755, 318 620 253
Email: spolekprokop@email.cz

Příbramské mažoretky mají novou mistryni Evropy!
Letošní prázdniny Příbramské mažoretky zakončily návštěvou francouzského města Mazamet, ve kterém se konalo
Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu. 

Jelikož se této soutěže zúčastňovaly
české mažoretky poprvé, neměly to
vůbec jednoduché. Musely evropským
týmům dokázat, že české mažoretky
patří mezi nejlepší v Evropě, což se jim
podařilo. Tím zlatým zástupcem
a průkopnicí se stala naše seniorská
sólistka Tereza Pourová, která se ve své
kategorii stala mistryní Evropy a také
jediným zástupcem České republiky,
který přivezl nejcennější kov! Jsme
proto velmi pyšní, že se Příbram může
chlubit tímto prestižním titulem. 
Toto vítězství samozřejmě nebylo jedi-
ným úspěchem, kterého Příbramské
mažoretky dosáhly. 
Skupina kadetek s náčiním pom-pom
vybojovala v těžké konkurenci krásné
9. místo, a patří tak mezi TOP 10 nejlep-
ších mažoretkových skupin s třásněmi.
Tímto děkujeme děvčatům za úžasné

výkony a samozřejmě všem rodičům za trpělivost a podporu. Velké poděkování také patří všem sponzorům, díky
kterým se mohla děvčata ME zúčastnit. Nyní čeká mažoretky nový soutěžní rok a s ním samozřejmě spousta práce
a dřiny. Přejeme hodně štěstí! 

Rodiče Příbramských mažoretek 

O prvním říjnovém víkendu začíná nová mistrov-
ská sezona futsalu, ve které bude mít Příbram
zastoupení ve dvou týmech. Legie se zúčastní
třetí nejvyšší soutěže (Divize A) a HFK bude
hrát o stupeň níže (Středočeský přebor). 
Oba týmy budou hrát své domácí zápasy nově
ve sportovní hale Aquaparku, budou tedy svým
fanouškům opět o něco blíže, než když hrály
v tělocvičně ZŠ Březové Hory.

Rozpis domácích zápasů: Legie Příbram
7. 10. 18.00 h.     MCE Slaný

20. 10. 20.00 h.     Teplice B
3. 11. 20.00 h.    Relax Ústí

10. 11.      20.00 h.    Hrasl Slaný
24. 11.      20.00 h.    Combix Ústí

8. 12.       20.00 h.     Třebusice

HFK Příbram (hfkpribram.cz)
13. 10. 20.45 h.    MBV M. Boleslav
27. 10. 20.45 h.    SKP Kolín
17. 11. 20.45 h.    TJ Bystřice

1. 12. 20.45 h.    Ol. Mělník B
15. 12.        20.45 h.    Celtic Kladno

Futsal premiérově v hale Aquaparku

DANONE NATIONS CUP
Ve dnech 6. – 10. 9. 2012 jsme prožili 5 dnů plných fotbalových i jiných zážitků. Ve Varšavě
se konal Danone Nations Cup 2012.
Parta 14 kluků a dvou trenérů fotbalového oddílu 1.FK Příbram ročník 2000 úspěšně
reprezentovala Českou republiku na světovém finále (neoficiální mistrovství světa klubů)
Danone Nations Cup. Většina těchto kluků chodí do sportovních tříd Základní školy
Březové Hory. V konkurenci 37 států všech kontinentů jsme bojovali o světový titul.
Čtvrtek: Po hodinovém letu z Prahy jsme přistáli na letišti ve Varšavě, kde se nás ujali
pořadatelé. Po bezproblémovém ubytování na kolejích zdejší univerzity jsme absolvovali
slavnostní zahájení turnaje. Večer se na jednom z pokojů konala bojová porada před
skupinovými boji. Tato utkání byla klíčem k úspěchu. Z pětičlenné skupiny totiž postupo-
valy jen první dva týmy do bojů o 1. až 16. místo.
Pátek: První zápas, velká nervozita, kvalitní soupeř, laciný první gól, to vše v kombinaci
a debakl 0:3 s Japonskem. ČR – Bulharsko, to byl zápas o něčem jiném. Nejlepší náš výkon
na turnaji. Zápas jsme opanovali a z pěti jasných šancí jsme proměnili pouze dvě.
Výsledek 2:0 byl pro Bulhary milosrdný. ČR – Maroko, klíčový zápas pro naše postupové
šance. Africký soupeř měl vysokou kvalitu a po vyrovnaném průběhu, téměř bez šancí,
skončilo utkání bez branek. Poslední zápas ve skupině, nás i soupeře výhra posouvala
na vysněné druhé místo za suverénní Japonce. Uruguay jsme zpočátku jasně přehrávali,
ale před brankou soupeře jsme příliš nebezpeční nebyli. Asi v 8 minutě, vstřelil Vojta
Ptáček rozhodující a postupovou branku. Nervozita byla až do konce, kdy nás podržel
brankář po dvou tečovaných střelách soupeře. Postup byl náš a velká radost byla na klucích
vidět.
Sobota: Osmifinálový zápas s Mexikem nás čekal až v 11.00, takže se kluci dostatečně
vyspali a odhodlaně jsme odjeli na tento důležitý zápas. Mexiko, vítěz skupiny E, bylo
vynikající. Kluci se soupeřem drželi vyrovnanou partii a soupeře pustili pouze do jedné
šance po rohovém kopu. Po výsledku 0:0 musely rozhodnout penalty. Výhra 3:2 nás kata-
pultovala mezi nejlepších 8 týmů turnaje. Čtvrtfinále, Švýcarsko reprezentoval FC Curych.
Utkání začalo naším tlakem, soupeře jsme mačkali. Neproměnili jsme jasnou šanci. Spousta
dalších náznaků šancí, kdy nám chyběl krok, zůstala nevyužita. Postupně soupeř hru
vyrovnal a po naší chybě a pěkné individuální akci vstřelil gól. Na tuto branku dokážeme
reagovat a po standardní situaci „Mára“ Šíma střílí vyrovnávací gól. Výsledek se už nemění
a jde se znovu na penalty. Tentokrát prohráváme a o medaile si nezahrajeme, obrovská
škoda, přes Švýcary se dalo přejít. Zklamání doznívalo i v dalším zápase s Italy. Prvních 10
minut bezkrevný výkon, soupeř toho využil a vstřelil jednu branku. Ve druhé desetiminu-
tovce jsme se zlepšili, ale neproměnili jsme dvě jasné šance. Díky tomuto výsledku nás
v neděli na polském národním stadionu čekali Španělé v souboji o 7. - 8. místo.
Neděle: Polský národní stadion
V 11.00 odjíždíme z kolejí na národní stadion, čeká nás zde 40 000 diváků. Atmosféra
nahánějící husí kůži, paráda, nemám slov. Španělé, mistři světa, krásné vyvrcholení turnaje.
Hned ve třetí minutě se ujímáme vedení gólem Janoty. Další průběh utkání je velmi
vyrovnaný, jen Španělé po krásné střele trefují břevno. Výsledek 1:0 se už nemění a kluci
se radují ze sedmého místa. Večer se koná závěrečná dětská párty a kluci se do postelí
dostávají až kolem půlnoci.
Pondělí: Prohlídkou Varšavy se loučíme s turnajem. Odvážíme si spoustu nezapome-
nutelných zážitků, na které budeme dlouho vzpomínat. Kolem 18.00 odlétáme do Prahy,
kde nám rodiče připravují krásné přivítání.
Hodnocení: Mezi 37 státy světa jsme se určitě neztratili a Českou republiku jsme výborně
reprezentovali. Škoda jen čtvrtfinálové penaltové prohry, k medailím jsme měli hodně
blízko. Tento turnaj je snem každého malého fotbalisty, zahrát si proti Mexiku, Japonsku,
Maroku, Brazílii, to se mu jen tak nepodaří. Zážitky se nedají za nic vyměnit a v Polsku jsme
jich prožili mnoho. Účastnil jsem se mnoha dětských turnajů, ale tento je jiná kategorie,
organizace, atmosféra, soupeři a lidé okolo, jedno slovo: SUPER. Danone Cupu přeji, ať se
koná ještě spoustu let za účasti České republiky. Dalším českým účastníkům přeji: Užijte si
turnaj a važte si toho, že můžete reprezentovat ČR.
Pořadí:
1. Jižní Korea, 2. Japonsko, 3. Švýcarsko, 4. Argentina, 5. Itálie, 6. Brazílie, 7. Česká republika,
8. Španělsko, 9. Chile, 10. Rakousko, 11. Mexiko, 12. Kanada, 13. Senegal, 14. Čína,
15. Portugalsko, 16. USA, 17. Polsko, 18. Irsko, 19. Maroko, 20. Turecko, 21. Saudská Arábie,
22. Jižní Afrika, 23. Indonésie, 24. Tunisko, 25. Německo, 26. Anglie, 27. Belgie,
28. Bělorusko, 29. Francie, 30. Bulharsko, 31. Rusko, 32. Haiti, 33. Nizozemí, 34. Rumunsko,
35. Uruguay, 36. Alžírsko, 37. Ukrajina.

Josef Strejc

Bruslařský klub Příbram pořádá kurzy bruslení pro děti od 4 let.
Kurzy probíhají v pondělí a ve středu od 16,45 do 17,30 hodin. Součástí kurzů je
i nábor do oddílu krasobruslení. Kontakt: 777 176 555, 608 738 734.

PROJEKT COMENIUS-REGIO
V letošním roce se OA a VOŠ Příbram podařilo zapojit do několika
projektů financovaných z programů EU. Jedním z těchto
programů je i Comenius – Regio - Partnerství. 
O tento projekt zažádalo město Příbram, jako partneři se do něj
zapojila Základní škola 28. října Příbram, Okresní hospodářská

komora Příbram a Obchodní akademie Příbram. Celý titul projektu zní Sociálně-ekonomická proměna struk-
turálně slabých regionů jako šance na lepší budoucnost – propojení systému vzdělávání a zaměstnávání.
Proč zrovna tento projekt? Oba zapojené regiony - Rheinland-Pfalz a Příbramsko – se musí vyrovnat s rostoucí
nezaměstnaností a problematikou uplatnění absolventů škol na trhu práce. A tomuto tématu se bude náš
projekt věnovat. Je založen na třech pilířích:
a) Přibližně 150 praktikantů, kteří každý rok vykonávají odbornou praxi v podnicích, provede dotazníkové šetření
v regionálních firmách. Výstupem tohoto šetření bude „praktikantská burza“ – databáze firem s údaji o tom, jaké
praktikanty přijímají, jaké na ně mají požadavky, případně jaké znalosti praktikantům chybí. To usnadní i mezi-
národní výměnu praktikantů mezi oběma regiony. Na základě výsledků šetření bude také možno navrhnout
budoucí strategie pro politiku a regionální rozvoj.
b) Bude sestaveno portfolio vzdělávacích programů poskytovaných středními školami Příbramska se základními
informacemi o jednotlivých oborech a školách. Toto portfolio bude k dispozici všem základním školám, žákům
i jejich rodičům. Současně poskytne podklady městu Příbram pro aktualizace konceptu školství.
c) Díky vyhledávání v archivu a zjištění aktuálního stavu hospodářského vývoje obou regionů bude vytvořena
sada výukových materiálů, které se vztahují k problematice zaměstnanosti v našem regionu (typický průmysl,
zemědělství, profese apod.). Cíle, metody a produkty jsou přenosné i na další školy v regionu.
Z vyhodnocení závěrů a výměny zkušeností budou profitovat oba regiony, jelikož získají informace o aktuálních
problémech a přijatých opatřeních, popřípadě o požadavcích firem do dalších let. Studenti si rozšíří znalosti
o minulosti a budoucnosti pracovních příležitostí, prohloubí se jejich spjatost s regionem a výuka ve školách se
více přiblíží praxi.
První pracovní setkání se uskuteční v partnerském městě Idar–Obersteinu ve dnech 10. až 13. října 2012. 
Projekt bude probíhat dva roky. Očekáváme, že po splnění všech úkolů se prohloubí spolupráce mezi místními
základními a středními školami, ale návazně i mezi podniky a firmami, v neposlední řadě i mezi městy Idar-
Oberstein a Příbram.

Mgr. Iva Čápová, OA a VOŠ Příbram

 
 VEZMI SVÉHO CAPARTÍKA A PŘIJĎ K NÁM  

 DO  SOKOLÍK A 

  
 
           !!! ZAČÍNÁME 10. ZÁŘÍ 2012 !!! 
 
Po – Pá   8.30 – 12.00 hodin cena: 80 Kč/1 dítě/dopoledne (odpoledne) 
  100 Kč/2 děti/dopoledne (odpoledne) 
                                                    permanentka 700 Kč/10+1 vstup/do června 2013 

 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 10.00 - 11.00 hodin: 

 Po   Sokolátka – zpívání, cvičení a divadélko  pro děti od 12 - 18 měsíců 
 Út   Sokolátka – zpívání, cvičení a divadélko  pro děti od 12 - 18 měsíců 
 St    Divadlo, tanečky, cvičení i tvoření 
 Čt    Cvičení a hrátky pro miminka od 6 měsíců - od  9.00  hodin 
 Pá    Hudební a pohybové hrátky  
(program se uskuteční při účasti minimálně 5 dětí) informace: 732 922 166 
 

odpolední program 
Sokolík 

Po  15.00 – 18.OO h  herna pro děti 
            od 16.00 h cvičení a hrátky pro miminka od 6 měsíců   
Čmelky – všestranné cvičení pro děvčátka 4 – 6 let s Šárkou a Renatou 

Út  15.00 – 16.00; 16.00 - 17.00 h 
Čt   15.00 - 16.00; 16.00 - 17.00 h informace : 318 632 806, 602 296 513 

Junior aerobik s Lenkou Kocourkovou (profi instruktor) 
Út    17.00 – 18.00 h 
Čt    17.00 – 18.00 h   informace : 606 237 766 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sokolovna SOKOLA Příbram    (s kočárky vstup ze dvora sokolovny) 
    Generála Tesaříka 162 
                 261 01  Příbram I                    www.sokolpribram.cz 



MĚSTO PŘÍBRAM

OZNÁMENÍ
O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

 Starosta města Příbrami podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

OZNAMUJE
1. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se uskuteční:

v pátek dne 12. října 2012 od 14.00 do 22.00 hod. a
v sobotu dne 13. října 2012 od 8.00 do 14.00 hod.

2. Místem konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje:
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 1
je volební místnost: OBCHODNÍ AKADEMIE a VOŠ – PŘÍBRAM I, NA PŘÍKOPECH 104
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM I – čp.: 1 až 14, 19, 21, 22, 66 až 85, 87, 89 až 115, 117 až 130, 132 až 136, 139 až 146, 152
až 157, 159, 162, 179, 182, 187, 189, 190, 196 až 200, 252 až 254, 256, 257, 331, 338, 343 až 347,
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. – Příbram I, U Nemocnice 84
PŘÍBRAM IV – čp.: 23, 26 až 30, 143
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 2
je volební místnost: OBCHODNÍ AKADEMIE a VOŠ – PŘÍBRAM I, NA PŘÍKOPECH 104
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM I – čp.: 20, 27 až 65, 160, 161, 163 až 178, 180, 181, 183 až 185, 191 až 195, 201 až 203,
205 až 251, 253, 255, 258 až 265, 268 až 274, 277 až 312, 314 až 322, 326 až 330, 332 až 337, 339, 340
PŘÍBRAM IV – čp.: 12, 14 až 16, 20, 21, 145, 146, 153, 154, 171 až 175
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 3
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM II, JIRÁSKOVY SADY 273 (býv. 4. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM II – čp.: 1 až 5, 7 až 56, 58 až 199, 202 až 213, 215 až 221, 223 až 234, 240, 243, 244, 261 až
280, 282 až 289, 300 až 304, 320 až 325, 327 až 329, 346, 351 až 398, 422 až 424, 681, 682, 695, 703
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 4
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU – BALBÍNOVA 328, PŘÍBRAM II (býv. 1. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM II – čp.: 57, 235 až 239, 241, 242, 245 až 260, 281, 290 až 299, 305 až 319, 326, 330 až
345, 347 až 350, 399 až 405, 407 až 415, 417 až 421, 425 až 616, 618 až 664, 666, 667, 670 až 672,
674 až 680, 683 až 688, 690 až 694, 696, 698 až 700, 702, 704
PŘÍBRAM II – evidenční číslo: 1
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 5
je volební místnost: PŘÍBRAM III, DLOUHÁ 163 (býv. 2. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM III – čp.: 124 až 130, 144, 148, 151, 161, 162, 164 až 166, 168, 170 až 200, 203 až 208, 210, 211,
214, 226 až 228, 230 až 236, 238 až 248, 253, 255, 257 až 261, 263 až 265, 268 až 270, 272, 274 až 286,
288, 290 až 293, 307, 308, 311 až 316, 329 až 339, 341 až 350, 352 až 357, 378, 381 až 383, 399 až 412,
414, 415, 419 až 424, 426 až 461, 463 až 481, 483 až 536, 539 až 543, 545 až 549, 556, 558, 560, 561, 562
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 6
je volební místnost: PŘÍBRAM III, DLOUHÁ 163 (býv. 2. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM III – čp.: 8, 64, 70 až 74, 80 až 85, 90 až 112, 131 až 134, 136, 138, 139, 163, 166, 167, 209,
212, 215 až 219, 221 až 225, 237, 249 až 252, 256, 262, 266, 267, 271, 273, 289, 294 až 306, 309,
310, 317, 318 až 328, 340, 351, 358 až 377, 379, 380, 384 až 398, 413, 415 až 417, 550 až 555, 559
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 7
je volební místnost: PŘÍBRAM III, DLOUHÁ 163 (býv. 2. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM I – čp.: 15 až 18
PŘÍBRAM III – čp.: 135, 140 až 143, 145 až 147, 149, 150, 152, 153, 156 až 158
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 8
je volební místnost: Q-KLUB – PŘÍBRAM III, BŘEZNICKÁ 135
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM III – čp.: 113 až 123
PŘÍBRAM IV – čp.: 22, 24, 33 až 45, 47 až 95, 97 až 117, 120 až 122, 124 až 129, 132, 133, 135 až
142, 144, 151, 152, 155 až 158, 160, 177, 228 až 235, 355, 388, 390, 395
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 9
je volební místnost: DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE – PŘÍBRAM IV, POD ŠACHTAMI 294
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM IV – čp.: 1 až 6, 19, 118, 134, 148, 149, 159, 161 až 170, 178 až 189, 191 až 227, 236 až
354, 356 až 373, 377 až 389, 393, 394, 396, 397
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 10
je volební místnost: HASIČSKÁ ZBROJNICE ČERVENÁ – PŘÍBRAM V – ZDABOŘ
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM V – ZDABOŘ – čp.: 32 až 40, 58 až 60, 65, 72 až 115, 117, 121 až 128, 133 až 135, 137
až 148, 170 až 174, 185, 186, 191, 195, 196, 214, 217, 224, 225, 229, 342 až 362, 368 až 377, 384
až 388, 396 až 398, 400 až 407, 431 až 434, 436 až 440, 443 až 445, 465 až 475, 477 až 480, 482,
483, 485, 489 až 491, 503 až 516, 518, 520, 547, 566, 567, 571 až 580, 584, 586, 589, 593 až 595,
602, 611 až 613, 616 až 619, 634 až 636, 648, 650
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 11
je volební místnost: PŘÍBRAM VII, ŽEŽICKÁ 193 (býv. 8. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM V – ZDABOŘ – čp.: 263, 265 až 268, 270, 274 až 295
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 12
je volební místnost: PŘÍBRAM VII, ŽEŽICKÁ 193 (býv. 8. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM V – ZDABOŘ – čp.: 226, 227, 296 až 309, 390 až 393, 647
PŘÍBRAM VI – BŘEZOVÉ HORY – čp.: 644, 645, 646
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 13
je volební místnost: HASIČSKÁ ZBROJNICE ZAVRŽICE
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ZAVRŽICE – čp.: 2 až 18, 20 až 22, 30, 33, 34, 36, 37
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 14
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM – BŘEZOVÉ HORY, PŘÍBRAM VI – BŘEZOVÉ HORY,
NÁMĚSTÍ J. A. ALISE 1 (býv. 3. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VI – BŘEZOVÉ HORY – čp.: 1, 3 až 5, 7 až 9, 12 až 14, 16, 18,19,21 až 26, 28, 29, 31, 33 až
42, 44 až 46, 48 až 84, 86, 87, 89 až 123, 126 až 139, 141 až 270, 274 až 294, 296, 297, 299 až 340,
342 až 424, 426, 427, 429 až 435, 437 až 514, 518, 520 až 549, 551 až 566, 570, 573, 574, 576, 582,
585 až 593, 596 až 598, 600 až 616, 618, 619, 621 až 625, 628 až 635, 640, 641, 647, 648, 650, 652
LAZEC – čp.: 23 až 26, 31 až 33, 35, 39, 40
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 15
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VII, 28. ŘÍJNA 1 (býv. 5. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII – čp.: 83 až 86, 88 až 101, 147 až 153, 205, 206, 208, 209, 214 až 233
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 16
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VII, 28. ŘÍJNA 1 (býv. 5. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII – čp.: 75 až 82, 102 až 113, 182 až 187, 253, 338, 440 až 451, 454 až 462, 530
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 17
je volební místnost: GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM VII, LEGIONÁŘŮ 402
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII – čp.: 3 až 5, 12, 13, 170 až 173, 400 až 439, 523, 531
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 18
je volební místnost: GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM VII, LEGIONÁŘŮ 402
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII – čp.: 6 až 11, 28 až 55, 379 až 399

Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 19
je volební místnost: GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM VII, LEGIONÁŘŮ 402
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII – čp.: 340 až 378
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 20
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VII, 28. ŘÍJNA 1 (býv. 5. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII – čp.: 1, 2, 14 až 27, 56 až 58, 67 až 74, 174 až 179, 452, 453
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 21
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VII, 28. ŘÍJNA 1 (býv. 5. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII – čp.: 59 až 66, 301 až 324
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 22
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VII, BRATŘÍ ČAPKŮ 279 (býv. 6. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII – čp.: 235, 243 až 252, 254, 260, 269 až 271, 279 až 300
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 23
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VII, BRATŘÍ ČAPKŮ 279 (býv. 6. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII – čp.: 236 až 242, 255 až 259, 263 až 268, 272 až 278, 325 až 337, 524, 525
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 24
je volební místnost: PŘÍBRAM VII, ŽEŽICKÁ 193 (býv. 8. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII – čp.: 193, 486 až 500, 528, 529
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 25
je volební místnost: PŘÍBRAM VII, ŽEŽICKÁ 193 (býv. 8. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII – čp.: 180, 188 až 192, 207, 261, 262, 465 až 470, 501 až 522, 526
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 26
je volební místnost: PŘÍBRAM VII, ŽEŽICKÁ 193 (býv. 8. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘIBRAM VII – čp.: 134 až 137, 159 až 169, 181, 463, 464, 471 až 485
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 27
je volební místnost: PŘÍBRAM VII, ŽEŽICKÁ 193 (býv. 8. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VII – čp.: 87, 114 až 133, 138 až 146, 154 až 158, 194 až 204, 210 až 213, 339,
Oblastní nemocnice Příbram, a.s. – Příbram V – Zdaboř, Podbrdská 269
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 28
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VIII, ŠKOLNÍ 75 (býv. 7. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VIII – čp.: 30 až 40, 70 až 86, 124, 125
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 29
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VIII, ŠKOLNÍ 75 (býv. 7. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VIII – čp.: 51, 64 až 69, 107 až 109, 126 až 131, 135 až 148
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 30
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VII, BRATŘÍ ČAPKŮ 279 (býv. 6. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VIII – čp.: 52 až 63,110 až 117
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 31
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PŘÍBRAM VIII, ŠKOLNÍ 75 (býv. 7. ZŠ)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VIII – čp.: 87 až 92, 98, 99, 118 až 123
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 32
je volební místnost: DŮM PEČOVATELSKÉ SLUŽBY (DPS) - PŘÍBRAM VIII, BRODSKÁ 100
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM VIII – čp.: 93 až 97, 100 až 106, 132, 133
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 33
je volební místnost: 1. SčV, a.s. (býv. AQUA), PŘÍBRAM IX, NOVOHOSPODSKÁ 93
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM IX – čp.: 1, 6, 19 až 37, 39, 40, 42 až 46, 48, 52, 57 až 60, 63, 65 až 67, 71 až 75, 80 až 98,
100, 103, 105 až 158
BYTÍZ – čp.: 101 až 114
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 34
je volební místnost: RESTAURACE ŽEŽICE
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ŽEŽICE – čp.: 1 až 17,19 až 92, 94, 97 až 114, 116, 118, 119,121 až 133,137, 138, 142 až 146, 148 až
158, 159,160, 164 až 180, 182 až 189, 191, 192, 194 až 196, 198 až 200, 202, 203
Žežice – evidenční číslo: 4
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 35
je volební místnost: BROD – KLUBOVNA TJ
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
BROD – čp.: 1 až 46
BROD – evidenční číslo: 1
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 36
je volební místnost: JERUSALÉM - BÝVALÁ KLUBOVNA MLÁDEŽE
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
JERUSALÉM – čp.: 1 až 37, 39, 41, 43
JESENICE – čp.: 1 až 7, 9 až 20
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 37
je volební místnost: LAZEC čp. 73 – SPORTOVNÍ KLUBOVNA
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
KOZIČÍN – čp.: 1 až 24, 27 až 58, 60 až 78
LAZEC – čp.: 1 až 22, 27 až 30, 34, 36, 38, 41 až 72, 74
LAZEC – evidenční číslo: 1
KOZIČÍN – evidenční číslo: 14
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 38
je volební místnost: HASIČSKÁ ZBROJNICE ORLOV
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ORLOV – čp.: 1 až 13, 15 až 61, 63, 64, 66 až 68, 71 až 76, 78 až 107
Ve VOLEBNÍM OKRSKU ČÍSLO 39
je volební místnost: PŘÍBRAM V – ZDABOŘ, POŠTOVNÍ 4 (býv. Úřad práce)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
PŘÍBRAM V – ZDABOŘ - čp.: 5, 29, 30, 31, 41 až 46, 48 až 57, 62 až 64, 66 až 71, 116, 118 až 120,
129 až 132, 136, 149, 150, 152 až 169, 175 až 184, 188 až 190, 194, 197 až 207, 209 až 213, 215,
216, 218 až 223, 230 až 237, 239 až 262, 264, 271 až 273, 310 až 341, 497, 500, 526, 531 až 542,
546, 548 až 564, 568, 569, 581, 582, 585, 605, 606, 608 až 610, 621 až 632, 640

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky.
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost
voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen
uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

7. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, městský úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

V Příbrami dne 14. 9. 2012 MVDr. Josef Řihák v. r.
starosta



Vážení čtenáři Kahanu,
v říjnovém vydání Kahanu Vám
opět představíme akce a činnost
Okresní hospodářské komory na nej-

bližší období. 
Na 26. září 2012 připravujeme dokonce dva semináře. Prvním z nich je
konzultační seminář s daňovým poradcem Ing. Dvořákem „Nemovitosti
v účetnictví a daních”. 

Lektor seznámí účastníky semináře s problematikou nemovitostí z obecně právního pohledu
a procvičí daňové nakládání s nemovitostmi z pohledu jednotlivých daní i účetnictví. 
Druhý seminář pořádáme s partnerem - firmou Centrum integrovaných služeb, s. r. o., a jedná
se o téma „Praktická škola dezinfekce.“ Seminář proběhne v zasedací místnosti České
spořitelny a lektorem bude Ing. Pavel Táborský, vedoucí divize Healtcare ECOLAB Hygiene.
Účastníci se dozvědí vše o komplexním řešení hygieny ve vaší profesi, provozovně či domác-
nosti. Velký zájem jsme zaznamenali zejména ze strany mateřských škol.
V této době již připravujeme na zimu 2013 pravidelné semináře, jako je konzultační seminář
k Intrastatu, k nemocenskému pojištění, uplatňování DPH, daní z příjmů a pracovnímu právu.
Konkrétní semináře budou včas zveřejněny na našich webových stránkách.  
Na 9. listopad 2012 je naplánován termín 9. kuželkového turnaje pro členy příbramské
hospodářské komory v Kovohutích Příbram. 
Až do konce roku 2012 můžete hlasovat pro své oblíbené firmy v 2. ročníku internetové
ankety „TOP FIRMA PŘÍBRAMSKO 2012.“ Tato anketa probíhá na webových stránkách
www.topfirmapribramsko.cz. 
Okresní hospodářská komora v Příbrami přijala partnerství v programu celoživotního učení
COMENIUS – REGIO – PARTNERSTVÍ, jehož předkladatelem je město Příbram a dalšími
partnerskými organizacemi jsou Obchodní akademie a VOŠ a ZŠ 28. října Příbram. Název
projektu je „Ekonomicko – sociální změny ve strukturálně slabších regionech jako šance
pro budoucnost – propojení systému vzdělávání a zaměstnání“. Úlohou naší organizace
v projektu je zprostředkování kontaktů na firmy a podniky regionu, informace o firmách
a jejich požadavcích na absolventy a ochotě přijímat nové zaměstnance a praktikanty
a prověření přenosu inovací do praxe. Projekt je realizován s německými partnery z Idar –
Oberstein a bude probíhat po dobu dvou let. V říjnu se chystají první kontaktní schůzky
českých partnerů v Německu a naopak.
Z Úřadu práce jsme dostali informaci o novém projektu pro zaměstnavatele s názvem
„Vzdělávejte se pro stabilitu“. Cílem projektu je podpořit udržení pracovních míst u těch
zaměstnavatelů, kteří se v souvislosti s negativním vývojem ekonomiky v ČR nacházejí
v přechodně obtížné hospodářské situaci a dočasně nejsou schopni svým zaměstnancům
přidělovat práci ve sjednaném rozsahu. Zaměstnavatelům bude umožněno, aby pro své
zaměstnance v době, kdy jim nejsou schopni přidělit práci, realizovali odborný rozvoj. Tím
dojde kromě udržení pracovních míst k naplnění druhého, neméně podstatného cíle
projektu – zvýšení kvalifikace zapojených zaměstnanců a posílení jejich zaměstnatelnosti.
Po prázdninách se sešlo představenstvo OHK Příbram tentokrát ve firmě POGRR, s. r. o., které
schválilo pět nových členů. 
AUTOMETAL, spol. s r.o. – výroba výfukových komponentů pro automobilový průmysl,
prodej automobilových součástek
FORNAXA-TĚSNĚNÍ, spol. s r.o. – výroba těsnění na míru dle potřeb zákazníka, prodej
těsnících materiálů 
CHMELA PETR – majetkové poradenství
UNGERMANOVÁ SVĚTLANA – pronájem nemovitosti
CENTRUM INTEGROVANÝCH SLUŽEB, spol. s r. o. – facitily služby (údržba a péče o budovy),
výroba reklamních panelů, hygienické a čistící systémy, bezpečnostní vybavení
Pěkné prožití říjnových dnů 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

Závěrečný festivalový koncert v bavorském 
Bodenmaisu
V pátek 21. září 2012 byl koncertem ve 20 hodin
v Bodenmaisu zakončen Česko-německý festival
varhanní hudby 2012. Koncert se konal v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Bodenmaisu,
bavorském městě, 25 km za Železnou Rudou,
v podání Svatohorského chrámového sboru. 
Sbor přednesl skladby doprovázené varhanami
a rovněž účinkoval při mši svaté, která předcházela
koncertu. Závěrečný koncert v Bodenmaisu byl
sedmým koncertem konaným v rámci festivalu.
Předcházely mu koncerty v Praze, na Svaté Hoře,
v bavorském Kollnburgu a Lam.
Festival probíhal pod záštitou předního českého
varhaníka Jaroslava Tůmy, který v rámci festivalu
rovněž koncertoval, a to na Svaté Hoře v neděli
17. června 2012.
Česko-německý festival varhanní hudby 2012
pořádá občanské sdružení za podpory Česko-
německého fondu budoucnosti, Ministerstva kultury
ČR, města Příbram, Římskokatolické farnosti
Příbram - Svatá Hora, Pražské provincie redemp-
toristů, Sacromontany, s. r. o., Římskokatolické farnosti
Kollnburg a Římskokatolické farnosti Bodenmais. 
Více informací o festivalu najdete na internetových
stránkách www.svata-hora.cz.
Francouzská a německá monumentalita
Ve čtvrtek 11. října 2012 od 19.00 hodin proběhne
v kostele sv. Jakuba na náměstí TGM v Příbrami
2. koncert z cyklu koncertů „Desetkrát varhany

pokaždé jinak“. Zazní skladby z období romantismu
pro varhany a trombón v podání Pavla Šmolíka
a Pavla Novotného. Varhanní hudba je oproti sklad-
bám pro jiné hudební nástroje 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 nástroje – 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 skladeb,
vzniklých pro provedení v katedrálách, přímo vybízí.
Dušičková mše
O památce Všech věrných zemřelých 2. listopadu
na mši svaté v 17 hodin zazní v basilice na Svaté
Hoře Pohřební responsoria a III. ordinarium svato-
horského redemptoristy a regenschoriho pátera
Karla Břízy v podání Svatohorského chrámového
sboru. Přijďte spolu s námi uctít památku našich
blízkých zemřelých.
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 srpnu a září

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, A. S.
Oblastní nemocnice Příbram
přemístí od 1. října 2012
zubní pohotovost.
Dosud byla zubní poho-
tovost umístěna v přízemí
2. polikliniky v Příbrami VII.
Od 1. října bude toto pra-
coviště poskytovat zubní
péči akutním pacientům
v areálu II. na Zdaboři,

budova H (naproti hlavnímu vjezdu do areálu),
1. patro. 
Ordinační hodiny pohotovosti zůstávají stejné,
tedy soboty, neděle, státní svátky od 8:00
do 14:00 hodin.
Nový telefonní kontakt (v době ordinačních
hodin): 318 654 705
Přemístěním pohotovosti získají pacienti
s akutním zubním problémem příjemné
prostory zubního oddělení nemocnice, které
bylo nově vybaveno a zprovozněno na začátku
roku 2010.

Ještě o státním svátku 28. září a víkendu
29. a 30. září bude pohotovost v provozu na 2. poli-
klinice. Od víkendu 6. a 7. října bude tato
pohotovost v provozu již na novém místě.

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

Farmářské trhy na Dvořákově nábřeží
Zveme opět všechny občany do areálu Hořejší Obory, Příbram I, a to na sobotu
20. října 2012, kdy se uskuteční již tradiční Farmářský trh. V době od 8 do 12
hodin si můžete zakoupit spoustu dobrot v podobě čerstvého ovoce a zeleniny,
nepřeberného množství uzenin, koření, výrobků z rakytníku, medu a výrobků
z něj, domácího pečiva a rybích specialit. I na těchto trzích se pokusíme získat
jako hosta trhu prodejce ze zahraničí. Přijďte si posedět u dobrého občerstvení.
Zároveň upozorňujeme návštěvníky Farmářských trhů, že v listopadu se tyto trhy
neuskuteční. Poslední farmářské trhy v tomto roce budou 15. prosince 2012.

Za organizační tým Ing. Ota Hauptmann, MěÚ Příbram

Střední průmyslová škola a VOŠ Příbram 
pro školní rok 2013/14 otevírá tyto čtyřleté maturitní obory: 

26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA – Počítačové technologie
26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA – Multimédia a informatika
36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ – Pozemní stavitelství
36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ – Pozemní stavitelství a architektura
23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ – Strojírenství počítačové
Zveme všechny zájemce a rodiče žáků, vycházejících ze základních škol na 
Den otevřených dveří, který se uskuteční: 

ve čtvrtek 8. 11. 2012 od 15,30 do 17 h, 
v sobotu 8. 12. 2012 od 10 do 13 h, 
v úterý 8. 1. 2013 od 15,30 do 17 h.

Zde si budete moci prohlédnout učebny a zařízení školy, budete seznámeni
se 4letými studijními obory, které naše škola nabízí, s informacemi o přijímacím řízení.

SPŠ a VOŠ, Hrabákova 271, Příbram II, tel.: 326 551 611- 4, 
fax 326 551 617, e-mail: sekret@ spspb.cz, www.spspb.cz

Amelie poradci

Spolek
Prokop -
koncert

koncert 
3.10.

Vážení čtenáři Kahanu,
OHK Příbram v průběhu ledna
a února uskutečnila šest seminářů,
o kterých jste již byli informováni.

Na jaro 2012 připravujeme opět velký balíček akcí, ze kterých si snad každý
vybere to své.
Nyní poskytnu krátký přehled a postupně se budu k jednotlivým akcím

vracet podrobněji. 
5. března 2012 – „Právo pro obchodníky nikoliv obchodníci pro právníky“. To je první
z řady seminářů, který má účastníky seznámit s těmi nejzákladnějšími principy práva a jeho
praktickými dopady, tj. asi budeme bourat mýty a chybné (byť zažité a oblíbené) omyly.
Interaktivní seminář povede náš člen pan Mgr. Vladimír Syruček, rozhodce AD HOC. Seminář
je vhodný zvláště na obchodníky a podnikatele. Pro členy OHK Příbram je seminář zdarma. 
15. března 2012 – „ Znalecký posudek, jaká jsou přání zadavatelů a jaká je realita“-
přednáší soudní znalec David Kaftan a seminář by měl být veden v podobném duchu jako
ten předchozí. Členové OHK Příbram mají opět vstup bez poplatku.
29. března 2012 – „Novela zákona o veřejných zakázkách platná od 1. 4. 2012“. Připravo-
vaná novela, která má nabýt účinnosti od 1. dubna 2012, představuje významnou změnu
tohoto zákona od jeho schválení v roce 2006. Mnohé z těchto změn budou vyžadovat zásahy
do zaběhlých postupů zadavatelů. Seminář účastníky seznámí s připravovanými změnami
s důrazem na jejich praktickou aplikaci a uvedení do praxe. Lektorem semináře bude
Mgr. Pavel Říčka, který nám přednáší i Zákoník práce.
12. dubna 2012 – „ Typologický workshop MBTI“ s podtitulem „Poznej sám sebe
a naučte se lépe rozumět těm, kteří jsou kolem vás“ – Agentura Signum – Kateřina Kryllová.
18. dubna 2012 – „Shromáždění delegátů OHK Příbram“ v příbramské Sokolovně.
20. dubna 2012 - „DPH v příkladech“ – Ing. Václav Dvořák.
S dalšími připravovanými akcemi Vás seznámíme v příštím čísle. 

Teď bych se ještě ráda vrátila k Podnikatelskému plesu.
11. února 2012 jsme si na konto Podnikatelského plesu připsali již desítku. Podnikatelský
ples patří k jedné z nejvýznamnějších akcí plesové sezóny v Příbrami. Organizátory může
těšit přetrvávající zájem lidí, které se plesu zúčastňují po všechna léta s železnou pravidelností.
Podnikatelský ples má svou kulturu, atmosféru a své příznivce. To vše samozřejmě i díky pod-
poře podnikatelských subjektů, které tuto akci podporují buď finančně, nebo formou
pěkných věcných darů, které účastníci mohou vyhrát na základě slosovatelných vstupenek.
Tímto bych ještě jednou chtěla všem partnerům poděkovat za jejich přízeň.
Nyní krátce přiblížím program letošního plesu.  Při uvítacím drinku od 19,00 hodin si účast-
níci mohli poslechnout jazzovou a swingovou muziku v podání kapely SUNDAY
AFTERNOON´S JAZZMAN.  Po slavnostním zahájení plesu ve 20 hodin po celý večer hrála
k tanci hudební skupina MIX, kterou jsme pozvali opět po tříleté odmlce. A rozhodně to
stálo za to.
V průběhu večera diváci mohli vidět ukázky standardních i latinsko-amerických tanců
v podání tanečního páru Dominik Vodička s půvabnou partnerkou Bárou Bělíkovou.
Před půlnocí si pak přišli na své obdivovatelé profesionální BMX double show, kterou nám
přijel předvést Dominik Nekolný s partnerem a vlastním moderátorem. Rodinnou a přátelskou
atmosféru dotváří též osobnost pro tančící Příbramáky téměř nepostradatelná, a to taneční
mistr pan Jiří Dohnal, který celý ples moderuje.
Ze života členské základny:
„Ruština jako pomocník v dorozumívání“. Člen OHK Příbram SOŠ a SOU Dubno organizuje
vzdělávací program, jehož cílem je rozšíření a prohloubení teoretických znalostí v ruském
jazyce. Je zaměřený na praktické použití jazykových znalostí v konkrétních životních
situacích, jako je seznamování, popis místa, osoby, události, nakupování, psaní obchodní
korespondence, inzerátu.
Program je určen zejména pro podnikatele i zaměstnance, kteří v rámci své profese
komunikují v ruském jazyce, nebo se připravují na zkoušky z ruského jazyka, matkám na MD,
uchazečům o zaměstnání vedených na ÚP. Místem konání bude Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Dubno. Uchazeči musí mít minimálně ukončené základní vzdělání,
a jedná se o kombinované studium s délkou 100 hodin, z toho 24 hodin samostudia. 
Termín zahájení je 12. březen 2012. Konzultace budou dvakrát týdně v pondělí a ve středu
odpoledne od 15 hodin v rozsahu čtyř vyučovacích hodin (45 minut). Ukončení studia
se předpokládá na konec května 2012.
V rámci pilotáže tohoto vzdělávacího programu účastníci nehradí náklady spojené s jeho
realizací! 

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

SÓLISTÉ NÁRODNÍHO DIVADLA PODPOŘÍ
STAVBU SVATOHORSKÝCH VARHAN 
Matice Svatohorská pod záštitou Ing. Ivana Fuksy
pořádá ve čtvrtek 15. března od 19 hodin další
z řady Benefičních koncertů, jehož výtěžek bude
věnován stavbě velkých svatohorských varhan. 
Ve svatohorské bazilice tentokráte přivítáme sólisty
Národního divadla v Praze: sopranistku Alžbětu
Poláčkovou, barytonistu Vratislava Kříže a trum-
petistu Vladimíra Rejlka. Na varhany je doprovodí
svatohorský regenschori Pavel Šmolík. Přijďte se
v tomto předjarním období zaposlouchat do tónů
krásné hudby, a podpořit tak stavbu unikátního
královského nástroje na kůru svatohorské baziliky! 
Vstupenky na tento koncert v ceně 250 Kč je možné
rezervovat na matice@svata-hora.cz nebo osobně
zakoupit ve Svatohorském poutním muzeu. Výtěžek
ze vstupného na Benefiční koncert bude poukázán
na účet veřejné sbírky 050016-0523967309/0800,
kterou koná občanské sdružení Matice Svatohorská
a byla oznámena Krajskému úřadu Středočeského
kraje dne 15. prosince 2009. 
K 31. lednu 2012 jste na stavbu nových velkých
varhan pro Svatou Horu přispěli svými dary
v celkové výši 4 578 605 Kč a podpořili ji zasláním
480 DMS. Za Vaši štědrost Vám velice děkujeme!

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
V sobotu 24. března od 9 hodin proběhne ve svato-
horské bazilice Postní duchovní obnova, kterou
povede P. Karel Satoria, OCSO. Po přivítání, kate-

chezi, kající pobožnosti, adoraci a možnosti svátosti
smíření bude slavena v 11 hodin mše svatá.
Duchovní obnova nám nabízí zastavit se uprostřed
každodenního všedního shonu a zamyslet se
nad směrem svého života.

KVĚTNÁ NEDĚLE
Poslední neděle před Velikonocemi, letos 1. dubna,
se nazývá „Květná“ podle květů připomínajících
palmové ratolesti, jimiž lid vítal Ježíše při jeho
slavném vjezdu do Jeruzaléma před Ježíšovým
ukřižováním. Tuto neděli začíná bohoslužba v 9 a 11
hodin na svatohorském náměstí venku, odkud se
lidé vydají průvodem za doprovodu trubačů a sboru
dovnitř do baziliky. Zde pak bohoslužba pokračuje
slavnými zpívanými pašijemi v doprovodu komor-
ního orchestru a varhan v barokním duchu z pera
svatohorského regenschoriho Pavla Šmolíka, které
jsou na Svaté Hoře již tradičně uváděny po téměř
deset let. Přednese je svatohorský chrámový sbor
a komorní orchestr.
Více informací o bohoslužbách, kulturních a ostat-
ních akcích: Římskokatolická farnost u kostela
Nanebevzetí Panny Marie Příbram, Svatá Hora 591,
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 každoden-
ně 10:00 – 15:00 nebo na www.svata-hora.cz. 
Aktuality o stavbě varhan: www.svata-hora.cz/varhany
a informace o činnosti Matice Svatohorské na adrese
matice@svata-hora.cz. 

P ř í b ra m š t í  o b č á n c i  n a r o z e n í  v  l e d n u  a  ú n o r u

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, A. S.
Oblastní nemocnice Příbram
rozšiřuje služby stravo-
vacího provozu směrem
k veřejnosti

Od 1. března 2012 rozšiřuje
Oblastní nemocnice Příbram,
a. s., služby svého stravo-
vacího provozu a otevře ho
veřejnosti.

Dosud nemocniční stravovací provoz sloužil
téměř výhradně pouze pacientům a zaměst-
nancům nemocnice, ostatním zájemcům
nabízel „jen“ možnost obědů. To se od 1. března
změní a nemocnice nabídne široké veřejnosti
kromě zmíněných obědů i možnost zakoupit si
malé občerstvení. Nákup je možný za hotové
peníze a zákazník si zboží může odnést domů,
stejně jako sníst ho v prostorách jídelny.
V nabídce jsou například: přesnídávkové
polévky (gulášová, čočková, dršťková, apod.),
zeleninové i ovocné saláty, dezerty (panna cotta,

tiramisu, apod.), sladké i slané záviny, řízky,
bramboráky, obložené bagety a další. Součástí
nabídky jsou i nápoje, mléčné výrobky,
cukrovinky, atd.
Vzhledem k tomu, že naprostá většina občer-
stvení je vyráběna vlastními zaměstnanci
nemocnice, jsou ceny zboží i výrobků více než
příznivé.
Novou službu mohou využít sami pacienti hos-
pitalizovaní i ambulantní, jejich doprovod či
návštěvy, stejně jako pracovníci probíhající
nemocniční rekonstrukce nebo kdokoli jiný,
který nemocnicí pouze prochází.
Doplňkový prodej je umístěn ve stravovacím
provozu nemocnice, v areálu I. (Příbram I.),
v křídle D4 monobloku, 1. patro (pod interní
JIP), v otevírací době od 9:00 do 13:30 hodin.
Kontaktní telefon pro případné dotazy a objed-
nání: 318 641 164.

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

Podpora obnovy kulturních památek v r. 2012
Městský úřad Příbram, odbor koncepce a rozvoje, oddělení památkové péče, oznamuje vyhlášení programu Minister-
stva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (dále jen „Program“).
Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu kulturních památek, které se nalézají mimo
památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky.
Minimální podíl vlastníka je 10 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Příspěvek z Programu nelze poskyt-
nout, jestliže byl na stejnou akci ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů Ministerstva kultury
v oblasti památkové péče.
Součástí finančního podílu vlastníka může být příspěvek poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací
nebo jiných subjektů. Další informace naleznete v Zásadách, jejichž součástí je také formulář žádosti. 
Pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností Příbram byla určena celková částka finanční podpory
786 000,- Kč. Zájemci o finanční podporu mohou podávat žádosti osobně nebo poštou na předepsaném formuláři
na odbor koncepce a rozvoje, oddělení památkové péče, Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram I,
do 30. 4. 2012 a přiloží všechny povinné přílohy. 
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Schmidt, tel.: 318 402 300, e-mail: jiri.schmidt@pribram-city.cz. 

PŘIJĎTE K VOLBÁM KANDIDÁTŮ 
NA ČLENY OSADNÍHO VÝBORU
Brod, Bytíz, Jerusalém, Jesenice, 
Kozičín, Lazec, Zavržice, Žežice

Volby kandidátů na členy osadních výborů města Příbram se uskuteční:
v pátek dne 16. března 2012 od 15.00 hodin do 18.00 hodin a
v sobotu dne 17. března 2012 od 9.00 hodin do 12.00 hodin.

Místa konání voleb:
BROD - volební místnost: KLUBOVNA TJ BROD,
BYTÍZ - volební místnost: 1. SčV, a.s. (býv. AQUA),  Příbram IX, Novohospodská 93,
JERUSALÉM - volební místnost: JERUSALÉM - BÝVALÁ KLUBOVNA MLÁDEŽE, 
JESENICE - volební místnost: JERUSALÉM - BÝVALÁ KLUBOVNA MLÁDEŽE,
KOZIČÍN - volební místnost:  RESTAURACE KOZIČÍN, č.p. 57, 
LAZEC - volební místnost:  KLUBOVNA „U RYBNÍČKU“ V LAZCI,
ZAVRŽICE - volební místnost: HASIČSKÁ ZBROJNICE ZAVRŽICE,
ŽEŽICE - volební místnost: RESTAURACE ŽEŽICE čp. 7. 

1. Hlasovací lístek obdrží oprávněný volič v den konání voleb ve volební místnosti.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a trvalý pobyt
podle občanského průkazu. Každý volič se musí před hlasováním odebrat
do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, jinak mu volební komise
hlasování neumožní. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování
ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy volební
komise.

2. Právo volit kandidáty na členy osadního výboru mají občané ČR, kteří alespoň
druhý den konání voleb dosáhli věku nejméně 18 let a jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v místní části města, pro kterou je osadní výbor zřízen.

3. K platnosti voleb do osadních výborů je třeba účasti alespoň 30 % oprávněných
voličů. 

4. Další informace poskytne Městský úřad Příbram, Tyršova 108, odbor organizační
a vnitřních věcí. Telefony: 318 402 220, 318 402 332.

V Příbrami dne 28. února 2012
MVDr. Josef Řihák v. r.

starosta

pro onkologicky nemocné a jejich blízké

Kde a kdy dobrovolného poradce najdete?

Co nabízíme?

Chcete se zapojit?

• můžete nás navštívit v pondělí mezi 14:00 a 17:00
na MěÚ Příbram, Tyršova 107 (kancelář č. 107019 – přízemí objektu ve dvoře)

• můžete se objednat na tel. čísle: , e-mail:

• Zprostředkování kontaktu s odborníky v dostupné vzdálenosti
(onkolog, psycholog, sociální pracovník, právník atd.)

• Podporu vyškolených dobrovolníků
• Bezpečné a přijímající prostředí
• Úctu k individualitě

zve ke spolupráci osoby starší 18let.
Kontaktujte nás:

+420 608 369 575 dpa.pribram@amelie-os.cz

Dobrovolnický program Amelie

amelie@amelie-os.cz

Kdo je dobrovolný poradce?

Vlaďka Zeisková – více než pět let praxe jako osobní

asistent hendikepovaných a má vlastní zkušenost

s onkologickým onemocněním.

Je vyškolená v programu Dobrovolníci Amelie, zajištěná

pravidelnou odbornou podporou v psychosociální oblasti.

Rakovinou to nekončí, ale strachem začíná…

Jsme tu pro každého, koho zaskočila onkologická nemoc osobně nebo v blízkém okolí. Nabízíme

chráněné prostředí, rozhovor a informace nejen o možnostech zdravotní péče, ale také sociální

a právní poradenství. Nasměrujeme vás ke službám nejblíže  k vašemu bydlišti.

dobrovoln poradci amelie

v Příbrami a okolí

Co je Amelie?

www.amelie-os.cz

Poskytuje šestým rokem psychosociální pomoc onkologicky nemocným a jejich blízkým
v Centrech v Praze, ve Středočeském kraji a na Olomoucku. V rámci dobrovolnického
programu rozvíjí projekty v nemocnicích, Centrech Amelie a také ve městech a obcích tak,
aby byla nejblíže těm, kteří ji potřebují.

Centrum Amelie Praha
Šaldova 15, 186 00 Praha 8 – Karlín (vstup ze Sokolovské ulice)
Tel.: +420 283 880 316, Linka Amelie: +420 739 004 333

projekt je realizován ve spolupráci s městem Příbram

 
Město Příbram Vás srdečně zve  

 
na koncert mládežnického orchestru z Hamburgu 

 
 
 

Felix Mendelssohn 
Jugendsinfonieorchester 

 
Dirigent: Clemens Malich 

 
 
 

3. 10. 2012 od 19:00 hod.  
v Divadle A. Dvořáka Příbram 

  
 
 
 

PROGRAM: 
Felix Mendelssohn-Bartholdy:  

 Ouvertura Ruy Blas  
 

Dimitrij Šostakovič:  
Koncert pro violoncello a orchestr 

 
Antonín Dvořák:  

Symfonie č. 8 G dur, op. 88 
 
 
 
 

Vstupné 5,- Kč 

SPOLEK  PROKOP  PÍBRAM
POÁDÁ 

ZA  PODPORY  MSTA  PÍBRAMI 

  

   

KONCERT
soubor historických hudebních nástroj

MUSICA DA CHIESA

  
                    
    P. Jaroslav Konený   Tomáš Najbrt  

nedle 21. íjna 2012 v 16:30
kostel svatého Prokopa

Píbram – Bezové Hory 

www.musica-da-chiesa.cz 



F O T O K R O N I K A

Studenti Waldorfské školy Příbram vyrobili pro partnerské město Hoorn tento dárek - spojené
erby Příbrami a Hoornu vytesané do dubového dřeva.

V sobotu 22. září se na svatohorském nádvoří po celý den konala Příbramská svatohorská šalmaj.
V průvodu byl také starosta MVDr. Josef Řihák. Akci organizovala Ginevra Music, o. s.

V sobotu 22. 9. se také konal další ročník Běhu hasičů do Svatohorských schodů. Zahájil ho
starosta MVDr. Josef Řihák.

V pátek večer předal Ing. Juraj Molnár a Václav Černý dar zástupcům partnerského města Hoorn
(Nizozemí). Dar převzal starosta Onno van Veldhuizen. Místostarosta Václav Černý přijal na radnici Miloše Zemana, kandidáta na prezidenta ČR.

Starosta MVDr. Josef Řihák s novou ředitelkou Waldorfské školy Příbram Mgr. Alenou
Mašikovou. Svoji funkci převzala po odcházejícím Mgr. Rostislavu Riškovi.

Starosta MVDr. Josef Řihák, MUDr. Ivan Šedivý a Václav Černý se vyfotili v Pražské ulici s  “Jose-
fem Švejkem” při slavnostním otevření zrekonstruovaného náměstí TGM. 

Místostarostové MUDr. Ivan Šedivý, Václav Černý a ředitelka Městských jeslí Mgr. Jitka Šnypsová
převzali od zástupců města Hoorn dar pro děti v jeslích. 



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 26. 8. v 04.07 hod. kontaktoval telefonicky
služebnu MP operační důstojník Policie ČR a žádal
o součinnost v Plzeňské ulici, kde dle oznámení
mělo dojít k napadení ženy v místě jejího bydliště.
Na uvedenou adresu okamžitě vyjely dvě dvoučlenné
hlídky MP, avšak nepodařilo se jim dostat do domu
a zkontaktovat postiženou osobu. Proto prostřed-
nictvím operačního MP a PČR se strážníci spojili s oz-
namovatelem, který ženě sdělil, že má jít strážníkům
otevřít. 37letá žena na dotaz hlídky MP uvedla, že ji
zbil její manžel, že tyto útoky trvají již delší dobu a že
má v úmyslu podat na manžela trestní oznámení.
Dále sdělila, že nemá žádné vážnější zranění
a nepožaduje lékařské ošetření. Strážníci na základě
uvedených skutečností chtěli přivolat hlídku policie,
ale ta se nemohla z důvodu velkého pracovního
vytížení dostavit. Hlídka MP proto převezla postiže-
nou ženu na Obvodní oddělení Policie ČR v Příbrami
a poté pokračovala v další činnosti. 

Dne 26. 8. kontaktovala telefonicky služebnu MP
lékařka z oddělení akutního příjmu nemocnice
v Příbrami a žádala o doprovod agresivního pacienta
na záchytnou stanici. Do nemocnice se neprodleně
dostavila hlídka MP a poskytla doprovod 47letému
muži do protialkoholní záchytné stanice. 

Dne 1. 9. v 10.55 hod. oznámila telefonicky na slu-
žebnu MP operátorka tísňové péče Život 90, že
přijala tísňový signál od paní z Příbrami VII. Strážníci
si vyzvedli klíč od bytu shora jmenované a poté
ihned vyjeli na uvedenou adresu. Na místě poté
zjistili, že shora uvedená žena odešla na toaletu

a poté nemohla sama vstát. Hlídka MP poskytla
dotyčné nezbytnou pomoc a poté, co vrátila
zapůjčené klíče, pokračovala v plnění dalších
pracovních úkolů. 

Dne 1. 9. v 12.35 hod. oznámil na tísňovou linku
MP pracovník bezpečnostní služby supermarketu
OBI, že v obchodě zadržel pachatele krádeže, který
chtěl odcizit zboží v hodnotě 95,- Kč. Na místo
neprodleně vyjela hlídka MP. Ztotožněním zadržené
osoby zjistila, že se jedná o muže ve věku 35 let.
Jelikož se však jednalo pouze o poškození balení
hmoždinek, vyřídili strážníci věc domluvou. 

Dne 11. 9. v 21.42 hod. kontaktoval telefonicky
služebnu MP Příbram anonymní oznamovatel
a sdělil, že v klidové zóně Hořejší Obora, nedaleko
altánu, leží na zemi nějaká osoba. Na udané místo
ihned vyjela hlídka MP, která zde po příjezdu nalezla
na chodníku nehybně ležícího muže. Po chvíli se
strážníkům podařilo muže mírně probrat. Dotyčný
otevřel oči, avšak nekomunikoval a bylo patrné, že
je pod vlivem alkoholu. Jeho ztotožněním hlídka
následně zjistila, že jde o 42letého muže. Z dalších
dokumentů, které měl výše jmenovaný u občan-
ského průkazu, hlídka dále zjistila, že muž je epileptik.
Na základě zjištěných skutečností přivolali strážníci
záchrannou zdravotnickou službu a do jejího příjezdu
poskytli výše uvedenému muži nezbytnou první
pomoc. Poté ho předali do péče zdravotníků
za účelem dalšího ošetření. 

JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY
Informace z jednání pracovní skupiny prevence kriminality
V úvodu jednání, které se uskutečnilo 20. září 2012, nás vedoucí Obvodního
oddělení Policie ČR npor. Volf seznámil s aktuální bezpečnostní situací ve městě.
Za prvních 8 měsíců letošního roku bylo v Příbrami spácháno 1 321 trestných činů,
z toho byl 1 018 majetkové povahy. Nejčastěji se jednalo o krádeže věcí z automo-
bilu, a to ve 293 případech, a o krádeže vloupáním do ostatních objektů (garáže,
sklepy atd.) v počtu 248 skutků. Následně jsme byli seznámeni manažerem
prevence kriminality panem Fárou s výsledky II. kola dotačního řízení v oblasti
prevence kriminality a stavem realizace projektů, na které jsme obdrželi dotaci
v rámci I. kola dotačního řízení. Město Příbram v rámci II. kola dotačního řízení
obdrželo dotaci na vybudování nového kamerového bodu na Březových Horách
(nám. J. A. Alise) ve výši 350 000,- Kč. V současné době probíhá výběr dodavatele
nového kamerového bodu. V rámci I. kola dotačního řízení se v současné době
buduje osvětlení ve dvou vytipovaných rizikových garážových komplexech, a to
v ulici Pod Haldou (3 ks osvětlení) a v ulici Pod Čertovým pahorkem (2 ks osvětlení).
V rámci projektu Sdílení, jenž je zaměřen na komplexní práci s rodinami, v nichž je
riziko výskytu kriminálního chování u jejich členů, se na první říjnový víkend
připravuje pobytový výjezd za účelem kultivace rodinných vztahů. V rámci tohoto
pobytu se pro rodiče a jejich děti uskuteční seminář na téma „Rizika virtuální
komunikace“ a řada společných aktivit, jejichž cílem je naučit jednotlivé členy
rodiny společně sdílet volný čas. Dále jsme obdrželi informaci o tom, že 10. října
začíná série sedmi přednášek pro seniory v rámci projektu „Bezpečný život seniorů“
a že ve středu 7. listopadu se uskuteční odborný seminář pro veřejnost
k zabezpečení majetku (viz níže).

Město pořádá odborný seminář pro veřejnost k zabezpečení majetku
Město společně s Městskou policií Příbram uspořádá ve středu 7. listopadu 2012
od 14.00 hodin v jednacím sále na náměstí T. G. Masaryka 121, Příbram I, pro veřej-
nost zcela zdarma odborný seminář k zabezpečení majetku. Pro účastníky
semináře jsme připravili milé překvapení, a to možnost výhry certifikované
zabezpečovací techniky v hodnotě 1 000,- Kč. Tato výhra je připravena pro 5 účast-
níků semináře. Realizace tohoto semináře je součástí letošního Městského
programu prevence kriminality. Velká část nákladů je hrazena z dotace Ministerstva
vnitra. Tento seminář jsme se rozhodli zrealizovat proto, že majetková trestná
činnost patří co do počtu jednoznačně mezi nejčastější trestný čin v Příbrami
spáchaný. Vedle krádeží věcí z vozidel se na majetkové kriminalitě velkou měrou
podílí tzv. krádeže vloupáním do ostatních objektů, jako jsou garáže, dílny, sklepy,
sklepní kóje apod. Na tomto semináři budou vedle odborníků z Ministerstva vnitra
přednášet zástupci Cechu mechanických zámkových systémů ČR a dalších firem
zabývajících se zabezpečovací technikou. Součástí tohoto semináře bude
i odborná výstava certifikované zabezpečovací techniky, která bude veřejnosti
zpřístupněna již od 13.30 h v předsálí jednacího sálu. 

Fotbalisté besedovali o násilí na ZŠ Březové Hory
Od roku 2008 spolupracuje město Příbram a Městská policie Příbram s 1.FK Příbram
v oblasti prevence kriminality. Společně již realizovaly projekt „Šance pro každého“
a „Fotbal proti zločinu“, jehož cílem bylo seznámit účastníky besed s bezpečnostní
situací ve městě, opatřeními k jejímu zlepšení, informacemi o možnostech smyslu-
plně trávit volný čas či o zdravém životním stylu. V letošním roce se na tuto
spolupráci navázalo dalším projektem, jehož téma je ve společnosti velmi aktuální.
Jedná se o téma agrese a s ní spojeného násilí. V rámci tohoto nového projektu
s názvem „Fotbal proti násilí“ se uskutečnila v úterý 18. září beseda s žáky 6. tříd
v ZŠ Březové Hory. Interaktivní besedy se vedle asistenta trenéra a technického
ředitele 1.FK Příbram Marcela Máchy zúčastnili i dva prvoligoví hráči, a to dlouho-
letý kapitán mužstva Daniel Huňa a Zdeněk Koukal. Město Příbram na besedě
zastupoval manažer prevence kriminality JUDr. Milan Fára z Městské policie
Příbram. Po celých 45 minut jmenovaní besedovali o problematice násilí a agresivity
ve společnosti a o diváckém násilí. Podrobně se diskutovalo o tom, proč vůbec
agresivita u lidí vzniká, že násilí je projevem této agresivity a jak ovlivňuje chování
člověka v sociálních kontaktech. Oba prvoligoví hráči se detailně vyjádřili, jak sami
vnímají násilí na fotbalových stadionech, jak je agresivní chování fanoušků ovlivňuje
při samotném utkání a jednoznačně tyto negativní jevy, které ke sportu nepatří,
odsoudili. Velká diskuse se také vedla o tom, jaké tresty by měli fanoušci, narušující
svým nevhodným chováním zápas, obdržet a jaká opatření by měla být ještě přijata,
aby k těmto negativním jevům, nejen v průběhu utkání, ale i při cestě na stadion,
případně po utkání, nedocházelo. V rámci realizace projektu byla vyrobena trika
s logem projektu, které si každý účastník odnesl jako památku na toto setkání.

Dotace na program Dlouhodobé primární prevence v příbramských 
základních školách
Rada města dne 10. září 2012 schválila dotaci ve výši 30 000,- Kč pro Magdalénu,
o. p. s., na realizaci programu Dlouhodobé primární prevence na příbramských zák-
ladních školách ve školním roce 2012/2013. Magdaléna, o. p. s., se dlouhodobě
v příbramském regionu zabývá primární prevencí návykových látek (v Příbrami
také poskytuje kontaktní centrum pro uživatele návykových látek a terénní služby).
Tím, že město Příbram uvolnilo z peněz určených na prevenci kriminality částku
30 000,- Kč, zajistilo pro všechny příbramské 7. třídy základních škol zdarma dvě
dvouhodinová interaktivní setkání nad tématy jako jsou Vztahy ve třídě, Co je
pro mě důležité, Proč s tím vlastně někdo začíná? (myšleno s návykovými látkami)
atd. Město Příbram obdobné aktivity podpořilo i v předcházejících letech
a z odezvy jak žáků, tak učitelů a rodičů bylo patrné, že jsou pro děti v tomto
rizikovém věku velkým přínosem.

MVDr. Josef Řihák
předseda pracovní skupiny prevence kriminality

Knihovna J. Drdy informuje
Knihovna Jana Drdy a Kiwanis Klub Příbram (za podpory
města Příbram a Středočeského kraje) pořádají v měsíci
říjnu již tradiční cyklus přednášek, besed a koncertů
s názvem MĚSÍC PRO DUŠI. Tentokráte si můžete vybrat
z široké nabídky jedenácti různých akcí, na kterých se
představí mnoho zajímavých osobností.
V pátek 5. října od 19:00 v příbramské Sokolovně zazní
hity 60. a 70. let v podání dobříšské skupiny The Members,
jejíž vznik se datuje již do roku 1964 a prošly touto
skupinou takové osobnosti jako Milan Broum (dnešní
baskytarista skupiny Olympic), Jaroslav Vondrák (bývalý
hráč na bicí ve skupinách Etc., Bacily). Hlavní postavou
a zakladatelem této skupiny je sólový kytarista Josef
(Pinďa) Kudrna, který se představí na příbramském
koncertu. Než se však ke slovu dostane tato skupina,
budete mít možnost si poslechnout dívčí beatovou
skupinu The News.
V úterý 9. října od 17:00 se ve společenském sále
Knihovny Jana Drdy představí známá česká spisovatelka
Irena Obermannová. Autorka knih Deník šílené
manželky, Deník šílené milenky, Tajná kniha a dalších. Její
dílo můžeme znát i z televizních obrazovek - Deník šílené
manželky se stal předlohou pro stejnojmenný televizní
film. Podílela se též na televizních seriálech Ulice a Ordi-
nace v růžové zahradě. Při besedě s paní Obermannovou
tak bude zcela jistě o čem hovořit. A s trochou štěstí nám
prozradí i něco málo ze svého života.
Ve středu 10. října od 17:00 zavítá do společenského sálu
knihovny redaktor České televize Pavel Bezouška.
Tématem jeho přednášky budou Šamané v povodí Ama-
zonky. Návštěvníky tak čeká promítání a vyprávění zážitků
z Jižní Ameriky o kulturních zvycích a o životě zdejších
obyvatel. 
V kavárně Hotelu Belvedere se ve čtvrtek 11. října od 19:00
setkáme se skupinou Petr, Otto a já a jejím koncertem
s názvem Něco pro duši i pro uši. Příbramští muzikanti
Jirka Hejnic, Petr Vašina, Otto Hejnic ml. a pražský
kytarový mág Ivan Korený zahrají vlastní folkrockové
písničky, jež slibují jedinečný zážitek.
V úterý 16. 10. od 17:00 se ve společenském sále
Knihovny Jana Drdy setkáme se Zdenou (Sindy) Katayama
na přednášce s názvem: Metoda EFT- rychlé a funkční
řešení pro vaše zdraví a úspěch. S metodou Garyho Craiga
(EFT) se seznámila v Tokiu díky své japonské kolegyni. Ač
byla zpočátku skeptická, o několik let později stála
za rozšířením této metody v Čechách. Její prezentaci EFT
jsme mohli vidět v pořadu Sama doma. Jak sama říká:
„Metoda EFT je psychologická forma akupresury, která vám
pomůže odstranit bloky v léčení i úspěchu. Odstraní nejen
vaše strachy a obavy, ale velmi efektivně působí i na fyzické
bolesti. Řeší přímo příčinu problémů a její základy se můžete
rychle naučit a pomoci si sami.“
Ve středu 17. října od 17:30 v Galerii Františka Drtikola se
budeme moci zaposlouchat do hudebně – literárního
pásma „A znovu láska“ složeného z básní a textů Jana
Skácela. Recitovat nám bude známý herec Josef Somr
společně s Hanou Kofránkovou. Hudbu a zpěv zprostřed-
kuje Jiří „Šlupka“ Svěrák.
V pátek 19. října od 17:30 v Galerii Františka Drtikola
vystoupí soubor Flautae ululatae. Jedná se o soubor
s poněkud netradičním nástrojovým obsazením, a to
několika zobcových fléten s kytarou. Na příbramském
koncertu zahrají upravená díla barokních mistrů (např.
J. Ch. Schulze, A. Vivaldiho, G. Tartiniho), ale i něco málo
z vlastní tvorby. Vzhledem ke svému netradičnímu
složení, vyniká mezi ostatními flétnovými soubory,

a návštěvníky tak čeká nevšední zážitek.
V úterý 23. 10. od 17:00 ve společenském sále Knihovny
Jana Drdy proběhne přednáška Večer Analogonu –
Současní čeští surrealisté. Vyprávět bude příbramský
rodák, básník Josef Janda, šéfredaktor umělecké revue
Analogon František Dryje a další umělci, kteří představí
současnou tvorbu autorů Skupiny česko - slovenských
surrealistů. Vedle ukázek z děl Jana Švankmajera, Evy
Švankmajerové či Aleny Nádvorníkové bude představena
i tvorba mladších básníků Jana Kohouta, Kristýny Žáčkové
aj. Součástí večera budou zasvěcené komentáře a diskuse
s autory.
Ve čtvrtek 25. října od 19:00 v Galerii Františka Drtikola
proběhne beseda s oblíbeným příbramským hercem
Pavlem Novým, kterého snad není třeba ani blíže před-
stavovat. Přijďte se i Vy popovídat s jedním z nejzná-
mějších Příbramáků.
V pátek 26. října od 17:00 se setkáme ve společenském
sále Knihovny Jana Drdy s Mgr. Janou Virágovou
při přednášce nazvané „Každodenní život lidí Blízkého
východu aneb Vzpomínky z cest po Sýrii, Jordánsku, Izraeli
a Palestině.“ Tématem přednášky bude život obyčejných
lidí tak, jak ho zaznamenala během svých terénních
výzkumů a studijních cest vystudovaná religionistka
a etnoložka Jana Virágová, která kromě jiného přednáší
na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity o islámu.
V přednášce bude upřena pozornost hlavně na život
v Sýrii z doby těsně před vypuknutím tzv. arabského jara,
na jordánskou společnost a na její specifické místo, které
v regionu zaujímá. V neposlední řadě se přednáška
dotkne citlivého tématu izraelsko - palestinského konfliktu,
který však bude reflektován z čistě praktického hlediska,
tedy se zaměřením na vybrané konkrétní těžkosti,
se kterými se obyvatelé těchto oblastí musí v každoden-
ním životě potýkat a vyrovnávat. Přednáška bude
doprovázena bohatou fotografickou dokumentací míst,
lidí a několika hlavních památek těchto států.
Celý cyklus Měsíc pro duši uzavře v úterý 30. října od 17:00
ve společenském sále Knihovny Jana Drdy přednáška
MUDr. Barbory Daňhové, která zhodnotí efektivitu léčby
akupunkturou a homeopatií, objasní na které onemoc-
nění je tato léčba vhodná a s jakými výsledky. Zmíní se
o konkrétních případech z praxe. Dále bude hovořit
o možnosti působit na akupunkturní bod, se zaměřením
na určité onemocnění jako jsou bolestivé stavy kloubů,
zad, migrény, body první pomoci - při nachlazení, alergii,
poranění, bolestech pohybového systému, nespavosti atd. 
Vstupenky jsou již nyní v prodeji na informačním centru
Knihovny Jana Drdy. Jestliže nebudou již vyprodány, pak
budou k dispozici na místě konání akce. Další informace
naleznete na webu knihovny: www.kjd.pb.cz.
Toto však není konečný výčet akcí knihovny. Kromě již
tradičního Týdne knihoven (1. až 7. října - bližší informace
na webu knihovny), proběhne 6. října od 10 hodin v Knihovně
Jana Drdy (nám. T. G. Masaryka) slavnostní vyhlášení
16. ročníku literární soutěže „Příbram Hanuše Jelínka”.
Letošní ročník byl co do účasti rekordní – přihlásilo se
87 mladých autorů. Porota ve složení Mgr. Pavel Kabíček
(ředitel KJD), Václav Moravec (spisovatel a novinář), Radek
Ctibor (redaktor a novinář) a Karel H. Šťastný (redaktor)
měla z čeho vybírat. Jaké práce byly nejlepší, můžete
zjistit při slavnostním vyhlášení, případně ve sborníku,
který knihovna vydává. A jaká cena čeká na vítěze? Mimo
zmíněného publikování nejlepších prací ve sborníku to
budou hodnotné ceny, setkání s Pavlem Novým (přečte
vybraná díla) a hudební vystoupení Petra Vašiny a Jirky
Hejnice (členové skupiny Petr, Otto a já).

Mgr. Václav Chvál

Bezpečný život seniorů
Bezplatný cyklus sedmi přednášek, je určen
všem občanům Příbrami starším 60 let.
Přednášky se budou konat v Komunitním
centru Žežická 193 (bývalá 8.ZŠ) a v budově
VŠERS, Dlouhá 163, Příbram III.

PŘEDNÁŠKY
10. 10.   Psychologie oběti a pachatele
17. 10.   Silniční provoz a pravidla 

bezpečného pohybu
24. 10.   Finanční bezpečnost aneb jak se 

vyhnout podvodu

31. 10.   Jak předcházet riziku přepadení 
a okradení a jak postupovat 
při jeho řešení

14. 11.   TILIUS – nácvik sebeobrany I
21. 11.   TILIUS – nácvik sebeobrany II
28. 11.   Bezpečný domov aneb jak 

zabezpečit svůj majetek

Přihlášky a další informace na adrese:
Centrum celoživotního vzdělávání
Vysoká škola evropských a regionálních
studií, o.p.s., Dlouhá 163, Příbram III
Email:  a3vpb@vsers.cz
Tel: 318 581 268, 724 757 615

Projekt EU v Odborném učilišti a Praktické škole Pod Šachtami v Příbrami
Na našem učilišti probíhá od prosince roku 2011 projekt pod názvem Rozvoj
podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků. Tento projekt je
v rámci operačního programu - Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který finan-
cuje EU. Je zaměřen na rozvoj podnikatelských znalostí, dovedností a schopností
žáků Odborného učiliště a Praktické školy prostřednictvím vytváření fiktivních
firem jednotlivých oborů vzdělávání. Práce v těchto fiktivních firmách je součástí
školního vzdělávání a je aplikována v různých předmětech ve výuce.
Žáci formou výuky, prezentací, workshopů a dalších činností získávají základní
informace z podnikatelských znalostí a dovedností. Seznamují se se základy
podnikání, s právními a ekonomickými pravidly, mapují trh zboží a služeb v našem
regionu. Tyto získané zkušenosti a dovednosti dále využívají při zakládání fiktivních
firem, ve kterých, podle jednotlivých oborů, připravují odbornou část - programy
výroby a služeb. Vše pak rozvíjejí pod vedením pedagogů. 
Vyvrcholením těchto činností bude Veletrh fiktivních firem, který proběhne v naší
škole 14. listopadu 2012. Na tomto veletrhu žáci představí své firmy veřejnosti.    
Do současné doby vzniklo celkem pět firem. V oboru kuchařských prací se jedná
o stravovací a ubytovací zařízení, žáci oboru zednické práce založili stavební firmu.
Také v oblasti pečovatelských služeb je založena firma, která nabízí řadu služeb
v tomto odvětví. Firma oboru zámečnické práce produkuje výrobky a nabízí drobné
zámečnické práce, prodavači založili obchod s prodejem specializovaného zboží. 
Cílem tohoto projektu je ukázat žákům cestu k podnikání v jejich oboru i s úskalími,
která na ně budou při vstupu do podnikání čekat, a zároveň je připravit na další
možnost uplatnit se na trhu práce po ukončení studia.
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Ouhel

FIT SENIOR
Cvičení vhodné pro seniory, pomalé
a nenáročné cvičení, při kterém protáh-
nete a posílíte celé tělo. 
Cvičíme v DDM každé úterý 9.45 - 10.45
a 11- 12 hod. a každý čtvrtek v Sokolovně
(boční vchod) 9.45 - 10.45 a 11 - 12 hod.
Informace a rezervace: 777 176 713.

Občanské sdružení Spolek pro kočku
nabízí k adopci koťátka různých barev
(tel. 737 602 606). 
Hledáme domov i pro černobílou kastro-
vanou kočičku (tel. 603 877 924) a dvě
kočičky (mourovatou a bílomourovatou)
vyhozené původními majiteli na ulici
(tel. 731 717 125).

Trhy se vrací na nám. TGM
Od 3. 10. 2012 se tradiční středeční a sobotní
trhy vrací zpět na náměstí T. G. Masaryka
(mimo sortimentu ovoce a zelenina, který je
k tomuto datu přemístěn na Václavské náměstí
– také vždy ve středu a sobotu). 

K I N OD I V A D L O

ŘÍJEN|2012

Divadlo
A. Dvořáka Příbram

út    2. | 17:00 CIZINEC | sk. KMD | � 150, 110 Kč

pá   5. | 19:00 O LÁSCE | sk. N NÁHRADNÍ TERMÍN ZA 4. 10. | Studio DVA | � 290, 250 Kč

st  10. | 10:00 DŮM BERNARDY ALBY | sk. G | veřejná generálka | � 50 Kč

čt  11. | 19:00 DŮM BERNARDY ALBY | sk. P | premiéra | � 150, 110 Kč

so 13. | 17:00 DĚDEČEK AUTOMOBIL | sk. V
Městské divadlo Mladá Boleslav | � 270, 230 Kč

po 15. | 19:00 HRDÝ BUDŽES | sk. R | � 210, 170 Kč

čt  18. | 19:00 DŮM BERNARDY ALBY | sk. A | � 150, 110 Kč

ne 21. | 15:00 JEN POČKEJ, ZAJÍCI | sk. D | Divadlo Polárka | � 80 Kč

út  23. | 19:00 CAVEMAN | pronájem | � 330 Kč

čt  25. | 19:00 STRÁŽE! STRÁŽE! | � 150, 110 Kč

so 27. | 17:00 BYLO NÁS PĚT | � 80 Kč

po 29. | 16:00 NĚŽNÉ DÁMY | sk. S | Docela velké divadlo Litvínov     | � 210, 170 Kč

st  31. | 19:00 DŮM BERNARDY ALBY | sk. E | � 150, 110 Kč

po   1. | 10:00 RYCHLÉ ŠÍPY | � 50Kč

po 22. | 8:30, 10:30 JEN POČKEJ, ZAJÍCI | Divadlo Polárka | � 50Kč

út 23. | 14:00 TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA | � 50Kč

čt    4. |   8:00 POTRAVINÁŘSKÝ VELETRH – pronájem | Pořádá POGRR s.r.o.

pá   5. | 19:00 TANEČNÍ – PRODLOUŽENÁ – pronájem | Pořádá Taneční škola DD-Dancing.

út 16. | st 17. HORNICKÁ PŘÍBRAM VE VĚDĚ A TECHNICE – pronájem
Jubilejní 51. ročník symposia HPVT. Pořádá Hornická Příbram ve vědě a technice.

ne 21. | po 22. PRODEJNÍ TRHY – pronájem
9:00 Textil, spotřební elektronika, domácí potřeby. Pořádá firma Malicher.

st  24. | 17:00 EVA A VAŠEK – koncert | � 190Kč

pá 26. | 19:00 TANEČNÍ – PRODLOUŽENÁ – pronájem | Pořádá Taneční škola DD-Dancing.

čt  18. | 19:30 NÁVRAT S PODKOVOU – Roman Vehovský – pronájem
7 let na stopu kolem světa. „Na cestě nemusíš být boháčem, stačí poznat 
cenu času“. Pořádá Spolek ve čtvrtek. Rezervace na www.spolekvectvrtek.cz.         

VELKÁ scéna

pro ŠKOLY

estrádní sál 

D–KLUB

čt     4./19:00 CESTA DO LESA |�90 Kč 

pá    5./19:00 CESTA DO LESA |�90 Kč 

so    6./16:00 REBELKA CZ|�100 Kč 

so    6./19:00  NABOŘ A UJEĎ TIT|�100 Kč

ne    7./16:00 VE STÍNU |�100 Kč  

ne    7./19:00 NABOŘ A UJEĎ TIT|�100 Kč 

čt   11./17:30 KUMA TIT|�80 Kč

pá  12./19:00 LOOPER TIT|�100 Kč 

so  13./16:00  HOTEL TRANSYLVÁNIE CZ|�130 Kč

so  13./19:00 LOOPER TIT|�100 Kč

ne  14./16:00 BASTARDI 3 |�100 Kč

ne  14./19:00 JE TO JEN VÍTR TIT|�90 Kč

čt   18./19:00 MAZEL TIT|�80 Kč

pá  19./19:00 HOLKY NA TAHU TIT|�100 Kč

so  20./16:00+19:00 ASTERIX A OBELIX VE SLUŽBÁCH 
JEJÍHO VELIČENSTVA CZ|�90 Kč

ne  21./16:00 SVATÁ ČTVEŘICE |�80 Kč

ne  21./19:00 CAESAR MUSÍ ZEMŘÍT TIT|�80 Kč

út  23./17:00 Filmy, na které se zapomnělo
KOČKY NEBEREM |�50 Kč

čt   25./19:00 POSEL |�100 Kč

pá  26./19:00 KLIP TIT|�90 Kč

so  27./16:00 KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM |�100 Kč

so  27./19:00 PARANORMAL ACTIVITY 4 TIT|�100 Kč

ne  28./16:00 KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM |�100 Kč

ne  28./19:00 PARANORMAL ACTIVITY 4 TIT|�100 Kč

�Cenu vstupenky určuje vždy distributor filmu.
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