
S T A L O S E

Starosta MVDr. Josef Řihák a hejt-
man MUDr. David Rath se v závěru
listopadu setkali v Příbrami a hovo-
řili spolu o chystané komplexní
rekonstrukci náměstí TGM. „Středo-
český kraj podle svých možností
podporuje tuto stavbu, kterou si oby-
vatelé Příbrami zaslouží. Věřím, že
nové náměstí bude stejně půvabné
a funkční, jako vaše nová pěší zóna,“
řekl hejtman. 

Starosta MVDr. Josef Řihák a místo-
starostové MUDr. Ivan Šedivý a Václav
Černý na prvním jednání nově
zvolené rady města dne 22. 11.

Letošní výlov Padrťského rybníka.

S L O V O S T A R O S T Y
Vážení spoluobčané.
Stalo se již hezkou
tradicí, že období
adventu v Příbrami
zahajujeme slavnos-
tním rozsvícením
vánočního stromu
a ohňostrojem na
náměstí TGM.
Ani letošní rok
nebyl výjimkou. 
I přes chladné
počasí se letošní
ročník zahájení ad-

ventu v Příbrami moc povedl. I náš vánoční
stromek je letos ještě hezčí, než bývaly ty
v předchozích letech. 
Děkuji také firmě Špína a synové za to, že
nám opět, letos již poosmnácté, připravili
nádhernou podívanou v podobě ohňostroje.
Čas, který nám zbývá do vánočních svátků,
bychom tradičně měli využít k zamyšlení
nad končícím rokem. 
V adventu nastává ten správný okamžik, kdy
bychom s pokorou v srdci měli zhodnotit, co
dobrého jsme v uplynulém období udělali,
a naopak, komu jsme ublížili, nebo co je
třeba ještě napravit.
Když se vrátím zpět a zrekapituluji letošní
rok, pak se domnívám, že na radnici jsme
odvedli dobrou práci. Přes všechna úskalí,
která s sebou přinesla celosvětová ekono-
mická krize, si nejvíce vážím toho, že město
Příbram velmi dobře hospodaří. Nemáme
dluhy a přitom dovedeme úspěšně realizovat
celou řadu užitečných akcí.  
Pokud se ohlédnu za letošním rokem, pak
jsou mé pocity jednoznačně pozitivní. V dubnu
jsme například po rozsáhlé rekonstrukci
zprovoznili autobusové nádraží. V září jsme
dokončili generální rekonstrukci ulice Bratří
Čapků. Šlo o první projekt revitalizace Březo-
horského sídliště v rámci Integrovaného
plánu revitalizace města. Na obě tyto akce
jsme získali dotaci od Evropské unie.
Za peníze města jsme opravili Březnickou
ulici. Ve městě jsme rovněž rekonstruovali
celou řadu ulic a chodníků.
Pokračujeme v rekonstrukci bývalého ředitel-
ství Rudných dolů Příbram na náměstí TGM
v Příbrami, kde byly asi za 3 miliony korun
vybudovány nové zasedací sály. Právě v těchto
nových sálech se již za několik dnů, 13. 12.
od 15 hodin, uskuteční veřejné zasedání
zastupitelstva města.
Získali jsme i finanční dotace v celkovém
objemu přes 47 milionů korun na realizaci
čtyř projektů energetických úspor v domech
s pečovatelskou službou a ve školách.
A další dotační peníze chceme využít
i v příštím roce. Zahájíme projekt rekon-
strukce a revitalizace náměstí T. G. Masaryka,
budeme rekultivovat bývalou skládku Květná,
v rámci IPRM se chystáme změnit tvář
náměstí 17. listopadu a několika dalších ulic
a prostranství na sídlišti. K tomu navíc bych
rád vybudoval několik dalších nových
dětských hřišť.  
Do výčtu plánů na příští rok připojuji ještě
osobní závazek, že udělám vše, co bude
v mých silách, abychom ve vedení města
svým spoluobčanům nezvyšovali ceny
městem provozovaných služeb. Nechci
zdražovat jízdné v hromadné dopravě, nájemné
v městských bytech, ani platby za svoz
odpadů. Šetřit se samozřejmě musí, ale niko-
liv tak, jak jsme u nás mnohdy svědky – totiž
přenést veškerá úsporná opatření na střední
a nejchudší vrstvy obyvatel.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřál
co nejhezčí a pokud možno klidné prožití
adventu i Vánoc. Hodně štěstí, zdraví, spoko-
jenosti, pohody a lásky v novém roce 2011.

MVDr. Josef Řihák

Hráči SK Spartak - poslední společné
foto před skončením sezóny.

Záběr ze zápasu HC Příbram versus
HC Žabonosy. Příbramští hokejisté
vyhráli 8:1.

NOVÉ VEDENÍ MĚSTA
BYLO ZVOLENO DNE 15. 11. 2010

Ve velkém sále Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových v Příbrami se dne 15. 11. od 15 hodin konalo
ustavující veřejné zasedání nově zvoleného městského
zastupitelstva. Jednání se zúčastnilo 22 z celkového počtu
25 zvolených zastupitelů. Všichni přítomní zastupitelé
v úvodu složili slib zastupitele města Příbrami.
Z jednání se ze zdravotních důvodů omluvili Svatopluk
Chrastina a Miroslav Kocán (oba ODS) a Ing. Petr Kareš
(Příbramáci pro Příbram), který je mimo republiku.
Po zvolení mandátové a volební komise přistoupili zastu-
pitelé k volbě starosty, místostarostů a členů rady na nad-
cházející čtyři roky.
Starostou města byl zvolen podle očekávání MVDr. Josef
Řihák (ČSSD), který v letošních komunálních volbách
získal nejvíce hlasů od občanů. Pro starostu hlasovalo
15 z 22 přítomných zastupitelů.
Prvním místostarostou a statutárním zástupcem starosty
byl zvolen MUDr. Ivan Šedivý (ODS), který získal
rovněž 15 z 22 hlasů zastupitelů.
Místostarostou byl zvolen Václav Černý (ODS).
Do sedmičlenné rady byli dále zvoleni: Ing. Juraj
Molnár, Jiřina Kaiserová, Pavel Poulíček (všichni
ČSSD) a Svatopluk Chrastina (ODS). 
Rovněž pro druhého místostarostu a všechny radní hlaso-
valo 15 z 22 přítomných zastupitelů.

Po zvolení nového vedení radnice následovala krátká
diskuze, ve které mimo jiné vystoupil staronový starosta
města MVDr. Josef Řihák, který nejprve poděkoval své
mamince, své rodině a poté řekl: 
„Děkuji voličům i zastupitelům za důvěru. Očekávám, že
nové zastupitelstvo bude pracovat ve prospěch všech
občanů Příbrami. Šli jsme do voleb s heslem, že Příbram
je naším domovem. Chci být garantem toho, že tohoto
hesla se budeme držet ve své práci. Chci co nejlépe
pracovat ve prospěch svého města – Příbrami. Před námi
je nelehké období. Máme například poslední příležitost
naplno čerpat dotační prostředky z Evropské unie. Věřím,
že této příležitosti využijeme nejméně tak dobře, jako
v uplynulém volebním období. V novém vedení města
navazujeme na práci úspěšné koalice ČSSD – ODS, která
vedla město v uplynulých dvou letech. Naše spolupráce se
osvědčila, o čemž mimo jiné svědčí skutečnost, že voliči
nám v komunálních volbách dali zásadním způsobem
důvěru. ČSSD získala 11 mandátů, ODS 6. Dohromady to
znamená 17 křesel v 25členném zastupitelstvu. Vážím si
této důvěry a věřím, že budeme pracovat stejně úspěšně,
jako v uplynulých dvou letech,“ řekl starosta Příbrami
MVDr. Josef Řihák. 

jk

Název projektu:
Dodávka zařízení digitální projekce dle standardu 
2D-DCI pro kino Legionářů 400, Příbram VII
Přidělená dotace: 800 000,- Kč
Celkové náklady projektu: 2 171 844,- Kč
Zhotovitel projektu:                        AV MEDIA, a. s.

Město Příbram v těchto dnech dokončilo realizaci projektu
s názvem „Dodávka zařízení digitální projekce dle stan-
dardu 2D-DCI pro Kino Příbram“, na které získalo dotaci
ze Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj
české kinematografie. 
„Realizace projektu spočívala v dodávce a montáži
zařízení digitální projekce, díky které je v současné době
kino schopno promítat nejen ve formátu 35 mm
s vícekanálovým prostorovým zvukem Dolby Digital, ale

především v digitální projekci 2D-DCI. Velkou výhodou je
možnost budoucího rozšíření na 3D,“ informoval starosta
Příbrami MVDr. Josef Řihák. 
S ohledem na současný vývoj v oblasti kinematografie
a vzhledem ke skutečnosti, že většina světových distribu-
torů přistupuje z důvodu úspory finančních prostředků,
kvality filmové projekce či dostupnosti filmů na digitální
distribuci – digitální projekci obrazu a zvuku, byla digi-
talizace příbramského kina nutností pro zachování jeho
existence v budoucnosti. 
„Dalšími nespornými klady digitalizace našeho kina je
větší rozmanitost programové nabídky a rychlejší
distribuce filmů do menších kin. V současné době se
tak příbramské kino již může pochlubit označením
D-Cinema,“ doplnil starosta.

Kino v Příbrami provozuje městem zřizovaná organizace
Divadlo A. Dvořáka Příbram. V roce 2007 příbramské
kino prošlo rozsáhlou rekonstrukcí. Původně zde měla být
pouze opravena narušená statika. Nakonec po zjištění
havarijního stavu kina se náklady na sanaci objektu
vyšplhaly celkem na 6 milionů korun. Po rekonstrukci
bylo rovněž nutné přistoupit k obměně kinotechniky.

Dig i ta l i zace  Kina  Př íbram

Codex Temporis 
a Farnost sv. Jakuba Vás zvou
na adventní koncerty v kostele 
sv. Jakuba na náměstí TGM:

5. 12. Musica Podberdensis
adventní zpěvy, varhanní meditace
12. 12. Codex Temporis
staročeské roráty a adventní písně
od renesance po současnost
19. 12. Musica Malinconica
renesanční advent
Začátky od 16 h, vstupné dobrovolné.

Milí spoluob ané, p ejeme VámMilí spoluob ané, p ejeme Vám
p íjemn   strávený adventní as.p íjemn   strávený adventní as.

Váno ní svátky prožijteVáno ní svátky prožijte
se svými blízkými v klidu,se svými blízkými v klidu,

pohod  a porozum ní.pohod  a porozum ní.
V novém roce hodn  št stí,V novém roce hodn  št stí,

zdraví a spokojenosti.zdraví a spokojenosti.

MVDr. Josef ihák, starosta
MUDr. Ivan Šedivý, 1. místostarosta

Václav erný, místostarosta
Ing. Jarmila Nováková, tajemnice M Ú
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PŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
JINDŘICH ALBRECHT

Z GUTŠTEJNA
ZÁSTAVNÍ PÁN PŘÍBRAMĚ

1545 ? - 1584

Dnešním vyprávěním završíme dějiny našeho města za vlády
rodu Gutštejnů a jejich blízkých příbuzných, která s přestávkami
trvala téměř sto let. Posledním přestavitelem tohoto rodu v našem
městě byl Jindřich Albrecht. Nejpozději v roce 1560 se tento syn
Ludvíka z Gutštejna dožil dospělosti, čímž byly splněny pod-
mínky pro to, aby se ujal správy svého majetku. Na čelním místě
tohoto dědictví se skvělo město Příbram i s panstvím. Dalším
jeho statkem pak byla Nepomyšl u Podbořan v severních
Čechách. Příbramské panství se však buď nehodilo do jeho
hospodářských záměrů, nebo jím chtěl uhradit nějaké nám
neznámé dluhy či závazky, a proto jej hned v roce 1560 nechal
přepsat na svoji matku Elišku, rozenou Berkovou z Dubé. Ta byla
v té době provdána za Vavřince Šlika, který se stal faktickým
majitelem města. Tímto právním aktem se také znovu, na krátký
čas, objevuje Příbram v držení rodu Šliků. Tento stav ale trval jen
do roku 1564, kdy Vavřinec Šlik prodal Příbram i s panstvím
Ladislavu ze Šternberka. V roce 1564 tak definitivně mizí
z příbramské historie rod Gutštejnů včetně příbuzných. 
Co dalšího víme o Jindřichovi Albrechtovi? Je toho překvapivě
málo. Oženil se s Anežkou Hasištejnskou z Lobkovic a měl s ní
dvě dcery, Anežku a Kunhutu, a 4 syny, Jindřicha Buriana,
Jindřicha Vavřince, Jindřicha Ludvíka a Jindřicha Albrechta.
Po vymřelé větvi rodu zdědil panství Všeruby u Plzně. Jindřich
zemřel relativně brzy, okolo čtyřicátého roku svého života.
Poručníkem jeho nezletilých dětí se stal nám již dobře známý Jiří
z Gutštejna a na Rýzmberce, jeho bývalý poručník. Jindřichovi
potomci pak vytvořili nejdéle existující větev rodu, který vymřel
až v polovině 18. století. Žádný z jeho potomků však nedosáhl
takového významu a bohatství, jakou požívali Gutštejnové
v dobách, kdy jim Příbram patřila. 
Jaká byla Příbram té doby? Podle všeho se nedařilo obnovit
výtěžnost příbramských dolů, ačkoliv o to usilovali nejen zástavní
páni, ale i panovník, investoři i prostí horníci. Příbramští
měšťané, jejichž hlavní obživou byly obvyklé městské činnosti –
řemesla a obchod, stále s větší nelibostí nesli postavení svého
města i sebe samých. Příbram v druhé polovině 16. století
zažívala kromě proměnlivé prosperity důlní činnosti ještě také
národnostní proměnu. Toto dosud čistě české město bylo
zasaženo vlnou německých přistěhovalců z Jáchymova a okolí.
Německy mluvící horníky navíc doplňovali dobrodruzi všeho
druhu, kteří se pokoušeli v Příbrami, respektive na Březových
Horách, začít novou existenci nebo se ukrýt před svou minulostí.
Samotní měšťané neměli z těžby a pokusů o ni nic víc, než jen
problémy, a tak své frustrace dávali najevo násilím. Příbram tehdy
byla dějištěm častých násilností mezi měšťany a havíři, některé
končily i zabitím. Velkou roli hrál i hospodářský úpadek města,
závislého na odbytu řemeslných výrobků. Příbram totiž utrpěla
hospodářskou újmu i tím, že obchodníci přestali dodržovat povin-
nou zastávku v Příbrami na svých cestách, městu se vyhnuli
po napřímené pasovské tzv. Zlaté stezce (zhruba vede stejně jako
dnešní silnice č. 4 tzv. Strakonická). A tak různé vrtochy a roz-
mary zástavní vrchnosti působily jako rozbuška. Vrchnost
pokaždé, když se snažila do městského hospodářství zanést
pořádek a získat ze svého, byť jen svěřeného, majetku více
prostředků, narazila na neskrývanou neochotu měšťanů podřídit
se. Docházelo tak ke konfliktům, které nabíraly na intenzitě,
schylovalo se k finálnímu střetnutí.

Daniel Doležal

1. 12. 1860
začal příbramský učitel
Jan Smrt učit na březo-
horské škole jako výpo-
mocný učitel.

2. 12. 1920
došlo k dohodě mezi příbram-
ským děkanstvím a svato-
horským proboštstvím ohledně
vzájemného vymezení du-
chovní správy.

9. 12. 1990
zemřel v Příbrami režisér Jiří
Svoboda, od roku 1976
v příbramském divadle.

11. 12. 1525
je znám jménem první
příbramský hormistr - Pavel
Zweifalder.

11. 12. 1900
se na Březových Horách
narodila Hermína Týrlová,
zakladatelka českého animo-
vaného filmu.

11. 12. 1880
byl zvolen po úmrtí březo-
horského starosty Šimka
novým starostou Karel
Grohs.

12. 12. 1870
navštívil březohorské doly
kolumbijský montanista
Francisco Azuero.

15. 12. 1960
byla v příbramském kultur-
ním domě zahájena třídenní
celopodniková technicko
ekonomická konference
Rudných dolů Příbram.

16. 12. 1975
bylo slavnostním odpalem
zakončeno hloubení šachty
16 Uranových dolů, když
bylo dosaženo v té době nej-
hlubší kolmé hloubky
v Evropě - 1 838,4 m.

17. 12. 1885
se Rada městečka Březové
Hory uvolila přispět částkou
50 zlatých na stavbu privátní
železnice Modřany - Mníšek
- Dobříš - Hluboš - Březové Hory
- Rožmitál - Mirošov. Želez-
nice byla postavena sotva
z poloviny zamýšlené délky.

19. 12. 1925
byla kolaudována sekundární
síť a tím de facto dokončena
elektrifikace Příbramě.

Daniel Doležal

PROSINCOVÉ KALENDÁRIUM

I n f o r m a c e  z  r a d n i c e
Revitalizace u kulturního domu
Ještě v letošním roce začne realizace další části Integrovaného programu
rozvoje města (IPRM) pro Březohorské sídliště zaměřená na revitalizaci
veřejných prostranství. „Po úspěšném dokončení pilotního projektu,
kterým byla komplexní rekonstrukce ulice Bratří Čapků a okolí, se v další
části programu tentokrát zaměříme na revitalizaci okolí kulturního
domu. V rámci projektu se budou opravovat ulice a chodníky, rozšiřovat
parkoviště, opravovat zastávky hromadné dopravy, revitalizovat veřejná
zeleň, vyměňovat veřejné osvětlení a opravovat městský mobiliář
na území vymezeném přibližně ulicemi Legionářů, A. Dvořáka, Politických
vězňů, E. Beneše a Osvobození,“ řekl starosta MVDr. Josef Řihák.
V těchto dnech starosta podepsal smlouvu o dílo s dodavatelskou firmou,
která zakázku ve výběrovém řízení vysoutěžila za cenu přibližně 17,33
milionu korun bez DPH. Konkrétní rozsah prací je následující:
1) Tylova, Osvobození (až po náměstí 17. listopadu.), Edvarda Beneše
- úprava komunikace, rozšíření parkovišť, zastávky MHD, chodníky,
mobiliář, revitalizace veřejné zeleně a veřejného osvětlení,
2) Okolí kulturního domu
- parkoviště (před i za objektem), revitalizace veřejné zeleně a veřejného
osvětlení, mobiliář,
3) Vnitroblok „2. poliklinika“
- úprava parkovišť, dětské hřiště, mobiliář, revitalizace veřejné zeleně
a veřejného osvětlení,
4) Vnitroblok „Tylova – 2. poliklinika“
- úprava komunikací, parkovišť, chodníky, dětské hřiště, mobiliář,
revitalizace veřejné zeleně a veřejného osvětlení,
5) Vnitroblok „Velký kotel“
- komunikace, parkoviště, dětské hřiště, mobiliář, revitalizace veřejné
zeleně a veřejného osvětlení,
6) Vnitroblok „Fráni Kučery – zimní stadion“
- komunikace, parkoviště, dětské hřiště, mobiliář, revitalizace veřejné
zeleně a veřejného osvětlení.
„Pokud to počasí dovolí, tak ještě v letošním roce se bude realizovat
rekonstrukce v okolí kulturního domu, v oblasti kolem polikliniky v ulici
Osvobození a vnitroblok mezi ulicemi Legionářů a Osvobození.
Prosím občany, aby pozorně sledovali dopravní značení a uzavírky,
kterým se během stavby bohužel nevyhneme. Rovněž si dovolím upozornit,
že během rekonstrukce bude v souladu s projektem nahrazeno za nové
celkem 11 starých stromů a keřů,“ doplnil starosta Josef Řihák. Projekt
revitalizace okolí Kulturního domu v Příbrami má být podle smlouvy
dokončen do 30. dubna 2011.

Rekonstrukce náměstí 17. listopadu
Na náměstí 17. listopadu se dne 19. 11. uskutečnila pracovní schůzka
vedení radnice s architektem Vítem Kučerou a dopravními odborníky.
Na setkání se diskutovalo o tom, jakým způsobem se bude provádět
rekonstrukce největšího náměstí v nové části Příbrami a dalších veřejných
prostranství v okolí. „Připravovaná rekonstrukce náměstí 17. listopadu
je součástí Integrovaného programu rozvoje města (IPRM) pro Březo-
horské sídliště. Na realizaci tohoto programu, v rámci kterého se
opravují i veřejná prostranství, jsme získali dotaci od Evropské unie.
Na opravu náměstí 17. listopadu počítáme s částkou v celkové výši
přibližně 10 milionů korun. Současně s náměstím 17. listopadu se budou
revitalizovat veřejná prostranství také ve vnitrobloku mezi ulicemi
Obránců míru, Politických vězňů, 28. října a Edvarda Beneše,“infor-
moval starosta MVDr. Josef Řihák.
Plánovaná rekonstrukce náměstí 17. listopadu přijde na řadu
pravděpodobně příští rok na podzim. Celkem město Příbram na IPRM
získalo dotaci z Evropské unie ve výši 5,1 milionu eur. „Tyto peníze
můžeme čerpat celkem pět let. Za evropské peníze opravujeme nejen
ulice, chodníky a veřejná prostranství, ale mohou je využít i vlastníci
domů a bytů ve vymezeném území. Ti mohou čerpat na opravy svých
nemovitostí dotace až do výše 60 procent uznatelných nákladů. Město
může na rekonstrukce veřejných prostranství získat dotaci až do výše
85 procent uznatelných nákladů,“ vysvětlil starosta.
„Na tomto pracovním jednání jsme společně dosáhli určitého konsensu.
Nyní se vše dohodnuté zapracuje do projektu. Nenásilnou formou dojde
například ke zvýšení počtu parkovacích míst a chceme zde použít
i některé nové prvky, které jsou velmi progresivní, moderní a do prostoru
náměstí 17. listopadu velmi vhodné,“ doplnil informace místostarosta
MUDr. Ivan Šedivý.
Místostarosta Šedivý svolal jednání s účastníky podané Petice proti
zrušení autobusové zastávky v ulici Politických vězňů. „Na schůzce jsme
si objasnili, o jaký problém se vlastně jedná,“ uvedl místostarosta
a pokračoval: „Žadatelé v podstatě chtějí, aby dopravní obslužnost ulice
Politických vězňů byla dvakrát denně - tedy ráno, aby měli možnost se
dostat například k lékaři, a jednou odpoledne, aby se autobusem dostali
zase zpět a neměli to daleko k autobusové zastávce. Problém jsme
projednali a odbor správy silnic dostal za úkol požadavek zapracovat
do návrhu změn dopravního řádu. V tomto návrhu jsou zařazeny i všechny
další podněty od občanů, které jsme dostali od poslední změny jízdních
řádů. V prosinci budou tyto návrhy předloženy radě města k projednání.
Obecně mohu říci, že se všemi podněty od občanů stále pracujeme
a pokud je to realizovatelné a technicky možné, snažíme se vyhovět.“

Zateplení DPS v ulici Jana Drdy
Starosta MVDr. Josef Řihák spolu s ředitelem Oblastní nemocnice
Příbram, a. s., MUDr. Stanislavem Holobradou navštívili Dům s pečova-
telskou službou (DPS) v Příbrami VII, Jana Drdy 494. Ve zmíněném
objektu právě v těchto dnech pokračuje rekonstrukce a zateplení, která
zde byla zahájena letos v září. Pracovníci dodavatelské firmy Aulický
invest, spol. s r. o., Česká Lípa, právě dokončovali nové zábradlí
u vstupních dveří. „Celkové náklady na právě končící rekonstrukci DPS
přesahují částku 2,7 miliony korun. Město Příbram získalo na tuto akci
dotaci z Operačního programu životní prostředí ve výši přes 1,3 milionu
korun. V rámci rekonstrukce již byly zatepleny tři stěny domu a střecha.
V současné době probíhá rekonstrukce lodžií v bytech, ve kterých je
vyměňováno zábradlí, položena nová dlažba a nájemníkům jsou postup-
ně v lodžiích namontovány nové, jednotné sušáky. Náklady na opravu
balkonů přesahují částku 300 tisíc korun,“ řekl MVDr. Josef Řihák.
V DPS v ulici Jana Drdy 494 je celkem 36 bytů, v nichž žije 44 nájem-
níků. O nájemníky bytů se starají 2 pečovatelky.

Defibrilátor pro Domov seniorů
Starosta MVDr. Josef Řihák v Domově seniorů v Příbrami VI - Březových
Horách předal do užívání řediteli Pečovatelské služby města Příbrami
MUDr. Ivanu Šedivému a vrchní sestře Štěpánce Šťástkové nový defibri-
látor. Přístroj, který slouží k záchraně lidských životů při náhlé zástavě
srdce, je v pořadí již čtvrtý, který město pořídilo. „Defibrilátory již mají
městští policisté, dobrovolní hasiči a jeden jsme dali také příbramskému
oddělení Policie ČR. Je důležité, aby přístroje byly k dispozici v místech,

kde je velká koncentrace lidí. Chceme zajistit, aby defibrilátor byl co
nejrychleji po ruce vždy, když půjde někomu z našich spoluobčanů
o život. V budoucnu ještě uvažujeme o tom, že pořídíme defibrilátor také
pro Sportovní zařízení města Příbrami, pro příbramskou pobočku
Českého červeného kříže, případně pro příbramské divadlo,“ řekl starosta
MVDr. Josef Řihák.
Jeden defibrilátor stojí přibližně 50 tisíc korun. Jeho obsluha je velice
snadná, účinně používat ho dokáže i naprostý laik. Přístroj po celou dobu
činnosti hlasovými pokyny navádí obsluhu, co má dělat. 
Při této příležitosti navrhl místostarosta MUDr. Ivan Šedivý uspořádat
pro zájemce kurzy laické první pomoci a seznámit zájemce se současnými
trendy resuscitace. „V průběhu let došlo k poměrně zásadním změnám
v resuscitaci. Nyní se pracuje podle zcela jiného postupu i než jsem se
třeba já učil jako student lékařské fakulty. Takže si myslíme, že by bylo
užitečné zájemce s novými trendy seznámit, a vhodně tak doplnit inves-
tice města do defibrilátorů. Pokládám proškolení veřejnosti za velmi
důležité. První kroky bývají při záchraně života nejdůležitější,“ dodal
místostarosta Šedivý.

Příprava na zimní sezónu
Na parkovišti pod Svatou Horou se konala každoroční prověrka
připravenosti zaměstnanců Technických služeb Příbram a jejich techniky
na zimní údržbu chodníků a silnic v Příbrami. „Parkoviště pod Svatou
Horou využíváme proto, že nikde jinde ve městě nejde shromáždit
veškerou naši techniku na zimní údržbu přehledně na jednom místě,“
vysvětlil ředitel Technických služeb Příbram Ing. Ladislav Michvocík.
Na připravenou techniku se přišel podívat starosta města MVDr. Josef
Řihák a nově zvolený člen Zastupitelstva města Příbram Petr Větrovský.
„Podle toho, co vidím, tak očekávám, že lidé i stroje jsou na letošní zimní
údržbu připraveni. Věřím, že úklid ulic a chodníků letos pracovníci
našich technických služeb zvládnou lépe než vloni. Moc bych si přál, aby
byla mírná zima, neboť by nás to nestálo tolik peněz. Ale předpovědi
meteorologů prý zatím moc příznivé nejsou,“ řekl starosta.
Na zimní údržbu chodníků a ulic v Příbrami mají Technické služby
Příbram vyčleněno: 4 sypače silniční, 5 sypačů chodníkových, 4 traktory
s radlicí, 1 sněhovou frézu.
Ruční úklid sněhu ze zastávek MHD, přechodů pro chodce, schodů
a chodníků bude zajišťovat 40 zaměstnanců, 3 malé stroje.
Celkem se na zimní údržbě chodníků a ulic v Příbrami bude podílet
85 zaměstnanců, z toho 50 procent je na tuto činnost zaměstnáno
prostřednictvím úřadu práce. Náklady na zimní údržbu chodníků a ulic
činí podle schváleného rozpočtu na rok 2010 celkem 5,8 milionu korun.
„Z toho v lednu až v březnu bylo z této částky vyčerpáno asi 4,5 milionu
korun. To znamená, že na listopad a prosinec nám zbývá částka 1,3 milionu
korun. Věřím, že příroda k nám bude milosrdnější, než tomu bylo v minulé
zimě,“ doplnil příbramský starosta Řihák.
Pracovníci zimní údržby Technických služeb Příbram mají na starosti
celkem 153 kilometrů silnic a ulic ve městě a 14 kilometrů v osadách
patřících k Příbrami. K tomu, aby všude uklidili sníh, musí navíc najet
52 kilometrů na přejezdových trasách.
Strojní úklid sněhu se provádí na celkem 68 kilometrech chodníků,
z dalších 48 kilometrů chodníků je nutné sníh odklidit ručně. Dále pra-
covníci TS uklízejí sníh přibližně na dvou stech přechodech pro chodce
a na 98 zastávkách MHD. „Přitom přibližně polovina těchto zastávek se
nachází na komunikacích, na kterých úklid sněhu zajišťuje Správa
a údržba silnic Benešov. Bohužel tak nečiní a i tyto zastávky většinou
musí uklízet naši zaměstnanci,“ řekl ředitel TS Příbram Ing. Michvocík.

Jednání nové rady města
Na svém prvním jednání se sešli členové nové rady města Příbrami, kteří
byli do funkcí zvoleni na ustavujícím zasedání příbramského zastupitel-
stva dne 15. listopadu 2010. Na úvodním zasedání ze sedmičlenné rady
chyběl jen Svatopluk Chrastina (ODS), který je v rekonvalescenci.
Pro trojici nováčků z řad ČSSD ve složení Jiřina Kaiserová, Martin
Poulíček a Ing. Juraj Molnár, ani pro zkušené starostu MVDr. Josefa
Řiháka (ČSSD) a místostarosty MUDr. Ivana Šedivého a Václava
Černého (oba ODS) nebylo první jednání nové rady nijak odpočinkové,
neboť na programu měli 95 bodů, které se týkaly dění v Příbrami. Radní
se opět sejdou na řádném zasedání 29. listopadu.

Výstava v Národní galerii
Pečovatelská služba města Příbram uspořádala pro své klienty návštěvu
výstavy Monet – Warhol v Národní galerii. „Akci jsme uskutečnili díky
nabídce Národní galerie a také díky finančnímu příspěvku města, které
zaplatilo autobus. Pečovatelská služba Příbram financovala náklady
spojené s touto cestou (oběd a vstupné),“ informoval ředitel Pečovatel-
ské služby a místostarosta MUDr. Ivan Šedivý a pokračoval: „Průvodce
touto výstavou nám poskytl i jedinečné informace, které se běžně nemáte
šanci dozvědět, a představil nám vývoj od impresionismu až po současné
umění. Měli jsme jedinečnou možnost vidět díla, která jsou jinak umístěna
v Albertinu, a díky tomu, že se právě Albertinum rekonstruuje, tak byla
asi osmdesátka děl zapůjčena do Veletržního paláce. Jsou to skutečně
díla světové úrovně a spokojenost našich klientů byla opravdu velká.
Slíbili jsme si, že v rámci možností budeme v podobných akcích pokračovat
a využijeme všech příležitostí podívat se na významná umělecká díla.“

Z činnosti Knihovny Jana Drdy
Knihovna Jana Drdy připravuje podání některých žádostí o dotace vyhlášené
Středočeským krajem a Ministerstvem kultury. „Chtěli bychom vybavit
malou studovnu v naší pobočce v „Křižáku“ tak, abychom zde vytvořili
zázemí i pro slabozraké a nevidomé občany. Do studovny bychom z těchto
prostředků rádi nakoupili počítače a speciální pomůcky. Zároveň chceme
posílit z těchto dotačních peněz i fond audiodokumentů a snažíme se
zajistit finanční prostředky i na pořádání již tradičního projektu Měsíc
pro duši a literární soutěž Příbram Hanuše Jelínka. Oba tyto pořady si
příbramská veřejnost oblíbila, a proto v nich chceme pokračovat i v roce
2011,“ informoval místostarosta Václav Černý, který má chod Knihovny
Jana Drdy na starosti.
„V prosinci čeká Příbramáky celá řada kulturních akcí. Ať už jsou to
vánoční koncerty v Divadle A. Dvořáka, nebo Vánoční prodejní výstava
uměleckých řemesel v Galerii Františka Drtikola. V Galerii také začíná
tradiční výstava betlémů pořádaná Hornickým muzeem a Spolkem
betlémářů tentokrát nazvaná Proměny příbramských betlémů. Hornické
muzeum zahajuje také tradiční projekt Vánoce v hornickém domku
a celou řadu vánočních akcí připravuje již tradičně Spolek Prokop,“
přiblížil některé kulturní akce v Příbrami místostarosta Václav Černý.
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Co nevidět tu opět budou Vánoce a mnoho lidí
počítá s tím, že využijí nabídku různých půjček či
úvěrů. Rovněž stále existuje velké procento těch,
kteří nakupují vánoční dárky na splátky. Leckteré
úvěry jsou ale nebezpečné a hrozí upadnutím do dlu-
hové pasti. Je proto třeba dát si dobrý pozor
na několik věcí. Pokud nerozumíte textu smlouvy,
za žádných okolností ji nepodepisujte. Neza-
pomeňte se zeptat, jakým způsobem se budou řešit
případné spory a jaké jsou sankce. Některé
společnosti používají například i trik, že zruší
sankce, ale zavedou placenou upomínku. Avšak
nikde není řečeno, kolik jich mohou poslat. A tak
se může stát, že jich pošlou třeba i deset za den
a každá stojí 350 korun. 
Spotřebitelé se o Vánocích mohou dostat do prob-
lémů také po nákupu a rozbalení dárků. Některé se
totiž obdarovanému nehodí, třeba kvůli nevhodné
velikosti, nebo se zkrátka nelíbí a je nutné je
vyměnit či vrátit.
Na reklamaci výrobku na základě vady materiálu
nebo výroby má kupující samozřejmě nárok.
Reklamace se uplatňuje u prodejce spolu s dokladem
o zakoupení výrobku. Prodejce má na vyřízení
reklamace třicet dnů. 
Ale pozor! Výměna nevhodného nebo nevyhovu-
jícího vánočního dárku je jiná věc. Ta nesouvisí
s reklamací. Tuto výměnu nabízejí jen někteří
prodejci nad rámec svých zákonných povinností.
Kupující by si měl předem zjistit, jaké podmínky
prodejce nabízí. Většina prodejců ale požaduje,
aby bylo zboží vráceno v původním obalu, se všemi
visačkami a manuálem. Je třeba respektovat
všechny požadavky prodejců.

Nákupy přes internet
Velkým trendem posledních let se stalo právě před
Vánoci nakupování po internetu. Zlomový byl
loňský rok, kdy lidé dali přednost internetu kvůli
úsporám v době finanční krize. Problémem při in-
ternetovém nákupu je především špatná volba
internetového obchodu. Lidé dají často na cenu,
ale neověřují si certifikace obchodu a jeho
serióznost. 

Mezi nevýhody internetového obchodu můžeme
také zařadit dopravu. Pokud pomineme klasické
případy, kdy se zboží při přepravě poškodí, nebo
ztratí, zajímá nás jeden důležitý faktor, a to je doba.
Doba dodání je dnes většinou stabilní - den či dva
u kurýrních služeb jako je PPL nebo FedEx a max-
imálně týden u České pošty, ale zvláště v před-
vánočním období se mohou tyto lhůty i několikrát
prodloužit. Takže je lepší si zboží objednat radši
s předstihem, než si rozbalovat dárky na Tři krále.
S nakupováním oblečení přichází velké riziko, a to
je velikost. Sice si můžete daný kus oblečení
nechat vyměnit za stejný ve správné velikosti, ale
to zklamání, kdy pod vánočním stromečkem
najdete o čtyři velikosti větší svetr, vám už nikdo
nevynahradí. S nakupováním po internetu vznika-
jí také různá rizika, která jsou spojena například
s již zmiňovanou reklamací. Budete-li chtít
po roce reklamovat vadný výrobek a stránky
prodejce už nebudou k nalezení, velice těžko se
vám bude shánět kontakt na někoho, kdo by měl
vaši reklamaci vyřídit. 

A jaké jsou možnosti platby?
Nákup na dobírku
Nejvhodnější alternativou pro nedůvěřivé
zákazníky je samozřejmě dobře známá dobírka.
Dobírka funguje na jednoduchém principu zaslání
objednaného zboží na adresu kupujícího. Fakticky
jde o nejrozšířenější formu nákupu. Dobírka přijde
na objednatelovu adresu prostřednictvím nějaké
doručovací služby, nejčastěji jde o Českou poštu.
Pokud není kupující zastižen doma, musí následně
pro zásilku na poštu, což výrazně znesnadňuje
a prodlužuje dodání. Na poště pak zaplatí přísluš-
nou částku za zboží, navýšenou o náklady doda-
vatele, které jsou s dobírkou spojené. Vedle České
pošty fungují i další soukromí doručovatelé (PPL,
UPS, DHL), kteří obvykle před doručením zavola-
jí kupujícímu, aby mu mohli zásilku přímo předat.
Jedná se však o relativně dražší doručení, než
u srovnatelné zásilky zaslané pomocí České pošty.
Tím rozhodně platba a možnosti nákupu přes
internet nekončí.

Platba v hotovosti na výdejním místě
Další možností, jak za nákup v internetovém
obchodě zaplatit, je platba přímo v prodejně
(pokud daný e-shop vůbec nějakou kamennou
prodejnu má). V tu chvíli samozřejmě dosti pokul-
hává princip online prodeje, jelikož kupující musí
stejně jít do obchodu a zde zboží zaplatit a převzít.
Jde však o velice bezpečný způsob nákupu
a úsporu v nákladech dodávky. 

Platba poštovní poukázkou
Pokud člověk nechce fyzicky zboží přebírat v ob-
chodě, a ani nezvolí možnost dobírky, může zboží
zaplatit předem a následně vyčkat na dodání. První
možností je platba poštovní poukázkou typu C.
Při odeslání objednávky v internetovém obchodě
se vygenerují všechny potřebné údaje, které musí
následně kupující zadat na složenku a pomocí ní
uvedenou částku zaplatit a složenku odeslat. U nás
se nejedná o příliš využívaný postup, avšak
složenka nabízí možnost nakupovat na internetu
i osobám bez bankovního účtu či platební karty.
Právě pro tyto osoby s bankovním kontem a nejlépe
i s internetovým bankovnictvím funguje možnost
bankovního převodu. Po odeslání objednávky se
zákazníkovi zobrazí částka k úhradě a další údaje,
které je nutné do platebního příkazu zadat. Platba
je provedena z účtu na účet. Zde je však nutné
uvážlivě vybírat takového prodejce, o kterém víte,
že je solidní a zboží vám skutečně pošle.

Pokud jste se po zvážení všech shora uvedených
výhod a nevýhod spojených s internetovým prodejem
rozhodli pro nákup vánočních dárků v kamenném
obchodě či nějakém nákupním středisku, zacho-
vávejte i v tomto případě důležitá bezpečnostní
opatření, abyste neměli Vánoce zkalené vědomím,
že jste během předvánočního shonu přišli o své úspory
či již nakoupené dárky, které vám někdo odcizil
z vozidla zaparkovaného před supermarketem. 

K pohodě v průběhu vánočních nákupů vám mo-
hou pomoci níže uvedená doporučení:
• Máte-li s sebou větší obnos peněz, nenoste celou
sumu na jednom místě, rozdělte ji a uložte na od-

dělených místech, měly by to být uzavíratelné kapsy
v přední části oblečení. Kabelku, ve které peníze
nosíte, rovněž nezapomínejte pečlivě uzavřít. 

• Nenoste doklady v peněženkách společně
s penězi.

• PIN kód nikdy neukládejte k platební kartě,
snažte se jej naučit nazpaměť, pokud ho přece jen
máte napsaný na lístečku, noste ho schovaný
na jiném místě, než máte platební kartu.

• Před nástupem do prostředků veřejné hromadné
dopravy a na zastávkách zkontrolujte, zda máte
tašky či kabelky zapnuté. Cennější věci rozhodně
nenoste po kapsách. 

• Batoh si v autobuse nikdy nenechávejte na zádech,
kde na něj nevidíte. Sundejte ho a během jízdy
držte v ruce před tělem a mějte ho stále na očích. 

• Jedete-li na nákup autem, nenechávejte v něm
po zaparkování na sedačkách žádné věci, odložená
bunda nebo taška může přilákat pozornost zloděje. 

• Svoje osobní věci neodkládejte do nákupních
vozíků, stačí chvilka nepozornosti a váš košík je
prázdný.

• Peněženky nenechávejte v kabelce navrch a vždy
mějte tašku uzavřenou, pojistit se můžete také tím,
že rukou držíte kabelku u těla a zakrýváte
zapínání, čímž podstatně ztížíte zloději práci nebo
ho od jeho úmyslu zcela odradíte.

• Při ukládání nákupu do vozidla buďte ostražití,
zloději využijí vaší chvilkové nepozornosti
a vniknou do přední části vozidla, pokud necháte
odemčeno a odložili jste si tam například tašku,
kabelku nebo bundu. Mohou se také pokusit
odvést vaši pozornost tak, že jeden se vás přijde
na něco zeptat nebo něco nabízí a druhý vám mez-
itím prohledá vnitřek vozu.
• Věci do zavazadlového prostoru si uložte
předem a ne na parkovišti těsně před odchodem
do obchodu, zloděj vás může odněkud pozorovat
a než nakoupíte, stihne vám věci z vozidla odcizit.

JUDr. Milan Fára, Městská policie Příbram

R i z i k a  s p o j e n á  s v á n o č n í m i  n á k u p y

Podzimní veletrh fiktivních firem na Obchodní akademii
Chcete si koupit nábytek, zájezd, sportovní oblečení a hodinky na jednom místě? Chcete využít
kadeřnické služby, půjčovnu svatebních šatů, potěší vás čokoládový zábal nebo si chcete splnit sen
a dát si postavit dům? Či snad toužíte po živém zvířátku, navštívíte tetovací salon nebo jako
investor – snílek vložíte peníze do pozemku na vzdálené planetě?
Myslíte, že to není v Příbrami možné? Je – nebo přesněji řečeno – bohužel už bylo.
Minulý týden se na Obchodní akademii v Příbrami konal tradiční dvoudenní veletrh fiktivních
firem “ Podzimní Příbram”. Žáci obchodních akademií a středních odborných škol, včetně hostů
z Rimavské Soboty, si vytvořili 20 prodejních a výstavních stánků. Vlastnímu obchodování před-
cházela soutěžní prezentace firem s českým a cizojazyčným komentářem. Porota vyhodnotila jako
nejlepší prezentaci firmy POSTAV SI SEN, s. r. o., ze SŠ živnostenské v Sokolově.
Veletrh slavnostně zahájila v prostorách Zámečku ředitelka školy RNDr. Marcela Blažková
za přítomnosti hostů – ředitelky Okresní hospodářské komory v Příbrami paní Ireny Karpíškové
a vedoucího Centra fiktivních firem v Praze ing. Hůly, a shromážděných studentů a jejich učitelů.
Čilé obchodování proběhlo v učebnách Obchodní akademie. Žáky i návštěvníky z jiných škol
vybavila hotovostí První fiktivní banka Plzeň. Prodávající se snažili získat zákazníky svým
vystupováním, společenským oblečením, někdy i bonbónem, firmy nabízely zboží a služby podle
pestrých a propracovaných katalogů nebo vzorků, bylo možné shlédnout jejich prezentaci.
Komise složená z hostů a učitelů hodnotila úroveň katalogů, stánky firem, vystupování prodáva-
jících a obsah vyplňovaných dokladů. Na závěr byly vyhlášeny výsledky: zvítězila firma Wolf
tatoo, s. r. o., z Rimavské Soboty (tetovací služby), následovaly firma EXO TICO, s. r. o., Příbram
(prodej exotických zvířat) a firma NEW SPACE WORLD Písek (prodej pozemků).
Rušné obchodování ve školních prostorách utichlo, ale naši studenti se již nyní těší na další setkání
v Plzni, v Písku, v Mostě, v Praze...... Přejeme hodně „podnikatelských“ úspěchů!

Ing. Ludmila Strejčková, OA a VOŠ Příbram

Divadelníci z gymnázia opět vyprodali divadlo
Dramatický soubor Gymnázia Příbram má za sebou vydařenou premiéru své nové hry Manžen-
ství. V úterý 16. listopadu ji mladí herci poprvé představili veřejnosti na prknech malé scény
v Divadle A. Dvořáka v Příbrami. Divadelní hra je autorským počinem Lucie Kratochvílové
a Martina Johanny. V hlavních rolích se představila dvojice Jaromír Kalčic a Lea Enenkelová,
kteří ztvárnili manželský pár, jemuž se po letech soužití hroutí vzájemný vztah. Mladí herci

dokázali skvěle vystihnout a ztvárnit
situace, s nimiž se setkáváme v běžném
životě. Zhruba hodinové představení již
od svého začátku strhávalo publikum
ke smíchu „Jsem velice potěšen, že se
naše představení divákům tak líbilo
a zároveň mile překvapen, protože uve-
dení každé autorské hry s sebou vždycky
nese pocit nejistoty, zda-li se hra divákům
bude líbit. Psaní komedie je samo o sobě
těžké, uvážíme-li, že každý z nás má jiný
smysl pro humor. Manženství, to jsou
příběhy ze života, kterému se raději za-
smějeme, než abychom ho chtěli prožít.“
řekl autor a režisér hry Martin Johanna.
Díky velkému ohlasu diváků ztvární

divadelní soubor hru Manženství v příbramském divadle do konce roku ještě jednou. 

Michaela Rozšafná

Medaile vždy potěší
Tradiční soutěž ve střelbě ze vzduchových zbraní pro mládež do čtrnácti let uspořádal Benešovský DDM.
Akce se konala přímo v jeho areálu a jeho pojetí vyznělo klasicky – nikdo ze závodníků neodchází
neodměněn. Pepík Bouše, střílející za náš SSK při I.ZŠ Příbram si tentokrát odvážel nejen osobní rekord
v hodnotě 296 b, ale i diplom, medaili a věcnou odměnu za druhé místo v kategorii mladší žáci – disc. 30
leže. Před něj se dostal s nástřelem 298 b pouze Petr Chmel střílející za Benešov. Pro pražskou DDM
nastřílel Ivan Žižka 292 b a skončil na místě třetím. V téže kategorii střílel také Vašek Švarc, 280 b mu
vydalo na šestou příčku. Každopádně pro něj hezké umístění a osobáček. Bodový nárůst o dvacet pět bodů
v průběhu dvou týdnů od minulé soutěže je víc než slušný. Může nyní zvažovat účast na republice, pouze
musí začít střílet s dalekohledem pro možnost provádět vlastní korekce mířidel.
Ve starších žácích získal čtvrté místo Vojta Kovařík. Podařilo se mu nastřílet pouze 289 b, přestože již
několikrát dokázal 297. Jeho problém je trochu ve startovní horečce, kterou ne vždy zvládne. Každopádně
do republiky - i když ji má zajištěnou - má na čem pracovat. 
V této kategorii první místo s nástřelem 299 získal poděbradský Vaníček David, benešovská Šilhová Alena
za 297 b místo druhé a jako třetí skončil Gladkov Martin z Rohozce s 294 b.
V početně největší skupině, kterou tvořili začínající - neregistrovaní střelci, byl i příbramský Jakub Krejčí.
Do kroužku chodí teprve třetí týden, a tak s námi vyrazil do světa na zkušenou. 
Tito závodníci, mezi nimiž je až šestileté rozpětí, stříleli dvacet ran vleže s oporou a někteří získávali
skutečně první poznatky ze soutěžního prostředí. A je skutečně s čím se seznamovat, ať už s pravidly soutěží,
nebo v zacházení a bezpečné manipulaci se zbraněmi. Jakub měl v závěru soutěže trochu problémy se zbraní,
ale v zásadě je zvládnul a skončil se 148 b na třináctém místě – uprostřed startovního pole. Nyní záleží jen
na něm, zda bude chtít přestoupit mezi výkonnostní střelce, začít střílet bez opory a prosadit se mezi příštími
účastníky republiky, hájící barvy našeho klubu a města.
Poslední soutěží, které se v letošním roce ještě zúčastníme, bude 11. 12. Vánoční nadílka na střelnici Borek
v Českých Budějovicích. Zde se budou střílet jak klasické postupové disciplíny, tak i premiérově nová disc.
30 leže s oporou, což bude pro našeho Jakuba další prubířský kamínek. Věřím, že i odsud si naši střelci
odvezou nejen vysoké nástřely, ale i odpovídající umístění.
Vzhledem k blížícím se svátkům vánočním a novému roku přeji našim střelcům hodně pohody a potěšitelné
úspěchy v příštím období, což ostatně přeji i ostatním lidem.

Josef Mikolášek

MATYLDA - MATEŘSKÉ CENTRUM V PŘÍBRAMI
Žežická 193, Příbram VII, přízemí 2. pavilonu bývalé 8. ZŠ, vchod terasou 

tel. 604 561 203, e-mail: mc.matylda@seznam.cz http://www.Matylda.mc.txt.cz 

Pondělí: dopoledne – Angličtina pro dospělé - v 10 h začátečníci, v 11 h pokročilí
odpoledne - Angličtina pro děti od 4 let v 16.15 h

Úterý: herna otevřena 8,30 – 12 h, vstup 50 Kč
9,45 h – Dopoledne v pohybu – tanečky, cvičení a písničky pro děti od 18 měsíců                         

Středa: Herna je otevřena jen pro přihlášené děti na cvičení.
dopoledne - Cvičení kojenců a batolat, vstup 70 Kč, děti 3 - 12 měsíců v 8.45 h, 12 - 18 měsíců v 10 h
odpoledne - Těhotenské cvičení v 17 h, vstup 100 Kč   

Čtvrtek: herna otevřena 8,30 – 12 h, vstup 50 Kč
9,45 h – Šikovné ručičky – malujeme, lepíme, tvoříme a boříme - dílna pro děti od 18 měsíců        

Poradna pro kojící maminky – Mgr. Trinklová na tel. 777 107 203                                                     

Sobota a neděle 11. a 12. prosince   Mozaika v Matyldě
oba dny 9 - 12 h, Mozaika pro začátečníky se Zuzkou                                                                                
V rámci tohoto kurzu na chvíli zapomenete na cukroví a dárky, které je potřeba ještě shánět, a vyzkoušíte si
techniku starou tisíce let. Mozaikou si ozdobíte malý květináč nebo fotorámeček a tím třeba zabijete dvě
mouchy jednou ranou – krásně si odpočinete od stresu a ještě vyrobíte malý dárek pro radost. Květináč si
ozdobíte střepy z dlaždiček vyrobených speciálně pro mozaiku (barvy do žluta a oranžova), Fotorámeček si
ozdobíte skleněnou mozaikou. Mozaika je časově náročná, proto je potřeba dvou lekcí – první lekci si ka-
meny nalepíme, v rámci druhé lekce mozaiku zpevníme sádrou. (Trvání každé lekce cca 3 h). 
Cena kurzu 500 Kč (cena zahrnuje materiál a nástroje).                                                                              
Přihlášky a platbu přijímáme nejpozději do 30. listopadu.
Čtvrtek 16. prosince Vánoční posezení v Matyldě    8,30 – 12 h 
Za doprovodu koled si vytvoříme vánoční svícen a další dekorace. Přineste ochutnat cukroví, perníčky či
vánočky. Nezapomeňte přinést i recepty. Cena 70 Kč.

Od ledna 2011 začíná: Angličtina pro dospělé s hlídáním dětí
Jste maminka nebo tatínek na mateřské dovolené a chcete pro sebe něco udělat a zlepšit si pozici na trhu
práce?
1. skupina - začátečníci - pondělí od 10 h + 2. skupina - mírně pokročilí - pondělí od 11 h
Ceny kurzu vč. hlídání dětí a podkladových materiálů je 100 Kč/h (kurz má rozsah 20 lekcí). Hlídání dětí
bude během kurzu zajištěno v naší herně, tak neváhejte a zkuste to, nikdy není pozdě začít.
Začínáme 3. 1. 2011. Kurz bude probíhat individuální formou ve skupinkách jen po 5 studentech.

Od ledna 2011 začínáme Česko-anglické zpívánky - každé úterý v 16 h
Kurz je určen pro děti od 2,5 do 5 let, které rády zpívají, tancují, říkají básničky, hrají na dětské nástroje. 

V lednu chystáme setkání s dulou. Dula ženě poskytuje emocionální podporu a potřebné informace během
těhotenstvím, porodu a šestinedělí. Chcete se dozvědět více informací? Přihlaste se na setkání s dulou dne
18. ledna 2011.
PŘIJĎTE SI HRÁT, TĚŠÍ SE NA VÁS MATYLDA! AKTIVITY PODPORUJE MĚSTO PŘÍBRAM

Příjemné prožití svátků vánočních a vše nejlepší
v roce 2011 popřál všem občanům Příbrami
při nedávné návštěvě našeho města hejtman Středo-
českého kraje MUDr. David Rath. 
„Příbram je krásné město. Moc rád sem jezdím.
Pozorně sleduji a samozřejmě i podporuji proměny
k lepšímu, které se zde v posledních letech odehrávají.
Mám radost z toho, že k nové pěší zóně, modernizo-
vané nemocnici, opravenému nádraží a dalším stavbám
již brzy přibude i nově rekonstruované centrální náměstí,“
řekl při návštěvě Příbrami hejtman David Rath.



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 26. 10. v 21.33 hodin kontaktovala telefonicky
služebnu MP Příbram operátorka záchranné zdravot-
nické služby a žádala o pomoc při zásahu u osoby
pod vlivem alkoholu, která se nachází v Žežické
ulici, nedaleko areálu bývalé nemocnice ZÚNZ.
Na místo ihned vyjela hlídka MP. Po příjezdu do shora
uvedené ulice nalezla u zastávky MHD 67letou pod-
napilou ženu. Jmenovaná normálně komunikovala
a na dotaz strážníků uvedla, že nemá žádné zdravotní
potíže a nepožaduje lékařské ošetření. Z tohoto důvodu
strážníci doprovodili ženu do místa jejího trvalého
bydliště a poté místo opustili. 
Dne 3. 11. v 12.20 hodin oznámila na tísňovou linku
156 pracovnice informačního centra supermarketu
Kaufland, že v prostorách prodejny byl zadržen
pachatel krádeže. Hlídka zjistila, že pracovník bezpeč-
nostní služby přistihl 45letého muže, který v super-
marketu zkonzumoval banány v hodnotě 18,70 Kč.
Vzhledem k výši způsobené škody a s přihlédnutím
k tomu, že shora uvedený muž nebyl v posledních
třech letech za obdobný trestný čin odsouzen, vyřídili
strážníci věc na místě uložením blokové pokuty.
Dne 3. 11. 2010 v 13.26 hodin oznámila telefonicky
pracovnice prodejny LEKO, že zadrželi dva zloděje,
kteří fyzicky napadají ostatní zaměstnankyně obchodu.
Na místo okamžitě vyjela hlídka MP. Tuto po příjezdu
kontaktovaly pracovnice prodejny a uvedly, že
zadržely dva pachatele ve věku 18 a 30 let, kteří se
snažili odcizit tři lahve alkoholu a jednu přitom rozbili.
V okamžiku, kdy byli při svém jednání přistiženi, fyzic-
ky napadli vedoucí prodejny. Výše uvedení muži se
na dotaz strážníků přiznali, že skutečně měli v úmyslu
odcizit lahve s alkoholem, avšak popírali, že by někoho
napadli. Protože zjištěné skutečnosti nasvědčovaly
tomu, že v uvedené věci došlo ke spáchání trestného
činu, přivolali strážníci hlídku Policie ČR, které
záležitost předali k dalšímu šetření.
Dne 7. 11. v 04.20 hodin oznámil na tísňovou linku
MP muž z Příbrami VII, že v jejich domě se od souseda
v 2. patře ozývá hlasitá hudba. Na místo ihned vyjela
hlídka MP. Dveře uvedeného bytu jim přišel otevřít
28letý muž. Strážníci ho upozornili, že svým jedná-
ním ruší ostatní nájemníky domu a doporučili mu, aby
hudbu ztišil. Toto jmenovaný muž okamžitě učinil,
přičemž se za své chování omluvil a uvedl, že usnul
a zapomněl hudbu vypnout. Dále přislíbil, že se podobná
situace již nebude opakovat. Po jeho ujištění, že
v domě bude nadále klid, strážníci místo opustili.
Dne 20. 11. v 12.05 hodin kontaktoval telefonicky
operační důstojník Policie ČR a žádal o pomoc
se zadrženou osobou, která chtěla v Penny marketu
v Příbrami V odcizit nějaké zboží. Na místo

neprodleně vyjela hlídka MP. Ztotožněním pachatele
strážníci následně zjistili, že se jedná o muže ve věku
26 let. Uschoval pod bundu čokolády Milka v hodnotě
251,90 Kč a poté prošel pokladní zónou, aniž by je
zaplatil. Vzhledem k výši škody a s přihlédnutím
k tomu, že výše uvedený muž nebyl v posledních
třech letech za obdobný trestný čin potrestán, uložili
mu strážníci blokovou pokutu. 
Dne 21. 11. v 11.40 hodin oznámil telefonicky muž,
že u vchodu do bývalých kasáren na Brodě si povšiml
několika barelů s neurčitou kapalinou a dále uvedl, že
by mohlo jít o nějaké ředidlo. Na místo okamžitě
vyjela hlídka MP. Ta po příjezdu nalezla u vcho-
dových dveří 5 kusů třílitrových plechových kanystrů
s toluenem, jeden dvacetilitrový umělohmotný kanystr
s neznámou látkou a jeden pětilitrový umělohmotný
kanystr s čirou tekutinou. Z tohoto důvodu hlídka
přivolala hasiče za účelem odstranění výše uvedených
barelů. Jelikož zjištěné skutečnosti nasvědčovaly
tomu, že v uvedeném případě by se mohlo jednat
o spáchání trestného činu, přivolali dále strážníci hlídku
Obvodního oddělení Policie ČR, které celou záleži-
tost předali k dalšímu šetření. 
Dne 22. 11. v 20.10 hodin oznámil na tísňovou linku 156
muž, že v provozovně s občerstvením v Příbrami IV se
nachází jeho opilá sestra se svou tříletou dcerou.
Na místo byla ihned vyslána hlídka MP, kterou
následně kontaktoval oznamovatel a uvedl, že jeho
sestra se v uvedené provozovně stále zdržuje. Hlídka
shora jmenovanou osobu ztotožnila a zjistila, že se
jedná o 28letou ženu. Za několik okamžiků poté se
na místo dostavila také 56letá matka výše uvedené
ženy. Ta na dotaz strážníků sdělila, že její dcera není
schopna se o své dítě postarat, a proto zažádala soud
o svěření vnučky do péče. Na základě shora
uvedených skutečností přivolali strážníci hlídku
Obvodního oddělení Policie ČR Příbram a této celý
případ předali ke konání dalších vyšetřovacích úkonů.
Dne 23. 11. v 04.50 hodin kontaktoval telefonicky
služebnu MP muž a uvedl, že u prodejny Železářství
v Příbrami VI leží na chodníku opilý muž. Na místo
neprodleně vyjela hlídka MP, která na udaném místě
nedaleko prodejny nalezla ležícího 25letého muže.
Ten na dotaz hlídky uvedl, že vlivem vypitého alko-
holu usnul na chodníku. Zatímco strážníci zjišťovali
jeho totožnost, sám se ze země zvedl a přislíbil, že se
odebere ke svému příteli. Protože výše jmenovaný byl
schopen samostatné chůze a nejevil známky žádného
zranění, hlídka MP poté místo opustila a pokračovala
v plnění dalších pracovních povinností.

JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY 2010 
Zájem o bezplatné poradenství poskytované městem stále stoupá
Již přes více než 4 měsíce poskytuje město Příbram novou sociální službu, a to
bezplatné poradenství pro oběti trestné činnosti a odborné sociální poradenství. 
Na pracovníky Poradny, která se nachází v prostorách Městského úřadu Příbram, se
obrátilo s žádostí o pomoc či s dotazem již více než 120 osob.

Poradna pro oběti TČ      Sociální poradenství       Celkem
měsíce 7      8     9     10                 7      8     9     10
Osobní konzultace 6 11 13 7 10 9 18 18 92
E-mailové dotazy     1 4 4 1            1 2 2 0 15       
Telefonické konzultace 4 3 3 2        1 2 2 2 19       

Ze statistiky počtu klientů je patrné, že je v Příbrami větší zájem o odborné sociální
poradenství než o poradenství pro oběti trestných činů. Často se stává, že v hodinách
vyhrazených pro oběti trestných činů se na pracovníka Poradny obrací s žádostí
o pomoc i lidé s případy, které mnohdy ani přímo nesouvisí s trestnou činností. Přesto
není jejich žádost o pomoc odmítnuta a osoby obdrží potřebné základní informace
pro řešení svého problému.
Velká část dotazů se týká především řešení finančních problémů, a to od vzniklých
dluhů až po exekuční řízení, vyrovnání s věřiteli atd. Právě z tohoto důvodu absolvo-
val jeden ze sociálních pracovníků odborný dvoudenní seminář s názvem Efektivní
řízení pohledávek, abychom občanům mohli poskytnout potřebné informace
pro řešení jejich vzniklých dluhů. Na téma finanční tíseň a dluhy chystáme vydat
do konce letošního roku i brožuru, která poskytne zájemcům základní informace
z této oblasti. 
Z počtu klientů jednoznačně vyplývá, že je o tuto sociální službu mezi občany velký
zájem, a proto se pokusíme provozovat Poradnu v obdobném rozsahu i v následujícím
roce. Za účelem zajištění finančních prostředků potřebných pro provoz jsme
v minulém měsíci podali žádost na Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí
finanční dotace ve výši více než 260 000,- Kč.

Projekt zaměřený na prevenci kouření zahájen na ZŠ Pod Svatou Horou
V úterý 9. listopadu byl zahájen prvním setkáním s dětmi projekt prevence užívání
návykových látek „S volejbalem proti kouření“, který realizuje Volejbalový oddíl
(dále jen VO Příbram) společně s městem Příbram a Městskou policií Příbram. 
V úvodu se v tělocvičně ZŠ pod Svatou Horou uskutečnil modelový trénink
volejbalistů z VO Příbram, kteří se v loňském roce umístili na 4. místě české extraligy.
Jejich počínání sledovali žáci a žákyně 4. a 5. tříd, kteří jsou cílovou skupinou
projektu zaměřeného primárně na problematiku škodlivosti kouření. 
Po tréninku následovala beseda, v které děti od hráčů VO Příbram Vojtěcha Zacha
a Petra Havrlíka, manažera VO Příbram Miroslava Peterky a JUDr. Milana Fáry
z městské policie, získaly informace o zdravotních rizicích kouření. Dále byly
zmiňovány nejnovější statistické údaje, z kterých mimo jiné vyplývá, že převážná část
dospělých, kteří jsou závislými kuřáky, začala kouřit již před 15. rokem věku.
Podrobně byly také rozebírány důvody, proč lidé začínají kouřit. Přednášející poté
společně s dětmi mluvili o tom, že je lépe s kouřením vůbec nezačínat, protože
odvykání je velmi náročné. Nejaktivnější děti na závěr setkání obdržely permanentky
na domácí zápasy volejbalistů a trička s logem projektu. 
Úvodního setkání jsem se osobně také zúčastnil a myslím si, že myšlenka spojit
trénink vrcholových sportovců s následnou besedou je velmi zajímavý způsob, jak
děti více vtáhnout do problému. 
Další setkání volejbalistů s dětmi se uskutečnilo ve středu 24. listopadu, tentokrát
na Waldorfské škole Příbram. I zde se besedy, která probíhala ve velmi přátelské
a otevřené atmosféře, zúčastnily děti ze 4. a 5. ročníku. 
Z prvních ohlasů je patrné, že se nám potvrdil předpoklad, že volejbalisté svým
přístupem nejen ke sportu, ale i k problematice návykových látek, mohou být pro řadu
dětí vzorem vhodným k následování.

MVDr. Josef Řihák, předseda pracovní skupiny prevence kriminality

Příbramští občánci narození v říjnu a listopadu

Všestranný bojovník MOHAWKŮ
Všestranný bojovník – je tradiční klání jednotlivců
i klanů v různých sportovních i v jiných disciplínách.
Během roku se vždy uskuteční jedno nebo dvě kola
Všestranného bojovníka. Letošní rok přinesl pouze
jedno kolo. To se uskutečnilo o víkendu 13. – 14. 11. 
Bojovalo se v šestnácti nejrůznějších disciplínách,
část se uskutečnila na Novém rybníce a většina
soutěží v okolí klubovny skautského oddílu kmen
Mohawk. Pořadí jednotlivých disciplín se dalo velmi
dobře měnit, v závislosti na daném okamžiku, čase
a podobně. Umístění jednotlivých hochů se rovněž
měnilo, a to podle toho, jak se jim dařilo nebo nedařilo.
Soutěžilo se v chůzi na jeden kilometr, v běhu
na šedesát metrů, v hodu míčkem a železnou 4 a 7 kg
těžkou koulí, skákalo se z místa, střílelo se z luku,
Kimova hra přinesla promíchání pořadí umístěných
hochů, kliky a dřepy ukázaly, že i nejmenší a nej-
mladší bráška může porazit své starší bratry, přitáh-
nout se na hrazdě dalo též zabrat a co takový vis
na rukou, sklapovačky prověřily břišní svaly, …
Do všestranného bojovníka také patří plavání, a tak se
odpoledne šlo do aquaparku, po návratu do klubovny
začali bratři Mohawkové bojovat v uzlování a jiných

drobných dovednostech.
Sobotní den pomalu končil a ke slovu přišla drobná
indiánská tvořivost, tentokrát se bratři naučili zdobit
Orlí pera a udělat z nich ozdobné pero pomocí
kožených řemínků, barevné látky i korálků. Z počátku
se prstům a jehle s nití moc nechtělo spolupracovat,
ale ke konci byla na světě zdobená Orlí pera. Hoši
rovněž domu dostali sadu per a pár dobrých rad, jak
dál pokračovat. 
Nedělní slunečné ráno a celý den byl stvořený pro další
část Všestranného bojovníka, v zahradě klubovny
Mohawků se nalézá tunýlek i žebřiny, překonat tyto
dvě prolézačky byla hračka, rozhodoval však čas.
Před polednem se Mohawkové odebrali ke svému
ohništi, aby uvařili ze surovin dobrou polévku. 
Ta se povedla. Další část dne využili bratři pro výrobu
dřevěných panáčků ze špalků jasanu a dařilo se jim,
následný příběh Špalíků na sebe nedal dlouho čekat.
Slavnostní vyhodnocení Všestranného bojovníka
s udílením cen se uskutečnilo před třetí hodinou
odpolední, letošním nejlepším Všestranným
bojovníkem se stal bratr Fík, druhé místo obsadil
bratr Páťa a třetí místo patří bratru Plavčíkovi.

Vítězslav  Čermák - Atana

Všichni žáci 7. tříd v Příbrami absolvují program primární prevence
Město Příbram zaplatilo v roce 2010 program primární prevence rizikového chování všem
žákům ze 7. ročníků příbramských škol. Reagovalo tak na aktuální informace, které v polovině
listopadu přinesla výroční zpráva o drogách za loňský rok. Mladí Češi totiž opět získali
smutné prvenství, ve srovnání s evropským průměrem, v kouření marihuany.
„Tato fakta mě znovu utvrdila v přesvědčení, že je nezbytné podpořit prevenci rizikového
chování žáků tak, jak ji doporučují odborníci z oboru adiktologie i z Ministerstva školství“,
uvedl MVDr. Josef Řihák, starosta města Příbram, který, jak sám uvedl, aktivně sleduje vývoj
situace v oblasti užívání drog a jejich následků. 
Užívání drog v dospělé populaci ČR je na vysokém stupni a nejvyšší míry vykazuje užívání
konopných drog. Výrazně meziročně vzrostl i počet dlouhodobých uživatelů drog v České
republice a pohybuje se okolo 37 tisíc osob, přičemž došlo k nárůstu počtu uživatelů pervitinu
i opiátů. Současně byl zaznamenán i nárůst uživatelů drog v léčbě napříč různými typy zařízení
včetně substituční léčby. Uživatelé drog se podílí odhadem na 20 % všech zjištěných trestných
činů, nejčastěji se jedná o krádeže. Odhadem 18 % trestných činů je každý rok spácháno pod
vlivem alkoholu a 2 % pod vlivem nealkoholových drog. Uživatelé, kteří jsou na ulici, se podílí
asi na 70 tisících trestných činech ročně, což ve skutečnosti znamená, že každý pátý trestný čin
byl spáchán kvůli droze (čerpáno z Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2009).
Prevenci rizikového chování u žáků považují odborníci za nezbytnou především proto, že
devadesát procent lidí, kteří drogy užívají, je začalo brát ještě před svým osmnáctým rokem.
Děti se v období dospívání stávají velmi zranitelnou skupinou populace, a je tedy nejvhodnější
se jí v systému primární prevence rizikového chování zabývat a včasným poskytnutím infor-
mací a vzdělání ji před možnými následky užívání návykových látek chránit.
„Město Příbram proto uvolnilo 50 000 Kč z rozpočtu na prevenci kriminality a uhradilo
preventivní program všem žákům ze sedmých tříd na základních školách v Příbrami. Celkem se
jedná o dvanáct tříd sedmých ročníků ze šesti základních škol,“ uvedl starosta. „Chceme tak
pomoci nejen dětem, aby měly možnost vytvořit si nebo opravit svůj postoj k drogám, ale
i školám, a současně je motivovat k tomu, aby dále využily všechny dostupné prostředky
a zajistily žákům tyto cílené dlouhodobé programy, které by neměly být pouze nárazové. Pevně
věřím, že taková investice se příbramským občanům mnohonásobně vyplatí.“
S tímto názorem se ztotožňuje i manažer prevence kriminality města Příbram JUDr. Milan Fára.
„Osobně jsem absolvoval Dlouhodobý akreditovaný vzdělávací kurz „Evropský preventivní
projekt EU-Dap, program Unplugged“ pod vedením Centra adiktologie – což je odborné
pracoviště Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty a VFN Univerzity Karlovy v Praze, které se
zaměřuje na výzkum užívání návykových látek a činností, jež mohou vést k vytvoření závislého
chování, a na výzkum a vývoj nových přístupů v prevenci, léčbě a sociální reintegraci
postižených. Tento projekt připravuje pedagogy na samostatnou realizaci preventivního
programu v šestých ročnících základních škol,“ uvedl Milan Fára.
Preventivní programy na příbramských školách v sedmých ročnících zajistí obecně prospěšná
společnost Magdaléna, která již dvanáct let působí ve Středočeském kraji v oblasti prevence
a léčby závislostí. Její Dlouhodobý program primární prevence je certifikovaný Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy a odpovídá definovaným standardům odborné způsobilosti
poskytovatelů programu. „Jsou zaměřené na podporu zdravého životního stylu a rozvoj
sociálních dovedností. Na školách je povedou lektoři s příslušným odborným vzděláním,“
uvedla Mgr. Helena Fialová, vedoucí Centra primární prevence Magdaléna. „Školy i rodiče tak
mají jistotu, že děti obdrží o dané problematice maximálně objektivní a podložené informace,
a že s nimi budeme pracovat formou efektivních metod v souladu s moderními vědeckými
poznatky v oblasti prevence rizikového chování,“ dodala Fialová. 
Helena Fialová dále vysvětlila, že „sedmáci“ by v ideálním případě měli absolvovat další lekce
z Dlouhodobého programu primární prevence ještě v osmém a devátém ročníku. Jednotlivá
témata programu se totiž věnují širokému spektru rizikového chování od užívání návykových
látek (tabák, alkohol, ilegální drogy), gamblingu -patologické hráčství a šikany, až po rasizmus,
xenofobii, týrání a zneužívání dětí, a jejich obsahová náplň vždy odpovídá úrovni vědomostí
a postojům věkových skupin účastníků a reaguje na jejich aktuální potřeby a problémy.
„Myslím si, že tento přístup starosty Příbrami MVDr. Josefa Řiháka k drogové problematice je
z odborného hlediska velice prozřetelný a následování hodný. Chtěla bych mu za sebe
a za všechny děti poděkovat,” dodala Helena Fialová z Magdalény.



F O T O K R O N I K A

Ve čtvrtek 25. listopadu jsme na náměstí T. G. Masaryka slavnostně zahájili advent. Odpoledne vystoupili žáci z příbramských škol, Rádio Blaník připravilo soutěže. Ve vytápěném stanu byla tvořivá dílna
pro děti. Večerní část programu zahájili slavnostním projevem místostarosta MUDr. Ivan Šedivý a P. Josef Michalčík ze Svaté Hory. Zapálili 1. svíci na adventním věnci, rozsvítili vánoční strom a potom
již všichni sledovali nádherný ohňostroj firmy Špina a synové. Po ohňostroji pokračoval program až do 20 hodin. Milí spoluobčané, přejeme Vám příjemné prožití adventního času a klidné Vánoce. 

V příbramském kině byla dokončena digitalizace projekčního zařízení. Starosta MVDr. Josef Řihák
si prohlédl promítací kabinu a seznámil se s novou technikou, na kterou město získalo dotaci
ze Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie.

Bratři Tomáš a Ondřej Čermákovi se stali letošními mistry ČR v sajdkárkrosu. Starosta MVDr. Josef
Řihák je přijal na radnici, poděkoval jim za reprezentaci města a předal jim drobné dárky. 

Volejbalisté VO Příbram se zapojili do kampaně Volejbalem proti kouření. První akce se konala
v Základní škole pod Svatou Horou, Příbram, a byla velmi úspěšná. Zúčastnil se jí také starosta
MVDr. Josef Řihák.

Ta nejmilejší gratulace, kterou staronový starosta MVDr. Josef Řihák obdržel, byla od maminky. 

Místostarosta města a ředitel Pečovatelské služby města Příbram MUDr. Ivan Šedivý převzal
z rukou starosty MVDr. Josefa Řiháka dar od města - přenosný defibrilátor, který bude sloužit
v Domově seniorů na Březových Horách.

Vedení města svolalo pracovní schůzku s architektem Vítem Kučerou, a to přímo na náměstí
17. listopadu. Toto náměstí je před rekonstrukcí. Bližší informace na předchozích stranách.



Vážení čtenáři Kahanu,
nadešel adventní čas, čas očekávání
Vánoc. V tomto období k sobě lidé
mívají blíže. Nejen rodina bývá

pohromadě, ale i na pracovištích se schází zaměstnanci k příjemnému před-
vánočnímu posezení nebo společnému kulturnímu zážitku. Nejinak to jistě
bude i v mnoha našich firmách. Ekonomická krize je již pomalu zažehnána
a vše se navrací k normálu. Chtěla bych popřát Vám všem, čtenářům Kahanu,

krásné a klidné Vánoce i příjemně strávený předvánoční čas bez nákupních horeček a shonů. 
Já se v krátkosti vrátím k podzimním akcím komory, kdy jsme uspořádali seminář na téma
„Daňová kontrola a vytýkací řízení aneb nebojme se daňové kontroly, i zde máme svá
nezpochybnitelná práva“(… ve světle nového daňového řádu 2011 a aktuální judikatury)
a „2010: Rok významných novel zákona o veřejných zakázkách.
Nemohu se nezmínit o 7. VIP turnaji v kuželkách, který jsme pro své členy a hosty zorganizo-
vali opět v příbramských Kovohutích. Za podpory partnerů akce, a to České spořitelny, a. s.,
pobočky Příbram, a Erste Private Banking jsme mohli znovu uspořádat oblíbený kuželkový
turnaj se spoustou cen, občerstvením a dobrou zábavou. Akce se zúčastnilo téměř padesát členů
komory a pozvaných hostů, takže kovohuťská kuželkárna téměř „praskala ve švech“. Tato akce
není jen sportovním kláním, ale pravou ukázkou klubového setkání, kdy podnikatelé mají
možnost se sejít v neformálním prostředí a popovídat si i jako přátelé.   
Nicméně jde o soutěž, a tak si dovolím seznámit Vás s výsledky. První tři vítězové dostali
krásné trofeje křišťálových jablíček na podstavci s logy komory a partnerů a absolutní vítěz
vybojoval pamětní zlatou minci „Hamr v Dobřívě“ z cyklu „Kulturní památky technického
dědictví“. Na třetím místě se umístil Jan Rozmajzl z Erste Private Banking, a. s., na druhém
místě skončil Ing. Stanislav Horák – Elefant, a titul vítěze si odnesla žena, Alena Šlencová
z firmy Asoft Computer, která však věnuje minci na dobročinné účely.   
Já věřím, že se turnaj letos účastníkům líbil a že si do svých diářů již zarezervují termín na pátek
11. 11. 2011 pro 8. kuželkový turnaj příbramské komory.   
Mezi poslední letošní akce komory bude patřit seminář „Rozhodčí řízení v praxi“ a poslední
předvánoční zasedání představenstva v tomto roce, které zhodnotí aktivity komory v roce 2010. 
Do konce roku bychom měli vydat a distribuovat mezi podnikatele již 18. ročník Regionálního
adresáře firem a institucí, který se nám podařilo zaktualizovat letos i bez příspěvku
Středočeského kraje. 
V současné době tvoříme plán akcí na 1. čtvrtletí 2011. Jelikož proběhne mnoho zákonných
změn účinných od 1. 1. 2011, snažíme se poskytnout informace našim podnikatelům v plné šíři
a za přijatelný účastnický poplatek.
6. ledna 2011 seminář „Změny v provádění INTRASTATU v roce 2011“, lektor JUDr. Otakar
Krátký, metodik Intrastatu ČSÚ.
13. ledna 2011 „Problematika změn v nemocenském pojištění od 1. 1. 2011“, lektorka Jaroslava
Kodrová, pracovnice MPSV ČR, spoluautorka přednášeného zákona.
20. nebo 27. ledna 2011 (bude upřesněno) „Změny v pracovním právu od 1. 1. 2011“, lektor
JUDr. Pavel Říčka.
16. února 2011 „ Nejdůležitější změny v uplatňování DPH v roce 2011 a jejich praktické
dopady“, lektorka Jana Bakovská, metodik DPH Finančního ředitelství Praha.
24. února 2011 – „Daň z příjmu v roce a další zákony 2011“, lektor Ing. Václav Dvořák, daňový
poradce Finvest Příbram, s. r. o.
Ze života členské základny:
Blahopřejeme firmě POGRR, s. r. o., k 15. výročí založení a fungování firmy a jejímu jednateli
panu Miroslavu Podzimkovi též ke kulatému životnímu jubileu. Současně děkujeme za dlou-
holetou práci v představenstvu OHK Příbram.
20. výročí oslaví firma Iríny Tours, s. r. o., která již dvacet let seznamuje své klienty s krásami
Řecka. 
Za OHK si dovolím poděkovat Obchodní akademii a VOŠ Příbram za uspořádání již
13. ročníku regionálního veletrhu fiktivních firem, který každoročně ráda navštěvuji. Letos
jsem byla i účastníkem komise při hodnocení prezentací fiktivních firem, což je pro mě velmi
milá povinnost. Je velmi potěšující, že studenti se v tomto předmětu učí od založení firmy až
po její praktické fungování vše, co s provozem firmy souvisí. Tento předmět připravuje studenty
do života podnikání a někteří jej zvládají opravdu profesionálně. Jen uvedu, že v hodnocení
prezentací zvítězila firma „Postav si sen“ ze SŠ živnostenské v Sokolově a blahopřeji všem
firmám, které se letošního veletrhu zúčastnily.

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 EOBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, A. S. 
Komplexní rekonstrukce
křídla D3 monobloku 
nemocnice je tady
Plánovaná komplexní rekon-
strukce křídla D3 monobloku
v areálu I. se výrazně přiblížila
ke své realizaci. Jde o projekt
v celkové hodnotě cca 300
milionů korun, jehož cílem je
nové, příjemné prostředí

pro pacienty i personál a mnohdy také s novým
vybavením.
Jde o tu část monobloku, kde byly umístěny jednotky
akutních lůžek oddělení chirurgie, interny, neurolo-
gie, ale také například pokladna.
Termín dokončení rekonstrukce je cca 10 měsíců
od jeho zahájení, které je plánováno na přelom roku
2010/2011.

V měsíci listopadu byla přemístěna jednotka ortope-
dických lůžek do budovy D-monoblok, křídlo D2,
1. patro (nad jednotkou standardních lůžek dětského
oddělení) a ambulantní pracoviště interního oddělení
– všeobecná interní ambulance pro kontroly a příjmy,
kardiologická, diabetologická a echokardiologie  byly
přestěhovány do budovy I (tzv. infekční pavilon),
5. patro, vchod 1. (hlavní vchod do pavilonu).

Tím ale přemisťování pracovišť ve vztahu k rekon-
strukci křídla D3 monobloku nekončí. 
Další stěhování je plánováno ve dvou hlavních
vlnách (týká se pracovišť v areálu I., U Nemocnice 84):

1. vlna - první polovina až konec prosince 
Jde o tato pracoviště:
- odběrová místnost oddělení klinické biochemie
(z přízemí budovy C do budovy F, 1. patro místo
hematologické ambulance)
- všechny neurologické ambulance umístěné v areálu
I. včetně EEG a EMG (z původních míst do křídla D1
monobloku, 2. patro místo interních ambulancí)
- ambulance chirurgie a ortopedie pro kontroly
a příjmy (z křídla D1 monobloku do budovy C,
přízemí místo odběrové místnosti a jedné interní
ambulance)

- obě urologické ambulance (z křídla D2 do křídla D1
monobloku, přízemí místo chirurgické a ortopedické
ambulance pro kontroly a příjmy)
- pokladna (z křídla D3, přízemí do křídla D2
monobloku taktéž přízemí (pro pokladnu se vytvoří
prostor těsně vedle vchodu na jednotku standardních
lůžek dětského oddělení)

2. vlna – druhá polovina prosince až měsíc leden 2011
Jde o tato pracoviště:
- Lůžková jednotka chirurgie I. (z křídla D2, 4. patro
do 3. patra ve stejném křídle monobloku – tedy D2)
- Lůžková jednotka chirurgie II. (z křídla D3, 4. patro
do křídla D2 monobloku, 4. patro místo lůžkové
jednotky chirurgie I.)
- Lůžková jednotka interny III. (z křídla D3
monobloku do budovy I – infekční pavilon, 3. patro
místo lůžkové jednotky ortopedie)
- Lůžková jednotka neurologie (z křídla D3
monobloku do budovy I – infekční pavilon, 4. patro)
Na tuto rekonstrukci křídla D3 monobloku bude těsně
navazovat další komplexní rekonstrukce budovy D,
a to křídla D1. 
Aby nedošlo k výraznému omezení zdravotní péče,
bude rekonstrukce křídel D3 i D1 monobloku
probíhat za plného provozu nemocnice.
Znovu proto žádáme naše pacienty, jejich blízké
a další veřejnost o toleranci a pochopení.

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

Vánoční CD ze Svaté Hory
Nové CD Svatohorského chrámového sboru a ko-
morního orchestru s vánoční hudbou je již v prodeji
za 100,- Kč ve svatohorském poutním muzeu nebo
na objednání na adrese: matice@svata-hora.cz.
Staročeské roráty
Již po několikáté se na Svaté Hoře o adventních
sobotách (4., 11., 18. 12. a na Štědrý den 24. 12. ráno)
budou sloužit velmi oblíbené rorátní mše. Jde o ty-
picky českou tradici ranních mší, v 6:00 ráno,
při kterých se zpívají barokní adventní jednohlasé
zpěvy. Po bohoslužbě jsou všichni účastníci pozváni
na zasloužený „svařák“. Rorátní mši 18. 12. povede
Miloslav kardinál Vlk. 
Adventní duchovní obnova
V sobotu 4. prosince se v bazilice na Svaté Hoře
uskuteční Adventní duchovní obnova, kterou povede
P. Bohuslav Richter, bývalý farář ze Slivice. Program
bude zahájen v 9 hodin katechezí, následovat bude
adventní zamyšlení, příprava ke svátosti smíření,
v 11 hodin mše svatá a ve 12 hodin koncert duchovní
hudby v podání souboru Musica Podberdensis.
Výstava betlémů
Vernisáž výstavy betlémů proběhne 21. prosince
od 16 hodin ve Svatohorském poutním areálu. Výsta-
va bude otevřena denně od 10 do 16 hodin
v Mníšecké kapli (do 2. 1.) a ve Svatohorském pout-
ním muzeu (do 1. 2.). Svatohorský vyřezávaný betlém
bude možné vidět od 24. prosince ráno. 
Betlémské světlo
Ve středu 22. prosince v 18 hodin bude do baziliky
na Svaté Hoře příbramskými skautskými oddíly při-

neseno betlémské světlo. Po krátkém hudebním
programu skautů a skautek si budete moci napálit
a odnést do svých domovů toto světlo pokoje a radosti.
Vánoční bohoslužby na Svaté Hoře
Štědrovečerní bohoslužba se na Svaté Hoře koná
v podvečer 24. prosince v 16 hodin. Při této slavné
bohoslužbě zazní Rybova známá mše Missa pastoralis
„Hej mistře“ v podání Svatohorského chrámového
sboru a komorního orchestru.
Na Boží hod ráno 25. prosince v 9 hodin provede
Svatohorský sbor pastorální mši J. V. Kopřivy
doprovázenou též komorním orchestrem. Další
bohoslužby se o svátcích konají v 7:30, 11:00 a 15:30
hodin.
Na Silvestra 31. prosince v noci od 22:30 hodin
proběhne mše svatá na závěr občanského roku, poté
projekce shrnující události uplynulého roku
a samozřejmě ohňostroj a přípitek.
Živý betlém
Letos poprvé se na Svaté Hoře u Březnické brány
koná Živý betlém se zvířaty. Na Boží hod 25. prosince
od 14:30 hodin jsou tedy zvány především děti, aby
tak mohli Ježíškovi zazpívat koledy s doprovodem
dud a jiných nástrojů v autentickém prostředí.
Vánoční koncerty
Vánoční koncert Svatohorského chrámového sboru
a komorního orchestru pod vedením svatohorského
regenschoriho Pavla Šmolíka si přijďte vyslechnout
do svatohorské baziliky tradičně v neděli 26. prosince
od 16:30 hodin.
Sbor dále připravil Tříkrálový koncert o slavnosti
Tří králů, tedy 6. ledna 2011 od 18 hodin tamtéž.

Město Příbram získalo peníze na plánování rozvoje sociálních služeb
Město Příbram se vedle výkonu sociální politiky vycházejícího z platného legislativního rámce hlásí
k vlastní sociální politice. Snaha zabezpečit občanům potřebné sociální služby byla již v roce 2005
podnětem k zahájení komunitního plánování sociálních služeb. Výsledkem spolupráce zadavatelů
(město, kraj), poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb byl Komunitní plán sociálních služeb
Příbram, který v červnu 2007 schválilo zastupitelstvo města. Tento dokument obsahoval 82 záměrů
směřujících k zajištění dostupnosti kvalitní sociální pomoci pro lidi v nepříznivé sociální situaci
a ke snížení izolace lidí s handicapem. Město a organizace pak hledaly potřebné zdroje k zajištění
jednotlivých záměrů. Plnění plánu bylo každoročně sledováno a vyhodnocováno. Zároveň město
hledalo možnosti, jak podpořit rozšíření procesu plánování na správní území ORP Příbram (celkem
75 obcí), aby byla zajištěna dostupnost potřebných sociálních služeb na celém Příbramsku.  
Město Příbram v loňském roce obnovilo partnerství s Centrem pro komunitní práci jižní Čechy.
V rámci této spolupráce byl připraven projekt a byla podána žádost o finanční podporu na Minister-
stvo práce a sociálních věcí (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, výzva č. 45). V rámci
uvedené výzvy bylo podáno 137 žádostí, projekt Příbrami se v bodovém hodnocení umístil
na pěkném třetím místě a bude podpořen částkou 1 303 347 Kč. V červenci letošního roku byly
zahájeny přípravné práce. V současné době se zpracovávají analýzy a probíhá zapojování obcí
a organizací do procesu. V příštím roce budou zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních
služeb společně vytvářet projekty, které budou návrhem optimálního a efektivního poskytování
sociálních služeb na celém území Příbramska. V roce 2011 bude proces dokončen, výstupem bude
aktuální plán rozvoje sociálních služeb a katalog jejich poskytovatelů.   

Václav Černý, místostarosta města Příbrami

Problémy s učením
Mám syna, který chodí do osmé třídy a z každého diktátu
dostává pětku. Když se ho ale zeptám na zdůvodnění, proč se
kde co píše, tak to ví. Známka z češtiny mu kazí vysvědčení.
Z ostatních předmětů má známky hezké.
Je to jako když začínáte jezdit s autem. Předpisy se naučíte, ale
stejně děláte na silnici chyby, než jízdu se vším všudy pořádně
zvládnete a než se z Vás stane dobrý řidič. A tak je to i se vším
učením. Každý je jiný a potřebuje určitý čas na „zažití“ nových
věcí.  V případě Vašeho syna bych doporučila diktátový trénink.
Jako ve sportu. Začněte diktáty se sníženou náročností -

nejdříve krátké diktátky jen na vyjmenovaná slova. A až když je bude psát rychle
a bez chyby, tak přidejte koncovky podstatných jmen, následně koncovky u sloves
a nakonec přídavná jména. Každý druh pravopisu je nutné pořádně zažít a procvičit.
Takže pro shrnutí: musíme znát všechny pravidla a poučky, přesně jim rozumět a pak
vše zažít a procvičit.

Moje dcera, které je 10 let, se odmítá učit s manželem. Chce se radši učit se mnou.
Mě to moc mrzí, protože nejsem technický typ a určité věci by jí manžel vysvětlil
lépe. Mám pocit, že manžel nemá k výuce dcery správný přístup.  Mohla byste mi
poradit, jak přistupovat k dítěti při učení?
Velkou chybou při domácí výuce je dávat dítěti najevo, že je hloupé, když něčemu
nerozumí. Pro dítě vše, co se učí, jsou nové věci a potřebuje je v klidu vysvětlit.
Celkový přístup k dítěti, nejen při učení, je hlavně o tom, být vůči němu vlídný
a klidný. Nedávat mu najevo svou podrážděnost a nespokojenost, když se dítěti nedaří
a nechápe učivo tak, jak Vy si představujete. Děti dokážou vycítit Vaše negativní
emoce a pak nemohou spolupracovat, protože se bojí a podvědomí jim brání soustředit
se a přemýšlet nad učivem. Znáte to určitě sami. Přijdete-li někam, kde je někdo roze-
zlený, nemusí na Vás ani promluvit, může stát zády a „cítíte to ve vzduchu“. 
Známé přísloví výstižně praví, že atmosféra se dá krájet. Je Vám okamžitě nepříjemné
s takovým člověkem mluvit, natož spolupracovat. 
Já nemohu posoudit, kde dělá Váš manžel chybu při učení se s dcerou, protože ho
neznám. Ale ať zkusí pozorovat, jak se s dcerou učíte Vy a co on dělá jinak. Nebo se
přímo, v klidu, zeptejte dcery, proč a co jí vadí na jeho přístupu k ní a snažte se jí
vyhovět. Určitě najdete individuální metodu, která Vaší dceři pomůže k dobrým
školním výsledkům. 
Po předložení tohoto článku obdržíte 20% slevu na služby Studijního centra Basic.

Školní jídelna, Školní ulice 75, Příbram VIII, tel. 318 623 316
nabízí obědy pro veřejnost: 
výběr - dva druhy, domácí strava i speciality, vždy čerstvé suroviny
ceny - v jídelně Kč 75 (celé menu vč. polévky, nápoje, kávy, moučníku nebo salátu)

- do jídlonosiče Kč 70 (včetně polévky a dalších příloh)
Je možné zakoupit oběd též bez polévky s sebou za Kč 52

Tenisová škola Tallent s dlouholetou tradicí (od roku 1993) si Vás dovoluje 
pozvat na Den otevřených dveří, který pořádá v “hale Marila“ 
(1.FK Příbram, Na Litavce) ve čtvrtek 9. 12. 2010 v 17.30 hodin

Přijďte se seznámit se základy tenisu. Ukážeme Vám, jak probíhá tréninková hodina,
a rádi zodpovíme Vaše dotazy ohledně tenisu.
Přesvědčte se, že tenis je vhodná mimoškolní sportovní aktivita pro Vaše děti. Jde
o individuální sport, který učí děti vytrvalosti, soustředěnosti a umění fair – play.
Zároveň podporuje zdravý rozvoj dítěte, jeho pohybové i psychické vlastnosti.
Zimní trimestr začínáme 10. 1. 2011, při zápisu do 15. 12. poskytneme 20% slevu.
Informace získáte na www.tallent.cz nebo se nás obraťte přímo na tel: 224 815 871,
603 527 172. Těšíme se na Vás.
Vaše Tenisová škola Tallent - Marcela Turoňová, Ing. Libor Tesner, Roman Spousta
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Vzpomínka na Václava Chvála
Je to neuvěřitelné, ale 19. prosince tomu bude rok, co nás
náhle opustil Václav Chvál. 

Velký patriot tělem i duší,
první porevoluční starosta
města, dlouholetý ředitel
Knihovny Jana Drdy, kolega,
kamarád, nezapomenutelná
osobnost. Znal Příbram
a Příbramsko jako málokdo,
své vědomosti z oblasti
kultury, divadla, literatury,
historie i současnosti
uplatňoval nejen jako ředitel
knihovny, ale v několika
volebních obdobích v křesle
městského zastupitele a jako
člen kulturní komise Stře-
dočeského kraje. Byl osob-

ností vpravdě renesanční, dokázal nesouhlasit, odporovat,
ale i podporovat a pomáhat, nic lidského mu nebylo cizí.
V pátek17. 12. ve 13 hodin věnujeme Václavovi tichou
vzpomínku na příbramském hřbitově. Kdo jste ho měli
rádi, připojte se k nám. 

Zaměstnanci Knihovny Jana Drdy Příbram

Spolek Prokop Vás srdečně zve na vánoční akce:
18. 12. Tradiční sběratelské setkání na Dole Marie – od 8 h
24. 12. Štědrovečerní vytrubování na náměstí J. A. Alise 

na Březových Horách v 17,30 h
26. 12. Vánoční pochod Mariánskou štolou, trubači, ohňostroj    

v 16 h, na závěr posezení v hornické hospodě na Marii 
1. 1. Silvestrovský pochod – v 9 h. Odjezd z Dolu Marie 

autobusy do Lázu, odtud po struhách do Příbrami. 


