
Vážení spoluobčané,
nastal podzim a s ním
i období, kdy častěji
než jindy trávíme
volné chvíle náv-
štěvou kulturních
představení. 
A právě v těchto
dnech oslavilo 50 let
své existence naše
příbramské divadlo.
Kdo by si to
pomyslel, tehdy
v roce 1959, když
bylo divadlo v Pří-
brami založeno, že

vydrží až do dnešních dob. A přece je to pravda.
Jsem pyšný na to, že Příbram, jako jedno z mála
měst, má stále svoje vlastní divadlo i s vlastním
uměleckým souborem.
Příbramské divadlo se dokázalo skvěle vypo-
řádat i s obdobím změn, které u nás nastaly
po roce 1989. Stalo se tak zásluhou lidí,
oddaných své práci, kteří našemu divadlu
zasvětili svůj život. Všem, kteří se zasloužili
o zdařilých padesát let života Divadla Příbram,
upřímně děkuji. 
V neposlední řadě patří můj dík i současnému
řediteli a jeho týmu. Jsem rád, že se řediteli
divadla daří jeho práce, i proto, že v době, kdy
se dostal do čela naší kulturní instituce číslo
jedna, zdaleka neměl důvěru všech lidí ve vedení
města. Věřím, že čas a činy ředitele našeho
divadla přesvědčily i tehdejší skeptiky. 
Vedle oslav půlstoletí Divadla Příbram se
v uplynulém měsíci v Příbrami odehrála i řada
dalších událostí. 
Například bylo dokončeno zateplení a rekon-
strukce budov Základní školy Školní ulice.
Vybudován a uveden do zkušebního provozu
byl i přechod pro pěší a cyklisty u Junior klubu.
Pokračuje modernizace autobusového nádraží.
Vedle těchto již realizovaných nebo dokon-
čených staveb, na které jsme získali dotace
z Evropské unie nebo od státu, pracujeme
i na dalších projektech. I na ty chceme získat
peníze z dotací od státu a Evropské unie. Věřím,
že budeme úspěšní a získáme podporu na pro-
jekt rekonstrukce Březnické ulice nebo
na výstavbu sportovního areálu u Základní
školy pod Svatou Horou. 
S opravou Březnické ulice souvisí i jednání,
které jsem měl nedávno s ředitelem státního
podniku Povodí Vltavy. Domluvili jsme se, že
pracovníci Povodí Vltavy udělají částečné
úpravy břehů Příbramského potoka. Jsem rád,
že jsme v tomto směru našli s Povodím Vltavy
společnou řeč.
Podobně konstruktivně se vyvíjejí i jednání
s představiteli Středočeského kraje. Mým cílem
je, abychom konečně narovnali majetkové
vztahy k některým školním budovám v našem
městě. Řada budov, ve kterých sídlí střední
školy patřící kraji, je totiž majetkem města
Příbram. Chceme proto s krajem tyto školy
vyměnit za budovy například v areálu bývalého
ZÚNZ na Zdaboři nebo případně za jiné objekty.
Pro příbramské střední školy je totiž velmi
důležité, aby sídlily v budovách, které jim patří.
Jen tak totiž mohou žádat o dotace od státu a EU
na obnovu a zateplení těchto objektů.
V závěru se zmíním ještě o jedné tradiční akci,
na kterou se každý podzim těším. Touto akcí je
Skok přes kůži spojený s průvodem hornických
učňů po městě. Tato akce je součástí programu
sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice.
Letošní Skok přes kůži se moc povedl. Děkuji
všem, kteří program připravili, a pomáhají tak
udržovat hornické tradice našich předků
v Příbrami. Mé poděkování patří i účastníkům
průvodu, kteří letos v chladném a větrném
počasí řádně promrzli.
Vážení obyvatelé Příbrami, přeji Vám všem
hezký podzim.

MVDr. Josef Řihák

S T A L O S E

Krásný podzimní obrázek.

Starosta MVDr. Josef Řihák a plk.
Mgr. Jiří Šiler,  vedoucí Územního
odboru vnější služby v Příbrami,
podepsali smlouvu o spolupráci
mezi městem a Policií ČR.

U příležitosti 65. výročí od Dukel-
ské operace se konalo slavnostní
setkání na Dole Marie.

Studenti Střední průmyslové školy
a VOŠ Příbram se zúčastnili tradiční
hornické akce - Skoku přes kůži. 

Slavnostního zahájení sympozia
Hornická Příbram ve vědě a tech-
nice se zúčastnili také starosta
MVDr. Josef Řihák a místostaros-
tové MUDr. Ivan Šedivý a Václav
Černý.

Všech deset československých a českých prezidentů
zažila Františka Kassayová, která v uplynulém
měsíci oslavila neuvěřitelných sto let svého života. 
Neuvěřitelných proto, že je stále plná optimismu,
pamatuje si snad všechny své životní etapy
a o všech, i těch hodně těžkých, vypráví s určitou
pokorou a při vyprávění o hezkých životních
situacích se jí rozhoří plamínky v očích. Její
vyprávění a vzpomínání by bylo na román. Za celou
dobu si ale nepostěžuje, a rozhodně by bylo na co.
Třeba, jak se jako mladá přivdala na jeden z nej-
větších statků ve vsi a po nástupu komunistů v r. 1948
rázem přišla o všechno. Nakonec neměla ani kabát.
Které životní období bylo pro Vás nejtěžší?
„Nejsmutnější bylo, když mi zemřela ve věku osmnácti
let jediná dcera a v téže době emigroval manžel. Můj
muž byl chytrý a vzdělaný člověk a byl přesvědčen,
že maximálně do pěti let to tady „praskne“ a on se

zase bude moci vrátit, tak jsme se rozešli v dobrém.
Na pět let mi udělal takový pracovní rozvrh, abych
na statek nebyla sama a zvládla to. Prohlásil, že
komunisty poslouchat prostě nebude, a odešel. Obě
tyto události – smrt dcery a jeho odchod – přišly
najednou a já jsem si myslela, že to nepřežiju! Pak
jsem přišla o půl statku a nakonec mě zavřeli.
Jednak proto, že muž emigroval, a dalším důvodem
bylo i mé odmítnutí vstupu do družstva, samozřejmě
i se statkem. Bylo to největší hospodářství v té
oblasti. Sice jsem se stále snažila ho držet, ale pak
mě ještě jeden člověk udal, že posílám peníze, dopisy
a ošacení za hranice, a dostala jsem 18 měsíců… 
To byla ta nejtěžší část mého života a z toho úplně
nejhorší bylo období vazby na Pankráci. Když už
jsem se dostala na práci do cihelny u Kralup, tak už
to bylo dobré. Na dřinu si zvyknete, ale hlavně
bydlení bylo oproti Pankráci docela slušné. Když
jsem se vrátila z basy, vzali mi ještě druhou půlku
hospodářství, a to už jsem opravdu neměla vůbec
nic. Šla jsem k mamince a už nikdy jsem se na statek
nevrátila. Jenom mi tam maminka s Františkem jeli
pro moje osobní věci, které byly zamčené
ve skříních. Když skříně odemkli, nebylo tam nic.
Někdo tam vlezl zadní stranou a zmizelo i všechno
oblečení.“
Na co naopak vzpomínáte ráda?
„Na moje druhé manželství. To byl prostě osud,
že jsem potkala Františka Kassaye. Byl to Slovák
a také měl „škraloup“, a tak musel dělat na šachtě!
Byl moc hodný. Já vlastně nemám ani svůj důchod,
naštěstí mám tedy příjem po něm. S Františkem jsme
zpočátku bydleli v Praze, ale musel denně dojíždět

do Příbrami, tak jsme se nakonec i s maminkou
přestěhovali sem a od té doby jsem v Příbrami.
Bydleli jsme léta v Dlouhé ulici a chodívali denně
na procházky směrem k Židovskému hřbitovu.
Vzpomínám i na to, jak tehdy vypadal třeba
Ryneček, co tam bývalo obchůdků a hospůdek.
Pamatuji i na babky – hokynářky na rynku! To
bývalo moc hezké.
Můj druhý muž František měl úžasnou povahu, byl
to takový pohodový a veselý člověk. Zrovna jsem si
říkala, jak jemu by se tahle moje oslava líbila! Ten
slavil rád, s ním bylo opravdu hodně veselo. Spolu
jsme také často chodili v Příbrami na fotbal
a oběma sportům - hokeji a fotbalu - mě naučil
rozumět. Dodnes sleduji zápasy hlavně našich
a mám velkou radost, když vyhrají. Teď tedy zrovna
prohráli, ale to se stává.“
Paní Kassayová má stále velký přehled i o politické

scéně a stále se o ni živě zajímá. 
Na otázku, zda se u televizních
zpráv také rozčiluje, hned
odpovídá: „No strašně! Teď třeba
zrovna vůbec nechápu postoj
našeho prezidenta k Lisabonské
smlouvě, nerozumím mu.
Takový chytrý člověk… A ještě
se mi na něm nelíbí ten jeho
vstřícný postoj k Rusku!“
A které období považujete
z politického hlediska za nej-
lepší pro lidi?
„Já jsem z té staré masary-
kovské doby. Měla jsem tatínka
čtyři roky v zajetí a maminka
pořád říkala: Tatínek přijde!
A skutečně, pak byl konec války
a tatínek se vrátil, tak to bylo
pro mě nejlepší období. 
Za Němců to bylo hrozné, stále
jste byla jednou nohou v krimi-

nále, třeba když jsme něco zabili načerno, a to jsme
museli, jinak bychom všechno neuživili. 
A za komunistů? Kdybych možná „držela hubu a šla
do družstva“…?
Z rozhovoru s paní Kassayovou je hned jasné, co je
kořením jejího života: je to její pohodová a veselá
povaha a určitě i její nesmírná skromnost.
“Kriminál mě prostě naučil si všeho vážit. Občas
tady slyším kolem sebe nářky, že prý špatně vaří.
To ode mne neuslyšíte! Já si tedy většinou vařím
sama, jenom tak dvakrát v týdnu si beru obědy,
a když je někdy třeba, tak si i tyhle obědy prostě
vylepším a je to! Jsou důležitější věci v životě.
Myslím si, že komunisté hlavně v lidech zničili vztah
k práci a hodnotám. Už nikdy se nesmí vrátit doba,
kdy se zavíralo za to, že někdo má statek, ke kterému
přišel pílí a tvrdou prací. Takový statek se dědil
z generace na generaci a byla to nepřetržitá služba
– nejprve musel dostat nažrat dobytek a nebylo nic
důležitějšího, než včas usušené seno a uklizené
pod stodolou! Dokud nebylo hotovo, neznali nic
jiného! Sobota, neděle, nebylo rozdílu. To bohužel
komunisté zničili a velice důvtipně uměli vyvolat
v lidech ty horší vlastnosti: závist, lenost, udavač-
ství! Přesto si pořád říkám: „Mám ve svém životě
velké štěstí na lidi kolem sebe!“
Závěrem ještě chce paní Františka Kassayová
prostřednictvím Kahanu poděkovat všem, kteří jí
přišli k jejímu jubileu popřát a především těm, kteří
se podíleli na přípravě celé oslavy. Toto přání rádi
plníme a ještě jednou jí přejeme do dalších let
hodně pohody a životního optimismu.
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Tisková zpráva: Příbram, 16. 10. 2009 
Realizace projektu „Modernizace 7. Základní školy v Příbrami“
Město Příbram ukončilo v září 2009 realizaci projektu „Modernizace 7. Základní školy
v Příbrami“. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci
Finančního mechanismu EHP, tzv. Norských fondů. Celkové náklady akce jsou cca
18 mil. Kč, z toho cca 9 mil. Kč (332.534 Eur) je financováno z Norských fondů a zbylé

náklady hradí město Příbram. 
„Město Příbram investuje značné finanční prostředky jak do stavebních úprav, tak do zlepšení vybavení škol. Získání
dotace je často jedinou možností, jak nákladné akce financovat. Proto jsem rád, že se nám podařilo zrealizovat i tento
projekt, jehož cílem bylo zlepšení podmínek nejen pro výuku dětí, ale i pro jejich aktivity po skončení vyučování,“ sdělil
starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák. 
V rámci projektu byla opravena vnitřní běžecká dráha, stropní podhledy, sociální zařízení a šatny, byla vyměněna
některá okna a dveře, v tělocvičnách se opravily dřevěné obklady stěn, podhledy s osvětlením a prostory byly
vymalovány. Renovací prošla i tzv. zimní zahrada. 
Velké a malé nádvoří školy bylo upraveno a vybaveno tak, aby je děti mohly využívat ke svým kulturním a sportovním
aktivitám. V nově vybudovaném a vybaveném venkovním prostoru může za příznivého počasí probíhat výuka v přírodě.
V prostoru školního areálu byla vybudována dvě nová hřiště s umělohmotným povrchem.
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslava Poláková, samostatné oddělení dotací MěÚ Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram I,
kontakt: jaroslava.polakova@pribram-city.cz, tel.: 318 402 282. 

Základní škola, Příbram II,
Jiráskovy sady 273,

pořádá 9., 10. a 11. listopadu
od 14 do 16 hodin ve škole

Tři odpoledne otevřených dveří
a aktivity  projektu 

„Cizinci u nás nejsou cizí“

Čeká vás:
- Prohlídka školy a návštěva ve výuce
- Ukázky bojových umění východu
- Ukázky asijské a evropské kuchyně
(vaří žáci se svým učitelem J. Liškou)
- Ukázky interaktivních výuko-
vých programů češtiny pro cizince
- Seznámení s učebnicemi a slov-
níky pro výuku češtiny dětí - cizinců
- Výstava prací žáků školy
- Výstava o zemích našich přátel

Město Příbram a Rádio Blaník
Vás zvou na tradiční akci

“Zahájení adventu v Příbrami”
Ve čtvrtek 26. 11. od 14 h. bude

na náměstí T. G. Masaryka 
kulturní program, v němž mimo
jiné vystoupí zpěváci Petr Muk,
Magda Hrnčířová, Petr Spálený 

a Miluška Voborníková. 
V 18,30 hodin uvidíte slavnostní 
ohňostroj firmy Špina a synové. 

Koncert “Společná věc” se bude
konat 24. 11. 2009 v 18:30 hod.
v aule Základní školy Příbram,
Jiráskovy sady. Tomáš Pfeiffer
rozezní Vodnářský zvon alikvot-
ními tóny, které dle lámaistické
tradice povznáší ducha a léčí tělo.
Předprodej vstupenek: 
Slunovrat - prodejna zdravé výživy,
V Brance 47, Příbram. 
Vstupné: studenti, důchodci a ZTP
90 Kč, ostatní 130 Kč.



PŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
JAN ŠTĚPÁN

(ŠTĚPÁNOVEC) HROZNATA

Z VRTBY
ZÁSTAVNÍ PÁN PŘÍBRAMĚ

??  -  1474 ?

V dnešním příběhu se budeme zabývat dalším z řady zástavních
pánů našeho města v 16. století. Je jím blízký příbuzný
předchozího pána Buriana z Gutštejna Jan Štěpán (Štěpánovec)
Hroznata z Vrtby. Rody z Gutštejna i z Vrtby byly v příbuzenském
vztahu od samého počátku jejich výskytu v dějinách, oba odvo-
zovaly svůj původ od blahoslaveného rytíře Hroznaty, prvního
majitele Příbramě. 
Oba rody měly podobný erb, jehož hlavní figurou bylo troje
paroží. Vrtbové se psali podle hradu Vrtba u Horní Bělé
na Plzeňsku. Zdá se, že Burianem z Gutštejna byla zahájena
dlouhodobá snaha tohoto rozrodu západočeské šlechty získat
příbramské panství do svobodného vlastnictví, protože po Janovi
z Vrtby následovali v držbě ještě další dva členové rodu Gut-
štejnů. O tom, proč se nakonec Příbram do jejich soukromého
(svobodného) vlastnictví nedostala, se zmíníme na patřičném
místě; nás dnes zajímá Jan z Vrtby.
Na rozdíl od Buriana patřil Jan k těm historickým postavám, které
se do dějin naší země nijak výrazně nezapsaly a jen těžko se
o nich hledají nějaké věrohodné zprávy. Jednou z mála z nich je
právě ta, že naše město vlastnil nejméně v letech 1458-1469, tedy
o něco málo více než jedno desetiletí. V době, kdy mu patřila
Příbram, byla jeho rodina tradiční součástí západočeské skupiny
katolické šlechty, která stála v opozici proti králi Jiřímu
z Poděbrad. Ve svém konání se opíral o svého mocnějšího
příbuzného Buriana z Gutštejna. 
Jan kromě Příbramě vlastnil Starosedlský Hrádek a Zalužany,
jeho bratr Sezema pak Hořovice, Jince a Valdek. Jaké měli oba
bratři s tímto majetkem úmysly, se bohužel již nedovíme, zdá se
však, že svého cíle (ať již byl jakýkoliv) nedosáhli. Někdy před
rokem 1472 byl totiž Sezema Štěpánovec z Vrtby již po smrti
a Příbram od Jana koupila Vracka z Velhartic, někdejší Sezemova
manželka. Jan se pak stáhl do Starosedlského Hrádku, kde zřejmě
i dožil. Zda bylo příčinou Janova odchodu z Příbramě
zabezpečení rodinného majetku (Jan děti neměl, alespoň o žád-
ných se nedochovaly zprávy, kdežto Sezema ano) nebo ochrana
před dluhy (dochoval se Janův dlužní úpis z roku 1458), nevíme. 
Rod pánů z Vrtby na svou historickou chvíli teprve čekal. Měla
přijít až o dvě stě let později, v baroku, kdy se jim podařilo dosáh-
nout povýšení do hraběcího stavu. O jejich postavení svědčí např.
známá Vrtbovská zahrada v Praze či mnohé české hrady a zámky,
např. Konopiště.
Z Příbrami v dobách vlády Jana z Vrtby se opět nedochovala
žádná věrohodná zpráva. Je pravděpodobné, že koncem 15. století
se začala pozvolna rozvíjet těžba stříbra, která o 50 let později
dosáhla svého vrcholu a která inspirovala mnohé současníky.
Zároveň se však začalo dařit i tradičním řemeslům a zemědělské
výrobě, zejména soukenictví. Příbramské výrobky pronikaly
na vzdálené trhy do Lince a jiných míst v Čechách a okolí. Přesto
nelze tehdejší Příbram vidět jako velké a životem kypící město.
Šrámy z husitských válek a mezinárodní izolace v době
Poděbradské hospodářství i dalšímu rozvoji našeho města
nesvědčily.

Daniel Doležal

8. 11. 1959
byl slavnostně otevřen příbram-
ský kulturní dům s divadlem
hrou Františka Pavlíčka
“Labyrint srdce”.

12. 11. 1959
byla snesena věžička z domu
v Jiráskových sadech 117,
tzv. Drakovny. Byla to závě-
rečná fáze zničení architek-
tury tohoto kdysi výstavného
domu. Nápravy se objekt
dočkal až po roce 1989.

16. 11. 1924
zemřel v Příbrami pedagog,
malíř a ilustrátor Jan Kobrle,
rodák z Lomnice nad Popelkou.

17. 11. 1939
byla Němci uzavřena Vysoká
škola báňská. Podobný osud
potkal všechny české vysoké
školy.

18. 11. 1959
se usnesením rady MNV stal
příbramským kronikářem
František Veselý.

20. 11. 1579
Rudolf II. vydal privilegium,
kterým povýšil Příbram

na královské horní město.

20. 11. 1859
byla přes Příbram vezena
speciální děla z Itálie
pro pevnost Terezín.

26. 11. 1754
vydal Nejvyšší mincmistrov-
ský úřad pamětní spis, ve kte-
rém konstatoval hluboký
úpadek dolování na Příbram-
sku. Těžilo se zde už jen
minimálně a navíc z toho
důvodu, aby město Příbram
nepřišlo o práva královského
horního města.

28. 11. 1949
zemřel v Jičíně Emilián Trolda,
hudební badatel a objevitel
mnoha historických skladeb,
který v době 1. světové války
působil jako okresní přednosta
v Příbrami.

30. 11. 1849
se konala první valná hromada
Čtenářského spolku na Bře-
zových Horách, jednoho
z předchůdců veřejné
knihovny.

Daniel Doležal

LISTOPADOVÉ KALENDÁRIUM

I n f o r m a c e  z  r a d n i c e
Dotace na zateplení  školy
Rada města Příbrami schválila přijetí dotace ze Státního
fondu životního prostředí ČR ve výši 776 482,35 Kč. Město
Příbram obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvu
o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci “Realizace
energetických úspor v objektu Základní školy Příbram VII,
28. října 1”. Dotace byla schválena ve výši 13 200 199,95 Kč
z Fondu soudržnosti EU a ve výši 776 482,35 Kč ze Státního
fondu životního prostředí ČR, tj. celkem 13 976 682,30 Kč,
celkové náklady projektu jsou 20 618 198,21 Kč. „Jsem rád,
že se nám podařilo na zateplení školy získat dotační peníze.
Realizace energetických úspor ve všech našich školách je
jednou z priorit naší práce,“ řekl starosta MVDr. Josef Řihák.

Nová školka v nemocnici
Rada města Příbrami schválila záměr spoluzaložit s Oblastní
nemocnicí Příbram, a. s., mateřskou školu jako obecně
prospěšnou společnost. “Současně rada města uložila
právnímu odboru Městského úřadu Příbram dopracovat
ve spolupráci s ONP, a. s., pracovní návrh zakládací smlouvy
a po jeho dopracování jej předložit k opětovnému projednání
v radě města,” doplnil informaci starosta J. Řihák.

Ochranné plenty před školou
“Na základě požadavku Základní školy Březové Hory
a po projednání s Osadním výborem Březové Hory byly
zahájeny práce na ochranném zábradlí před budovou školy
na náměstí J. A. Alise. Bylo rozhodnuto o umístění ochran-
ného zábradlí, a to v provedení kombinace litinového
městského mobiliáře s dřevěnou výdřevou. Tento bezpečnostní
prvek zabrání úrazu dětí při vyběhnutí ze školy,” oznámil
starosta Josef Řihák.

Ochranný oblek pro výcvik sebeobrany
Město Příbram zakoupilo pro projekt prevence kriminality
„Kurz bezpečného chování a sebeobrany pro rizikovou
skupinu žen“ speciální plnokontaktní protiúderový oblek
s názvem RED MAN. „Kurz bezpečného chování a sebe-
obrany pro rizikovou skupinu žen“ je součástí Městského
programu prevence kriminality na rok 2009. Nový oblek
v hodnotě asi 35 tisíc korun jsme z velké části pořídili
za peníze ze státní dotace na Program prevence kriminality.
Speciální plnokontaktní protiúderový oblek určitě přispěje
ke zvýšení kvality výcviku žen v kurzu. Cvičení se již konají
přibližně měsíc a v současnosti se kurzu účastní více než
30 žen z Příbrami a blízkého okolí. Pro ženy je kurz bezplatný,“
řekl starosta MVDr. Josef Řihák.  
Nový oblek byl předveden za účasti manažera prevence krimi-
nality JUDr. Milana Fáry dne 5. října v tělocvičně bývalé
8. ZŠ v Žežické ulici. Právě v této tělocvičně se kurzy konají
každé pondělí. Dvouhodinové výcviky pod vedením
zkušených instruktorů z občanského sdružení TILIUS budou
pokračovat až do poloviny prosince. “Těší mne, že je mezi
ženami o tento kurz zájem. Děkuji členům společnosti TILIUS
za perfektní výuku. Mé díky patří také Ministerstvu vnitra ČR
za podporu, které se dostává našemu městského programu
prevence kriminality. Nákup protiúderového kontaktního
obleku je pěkným příkladem konkrétní pomoci ministerstva
na projekty prevence kriminality. Podařilo se nám získat
velmi kvalitní výcvikovou pomůcku, kterou budeme moci
využívat i na další obdobné kurzy plánované na příští rok.
Oblek rovněž můžeme využít i pro výcvik strážníků a poli-
cistů,” doplnil starosta.

Rozdělení  parkovacích míst  u školy
Rada města Příbrami se zabývala otevřeným dopisem třinácti
učitelů Gymnázia pod Svatou Horou. V dopise učitelé psali
o zákazu parkování jejich vozidel ve dvoře Základní školy
pod Svatou Horou. Tento zákaz vydal učitelům gymnázia
ředitel ZŠ Mgr. Petr Ročňák. „Na základě doporučení Komise
pro výchovu a vzdělávání rada města rozhodla rozdělit počet
parkovacích míst podle počtu žáků obou škol. To je v poměru
30 míst pro ZŠ a 15 míst pro gymnázium,“ informoval
starosta MVDr. Josef Řihák.

Dotace na okna v Zámečku-Ernest inu
Město Příbram získalo dotaci od Středočeského kraje z Fondu
obnovy památek. “Dotaci ve výši 190 tisíc korun z rozpočtu
Středočeského kraje na rok 2009 jsme dostali na obnovu
jedné z nejcennějších kulturních památek v našem městě -
domu čp. 106, což je tzv. Zámeček - Ernestinum,” vysvětlil
starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák. Za výše uvedenou
sumu byla v části budovy vyměněna dřevěná okna.

Med pro děti  zdarma
Příbramští včelaři minulý týden předali ředitelkám příbramských
mateřských škol a jeslí pravý včelí med. Spolu se včelaři předá-
val med i místostarosta Příbrami Václav Černý. Celkem ředitelky
převzaly 50 kilogramů medu. „Med dáme do školních kuchyní.
Naše kuchařky ho použijí na přípravu jídel pro děti,“ řekla
ředitelka Mateřské školy Bratří Čapků Eva Kočendová.
Předávání medu se uskutečnilo letos již po šesté. „Dostáváme
od města Příbram každoročně finanční příspěvek, který

využíváme na léčení našich včelstev. Chtěli jsme tuto vstřícnost
městu nějak vrátit. Proto jsme se před šesti roky rozhodli, že
budeme příbramským dětem ve školkách rozdávat med. Letos
poprvé dáváme med i klientům příbramských jeslí,“ vysvětlil
příbramský včelař Karel Novák, který se stará celkem o 217
včelstev. Úly má Karel Novák rozmístěny po lesích a loukách
v okolí Příbrami. Přibližně o stovku včelstev se stará další
příbramský včelař Václav Hoch, který rovněž předával med
příbramským dětem. 
A jaká je letos úroda medu na Příbramsku? „Není to nijak dobré.
Medu je letos méně. Především chybí ten nejkvalitnější, tmavý,
medovicový med. Cena medu proto jde nahoru. A bude ještě
hůře,“ řekl Václav Hoch. 
Podle příbramských včelařů se toto zvýšení ceny medu ale
nemusí týkat medu, který se prodává v supermarketech. „Tento
med ale s kvalitním, pravým včelím medem od včelaře už mnoho
společného nemá. Snad jen název,“ shodli se oba příbramští
včelaři. Dodávají, že skutečně kvalitní med mohou lidé v současné
době získat jen od včelaře. „Čím dál od včelaře se med prodává,
tím více trpí,“ řekli příbramští včelaři.

Příbramský PERM
Příbramský PERM je poradní a iniciativní orgán starosty města
Příbram, který se pravidelně schází. „Na poslední schůzce jsme
probírali postavení této komise, jak by měla fungovat a pracovat.
Dohodli jsme se, že jednotliví členové PERMu budou spolupra-
covat na tvorbě návrhu rozpočtu města na rok 2010. Nejprve
vyhodnotí rok 2009, především daňovou výtěžnost. Příjmová část
letošního rozpočtu má různé výkyvy, které je potřeba zmapovat
a počítat s nimi i v nadcházejícím rozpočtu. Znalost těchto údajů je
nezbytná pro zodpovědné a kvalitní sestavení příjmové části
rozpočtu na rok 2010. Konečné slovo bude mít samozřejmě
porada vedení města, rada města a příbramští zastupitelé,“
informoval místostarosta MUDr. Ivan Šedivý, který má rozpoč-
tovou stránku na starosti. “Jedním z členů PERM je například
i zástupce Úřadu práce Mgr. Bartůněk, který nás upozornil
na možnosti další spolupráce mezi městem Příbram a Úřadem
práce,” doplnil starosta MVDr. Josef Řihák.

Nová pamětní  deska
Pamětní deska významnému českému montanistovi a pří-
bramskému rodákovi J. A. Alisovi byla v těchto dnech odhalena
na statku Holých na Zdaboři, kde tento hornický odborník
dlouhá léta žil a pracoval. „Akci pořádalo Sdružení přátel
Zdaboře a zdabořští hasiči. Chtěli tímto aktem vyjádřit úctu
tomuto významnému příbramskému občanovi a zakladateli
novodobých příbramských dolů,“ uvedl místostarosta Šedivý.

Hornická Příbram ve vědě a technice
Slavnostní zahájení Hornické Příbrami ve vědě a technice
proběhlo 13. října v Příbrami. „Úvodního zahájení jsme se
zúčastnili společně se starostou Josefem Řihákem a místo-
starostou Václavem Černým. Vyslechli jsme i několik před-
nášek a předali jsme řediteli firmy Diamo, s. p., Jiřímu Ježovi
“Poděkování za zásluhy o rozvoj města,“ představil místo-
starosta Ivan Šedivý začátek 48. pokračování  mezinárodního
sympozia.

K výstavbě komunikace R4
Místostarosta Ivan Šedivý se zúčastnil i pravidelné schůzky
k výstavbě rychlostní komunikace R4. „Scházíme se společně
s významnými představiteli, kteří o této stavbě rozhodují,
např. s řediteli jednotlivých závodů Ředitelství silnic a dálnic
a současně i se starosty obcí na trase R4, například píseckým
starostou Miroslavem Sládkem. Všichni hledáme možnosti,
jak zrychlit přípravné práce pro výstavbu R4. Největším
problémem jsou finanční prostředky na příští rok. Snažíme se
alespoň zajistit peníze na projektové práce a výkupy pozemků.“

Trať Zdice -  Protivín
Slavnostní zahájení řídícího dispečinku plně automatizované
trati Zdice - Protivín proběhlo 7. října a zúčastnil se ho místo-
starosta Ivan Šedivý společně s vedoucím odboru správy
silnic Z. Škaloudem. „Projeli jsme si trať z Příbrami až
do Březnice, a měli tak možnost i vidět nově otevřený přechod
pro chodce u Junior klubu. Měli jsme příležitost si promluvit
s představiteli Českých drah o možnostech zřízení nových
zastávek po městě, například v průmyslové zóně a také
u objektu Zimního stadionu,“ informoval místostarosta Šedivý.

Oslavy příbramského divadla
V příbramském Divadle A. Dvořáka proběhly 12. října oslavy
u příležitosti padesáti let od vzniku divadla. „Jde o velice
významné výročí příbramské kulturní scény. Večer byl
věnován všem, kteří v příbramském divadle od samého
počátku pracovali, nejen hercům, ale i jevištním technikům,
administrativním pracovnicím, osvětlovačům, dramaturgům,
pracovníkům propagace a všem dalším, kteří se zasloužili
o rozvoj divadla. Velmi si vážím toho, že město Příbram se
snaží o to, aby divadlo fungovalo v plném rozsahu. Trend, který
příbramské divadlo před několika lety nastoupilo, dělá čest
celému městu, a Divadlo A. Dvořáka má dobré jméno po celé
České republice!“ konstatoval místostarosta Ivan Šedivý.
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Hrou napomáháme k odstraňování očních vad
V Příbrami je mateřská škola, která kromě běžného programu nabízí i nadstandardní péči dětem s vadami
zraku. Přes 20 let dochází do Mateřské školy V Zahradě (bývalé 1. mateřské školy) ortoptická zdravotní
sestra, která se těmto dětem věnuje. Také všechny paní učitelky jsou poučeny očním lékařem a zdravotní
sestrou, jak s dětmi s oční vadou pracovat. Ve škole je třída vybavená ortoptickými přístroji jako jsou
troposkop, cheiroskop, stereoskop nebo Cambelův stimulátor. Na zdi visí i přístroje známé z ordinací
očních lékařů – světelný poutač „Sluníčko“ a světelný přístroj s optotypy, na kterém se děti učí zacházet
s „éčky“ a tím je umožněno správné vyšetření vidění u lékaře.
V letošním roce škola získala finanční prostředky z Humanitárního fondu Středočeského kraje na projekt
„Hrou napomáháme k odstraňování očních vad“. Tyto prostředky byly využity na zakoupení hraček, které
slouží jako pomůcky k procvičování zraku, jemné motoriky a správné koordinace očí a rukou. Dále byly

využity k vybavení speciální třídy
vhodným nábytkem, čímž se podařilo
vytvořit prostředí, kde se děti dobře cítí
a nemají pocit, že se něco učí, prostě
jen pokračují v hrách.
Dokončení projektu Mateřská škola
V Zahradě oslavila s přáteli. Ve středu
23. září byly pozvány na návštěvu děti
z Mateřské školy pod Svatou Horou
na hravé dopoledne s názvem „Jak vidí
svět děti s oční vadou“. 
Návštěva si prohlédla nově zařízenou
třídu pro cvičení zraku, děti si vy-
zkoušely nové hračky, práci na cheiro-
skopu a zvládly i kontrolu zraku jako
u opravdového pana doktora. 

Připraveny byly hry, které děti zvládaly s jedním okem zakrytým nebo úplně poslepu – navlékání korálků,
sestavování mozaiky nebo různé pohybové hry. Dopoledne se vydařilo, všechny děti byly spokojené,
zaujaté a získaly mnoho nových poznatků o problémech kamarádů, kteří mají vadu zraku. Hostitelům se
potvrdilo, že vytvořili dobré podmínky k procvičování zraku.
Mateřská škola V Zahradě patří mezi nejmenší mateřské školy ve městě, jsou zde dvě třídy pro 48 dětí
celkem a je vždy plně obsazena. V pondělí 5. 10. využili někteří odborníci a rodiče Dne otevřených dveří
k prohlídce celé školy. Další zájemci z řad veřejnosti, zvlášť rodiče dětí s vadou zraku, se mohou podrob-
nosti o této škole dozvědět na webových stránkách školy (http://skoly.pb.cz/1MS/), na telefonním čísle
318 622 101 nebo přímo při návštěvě školy.

Eva Řezníčková, ředitelka, Mateřská škola V Zahradě, Jungmannova 416, Příbram III

Evropské studium cizích jazyků na Gymnáziu pod Svatou Horou
Vzdělávací program Živé jazyky, který naše škola nabízí, nespočívá pouze ve zvýšené dotaci hodin jazyka na
rozdíl od jiných škol stejného typu, ani v každoročním působení alespoň jednoho rodilého mluvčího, ale
od loňského roku také v tom, že používáme i nový způsob metodické práce. Abychom studenty ještě více
motivovali, integrujeme s několika nejazykovými předměty vzdělávací obsah cizího jazyka. Přístup
studentů v těchto hodinách je naprosto odlišný. Vždy se lépe hovoří o věcech, které člověka zajímají.
I v budoucnu budou studenti vyhledávat konverzaci o tématech jim blízkých mnohem častěji. Chceme jim
tento krok do života usnadnit a dát jim co nejlepší příležitost se na něj dobře připravit. Je nádherné
sledovat, jak se student, jinak pasivnější, dokáže nadchnout a horlivě hovořit o surrealistické tvorbě, stavbě
a funkci hradů, možnostech fotografie nebo účincích reklamy. Při takovýchto příležitostech spontánně
sděluje své názory či nápady a své jazykové dovednosti trénuje naprosto nenásilným způsobem. Hodiny
jsou tak pro studenty mnohem zajímavější. Tyto hodiny vyučujeme metodou CLIL ve třetím a čtvrtém
ročníku, tedy ve dvou posledních ročnících, kdy již studenti jazyk ovládají a mohou se posunout za hra-
nice běžných situací, se kterými se již v hodinách setkali. Nabídka pro letošní školní rok v našem
gymnáziu pokryla spektrum předmětů od přírodních věd po humanitní obory a byla následující: přírodní
vědy vyučované rodilým mluvčím, regionální geografie, umění a kultura a mediální studia. (Ve třetím
a čtvrtém ročníku studenti ještě navíc studují biologii v angličtině.) V maturitním ročníku mají tedy dohro-
mady 8 hodin anglického jazyka. Dovolte mi nyní trochu představit již zmíněnou metodu.   
CLIL neboli Content and Language Integrated Learning, (tj. obsahově a jazykově integrované učení) patří
k významným kurikulárním trendům současného evropského školství a je jednou z možných strategií
dvojjazyčného vzdělávání. CLIL se stal pevnou součástí české jazykové politiky na základě dokumentu
Evropské unie pod názvem Podpora jazykového vzdělávání a lingvistické rozmanitosti: Akční plán
2004 - 2006.
CLIL integruje výuku učiva jak daného předmětu, tak i cizího jazyka a má výrazný interdisciplinární
charakter, v němž dochází k propojení jazykové výuky a vyučovaného předmětu. Mezi nesporné výhody
této metody patří přirozená motivace, a ne uměle vykonstruované situace. Jde o mezipředmětové vztahy,
v nichž učitel využívá znalostí žáků z nejazykového předmětu k výuce slovní zásoby, gramatických
a lexikálních jevů cizího jazyka. Jazyk je prostředkem pro výuku vzdělávacího obsahu, a ten se naopak
stává jeho zdrojem. Právě tato dovednost - jednat v cizím jazyce - může být považována za největší
výhodu CLIL především pro budoucí povolání žáků. Žáci se neučí jazykovým znalostem, nýbrž znalostem,
které aplikují bezprostředně, což je  přesně to, co budou v životě potřebovat. 

Mgr. Klára Sedláčková

Blahopřejeme k vynikajícímu úspěchu!
Titul mistra, vicemistra a 2. vicemistra České republiky - Zlato, stříbro a dvakrát bronz -
Tři nominace na Mistrovství světa - to vše přivezli závodníci ze Sportklubu Oxygen Příbram
z Mistrovství České republiky 2009.
Ve dnech 3. - 4. října se konalo Mistrovství České republiky 2009 ve sportovním aerobiku a fitness týmech,
a současně i Mistrovství České republiky v taneční kategorii hip hop. Sportklub Oxygen se šesti závodní-
mi týmy se probojoval do finálové šestky, kde trvale bojoval o medailové pozice a zároveň o nominaci
na Mistrovství světa. Po vynikajícím výkonu všech závodníků si medaile a tituly mistru odvezly 4 týmy
Sportklubu Oxygen. 
V taneční kategorii hip hop získaly dívky (Chlebnová L., Chlebnová D., Jíchová K., Jíchová D., Vöröšová
K., Drobílková D., Mišjaková V., Bucharová J.) titul 2. vicemistra České republiky a nominaci na Mistrov-
ství světa. 
V kategorii sportovního aerobiku a fitness týmu si dívky ve věkové kategorii 8 - 10 let (Vokurková V.,
Bláhová K., Eliášová B., Urbanová T., Machová T., Valtová N., Ejemová P.)   odvezly bronzovou medaili
a titul 2. vicemistra České republiky. 
V kategorii 11 - 13 let vybojoval osmičlenný tým dívek (Grossmannová L., Wijsmanová A., Urbanová K.,
Sladká J., Větrovská M., Kvasnicová M., Macasová K., Hejhalová V.) stříbro a titul Vicemistra České
republiky, současně také nominaci na Mistrovství světa 2009. 
V kategorii 17 a více let (Chlebnová L., Chlebnová D., Vöröšová K., Svobodová P., Kleinbauerová P.,
Severová M., Krátká N.) dívky vybojovaly ZLATOU medaili a titul nejvyšší MISTRYNĚ ČESKÉ
REPUBLIKY a zároveň také nominaci na Mistrovství světa 2009. 
Trenérky těchto závodních týmů Lenka a Lucie Chlebnovy jsou s výsledky svých svěřenců velice spoko-
jené a říkají: ,,Všechny závodnice odvedly vynikající výkon a obrovské sportovní nasazení.“ Velice chválily
i závodní týmy, které skončily těsně za stupni vítězů. 
Družstvo dívek 13 - 16 let (Severová M., Doubková B., Mrázková L., Krejčová D., Horbanicová T., Eklová
K.), které se probojovalo do finále, udrželo úžasné 5. místo, stejně vynikající výkon podaly i závodnice
ve věkové kategorii 17 a více let (Mišjaková V., Drobílková A., Bucharová J., Drlíková D., Spilková M.,
Vávrová J.). Trenérka Lucie Chlebnová velice chválí svou svěřenkyni Kateřinu Kryllovou, která závodí
v kategorii sportovní aerobik individuál ženy ve věku 11 - 13 let. V konkurenci 36 závodnic získala
obdivuhodné 8. místo. Všechny závodnice sportklubu Oxygen skvěle reprezentovaly Příbram.

Pěkný kocourek, hravý, přítulný,
rošťácký mazlíček. Stáří 3 měsíce.
Vhodný do klidného a teplého
prostředí. Zvyklý na společnost
koček. Nekonfliktní. 
Kontaktní telefon: 736 709 258

Krásná kočička, nalezená na kru-
hovém objezdu na Zdaboři. 
Přítulná, milá, velmi hravá, 
mazlivá. Vhodná do bytu. 

Kontaktní telefon: 731 831  411

Krásná, velmi milá a přítulná
kočička. Stáří 8 měsíců. Vhodná
do teplého a přívětivého prostředí.
Milá a vděčná  společnice. 

Kontaktní telefon: 731 831 411

Společnost přátel koček, občanské sdružení, nabízí k adopci tyto kočky:



Připomeňme si udělení městu Příbrami
statutu Svobodného královského horního
města dne 20. 11. 1579 císařem římským
a králem českým ect. Rudolfem Habs-
burským. 
Konec vrchnostenské správy
Zástavní držitelé porušovali udělená městská
privilegia a při každém vystřídání ukládali
na obyvatele berně, dostali tak peníze
za koupi několikanásobně zpět. Příbramští
radní a starší horního bratrstva si proto
opakovaně stěžovali královské komoře
(vládě) i králi na své držitele. Roku 1555
vyhověl arcikníže Ferdinand stížnostem
a pozval držitele města a panství bratry
Jiřího a Albrechta z Gutštejna na pražský
hrad a udělil jim domluvu, oni ovšem bez
skrupulí pokračovali ve svém režijním
hospodaření nadále na úkor obyvatel města.
Roku 1558 město s horním bratrstvem
podalo žádost o potvrzení privilegií s poža-
davkem o navrácení trasy Zlaté stezky skrze
město, neboť formané-vozkové jej již celé
století svévolně míjejí, přestože od nepaměti
jezdili přes něj. Poprvé k žádosti připojili
prosbu o nadání svobodami jiných horních
měst a osvobození od posudného.
Prozíravější členové české královské ko-
mory a nejvyšší mincmistr již dávno věděli,
že zastavování panství království škodí.
Posledním zástavním držitelem příbram-
ského panství byl Ladislav ze Šternberka
a na Zelené Hoře, jenž jej koupil od Gut-
tenštejnů v roce 1564. Ladislav zemřel
v roce 1566, dědici panství se stali nezletilí
synové a jejich poručnicí vdova Kateřina
rozená z Lokšan. Správcem panství byl
purkrabí Jan Skalický ze Skalice, který na
příkaz Kateřiny utužoval poddanství příbra-
manů, nehledě na jejich privilegia.

Obr.1. Erb Divišoviců ze
Šternberka (z Hvězdné Hory
v tehdy módním germanismu)

Město opakovalo svou prosbu
o nadání svobodami horního
města a slibovalo, že místo

berní a posudného, které by mu byly
odpuštěny, nakládalo by na hory. Král
Maxmilián opověděl listinou z 27. února
1570, ve které potvrdil Příbrami její
dosavadní privilegia a pohrozil císařským
hněvem každému, kdo by je porušoval.
Navíc vyzval Kateřinu Šternberkovou
z Lokšan k dobrovolnému postoupení
statku - příbramského panství české
královské komoře; narazil však na její
houževnatý odpor. Po vleklých jednáních
a marných pokusech o smír dohodou, byla
Kateřina obeslána před komorní soud.
Na další stížnosti příbramských konšelů
císař Maxmilián II. dne 24. května 1574

vypověděl Kateřinu Šternberkovou
z Lokšan do Tyrolského Innsbrucku, k její
bývalé chráněnkyni na Březnici, Filipině
Welserové, manželce arciknížete Ferdinanda
(kde roku 1580 zemřela). Konečně soudním
výnosem začátkem roku 1576 bylo panství
Kateřině odňato bez náhrady. Příbrami,
ovšem z hradu dál vládl ve jménu dětí
Ladislava Šternberka purkrabí Jan Skalický
ze Skalice.

Obr 2. Císař římský
a král zemí koruny české
Rudolf II. Habsburský

Po změně na trůnu putovalo
opět z Příbrami na pražský
hrad poselstvo s již dříve
koncipovanou žádostí
o potvrzení privilegií,

prosbou nadání svobodného královského
horního města a stížností na držitelskou
správu. Přitom mírně pohrozilo, že pro ne-
majetnost přestane nakládat na hory. Vidina
možnosti ražby nových stříbrných - peněz,
kterých se nedostávalo, vedla k rychlé
reakci císaře a krále Rudolfa II., vydal
listinu 20. listopadu 1579 potvrzující stará
privilegia s navrácením Zlaté stezky skrze
město a udělující nová privilegia se statutem
svobodného královského města spravo-
vaného nejvyšším královským mincmistrem.
Tím byla splněna dávná toužebně očekávaná
přání příbramských po dlouholetém úsilí
magistrátů.

Obr. 3. Listina císaře
a krále Rudolfa II.
povyšující Příbram
na svobodné královské
město 
Téhož roku 1579 císař
a král Rudolf II. obnovil
stará privilegia královské-
ho horního města Knínu
a přispěl mu na dolování
1000 kop míšenských.

Obr. 4. Ruina příbram-
ského hradu na rytině
M. Küssela podle kresby
pátera B. Šlajera S. J.
ze Svaté Hory z r. 1665.
Hrad ve své gotické
podobě sloužil správcům

zástavních držitelů až do zrušení držitelské
správy v listopadu roku 1579, kdy příbram-
ský hrad opustil Jan Skalický. Příbramský
hrad byl poté obyvateli města vydrancován
a zapálen. Bez rizika postihu je mnoho hrdinů.

Ing. Josef Podlaha

SLAVNÉ VÝROČÍ NAŠEHO MĚSTA

Opět po roce v Kovohutích Příbram
Ve středu 21. října 2009 přivítaly Kovohutě Příbram obchodní partnery, příznivce a další hosty na již
13. ročníku společensko-prezentační akce „Opět po roce“. Společnost účastníkům ukázala nové
projekty, technologie, další plány v oblasti ekologie, výzkumu a vývoje či pokračování realizace
podnikového hutnického muzea, jehož budova byla rekonstruována v roce 2006 u příležitosti 220 let
hutě a finalizace expozice je plánována na rok 2011, kdy se bude slavit 700 let hutnictví stříbra
a olova na Příbramsku (1311 - 2011).

Letos poprvé akce proběhla ve zrekonstruovaném horním patře hutnického muzea.
Hosté si v rámci „volné zábavy“ zastříleli vzduchovkou, kuší ku ptáku dle tradic cechařského „Skoku
přes kůži“, vyrazili medaile s motivy Cechu a Běhu Kovohutěmi, zjistili svůj další osud při lití olova
a přímo se seznámili s novinkami a projekty při exkurzi po provozech firmy. Setkání se neslo v přá-
telském duchu, k němuž přispěl také zpěv členů Cechu příbramských horníků a hutníků a menšího
Cechu příbramských hutníků-olovářů.
Protože hutnící myslí na životní prostředí, tak hostům nabídli výkup olověných baterií, odběr elektro-
odpadu, baterií - suchých článků (tužkové baterie, „buřty“, apod., zinko-uhlíkové, alkalické, atd.)
či polypropylenu v rámci svých nepřetržitých ekologických služeb pro občany širokého regionu.
Akce se mj. zúčastnili 1. náměstek ministra financí Ivan Fuksa, perkmistr Cechu příbramských horníků
a hutníků Miroslav Šťastný, ředitelé a představitelé dalších významných firem, institucí, organizací
z regionu, České republiky, Slovenska i zahraničí.
Kovohutě Příbram jsou významným zaměstnavatelem regionu, zpracovatelem odpadů s obsahem
olova a cínu (zejména olověných autobaterií), výrobcem olova, jeho slitin a dalších výrobků (pájky –
včetně bezolovnatých, střelivo, plechy, atd.) a dále zpracovatelem odpadů s obsahem drahých kovů
(zlato, stříbro, palladium, platina, rhodium) a odpadů elektrických a elektronických zařízení (elek-
troodpadu). Společnost také vykupuje a recykluje další odpady z autovraků – autokatalyzátory, kabely,
cívky či plošné spoje. Podnik v rámci svých ekologických služeb na své vrátnici nepřetržitě vykupuje
od občanů olověné baterie (aktuálně 80,- Kč za klasickou, 160,- Kč za velkou a 8,- Kč za moto-
cyklovou), odebírá elektroodpad a baterie-suché články. V rámci „Projektu Školy“ se firma podílí
na ekologické výchově dětí a mládeže ve sběru a třídění odpadů.

Cestujeme s krajany

aneb

Z Příbrami 

až na konec světa

Úterý 3.11.2009

Peru
– Kateřina a Robert Hyanovi

Čtvrtek 5.11.2009

Indie
– Štěpánka a Josef Skuhrovcovi

Úterý 10.11.2009

Severní Amerika
– Lucie Reitrová

Čtvrtek 12.11. 2009

Irsko /ze života ptačích útesů/

– Petr Bambousek

Čtvrtek 19.11.2009

Království Tonga
– Michala Ročňáková a Martin Šperl

Úterý 24.11. 2009

Jemen
– Ondřej Jeřábek

Čtvrtek 26.11. 2009

Rybaření na Aljašce
– Martin Zoubek

Všechny besedy se uskuteční 

od 18.00 hodin

v Galerii Františka Drtikola Příbram

Vstup 20,- Kč

Spolek Prokop Příbram • Knihovna Jana Drdy v Příbrami
• Galerie Františka Drtikola za podpory města Příbrami

vás zvou na cyklus besed s promítáním

Důstojný průběh spartakovských oslav
Oslavy 115. výročí založení fotbalového klubu SK Spartak (dříve Horymír) Příbram se vydařily.
Bohatý program oslav začal již v devět hodin turnajem přípravek ročníků 1999 - 2000.
V tomto turnaji zvítězili chlapci ze Sedlčan před Benešovem. Přípravka domácího Spartaku
skončila na 3. místě a poslední čtvrtou příčku obsadila Dobříš.
Těsně před polednem začal turnaj starých gard. Hrálo se 2 x 20 minut a mohlo se střídat hoke-
jovým způsobem. V tomto klání veteránů zvítězil celek Milína, jenž nastoupil s nejmladším
kádrem. V tomto celku nadmíru vynikal spartakovský odchovanec Staroba a s čistým kontem
prošel turnajem gólman Málek. Vítězný celek se ještě opíral o výkony Janoty, Doubka, Gabriela

a Jeníka. Ve finále porazili milínští tým Sedlčan
přesvědčivě 3:0. V mužstvu Sedlčan vynikalo duo
bývalých hráčů národních lig Doležal se Štefanem.
Třetí místo obsadili domácí veteráni, kteří se spoléhali
na střelecké schopnosti dříve nedostižného kanonýra
Pazdery. Ten se tentokrát neprosadil, a tak góly dával
špílmachr Kotrbatý, který dvěma góly rozhodl souboj
o třetí místo a na poslední příčku posadil fotbalisty
Dobříše. V dresu Spartaku si zahrál i bývalý prvo-
ligový trenér Liberce, Slavie a současný televizní
expert při přenosech z Ligy mistrů - Josef Csaplár.
V odpoledních hodinách před hlavním utkáním si
zahráli dorostenci Spartaku, kteří hostili 1.FK
Příbram. Domácí dorostenci zahodili několik šancí,
a tak úspěšnější byli dorostenci od Litavky, kteří
vyhráli 1:0.

Na sedmnáctou hodinu byl stanoven hlavní duel
současných hráčů Spartaku s internacionály České
republiky. Ještě před utkáním provedl prezident SK
Spartaku Vladimír Králíček - dekoraci bývalých

výborných fotbalistů Spartaku, kteří se v nedávných dnech dožili vzácného jubilea.
Osmdesátiny slavil nezapomenutelný útočník padesátých let minulého století Mirek Podšer.
Sedmdesátku slavili – gólman Hadraba, který po skončení aktivní hráčské kariéry vykonával
několik let trenéra Spartaku. Nyní již dvacet let dělá fotbal na Litavce a má velké zásluhy

na tom, že se v Příbrami hraje první liga. Dalšími
sedmdesátníky byli obránce Josef Matuška a útočník
Pavel Kolín. Oba ještě pomáhají ve fotbale. Matuška
v Nové Vsi a Kolín v Kamýku n. Vlt.
Po tomto slavnostním aktu přednesla poslankyně Eva
Dundáčková zdravici od prezidenta České republiky
Václava Klause, který popřál fotbalistům Spartaku
k vzácnému jubileu. Moderátorky Romana Navarová
a Petra Stanová představily vzácné hosty, jimiž byli:
Alfredo Jimenez ze slavného španělského klubu
FC Barcelona, který přivezl zdravici od prezidenta
FC BARCELONA pana Joana Laporty, poslanec
Parlamentu ČR Michal Doktor a příbramský místo-
starosta Václav Černý.

Národní mužstvo nastoupilo ve složení: V brance
Klíma (reprezentant ve futsalu), krajní obránce hráli
bývalí útočníci Bittengel a Vízek, ve stoperské dvojici
se objevili Novotný s Jeslínkem, v záloze současný
předseda českého fotbalového svazu a trenér národ-
ního mužstva Ivan Hašek, Sparťané Zd. Svoboda

a J. Jarolím a slávista Skácel. V útoku řádili Janoušek s Mrázem. Bývalí reprezentanti předváděli
fotbal oku lahodící a jen těžko je domácí fotbalisté oddělovali od míče. Fotbalová vyspělost
v průběhu zápasu gradovala a skóre povážlivě narůstalo. Nakonec utkání skončilo výhrou 6:1
pro výběr ČR. Střelci branek: Skácel 2, Janoušek, Mráz a Vízek z penalty. Čestný úspěch
domácích zaznamenal Gregořica. O poločasové přestávce vystoupila taneční skupina studia
Bára – aerobic. 
Po zápase poseděli reprezentanti se spartakovci v areálu restaurace za hudebního doprovodu
skupiny ROSA band. Oslavám přálo i letní počasí. Úplně na závěr byl spuštěn ohňostroj, který
rozzářil celé okolí.



Příbramští občánci narození v září a říjnu

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

Dne 30. 9. ve 2.55 hod. zavolala na tísňovou linku Městské
policie Příbram žena, že ve dvoře za restaurací Malý kotel
v Příbrami VII neznámá osoba v tmavé bundě a světlých
teplácích podezřele obhlíží zaparkovaná vozidla. Na místo
neprodleně vyjela hlídka strážníků, která na parkovišti nikoho
nezastihla, a tak začala prohledávat okolní ulice. Po chvíli
uviděli strážníci osobu odpovídající popisu oznamovatelky
v ulici Boženy Němcové. V podezřelé osobě strážníci následně
ztotožnili 27letého muže, který měl u sebe sportovní tašku
a v ní ukrýval autorádio Sencor. Protože muž nedokázal hod-
nověrně prokázat vlastnické právo k autorádiu, pojali strážníci
podezření na spáchání trestného činu, a tak na místo přivolali
hlídku Policie ČR, které celý případ předali k dalšímu šetření. 
Dne 30. 9. v 17.45 hod. zavolala na služebnu paní, že
v lesoparku u Stadionu na Litavce pobíhá volně stádo krav.
Na místo vyjela hlídka strážníků, která po příjezdu kontrolo-
vala pohyb stáda tak, aby nevstoupilo do vozovky, a zároveň
telefonicky o útěku informovala majitele krav. Strážníci následně
majiteli stáda, který se na místo události dostavil během něko-
lika minut, pomohli krávy zahnat zpět do výběhu. Strážníci
zároveň majitele požádali, aby stádo zabezpečil tak, aby
k podobným útěkům již nedocházelo.
Dne 8. 10. ve 22.58 hod. oznámil na služebnu strážník, že
v Příbrami III, Prokopské ulici, narazilo do mostu osobní
motorové vozidlo bílé barvy. Na místo byla okamžitě vyslána
hlídka MP. Po příjezdu nalezla na označeném místě vozidlo
Škoda Felicia, bílé barvy, které vykazovalo známky dopravní
nehody. Ve vozidle se nacházeli dva muži ve věku 20 a 29 let
a bylo patrné, že jsou oba pod vlivem alkoholu. Na dotaz
strážníků řidič uvedl, že nehodu způsobil on, když při odbo-
čování nezvládl řízení a narazil do zábradlí. Po chvíli se
strážníkům přihlásila i 19letá přítelkyně řidiče a uvedla, že se
v době nehody také nacházela ve vozidle. Jelikož osoby měly
drobná zranění, chtěla hlídka přivolat záchrannou zdravotnickou
službu, což ale všichni odmítli s tím, že se cítí dobře a ošetření
nepožadují. Protože zjištěné skutečnosti nasvědčovaly tomu, že
v uvedené věci došlo ke spáchání trestného činu, přivolali
strážníci hlídku Policie ČR, které celou věc předali ke konání
dalších úkonů. 
Dne 9. 10. ve 4.14 hod. v průběhu pravidelné kontrolní činnosti

nalezla hlídka Městské policie Příbram v Mixově ulici
poškozené vozidlo Citroën. Bližší prohlídkou vozidla strážníci
zjistili, že automobil má rozbité okno u zavazadlového prostoru
a okolo vozu leží rozsypané střepy. Následně prostřednictvím
operačního důstojníka Policie ČR zjistili jméno majitele vozidla
a o celé záležitosti ho vyrozuměli. Hlídka dále na místě vyčkala
až do příchodu poškozeného, kterého upozornila na možnost
podání trestního oznámení, a poté se vrátila k plnění dalších
pracovních povinností.
Dne 10. 10. ve 20.59 hod. ohlásil telefonicky na služebnu MP
Příbram anonymní oznamovatel, že v ulici Čs. armády
v Příbrami IV se v přízemí domu fyzicky napadají nějaké
osoby. Na uvedenou adresu vyjela hlídka MP a po příjezdu zjis-
tila, že ze zmíněného bytu vychází značný rámus. Z tohoto
důvodu strážníci kontaktovali padesátiletou majitelku bytu,
která přislíbila zjednání pořádku. Po jejím ujištění hlídka místo
opustila a vrátila se k plnění dalších pracovních úkolů. 
Dne 10. 10. ve 23.00 hod. oznámila telefonicky na tísňovou
linku 156 žena, že z bytu o patro výše vychází hlasitá hudba.
Na místo byla neprodleně vyslána hlídka MP. Na udané adrese
již na strážníky čekala oznamovatelka, která jim umožnila
vstup do domu a sdělila jim, o jaký byt se jedná. Hlídka poté
kontaktovala 21letého nájemníka uvedeného bytu. Tohoto upo-
zornila, že ruší noční klid, a doporučila mu, aby hudbu ztišil.
Mladík výzvu respektoval a strážníci místo opustili.
Dne 21. 10. v 11.00 hod. oznámila telefonicky zaměstnankyně
firmy Trisport v Příbrami II, že prodavačky zadržely ženu,
která chtěla z prodejny odnést bez zaplacení nějaké oblečení.
Na místo ihned vyjela hlídka MP a následným ztotožněním
pachatelky zjistila, že se jedná o ženu ve věku 30 let. To, že
jmenovaná osoba neměla v úmyslu zboží zaplatit, bylo patrné
i z toho, že na oděvním svršku v hodnotě 300,- Kč, který měla
schovaný pod bundou, zakryla elektronický čip alobalem, aby
tento nebyl čtecím zařízením u pokladny identifikován a ona
mohla oblečení nepozorovaně vynést z obchodu. Vzhledem
k výši škody a s ohledem na to, že výše uvedená osoba nebyla
v posledních třech letech za obdobný trestný čin odsouzena,
vyřešili strážníci věc uložením blokové pokuty.

JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

INFORMACE Z OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY

Koordinační dohoda mezi městem Příbram a Policií ČR podepsána
Začátkem října byla úzká spolupráce mezi strážníky a policisty, která v rámci zajištění
bezpečnosti občanů ve městě již funguje, stvrzena i písemnou formou. Město Příbram
uzavřelo s Policií ČR „Koordinační dohodu o vzájemné spolupráci za účelem stanovení
postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku“. Cílem uvedené Dohody
je s ohledem na stanovenou působnost městské policie a Policie ČR sjednotit vzájemnou
spolupráci za účelem zvýšení bezpečnosti ve městě, ochrany veřejného pořádku a snížení
kriminality. Mezi oblasti vzájemné spolupráce uvedené v Dohodě patří mimo jiné i činnost
směřující předcházení páchání protiprávního jednání a sociálně patologických jevů (preven-
tivní činnost zaměřená na obchůzkovou a hlídkovou činnost) s důrazem na spolupráci s veřej-
ností, ochrana bezpečnosti a majetku osob, aktivity směřující k osvětě mezi občany v oblasti
prevence (přednášky, preventivně-informační tiskoviny apod.), dohled nad bezpečností
a plynulostí silničního provozu se zaměřením na opatření směřující na neukázněné účastníky
silničního provozu. Mezi základní formy spolupráce patří aktivní komunikace a předávání
informací, vzájemná koordinace činnosti a především společná hlídková činnost v jed-
notlivých okrscích města. Hlavním mottem celé Dohody je „Náš zákazník je občan“. 

Fotbalem proti zločinu
I v letošním školním roce pokračuje projekt „Fotbalem proti zločinu“, který realizuje 1.FK
Příbram společně s městem Příbram (partnerem projektu jsou také Kovohutě Příbram).
Ve čtvrtek 8. října 2009 se v ZŠ Březové Hory, pracoviště v ulici Bratří Čapků, uskutečnila
další z řady besed v rámci tohoto projektu prevence kriminality, který je zaměřen na prevenci
sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Tentokrát měli žáci 7. a 8. tříd možnost bese-
dovat se zástupci města Příbram a 1.FK Příbram o kriminalitě dětí a mládeže, bezpečnosti
ve městě, preventivních aktivitách pro děti a mládež, významu sportu pro formování klad-
ných charakterových vlastností jedince a smysluplném využívaní volného času. Besedy
se zúčastnil marketingový ředitel 1.FK Příbram pan Větrovský, který je zakladatelem tohoto
projektu, manažer prevence kriminality JUDr. Fára z městské policie, kapitán prvoligového
týmu Daniel Huňa a jeho kolega z týmu Tomáš Borek. Všichni žáci obdrželi po skončení
besedy sešitek „Nevíš si rady“ s kontakty na instituce, na které se mohou především mladí
lidé obrátit při řešení krizové situace. Velký zájem byl také o kartičky s podpisy obou prvo-
ligových hráčů. „Je dobré, že se v tomto projektu, který má zatím velký úspěch, pokračuje.
Oceňuji především zástupce 1.FK Příbram, kteří tento projekt vymysleli a na jeho realizaci
se podílejí už druhým rokem zcela zdarma.”

Beseda s žáky Základní školy Březové Hory
Dne 9. 10. 2009 se uskutečnila další z řady besed na téma Zásady bezpečného chování, ten-
tokrát pro žáky 8. a 9. tříd Základní školy na Březových Horách. Přednášky se zúčastnili
3 zástupci občanského sdružení TILIUS v čele s panem Vítem Skalníkem, se kterými skvěle
spolupracoval příslušník Policie ČR, a zástupci Městské policie Příbram JUDr. Milan Fára,
manažer prevence kriminality, a pí Martina Růžičková. 
V průběhu tohoto setkání se žáci mohli dozvědět zajímavé informace o činnosti městské poli-
cie, o tom, jakou funkci plní na území města a jaké úkoly a povinnosti má na starosti. Žáci
rovněž obdrželi informaci o skutečnosti, že v příštím roce bude v “křižáku” v Příbrami VIII
zahájen provoz Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, jehož úkolem je poskytovat rady
a pomoc při řešení celé řady problémů hlavně dětem a mládeži z nejrůznějších sociálních
a etnických skupin.
Následně zástupci o. s. TILIUS názorně ukázali, jak se zachovat v krizových situacích. Děti
si také mohly vyzkoušet, jak zareagovat v případě, že je bude někdo ohrožovat nebo se
dostanou do situace, že budou muset přivolat záchrannou zdravotnickou službu. Zopakovali
si i nejdůležitější čísla tísňového volání a byli poučeni o tom, jak postupovat v případě, že bu-
dou nuceni ohlásit nějakou mimořádnou událost, jako např. požár, havárii, zranění osob apod.

Pozvánka na besedu s občany na téma “Prevence krádeží věcí z vozidel”
Dne 25. 11. 2009 od 17 hod. se uskuteční na Malé scéně Divadla A. Dvořáka v Příbrami
beseda s veřejností na téma “Prevence krádeží věcí z vozidel“. Na základě Městského pro-
gramu prevence kriminality realizuje v letošním roce městská policie řadu projektů. Jedním
z nich je i projekt informování občanů s názvem “Chraňte si svůj majetek”. V rámci tohoto
projektu proběhne výše uvedená beseda s občany města, které se zúčastní zástupci Městského
úřadu Příbram, Městské policie Příbram, Policie ČR a zástupci sdružení Grémium Alarm,
kteří se zaměřují zejména na situační prevenci. Svou účast přislíbil rovněž JUDr. Tomáš
Koníček, zástupce Odboru prevence kriminality MV ČR. 
Občané, kteří na besedu přijdou, budou informováni o různých způsobech a možnostech
zabezpečení svých vozidel proti krádeži, budou se moci dozvědět něco o tom, jak snížit riziko
vloupání do vozidel a odcizení věcí z vozidel, a získají i poznatky o technických zabezpečo-
vacích systémech. Současně budou seznámeni s bezpečnostní situací v Příbrami a rizikovými
parkovacími místy. „Věřím, že beseda, která se bude konat pro veřejnost zcela zdarma, může
značnou měrou přispět ke snížení kriminality tohoto druhu ve městě. Cílem besedy je ukázat
občanům, jak si sami mohou vozidlo zabezpečit, aby k vloupání do jejich vozidel nedocháze-
lo. Dále obdrží řadu cenných rad, jak si ochránit svůj majetek.“

Ukázka použití celotělového ochranného protiúderového obleku RED MAN
Pro projekt prevence kriminality „Kurz bezpečného chování a sebeobrany pro rizikovou
skupinu žen“, který je součástí Městského programu prevence kriminality na rok 2009, byl
zakoupen speciální plnokontaktní protiúderový oblek RED MAN. Nově zakoupený oblek
pořízený z velké části ze státní dotace v hodnotě cca 35 000,- Kč určitě přispěje ke zvýšení
kvality výcviku, kterého se v současnosti účastní více než 30 žen z Příbrami a blízkého okolí.
Pro ženy je kurz bezplatný. Předvedení obleku proběhlo za účasti manažera prevence krimi-
nality v pondělí 5. října 2009 od 19.00 hod. v tělocvičně bývalé 8. ZŠ v Žežické ulici, kde
budou každé pondělí až do poloviny prosince probíhat pod vedením zkušených instruktorů
z o. s. TILIUS dvouhodinové výcviky. 
“Jsem potěšen, že město může tento kurz společně s občanským sdružením TILIUS pořádat.
Mezi ženami je o kurz obrovský zájem, a proto je dobře, že se nám za pomoci dotace
z MV ČR na projekty prevence kriminality podařilo zajistit velmi kvalitní výcvikovou
pomůcku, jakou je protiúderový oblek RED MAN. Oblek budeme využívat i na další obdobné
kurzy, které se plánují v příštím roce, případně i pro výcvik strážníků a policistů.”

MVDr. Josef Řihák, předseda pracovní skupiny prevence kriminality

D o p o r u č n í  p r o  n á k u p  p ř e s  i n t e r n e t  ( 2 . )
(pokračování z minulého čísla)
3. Vyberte si nejlepší obchod
Ne vždy je nejlepší chodit do nejlevnějšího obchodu. Nejen kvůli
poštovnému, ale i kvůli podmínkám, které poskytuje navíc. Například
vyplatí se vám o týden delší čekání na dodání za slevu sto korun? Pátrejte
na internetu po zkušenostech s různými obchody – většinou stačí
zadat do vyhledávače jméno obchodu a slovo „zkušenost“ či „hodno-
cení“. Mějte přitom na paměti, že kvalita obchodů se někdy docela
rychle mění, a hlavně to, že nespokojení zákazníci jsou hlasitější.
4. Dejte vybrané zboží do košíku
Pokud už jste se rozhodli pro obchod i pro zboží, je na řadě vlastní
nákup. Přímo u ceny zboží je většinou tlačítko „Přidat do košíku“,
případně ikona košíku. Klepnutím přidáte zboží do svého nákupního
košíku. Můžete dále pokračovat v nakupování ve stejném obchodě
a dávat další zboží do košíku. Některé obchody vyžadují pro přidání
zboží do košíku registraci. Takové vás odkážou na přihlašovací
stránku nebo vám nabídnou registraci. Tou se k ničemu nezavazujete,
ale příště například nestrávíte čas vyplňováním všech údajů o sobě.
5. Zvolte dopravu
Pokud máte vybráno, musíte zvolit typ dopravy. Nabídky e-shopů se
někdy dost liší, většinou nabízejí dopravu nebo poštovné zdarma
od určité hodnoty zboží. Klasická pošta bývá levnější než soukromá
zásilková služba, ale když nebudete doma, budete muset pro zboží
na poštu. Se soukromou zásilkovou službou si většinou telefonicky
domluvíte přesnější čas doručení, i ty však fungují většinou jen přes
den, a pokud vás nezastihnou, zboží mohou rovnou vrátit do obchodu.
Proto někteří lidé, pokud je to možné, volí doručení do práce. Na dopravu
větších kusů, jako jsou třeba ledničky a myčky, firmy najímají
soukromé dopravce, kteří se vám ozvou a s nimiž si domluvíte čas
dodání. Osobní odběr zboží si raději rozmyslete – centrály některých
obchodů často sídlí na periferiích a cestou tam i čekáním v nich
strávíte více času než na poště, finanční úspora přitom nebývá zásad-
ní. Může se vám však vyplatit u menších obchodů s kamennými
prodejnami v centrech měst, která jinak dávají na výběr už jen kla-
sickou poštu.
6. Zadejte své údaje
Elektronický obchod by měl mít na svých stránkách informaci
o nakládání s osobními údaji. Ale při nákupu je dobré uvést všechny
údaje potřebné pro zdárné doručení zásilky. Tedy jméno, adresu, telefon
i mail. Mail uvádějte funkční, měla by vám na něj přijít faktura  a příp.
přihlašovací údaje. Podobně uvádějte telefon, aby vás mohli kontak-
tovat kvůli dodání zboží. Pokud po nákupu nechcete, aby obchod vaše
údaje dále uchovával, můžete ho požádat o vymazání z databáze.
7. Vyberte způsob platby
V případě, že si nejste jisti, zda vše proběhne v pořádku, můžete zvolit
platbu na dobírku, kdy zaplatíte až při převzetí zboží. Jinak je možné
platit převodem, úvěrovou kartou, platební kartou on-line a klienti
eBanky se u některých obchodů mohou z jeho stránek přímo přihlásit
ke svému účtu zaplatit z něj. U větších obchodů a v místech, kde

častěji nakupujete, je nejvýhodnější platit platební kartou. Dívejte se
po logu 3-D Secure, které znamená, že obchod vůbec nedostane údaje
o ní. Platbu uskuteční banka a obchodu pošle pouze informaci o platbě.
8. Potvrďte nákup
Potvrzením nákupu učiníte závaznou objednávku. Poté by vám měl
přijít potvrzující e-mail a informace, kdy můžete čekat zboží.
Zkontrolujte, zda e-mail opravdu pochází od skutečného prodejce. Je
vhodné to udělat zvláště tehdy, jestliže je v e-mailu uvedeno číslo
konta, na které budete platit.

Dbejte na legálnost zboží
Zejména mezi nabídkami zboží na internetových aukcích se to až
hemží „super nabídkami“. Obchodní podmínky aukčních serverů
obsahují  seznam věcí, které se prodávat nesmí (například takové, které
se prodávat nesmí vůbec – třeba drogy). S právem se také neslučuje
prodej padělaného zboží, nebo tzv. pirátského, tj. takového, při jejichž
výrobě došlo k porušení autorských práv. Už samotné „vyvěšení“
takového zboží na síti znamená porušení obchodních podmínek.
Avšak zaměstnanci aukčních serverů nejsou schopni odhalit všechny
případy, kdy jsou nabízeny padělky, pirátské CD nebo DVD disky či
programy. Prodejci nás ujišťují, že zboží je originální. Současně však
často nabízí ceny tak nízké, že je na první pohled zřejmé, že nemůže
jít o „čisté” věci. Nejde o případy, kdy jsou ceny jen o něco nižší než
v tradičních obchodech, ale o případy, kdy jsou levnější o 50 - 60 %.
Pokud takové zboží koupíte, může to znamenat problémy také pro
vás. Padělané parfémy, oblečení, pirátské počítačové programy jsou
věci nelegální. Orgány činné v trestním řízení mohou nákup
takovéhoto zboží považovat za (úmyslný nebo neúmyslný) trestný
čin. „Atraktivní“ cena je v tomto případě jedním z upozornění, že se
nemusí jednat o kvalitní či legální zboží.
Byli jste podvedeni? Bojujte o svá práva
Největší internetové obchody zavedly různá řešení, která dodatečně
zabezpečují kupujícího před ztrátami, které ho mohou potkat od nepoc-
tivých prodejců. Jedním z nich je program ochrany spotřebitele, díky
němuž můžete získat (do určené výše) vylicitovanou částku zpět v pří-
padě, kdy nedostanete zaplacené zboží. Jestliže se stane, že jste byli
podvedeni, informujte o tom bez prodlení v internetovém obchodě,
samozřejmě že to můžete také nahlásit na policii. O svá práva se
můžete bránit také ve Sdružení na ochranu spotřebitelů,
http://www.spotrebitele.info. Je to podobné jako s nákupem
jakéhokoliv zboží v běžném obchodě. Obdržíte-li nekvalitní zboží
nebo odlišné od toho, které jste si objednali, ohraďte se proti tomu.
Pouze tím, že zákazníci budou vyžadovat určitý standard, se tento
standard stane pravidlem (a to i při nákupu přes internet).
Nezapomeňte, že do čtrnácti dní po doručení zboží máte nárok
na odstoupení od smlouvy, tedy můžete zboží odeslat neporušené
zpět na adresu obchodu a obchod vám musí vrátit peníze.

JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

V Příbrami vzniká Bedna
Ponton, občanské sdružení, připravuje v Příbrami otevření nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež (NZDM). Bude se jmenovat Bedna. Nabídne bezpečný prostor pro rea-
lizaci volnočasových aktivit a navazující sociální služby.
Od města již Ponton získal do pronájmu nebytové prostory v křižáku. V současnosti
v nich začínají probíhat drobné úpravy. Ponton požádal o registraci nové sociální služby
a hledá finanční prostředky pro její zajištění. „Pokud půjde vše podle plánu, otevřeme
Bednu již v lednu příštího roku,“ říká Jan Frisch, předseda sdružení.
Ponton má dlouholeté zkušenosti se službami pro neorganizované děti a mládež. Jedno
nízkoprahové zařízení již provozuje v Plzni, kde ho doplňují i další samostatné
projekty.
Na listopad sdružení plánuje uspořádat informační setkání pro obyvatele domů v křižáku
a ostatní příbramskou veřejnost. „Chceme předejít zbytečným obavám a spekulacím,
které mohou otevření Bedny provázet, a informovat obyvatele o smyslu a obsahu služby,“
říká Frisch.
Sdružení uvítá v souvislosti s přípravou NZDM jakékoli nápady a připomínky. Je možné
je sdělit mailem na pribram@ponton.cz. Na webu www.ponton.cz/pribram najdete
také seznam potřebného vybavení pro klub, které můžete darovat.

Knihovna Jana Drdy, Státní okresní archiv Příbram, 
Galerie Františka Drtikola Příbram a Waldorfská škola Příbram Vás zvou

na pořad z cyklu PŘÍBRAMSKO – HISTORIE – HUDBA
Středa 25. 11. od 19 hodin, sál Waldorfské školy Příbram

Zpěvy sladké Francie
Koncert starých francouzských lidových písní v překladu příbramského rodáka
Hanuše Jelínka v podání souboru historických nástrojů Chairé pod vedením Josefa
Krčka, spojený se slavnostním křtem stejnojmenného CD. Vstupné 80,- Kč. 
Předprodej: Informační centrum Knihovny Jana Drdy, nám. T. G. Masaryka 156,
Příbram I. Omlouváme se za změnu původně ohlášeného programu (Václav Šašek
z Bířkova) – bude uveden v roce 2010 v náhradním termínu.

Občanské sdružení Salamandr pořádá na Malé scéně Divadla A. Dvořáka 
v sobotu 21. listopadu od 14 hod. tradiční hudební soutěž

“ Z p í v á n í  s  m l o k e m ”  -  D ě t s k á  P o r t a .
Zkusit si to zde mohou hudebníci a zpěváci do 26 let. Součástí programu budou

také různé soutěže pro děti i rodiče. Přijďte si s námi zazpívat a zahrát.



F O T O K R O N I K A

První místostarosta MUDr. Ivan Šedivý se zúčastnil akce, na které byla představena racionalizační
opatření na trati Zdice - Protivín.

Děti z příbramských mateřských škol letos opět dostaly zdarma med od včelařů p. Nováka
a p. Hocha. Dárek předával místostarosta Václav Černý.

Místostarosta Václav Černý předal medaile prof. MUDr. Jana Janského dobrovolným dárcům krve
a poděkoval jim za jejich obětavost a nezištnost.

Tradiční průvod studentů Střední průmyslové školy a VOŠ Příbram před radnicí přivítal starosta
MVDr. Josef Řihák a slavný a neomylný perkmistr Ing. Miroslav Šťastný.

Starosta MVDr. Josef Řihák a místostarosta Václav Černý přijali na radnici úspěšné mladé
fotbalisty ze Základní školy Březové Hory.

Delegace z vedení Středočeského kraje navštívila Příbram. Naším městem ji provedl starosta
MVDr. Josef Řihák.

U příležitosti sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice předali zástupci města Ing. Bc. Jiřímu
Ježovi, řediteli DIAMO, s. p., Stráž pod Ralskem, “Poděkování za zásluhy o rozvoj města Příbrami”. 

Na statku rodiny Holých na Zdaboři byla slavnostně odhalena pamětní deska Janu Antonínu
Alisovi, hormistru a huťmistru, zakladateli novodobých příbramských dolů.



Vážení čtenáři,
když píši tento článek, venku je
pěkný podzimní den a ještě k tomu
pátek, takže vyhlídky na nejbližší

dny jsou téměř příjemné.
V měsíci říjnu jsme uskutečnili několik akcí, jako např. seminář k programu
„Zelená úsporám“. Aktuální otázky a vývoj programu přednášeli zástupci

Státního fondu životního prostředí a zástupce ČS, a. s., představil ve svém vystoupení účast
bank v tomto projektu. Poté proběhla diskuse a konzultace k programu. 
Dne 15. 10. proběhla exkluzivní přednáška s makroanalytickým analytikem ČSOB
a autorem knihy „Ekonomie dobra a zla“ panem Tomášem Sedláčkem. OHK Příbram
uspořádala tuto přednášku společně s pobočkou ČSOB Příbram. Tomáš Sedláček je přes svůj
mladý věk uznávanou osobností ekonomického života a má na kontě řadu prestižních
zkušeností. Působil jako poradce prezidenta Václava Havla a v letech 2004-5 jako poradce
ministra financí. V roce 2009 byl členem Národní ekonomické rady vlády. Přednáší filozofii
a ekonomii, dějiny ekonomických teorií a aktuality na FSV UK a hostuje i na dalších uni-
verzitách. Je stipendistou Yale University a v soukromém životě ze všeho nejraději jezdí
na kole a lyžuje. 
Ze strany podnikatelské veřejnosti byl o přednášku obrovský zájem. Téma znělo „Dopady
ekonomické krize v širších souvislostech“ a to je jistě téma, které se přímo bytostně dotýká
každého podnikatele i živnostníka. Na Malou scénu divadla přišlo téměř 130 podnikatelů.
Přestože příjezd pana Sedláčka se o něco opozdil, nebylo to na škodu, neboť podnikatelé měli
prostor si mezi sebou pohovořit a vidět se, takže i to bylo ku prospěchu věci. Na závěr si
zájemci mohli zakoupit Sedláčkovu knihu „Ekonomie dobra a zla“ a po skončení akce
probíhala autogramiáda knihy. 
Poté následoval v salonku Hotelu Belvedere krátký neformální oběd s několika významnými
podnikateli regionu, zvláště členy představenstva OHK Příbram, jehož hostitelem byla firma
SAINT-GOBAIN Building Distribution CZ.
Tomáš Sedláček je charismatická osobnost, která si umí získat posluchače všech věkových
skupin, o čemž se přesvědčili jak podnikatelé, tak následně i 170 studentů příbramského
Gymnázia a VOŠ při Obchodní akademii v Příbrami, kde měl pan Sedláček další přednášku.  
Příbramská OHK uspořádala již tři semináře k datovým schránkám, které mají povinnost
zprovoznit všechny právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku a orgány veřejné moci,
a to do 31. 10. 2009. Na těchto seminářích jsme proškolili 150 firem. Poslední seminář
k zavedení datových schránek měli podnikatelé možnost navštívit 27. 10. v Domově mládeže
v Jiráskových sadech. Tuto akci pro Hospodářskou komoru České republiky jsme zde pouze
zprostředkovali. Jedná se o cyklus cca 80 seminářů, které probíhají po celé České republice.  
Na 26. listopadu připravujeme pro Krajskou hospodářskou komoru a Středočeský kraj semi-
nář na téma „Připravované podpory Středočeského kraje na rok 2010, systém zveřejňování
veřejných zakázek“ zvláště prostřednictvím e-Zakázek. Seminář se bude věnovat i proble-
matice veřejných zakázek obecně. Je to opět cyklus seminářů, které budou probíhat v rámci
Středočeského kraje a který se koná pod záštitou náměstka hejtmana PhDr. Marcela Chládka,
MBA, který by měl pronést úvodní slovo. 

Plánujeme již semináře na začátek roku 2010. Dne 7. ledna proběhne seminář
k Problematice změn v nemocenském pojištění pro rok 2009 a změny od 1. 1. 2010 a dne
14. ledna Konzultační seminář o praktickém provádění Intrastatu v roce 2010.
Projekt Informační místo pro podnikatele funguje při OHK Příbram i nadále a též zveme
podnikatele i občany na kontaktní místo Czech Pointu v zadním traktu Zámečku. Kromě
všech výpisů z registrů státní správy ověřujeme od 1. 7. 2009 též  listiny (vidimace) a  pravost
podpisů (legalizace). Připravujeme se též na provádění autorizované konverze dokumetů
v rámci datových schránek.

Ze života členské základny:
Kovohutě Příbram nástupnická, a. s., dne 21. října v areálu hutě přivítaly obchodní partnery,
příznivce a další hosty na 13. ročníku společensko-prezentační akce „Opět po roce”.
Noví členové schválení představenstvem dne 8. října 2009:
OLDŘICH VANČÁT – VAN DRUCK – polygrafická výroba (od 1. 1. 2010).

Irena Karpíšková, ředitelka 
Okresní hospodářská komora, Příbram I, Tyršova 106, Zámeček-Ernestinum, 

tel: 318 627 784, www.ohkpb.cz

O H K  V P Ř Í B R A M I I N F O R M U J EOHK PŘEDSTAVUJE SVOJE ČLENY

Švejk restaurant „U Rysů“ 
Má-li být dnes jakýkoli podnikatelský záměr úspěšný,
musíte ho spojit především s originálním nápadem. Proto
Karel Rys při plnění svého snu mít vlastní restauraci vsadil
na jedinečnou kartu – připojil se k originálnímu franchisin-
govému konceptu Švejk restaurant, a tak již rok úspěšně
provozuje Na Příkopech 105 v Příbrami I Švejk restaurant
„U Rysů“.
A proč Karel Rys sáhl při budování vlastní restaurace po již
osvědčeném receptu? 
První důvod – rozjezd franchisingového projektu je přece
jenom finančně méně náročný, než kdyby podnikatel měl
celou restauraci zprovoznit jen a jen z vlastních prostředků
– to by se neobešlo bez půjčky či úvěru, připouští Karel
Rys, a člověk je rázem zadlužený. A jak se říká, každý dluh
svazuje ruce. Za druhé – koncept Švejk restaurantů je již
prověřený, vždyť společnost DAOS PLUS, v čele s Ing.
Radovanem Sochorem, postavila na vlastní nohy v repub-
lice už téměř padesát restaurací. 
Karel Rys jako zkušený profesionál ví, že u restaurací
při prvním dojmu rozhoduje atmosféra, a tu mají Švejk
restauranty opravdu velmi odlišnou od konkurence. Interiér
Vás hned při vstupu vtáhne do doby dobrého vojáka
Švejka. Doba Haškova hrdiny se promítá nejen do nábytku,
celkové výzdoby, použitého nádobí, půllitrů apod., ale
hlavně do jídelního lístku, jehož hlavní náplň vychází
z tradiční české a staročeské kuchyně. Například specialitou
Švejk restaurantu „U Rysů“ je kachna s chlupatými
knedlíky a červeným zelím. Karel Rys však nesází jen
na speciality – hosté si denně mohou pochutnat vedle pěti
či šesti polévek, na pětadvaceti hotových jídlech. Neza-
pomínají tady ale ani na minutky. 
Kvalita provozu restaurace se vedle chutného jídla odvíjí
od úrovně zaměstnanců. Na 25členný tým, tvořený
převážně rodinnými příslušníky, se Karel Rys může
spolehnout. Platí to jak o čtyřech kuchařích, tak i o ostat-
ním obsluhujícím personálu. A protože se lidé k „Rysům“
rádi vracejí, svědčí to o tom, že své služby odvádějí
na vynikající úrovni. Kupříkladu obědy jsou zde již každý
den tradičně „vyprodané“ a aby se na zájemce vůbec dostalo,
musí chodit dokonce ve dvou „etapách“. 
Zákazník je v restauraci „U Rysů“ vždy na prvním místě.

Nejde o prázdnou frázi, potvrzuje to mimo jiné i fakt, že
tady chtějí zavést Knihu přání a stížností, jako tomu bylo
v restauracích dřív. „Budeme hned vědět, za co nám lidé
na jedné straně děkují, co je sem přitahuje, s čím jsou
spokojeni, a na druhé straně, co je třeba zlepšovat,“
zdůrazňuje Karel Rys. Názorů svých zákazníků se prostě
„nebojí“, naopak – váží si každého otevřeného slova.
V souvislosti s Karlem Rysem v textu padla slova –
zkušený profesionál. Ano, úspěch není náhoda – vedle
talentu se rozhodně neobejdete bez zkušeností. A těch má
Karel Rys na rozdávání, vždyť v restauračních a pohostin-
ských zařízeních působí již více než 32 let! Začínal U Burdů,
dělal v Solenicích, na Popelíkách… S Karlem Hájkem
postavil celou Asii a byl tam čtyři roky. Z Tržnice, kde pra-
coval s Tomášem Šedivým 14,5 roku, odešel do Podlesí,
tam „jeho“ hospůdka Za Komínem měla velmi dobrý zvuk,
a to plných pět let. Potom se dozvěděl o výběrovém řízení
na pronájem restaurace Na Příkopech, nezaváhal, zúčastnil
se jej a se svým projektem uspěl. 
Karel Rys nezapomíná ani na nastupující generaci. Ochotně
spolupracuje s Integrovanou střední školou hotelového
provozu, obchodu a služeb Příbram, a to jak s vedoucím
učitelem odborného výcviku Václavem Kohoutem, tak
i s ředitelkou školy Ing. Marcelou Hodkovou. Stále častěji

si však Karel Rys povzdechne nad kvalitou učňů, rok
od roku se snižuje, a nemůže za to ani škola, ani rodina –
většinou vinu nesou, a světe, div se, samotní učni – schází
jim větší osobní zodpovědnost sama za sebe, zájem
o studium oboru, a to se zákonitě projevuje v praktických
dovednostech, šikovnosti a fortelu. Samozřejmě i mezi
učni jsou světlé výjimky.
Stále platí, že o úspěch je třeba usilovat dennodenně,
a provozování restaurace je každodenní běh na dlouhou
trať. Proto i Karel Rys myslí dopředu, na další rozvoj své
firmy. Zjišťuje, že kapacita 150 míst (z toho 30 v salonku),
zvlášť když se zde konají společenské akce v podobě oslav
narozenin, rautů, smutečních hostin apod., dnes už nestačí.
A tak se zrodila další vize. Rád by proměnil sál, který je
součástí objektu Na Příkopech a ve kterém se konají
zasedání městského zastupitelstva, v přitažlivou kavárnu
(využil by přitom i přilehlou terasu). V Příbrami žije ještě
stále dost pamětníků, kteří si vzpomenou, že v době první
republiky tady skutečně byla populární kavárna s biliárem.
Konkrétní kroky, vedoucí k naplnění tohoto snu, zatím
Karel Rys neprozrazuje… Máme se prý nechat překvapit.

SLOUPEK 1. NÁMĚSTKA MINISTRA FINANCÍ ČR
M ě s t o  a  h a z a r d
Dlouholetým a neřešeným problémem, který sužuje česká města, je
vzrůstající počet herních automatů, kasin a různých heren. Jednu
z hlavních příčin tohoto jevu představuje současná legislativa, konkrétně
herní zákon, který se považuje za velmi zastaralý. Během mého působení
na Ministerstvu financí se proto začal připravovat zákon zcela nový,
který by reagoval na technologický pokrok doprovázející tyto formy
hazardu.  
Problém pociťovali hlavně představitelé měst. Zastupitelstvo sice mohlo
vydat vyhlášku, kterou vymezilo místa, kde nemohly být povoleny
klasické výherní automaty. Špatný zákon však způsobil, že tato vyhláška
se nevztahovala na nové a moderní automaty, tzv. interaktivní videoter-
minály. Zákon dokonce ani neumožňoval Ministerstvu financí, aby tyto
videoterminály zakázalo, pokud žadatel o provozování splnil všechny
formální náležitosti. A co více, město z takového druhu automatů
neobdrželo do své pokladny ani korunu.
Nový zákon, který ministerstvo v nejbližší době předloží, si klade za cíl,
aby se na regulaci tohoto typu hazardu podílela i města. Tady pomohlo,
že na ministerstvu pracují i lidé, kteří mají zkušenosti s komunální

politikou. Problematiku jsme také konzultovali s mnoha starosty. Nový zákon umožní, aby města mohla
za videoterminály vybírat místní poplatky. Kromě toho se stanou příjemci odvodů na veřejně prospěšné
účely na základě výnosů z videoterminálů na svém území. Dalším příjmem městské pokladny bude poloviční
podíl z poplatku za provozování loterijních her. Celkově by se takto mohly rozpočty obcí a měst posílit
o zhruba dvě miliardy korun, což je v době krize vítaná posila. Také se bude tímto zvýšeným odvodovým
zatížením kompenzovat určité společenské riziko hazardu. 

N a  d i v a d l o  m ů ž e m e  b ý t  p y š n í
Přejděme ale k příjemnějším věcem. Příbramské divadlo nedávno oslavilo své 50. výročí založení. Při té
příležitosti jsem si připomněl diskusi o jeho budoucnosti, kterou jsme vedli na radnici před zhruba osmi lety.
Stáli jsme tehdy před otázkou, zda-li směřovat omezené prostředky do podpory sportu nebo kultury. Hájil
jsem názor, že než financovat např. podivné kampaně proti užívání drog, jejichž výsledek je pochybný, pod-
pořme sport i kulturu. Pokud je užívání drog zčásti způsobeno faktem, že se mládež nudí, najděme jí možnost
slušné zábavy.
Finanční injekci Divadlu A. Dvořáka, která by byla použita na rekonstrukci budovy i krytí provozních
výdajů, jsem podmínil zájmem veřejnosti. Nebylo možné, aby město z peněz daňových poplatníků dotovalo
představení s poloprázdným hledištěm. Podařilo se angažovat bývalého šéfa divadla z Baden-Badenu, pana
profesora Mišku, který naše představy bezezbytku naplnil. V jeho úspěšné práci pokračuje i současný
„mladý“ ředitel Petr Bednář.
Naše divadlo se může pyšnit několika cenami Thalie a každá hra se dočká mnoha repríz, což je u divadla
„okresního formátu“ skvělý výsledek. Nutno podotknout, že hlediště je vždy téměř celé zaplněné. To svědčí
o tom, že investice se nám bohatě vyplatila. Když se mi podaří najít volný večer, s chutí zajdu na některé ze
skvělých představení a často s sebou vezmu své mimopříbramské přátele. Ti jsou pokaždé překvapeni, že se
dá v okresním městě s omezeným rozpočtem dělat tak kvalitní kultura. Za to patří poděkování nejen hercům,
ale i všem ostatním pracovníkům divadla a jeho vedení

Ing. Ivan Fuksa, zastupitel města Příbram a 1. náměstek ministra financí

Komunitní plánování sociálních služeb
Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Příbram neskončilo
schválením Komunitního plánu sociálních služeb Příbram. 
V průběhu září a října 2009 se opět uskutečnila jednání pracovních skupin,
na kterých si zástupci poskytovatelů i uživatelů stanovili priority
pro doplnění a zkvalitnění nabídky sociálních služeb ve městě pro rok 2010. 
Jednotlivé pracovní skupiny zaměřené na seniory, na osoby handicapované,
na rodiny s dětmi a na osoby ohrožené sociálním vyloučením se snaží řešit
problémy těchto cílových skupin. Prioritami všech skupin je udržet stávající
poskytované sociální služby a jako jejich doplnění navrhují např.: napojení
SKATEPARKU na vodovod, kanalizaci, elektřinu; zřízení občanské
poradny; zprovoznění denního stacionáře pro osoby starší 15 let (pro osoby
handicapované); sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 
Pro posledně jmenovanou službu není zatím ve městě Příbram žádný posky-
tovatel.  Na tomto místě je jistě důležité uvést, co si pod sociálně aktivizační
službou představit. Jde například o možnost využití pomoci pracovníka
nestátní organizace, který dochází do rodiny a  pomáhá rodině v komunikaci
s úřady, pomáhá při zvládání běžných úkonů spojených s vedením domác-
nosti (zejména mladým rodinám s dětmi), pomáhá s řešením problémů
při výchově dětí.
Jednotlivé výstupy z jednání pracovních skupin budou předloženy řídící
skupině, která bude hledat možnosti, jakým způsobem doplnit a zkvalitnit
nabídku sociálních služeb.
Město Příbram je samo poskytovatelem řady sociálních služeb (Azylový
dům Příbram, Pečovatelská služba, Městské jesle a rehabilitační sta-
cionář…), nicméně je zde nezastupitelná role dalších poskytovatelů sociál-
ních služeb. Tyto poskytovatele se město Příbram snaží podporovat nejen
finančně (grantové řízení v sociální a zdravotní oblasti), ale i tím, že jim
poskytuje prostory pro výkon jejich činnosti.
Pro lepší informovanost občanů o sociálních službách ve městě byl v roce
2007 vydán Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb.
V průběhu následujících let došlo k rozšíření nabídky poskytovatelů,
k rozšíření nabídky sociálních služeb. Město Příbram tedy zvažuje v roce
2010 provést aktualizaci tohoto katalogu. 
Město Příbram se také zúčastnilo soutěže „Plánujme společně aneb rozvoj
sociálních služeb ve Středočeském kraji“ vyhlášené Středočeským krajem
ve spolupráci s Centrem pro Komunitní práci Střední Čechy. Zástupce
města Příbram dne 12. 10. 2009 navštívila pětičlenná hodnotící komise,
která posuzovala zpracování a naplňování Komunitního plánu sociálních
služeb Příbram a způsoby financování sociálních služeb. Dne 19. 10. 2009
proběhlo vyhlášení této soutěže, kdy město Příbram se umístilo na 3. místě.
Ve středočeském kraji se komunitnímu plánování věnuje 26 obcí, z nichž
7 se do této soutěže přihlásilo. 
Město Příbram hodlá i přes nepříznivou ekonomickou situaci udržet stáva-
jící poskytované služby a nadále podporovat poskytovatele sociálních
služeb, kterým za jejich činnost v sociální oblasti ve městě Příbram děkuje
a doufá v další spolupráci.

Bc. Ivana Novotná-Kuzmová, DiS
koordinátorka KPSS
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DUŠAN ČERNÝ
kra jiny, figury

16.10.-26.11 .2009

Galerie Františka Drtikola Příbram pořádá výstavu

Galerie Františka Drtikola
Zámeček - Ernestinum Příbram

otevřeno denně kromě pondělí 9-17 hodin

Ředitelství Vyšší odborné školy a Střední odborné školy,
Březnice, zve všechny zájemce a uchazeče o studium 

na Dny otevřených dveří,
které se konají

12. 11. od 14 do 17 hod., 27. 11. od 14 do 17 hod.,
11. 12. od 14 do 17 hod., 12. 12. od 9 do 12 hod.,

15. 1. od 14 do 17 hod.
Čeká Vás krátká informace o škole, prohlídka odborných
učeben, zařízení školy a nabídka čtyřletých maturitních

oborů, které budou otevřeny ve školním roce 2010/2011: 
Agropodnikání, Informační technologie a Sociální činnost,

Rostlinolékařství.
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Rožmitálská 340, tel. 318 682 961, fax 318 682 964, 
e-mail: škola@sbrez.cz, www. sbrez.cz

OBCHODNÍ AKADEMIE

A VYŠŠÍ ODBORNÁ

ŠKOLA PŘÍBRAM

vás zve na
DEN 

OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ.

Přijďte do budovy školy 
ve čtvrtek 26. 11. 2009 od 14 hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Gymnázium, Příbram, Legionářů 402
Vás srdečně zve na 

Den otevřených dveří dne 25. 11. 2009
Program: 8 – 11 hod. prezentace ve třídách, 

prohlídka školy, ukázky práce žáků
17 hod. – informace o studiu a o přijímacím řízení 

pro žáky a rodiče. Těšíme se na Vaši účast.

Spolek Prokop Příbram
nádv. Msgr. Korejse 155, Příbram VI - Březové Hory

tel./fax. 318 620 253; www: spolek-prokop-pribram.cz
Putování se světly za sv. Martinem – 11. listopadu 
Lampiónový průvod pro rodiče s dětmi. 
Začátek 17:00 hod. v areálu Dolu Marie na Březových
Horách, v 17:30 hod. zastávka na nám. 17. listopadu
v Příbrami VII, 18:00 hod. program na náměstí T. G.
Masaryka v Příbrami I. 

Mikulášská nadílka – 18. 11. až 6. 12. 
V atraktivním podzemním prostřední Mariánské štoly
návštěva Pekla s čerty a poté Hornického nebe v šachetní
budově v areálu Dolu Marie v Příbrami VI – Březových
Horách.
Představení pro rodiče s dětmi: 28. 11., 29.11., 3.12.,
4.12., 5.12., 6.12. (náhradní termín 1. 12. a 2. 12.)
Předprodej vstupenek na Mikulášskou nadílku každé
pondělí a středa 11 - 16 hod.

Jaroslav Korbel Podbrdský

Okresní organizace STP Příbram oznamuje, že dne
1. prosince od 15 h. bude v budově Komunitního centra
v Příbrami VII, Žežická 193 Mikulášská besídka
s nadílkou pro zdravotně postižené děti z okresu
Příbram. Informace na tel. č. 605 650 114.

Společnost přátel koček
Příbram nabízí k adopci
dvouměsíční kotě, velmi
hravé a přítulné. Vhodné
do bytu a tepla. Telefonní
kontakt 774 840 848.


