
Na závěr roku se nám, a myslím zaslouženě, dostalo dvou významných ocenění.
V první řadě se jedná o získání národního ratingu, udělovaného společností
Moody´s. Jako každoročně si město Příbram nechalo zpracovat ratingovou
analýzu a výsledky za rok 2012 hovoří o dobrém hospodaření města, ale také
o tom, že město Příbram je schopno dostát svým závazkům. Stejně jako v roce
2011 se nám podařilo obhájit národní rating Aa1.cz s výhledem stabilní.

Ve druhém případě
získalo město Příbram
ocenění pro nejlepší
město v kraji pro pod-
nikání. 
Vyplynulo to z výsledků
srovnávacího průzku-
mu Město pro byznys
Středočeského kraje
2013, který vyhlašuje
renomovaný týdeník
Ekonom z vydavatel-
ství Economia. 
Data poté zpracovává

společnost Datank. 
Tématem letošního ročníku byla Spolupráce radnic a podnikatelů s motem
„Radnice s podnikateli na jedné lodi“. Hodnoceno bylo celkem 42 kritérií
rozdělených do dvou oblastí - podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy.
Aspekty, které o vítězství našeho města rozhodly, byly například úspěšné
získávání evropských dotací, nízké ceny bytů, kladný přístup k životnímu
prostředí, vstřícnost úředníků či vyřizování agendy, ale také již zmíněný stabilní
rating, který jsme měli ve výsledku nejlepší ve Středočeském kraji. 
Obou těchto ocenění si nesmírně vážím.

Ing. Pavel Pikrt

Vážení spoluobčané,
právě se Vám do ruky dostalo letošní
poslední vydání Kahanu. Rád bych
předeslal, že v tuto chvíli začínáme
intenzivně pracovat na změně grafické
i obsahové podoby, která by měla být
dokončena nejpozději na konci prvního
čtvrtletí nadcházejícího roku. 
Rád bych v tomto čísle v krátkosti zhod-
notil svůj necelý rok ve funkci starosty
města a to, co se nám za tuto dobu povedlo. 

Myslím si, že se nám za uplynulý rok podařilo úspěšně navázat na za-
počatou práci bývalého starosty a nynějšího hejtmana Středočeského
kraje MVDr. Josefa Řiháka. Za výtečnou spolupráci v tomto roce chci
poděkovat všem svým kolegům, radním, místostarostům, paní
tajemnici, zastupitelům, vedoucím odborů a v neposlední řadě všem
úředníkům, kteří se na chodu města velkou měrou podíleli. Poděkování
patří také městským příspěvkovým organizacím a společnostem, které
pro město realizovaly zakázky.

Během tohoto roku se v Příbrami odehrála řada menších či větších
investičních akcí, které určitě přispěly k zvelebení našeho domova.
V rámci první etapy se nám podařilo zrekonstruovat několik
komunikací, druhá etapa je naplánována v roce dalším. Za zmínku
stojí také projekt zateplení osmi mateřských škol a Základní umělecké
školy Antonína Dvořáka. Podařilo se nám nově osvětlit lokalitu
Březových Hor, vystavět nová multifunkční hřiště nebo novou
mateřskou školu pro 112 dětí v Žežické ulici.

Když přejdu k činnostem neinvestičního charakteru, jsem přesvědčen,
že se nám úspěšně dařilo naplňovat program prevence kriminality,
velký úspěch měla městem zřízená Povídárna pro děti i dospělé
a skutečně velkou návštěvností se za tento rok mohla pochlubit také
Poradna města Příbram.
Toto vše by se nám jen těžko podařilo zrealizovat bez přísunu
evropských peněz, v jejichž získávání jsme byli letos nadmíru úspěšní.
Věřím, že v tomto trendu budeme pokračovat i v nadcházejících letech
a že se nám podaří naše město dále zvelebovat.

Co říci závěrem? Jsem přesvědčen, že naše město se již dávno zbavilo
nálepky „české Palermo“ a naopak se stává čím dál tím více městem,
ve kterém se dobře žije. Do zbytku roku přeji všem hlavně zdraví,
příjemné a odpočinkové prožití adventních týdnů a vánočních svátků
a pokud možno ten nejlepší vstup do roku 2014.

Zdraví, štěstí a pohodu na duši přeje všem Příbramákům 

Ing. Pavel Pikrt

Slovo starosty
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Starosta Ing. Pavel Pikrt a radní
Ing. Juraj Molnár přijali na radnici
sportovce ze ZŠ Březové Hory.

U dolu Marie bylo vybudováno
nové osvětlení a město tím
přispělo ke zvýšení bezpečnosti.

Fotbalový turnaj vyhráli žáci ZŠ
pod Svatou Horou, Příbram. Ceny
předal starosta P. Pikrt a J. Molnár.

Dárci krve převzali 26. listopadu
Plakety MUDr. Janského. Obřad
se konal v Zámečku-Ernestinu.

Slavnostní výkop na Turnaji žáků
v malé kopané o pohár starosty
učinil starosta Pavel Pikrt. 

Příbram je nejlepší město
k podnikání ve Středočeském kraji

Výměna starých řidičských průkazů za nové
Řidičské průkazy vydané do 30. 4. 2004 je nezbyté vyměnit
do konce roku 2013, po tomto datu budou totiž neplatné. 
Město Příbram proto vyzývá občany k jejich neprodlené výměně
v co nejkratší době, pokud možno ihned. 
Starosta Pavel Pikrt, který výměnu také absolvoval, občanům radí. 
„V současné době je možné u přepážky řidičských průkazů výměnu
vyřídit asi do patnácti minut. Na přepážce jsou otevřená obě okénka
a pracovnice úřadu každému s vyplněním žádosti rády pomohou.
Je totiž možné, že se na úřadě s přibývajícím časem začnou tvořit
fronty a tomu by se měl každý z nás snažit předejít, “ říká starosta. 
Podle informací Dopravního úřadu lidé průběžně chodí, davů
a velkých front se však lidé zatím obávat nemusí. 

Řidičské průkazy je na Dopravním úřadě možné vyměnit vždy
v pondělí a středu od 8 do 12, od 13 do 17, a také v úterý
a čtvrtek od 8 do 12 hodin.

T Ř I  K R Á LO V É  V  P Ř Í B R A M I
V pondělí 6. ledna 2014 do Příbrami opět přijedou Tři králové 

na živých velbloudech. Průvod vyjde v 16 hodin z Tyršovy ulice.



PŘ Í B R A M S K Á J M É N A

P. MAREK SALLER

DĚKAN V PŘÍBRAMI A BLATNÉ
? - 1639?

V dnešním díle se budeme věnovat osobnosti, která
v našem městě, na rozdíl od minule uvedených vojáků,
pobývala delší čas. Načrtneme si životní příběh
duchovního, jehož příchod do Příbrami symbolizoval
nástup nových pořádků, které nastaly po porážce českých
stavů na Bílé hoře roku 1620. Bohužel však neúplné
prameny a malá zpracovanost těch dochovaných zatím
neumožňují podat jeho životopis v úplnosti.
Nevíme tak, odkud P. Saller pocházel, kde byl vysvěcen
na kněze a kde získal první beneficium. Do Příbrami přišel
mezi roky 1624-1627, tedy ve zlomovém okamžiku české
i příbramské historie. První letopočet uvádí Bohuslav
Balbín ve své knize o dějinách Svaté Hory, druhý letopočet
(přesně datovaný k 27. listopadu) znamená nejstarší
dochovaný záznam v příbramské matrice, provedený
děkanem Sallerem. Víme, že Marek Saller byl prvním
katolickým knězem ve městě po mnoha letech. Je mu
přičítána zásluha na snadném a rychlém návratu příbram-
ských ke katolické víře. Snad je pravdou, že zdejší měšťané
k utrakvismu či luterství nikdy příliš nepřilnuli, snad byl
P. Saller opravdu dobrým diplomatem a zkušeným
řečníkem. Pravdou je však to, že se Příbram přihlásila
ke katolictví jako jedno z prvních českých měst, a to již
v roce 1622. V roce 1628 císař Ferdinand II. za odměnu
obnovil Příbrami, tehdy již obývané výhradně katolíky,
všechna, po Bílé hoře odebraná privilegia. 
O působení děkana Sallera jsme informování především
z díla Bohuslava Albína, jeho latinské knihy Diva Montis
Sancti… (Svatohorská divotvůrkyně…) z roku 1665. 
Podle něj byl P. Saller vlídné a laskavé povahy s přirozenou
autoritou. Obnovil výzdobu příbramského kostela, nechal
zrekonstruovat faru a znovu zavedl v Příbrami pravidelné
bohoslužby. Do jeho doby spadá i známá zázračná přího-
da s malířem, která je vyobrazena na jedné z lunet ve sva-
tohorských ambitech. V roce 1629 totiž dorazil do našeho
města malíř Adam Ulrich, aby svou prací přispěl k obnově
oltáře a dalších obrazů v kostele sv. Jakuba. 
Podle Balbína byla součástí těchto oprav i renovace nátěru
sošky P. Marie svatohorské. Malířův pomocník byl však
luterán a sošce se při práci vysmíval. Stihl jej proto trest,
a to, že z čistého nebe udeřil blesk, který pomocníka
omráčil. Nikomu jinému se přitom nic nestalo. Nebohý
pomocník si z toho vzal ponaučení a přestoupil na kato-
lickou víru.
Byl to také děkan Saller, který začal čtyřikrát ročně vodit
procesí příbramských měšťanů na Svatou Horu a který zde
pravidelně sloužil mše. P. Saller v roce 1630 naše město
opustil, protože získal prestižnější prebendu, a to úřad
děkana v Blatné. Zde pokračoval ve své činnosti horlivého
kněze a mariánského ctitele, dokonce přivedl první
procesí z Blatné k P. Marii svatohorské. 
V roce 1636 se rovněž podílel na založení klatovské jezuitské
koleje, když pro tento účel věnoval své veškeré jmění
ve výši více než deseti tisíc zlatých, což byl na svou dobu
skutečné značný obnos. Za to se mu dostalo titulu
„spoluzakladatel koleje“ a navíc si vymínil, že na škole
bude vydržován vždy jeden mladík ze Sallerova příbuzen-
stva.
Bohužel touto událostí P. Saller z dosud známých pramenů
mizí, a nevíme tak ani kdy a kde zemřel. V listopadu 1639
úřadoval v Blatné již nový děkan. 

Daniel Doležal

1. 12. 1873
obec Březové Hory požádala
zemský výbor v Praze
o katastrální samostatnost
(dosud byla součástí katas-
tru Příbramě).

2. 12. 1963
bylo v Příbrami zazna-
menáno slabé východoalp-
ské zemětřesení.

5. 12. 1923
při tavení bronzoviny došlo
v továrně Stelšovský
k výbuchu, když byl omylem
dán do tavby i dělostřelecký
granát.

6. 12. 1913
koupil zkrachovalou slévár-
nu Antonína Ungermanna
v aukci kročehlavský továr-
ník Josef Tittelbach.

9. 12. 1993
Městské zastupitelstvo
schválilo záměr ministerstva
spravedlnosti přebudovat
kasárna na Brodě na věznici,
k čemuž ale nikdy nedošlo.

9. 12. 1933
Dr. Alois Parma se stal
rektorem Vysoké školy
báňské v Příbrami.

14. 12. 1873
se v Příbrami narodil Václav
Hlinomaz, řídící učitel,
hudebník a otec herce Josefa
Hlinomaze.

18. 12. 1883
Maxmilián Adolf Buchar
převzal po otci hostinskou
živnost a nechal vystavět
stávající budovu hostince
a hotelu U Podařilů, dnes
asijská tržnice.

20. 12. 1513
král Vladislav II. zastavil
Příbram bratřím Pešíkům
z Komárova.

26. 12. 1753
na Košumberce zemřel
P. Jan Řepa, jezuita, v letech
1734-5 správce Svaté Hory. 

Daniel Doležal

P R O S I N C O V É K A L E N D Á R I U M

I N F O R M A C E  Z  R A D N I C E
Agentura pro sociální začleňování
Po vzoru Kutné Hory zvažuje město Příbram navázat spolupráci
s Agenturou pro sociální začleňování. Tato agentura je jedním
z odborů Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády ČR. Starosta Pavel Pikrt
obdržel od jejího ředitele v nedávné době výzvu ke spolupráci, která
by měla mezi městem a agenturou trvat minimálně 3 roky a v tomto
období by mělo dojít především k pozitivním změnám v problé-
mových lokalitách, zlepšení dostupnosti předškolního a školního
vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit, zvýšení podpory
zaměstnanosti, zlepšení dostupnosti a úrovně bydlení, optimalizaci
sítě sociálních a dalších služeb. 
Agentura by měla pomoci městu hlavně se situací kolem problé-
mových ubytoven, o kterých se v současnosti hodně mluví. Díky této
spolupráci by město mohlo kromě jiného získat také potřebné finanční
prostředky na dosazení terénních pracovníků, kteří by situaci dokázali
řešit. „Zdali se tento projekt podaří dotáhnout až k jeho realizaci, to nyní
záleží na rozhodnutí zastupitelstva města, které o jeho schválení bude
hlasovat na svém nejbližším zasedání,“ informoval starosta Pavel Pikrt.
Zahájení spolupráce připadá v úvahu od 1. července 2014, od té doby
totiž agentura plánuje zapojit do projektu celkem 9 obcí. Městu by
s realizací podle všeho neměly vzniknout žádné finanční náklady. 

Odměny pro dárce krve
Na konci listopadu byli odměněni dobrovolní dárci krve. Jako každo-
ročně se slavnostní obřad uskutečnil v příbramském Zámečku –
Ernestinu. Tuto akci uspořádal Český červený kříž ve spolupráci
s městem Příbram. Dobrovolní dárci z celého Příbramska si kromě
zlatých a stříbrných plaket MUDr. Janského odnesli také drobné
pozornosti, které si pro ně organizátoři připravili. 
„Dobrovolným dárcům krve byly předány květiny a dárkové kazety, které
obsahovaly láhev vína a dvě skleničky. Celková hodnota daru pro jednu
osobu činila asi čtyři sta korun,“ prozradil starosta Ing. Pavel Pikrt.

Chodítko pro děti
Dětem z Mateřské školy Klubíčko a z jeslí v ulici Bratří Čapků
od listopadu slouží při procházkách nová pomůcka. Tou je tzv.
„chodítko Walkodile“, které dostaly od starosty Příbrami Pavla Pikrta,
který spolu s vedoucí Odboru školství, kultury, sportu a informačních
služeb Leou Enenkelovou a zástupcem dodavatelské společnosti obě
zmíněná zařízení navštívil. 
„Walkodile by měl zvýšit bezpečnost předškolních dětí v silničním provozu
a zároveň usnadnit učitelům jejich práci s dětmi,“ vysvětlil starosta Ing.
Pikrt a pokračoval. „Mateřské školy, které bezpečnostní pomůcku
Walkodile používají, si ji nejvíce chválí při svých procházkách a výletech.“ 
Chodítko Walkodile pochází z Velké Británie a v České republice je již
používáno v mnoha městech. Zpětné vazby z mateřských škol, které se
do projektu zapojily, jsou velmi pozitivní, což dokazují nejen jejich
písemná vyjádření, ale taktéž názory odborníků.
Na nákup těchto chodítek město uvolnilo z rozpočtu bezmála 47 tisíc
korun. Tato bezpečnostní zařízení dokážou sloužit učitelkám v jedné
školce až pro 24 dětí a pokud se jejich služby osvědčí, zváží město
nákup i pro ostatní školky ve městě.

Sebeobrana pro ženy a seniory
V listopadu byl v Příbrami zakončen kurz sebeobrany, který byl určen
především ženám a seniorům. Takovýchto kurzů město Příbram
(Městská policie Příbram) společně s občanským sdružením Tilius
uspořádalo v letech 2008 až 2012 již několik. Kurzů se zúčastnilo více
než 200 žen a dívek z Příbrami a blízkého okolí. Většina nákladů
spojená s realizací kurzů byla hrazena z rozpočtu města, případně byly
finanční náklady pokryty z dotace MV ČR. 
Kurzy se u žen i seniorů vždy setkaly s velkým úspěchem a byly plně
obsazeny. Protože však některé zájemkyně musely být z kapacitních
důvodů odmítnuty, obracely se na vedení města, manažera prevence
kriminality i o. s. Tilius s dotazy, zda se podobný kurz ještě uskuteční. 
„Vzhledem k velkému zájmu jsme se rozhodli podpořit realizaci kurzu
i v letošním roce,“ uvedl starosta Příbrami Ing. Pavel Pikrt a dodal, že
podobně zaměřené kurzy by tak s největší pravděpodobností mohly
v Příbrami pokračovat také v budoucnu.

Rekonstrukce místních komunikací
Město Příbram ukončilo na konci listopadu 2013 realizaci projektu
„Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami“. Na tento projekt
město získalo dotaci z Regionálního operačního programu Střední
Čechy. Předmětem projektu byla rekonstrukce deseti úseků místních
komunikací na území města Příbram. Na základě vyhodnocení stavu
povrchu daných komunikací byly k rekonstrukci vytipovány nejvíce
poškozené úseky, jednalo se o tyto ulice:
Prof. Pobudy, část ul. Žežická, K. Kryla, části ulic Seifertova, Politických
vězňů, E. Beneše, Osvobození, Čs. armády, ul. U Nádraží, Gen. Tesaříka.
„Celková cena stavebních prací dle smlouvy o dílo byla cca 22,2 mil. Kč,
zakázku zrealizovala na základě výběrového řízení firma Strabag, a. s.
Skutečná dotace bude vyplacena ve výši 72,5 % celkových způsobilých
výdajů, což je cca 15 milionů korun,“ shrnul starosta Pavel Pikrt.
Místostarosta Ivan Šedivý jednal 17. 11. s hejtmanem Josefem Řihákem
a ředitelem ROP pro Středočeský kraj JUDr. Tomášem Novotným
o komunikacích ve městě. „Máme připravené další projekty na úpravy
komunikace Čs. armády, Riegrovy a ulice K Drkolnovu – další etapy. 
Ředitel Novotný nás při této příležitosti pochválil, že naše město má vždy
výborně připravené projekty a že umí nejen na výzvy reagovat, ale také je
realizovat ve velmi dobré kvalitě a za velmi dobré peníze. Řekl, že Příbram
patří mezi nejúspěšnější města ve Středočeském kraji. S hejtmanem jsem
projednal i další možnosti rozvoje města – například parkovací místa
ve Školní ulici. Nyní je tady situace velice chaotická až kritická. Rodiče sem
vozí děti do školek i do základní školy a nemají kde zaparkovat. Zároveň
jsme diskutovali o dalších projektech. Ty zatím nebudu více konkretizovat,
protože jsou ve fázi vstupních jednání,“ uvedl místostarosta Šedivý.
„V souvislosti s opravami komunikací se omlouváme příbramským
občanům za současnou ztíženou dopravní situaci. Finanční prostředky
na opravy se uvolnily až koncem roku a musíme vše stihnout tak, aby čer-
pání bylo v tomto rozpočtovém roce. Následné rekonstrukce komunikací
jiných vlastníků dopravní situaci ve městě ještě výrazně zkomplikovaly. My jsme
o těchto pracích nebyli do poslední chvíle informováni,“ vysvětlil I. Šedivý.

Vzpomínkové setkání
Tradiční vzpomínkové setkání občanů se konalo na náměstí 17. listo-
padu. Setkání se zúčastnil i místostarosta Ivan Šedivý: „Vzpomínali jsme
na listopadové události v roce 1989. Zapálili jsme svíčky u kašny a zároveň
jsme si připomněli Václava Chvála, výraznou osobnost a jednoho
z hlavních aktérů tehdejší doby.“

Zatepletní školek je u konce
Podle slov místostarosty I. Šedivého se zateplení škol ve městě blíží
ke konci. „Práce se protáhly až do tohoto období. Opět je tu stejný problém –
protahování soutěží a schvalovacích proces způsobilo, že vlastní zahájení
prací se stále oddalovalo. Zateplení škol přinese úspory nákladů spojených
s vytápěním těchto objektů. V souvislosti s těmito pracemi jsme se museli
„poprat“ s problémem kresby v omítce na Mateřské škole 28. října. Tento
problém se nám ale pravděpodobně podařilo vyřešit a tato budova bude
mít tuto výzdobu zachovanou. I když nejde o žádné umělecké dílo, ale spíše

doklad o době reálného socialismu, jsme rádi, že kresba pro tuto školku tak
typická zůstane díky unikátní technologii zachována.“

Koncert městského orchestru
Spojením žáků obou příbramských základních uměleckých škol vznikl
Příbramský městský orchestr, který vede Milan Baginský. „Rád bych
příbramskou veřejnost pozval na první koncert tohoto nového hudebního
tělesa, který proběhne 16. prosince v 17 hodin v kostele sv. Jakuba,“ řekl
místostarosta I. Šedivý. Jeho slova doplnil místostarosta V. Černý: 
„Obě umělecké školy dobře zapracovaly. Na první zkoušce bylo zřejmé, že
orchestr bude funkční. M. Baginský připravil skladby k prvnímu koncertu.
Hostem tady bude Jaroslav Eliáš, předseda Společnosti pro duchovní
hudbu. Celým koncertem bude provázet Miloň Čepelka, člen Divadla Járy
Cimrmana.“ V orchestru hrají děti i jejich učitelé. „Do budoucna
počítáme spíše s tělesem filharmonickým. Domníváme se, že jde o velmi
dobrý počin, který přitáhne i více dětí do základních uměleckých škol,“
dodal Ivan Šedivý. 

Seminář pro sociální pracovníky
Seminář pro organizace seniorů, tělesně postižených a další uspořádala
firma Orfeus v Příbrami. „Tyto semináře pořádá Orfeus každoročně
pro sociální pracovníky s nejrůznějšími tématy – např. jak   pracovat
se seniory, s tělesně postiženými, jak získávat dotace a jak je správně
vyúčtovávat. Téma volí lektoři podle aktuálních potřeb sociálních pracov-
níků a pracovníků neziskových organizací,“ řekl Václav Černý.

Jednání s firmou Stavus
Se zástupci firmy Stavus jednal místostarosta V. Černý o provozu jejich
ubytoven. „Zajímal nás aktuální stav ubytovaných, kteří pobírají sociální
dávky na bydlení. Pracovníci Stavusu nás seznámili se svým záměrem
nerozšiřovat ubytovací kapacity a do budoucny se připravují jít spíše
opačnou cestou. Je předpoklad, že vyplácení těchto dávek v této formě
skončí a firma se připravuje na převedení ubytoven na domy seniorů.
Situaci v ubytovnách budeme společně dále sledovat. Zároveň jsme požá-
dali Úřad vlády o dotaci na terénní sociální pracovníky. Měl by to být
projekt zhruba na tři roky. Materiál je zpracovaný, rada jej schválila. 
V projektu je přesně zpracovaný stav problémových lokalit, které hrozí
sociálním vyloučením. Terénní pracovníci by měli s těmito lidmi pracovat, aby
nemohlo dojít k vyhrocení současného stavu. Příkladem pro nás může být
Kutná Hora, kde ubylo sociálních problémů a došlo i ke snížení kriminality.“ 

Dluhová poradna
Se sociální problematikou souvisí i provoz poraden zřizovaných
městem. „Příkladem může být Dluhová poradna. Bohužel právě do této
poradny lidé nepřijdou včas, kdy je možné jejich situaci poměrně dobře
řešit. Většina přijde až když už je jejich problém ve stavu represe, tedy
při nástupu exekutora. Přesto je tato poradna skutečně hodně navštěvo-
vaná. Jedním z našich hlavních úkolů je situaci stále podrobně mapovat
a hledat řešení,“ informoval V. Černý. 

Středočeský integrovaný záchranný systém
V Příbrami jednala Komise středočeského záchranného systému.
Za město Příbram a SDH se jednání zúčastnil Václav Černý: „Zazněla zde
podrobná informace o posledních povodních – jak povodně proběhly,
kolik stály, co je potřeba zlepšit a na co je třeba se připravit. Nikdo nemůže
říct, že situace se nebude opakovat, takže je potřeba se připravit.
Středočeský kraj vyhlásil pro hasičské jednotky dotace, aby měly možnost
si doplnit a obnovit svoji techniku. Právě při povodních se spousta
techniky zničila a Středočeský kraj na tento stav reaguje.“

Nový sklad a prodej dřeva
Místostarosta V. Černý informoval o obnovení provozu štípárny: „Veškeré
zařízení z Trhových Dušník bylo přestěhováno do areálu čističky odpad-
ních vod. Byl zde oplocený a nevyužitý pozemek města. Linka se tady
pomalu rozjíždí. Jde zatím o zkušební provoz a nejde o štípárnu, ale sklad
a prodej palivového dřeva.“ 

Základní škola Bratří Čapků
Ředitelka nově vzniklé základní školy Alena Mašiková oficiálně zahájí
svoji činnost od 1. ledna roku 2014. „Nástup ředitelky jsme ale určili již
od 1. listopadu s tím, aby pod svým dohledem provedla inventarizaci
a převzala veškerou dokumentaci pro zdárný začátek fungování této
školy. Naší společné schůzky se zúčastnil i současný ředitel J. Pechlák,“
informoval radní J. Molnár.

Úspěch březohorských žáků
Starosta Pavel Pikrt a radní Juraj Molnár na radnici slavnostně přijali
osm žáků Základní školy Březové Hory, kteří vyhráli na Mistrovství ČR
v přespolním běhu. „Přijali jsme je i s učitelem J. Strejcem, který má děti
na starosti a k tomuto úspěchu je dovedl. Na setkání byl i ředitel školy
J. Pechlák a mluvili jsme o tom, čím si po všech okresních a krajských
kolech prošli. Je úžasné, že v tak silné konkurenci škol i z velkých měst
právě tato příbramská škola uspěla,“ řekl J. Molnár.

Turnaj v malé kopané o pohár starosty
Turnaj základních škol o pohár starosty v malé kopané se uskutečnil již
potřetí. Letošní ročník vyhrála Základní škola pod Svatou Horou.
V 1. ročníku zvítězily děti ZŠ Březové Hory, v druhém pak děti ze ZŠ
28. října. Turnaj zahájil starosta Pavel Pikrt, slavnostního předávání cen
se zúčastnil Juraj Molnár. „Už teď se těším na další ročníky. Jednou z pod-
mínek této soutěže je, že se nesmí zúčastnit žáci, kteří jsou registrovaní
ve fotbalových klubech, a v týmu musí být i děvčata,“ informoval J. Molnár.

Příprava na oslavy
Na nedávném setkání radního J. Molnára se zástupci Cechu horníků
a hutníků byl vytvořen přípravný výbor, který bude mít na starosti
oslavy 800 let založení města, 20. setkání hornických měst a obcí a také
16. evropský den horníků a hutníků. Toto vše by mělo v roce 2016
proběhnout v Příbrami. „Naše město je zakladatelem setkávání hornic-
kých měst a zástupci Cechu horníků a hutníků berou tyto události a jejich
přípravu velmi vážně. Podle zkušeností z jiných měst jde minimálně
o 1 500 – 3 000 lidí, kteří se zúčastňují tzv. Hornické parády a na to je
nutné se připravit – vytvořit zázemí, zajistit programy, ubytování,
stravování a třeba i parkování. Již byl stanoven termín této slavnosti,
počítáme s datem 10. – 12. června 2016,“ uvedl radní Molnár.

Noc divadel
Tradice Noci divadel vznikla v roce 2008 v Chorvatsku a postupně se
šíří po celé Evropě. V letošním roce se k Noci divadel připojilo i Malé
svatohorské divadélko Gymnázia pod Svatou Horou. Pozvání sem
přijal radní Juraj Molnár. „Toto divadélko patří mezi osmdesát divadel,
která se k akci v letošním roce připojila, a bylo to opravdu velice pěkné.“

Ondřej Šlechtický, Alena Straková





Vážení čtenáři Kahanu,
nezadržitelně se blíží
adventní čas a doba
vánočních svátků.

Řekla bych, že rok od roku prožíváme větší pracovní shon
a kouzlo Vánoc se z těchto důvodů trochu vytrácí. Zkusme
trochu zvolnit tempo, sejít se s rodinou a přáteli a vychut-
nat to předvánoční kouzlo třeba nad hrnkem dobrého

svařáku a s trochou uklidňující hudby.
Já se vrátím na konec října, kdy se v rámci projektu Comenius Regio uskutečnilo další
projektové setkání v německém Idaru-Obersteinu. Tentokrát to bylo rozšířené setkání tří
projektů -Příbram, Praha a Solenice. 
Program byl velice zajímavý a poskytl nám mnoho námětů. Hlavním programem byla účast
na turistickém veletrhu ve veletržní hale v Idaru-Obersteinu, kterého se rovněž zúčastnili
zástupci všech tří projektů. Na veletrhu se představily regionální firmy z oblasti turistického
ruchu a výrobci regionálních produktů jako např. minerálních vod, uzenin a dalších
produktů. V tomto regionu byla tradicí těžba drahých kamenů. V současnosti se zde tyto
drahé kameny pouze zpracovávají. Na každém kroku je zde tato tradice patrná, a proto se
v regionu připravuje turistická cesta tzv. „Cesta drahých kamenů“, kde se mohou návštěvníci
setkat s historií těžby i současností.
Dalším pro mě velmi zajímavým momentem byl Regionální projektový den v partnerské
škole BBSW (Střední odborná škola ekonomická) v Idaru-Obersteinu. Skupiny studentů
připravily prezentace svých poznatků přímo z praxe u reálných firem a výsledky prezentovaly
ostatním studentům a zástupcům konkrétních firem. Po prezentaci se dostali ke slovu
majitelé firem, kteří reagovali na dotazy studentů ohledně možnosti uplatnění ve firmách,
možnosti benefitů pro zaměstnance, studenty zajímala i otázka minimální mzdy a mnoho
dalších témat. Tento nápad přímého setkání studentů s podnikateli „tváří v tvář“ byl pro mě
jako zástupce podnikatelů velmi inspirující. Myslím si, že přímé propojení studentů s pod-
nikateli je velice přínosné pro obě strany, neboť i podnikatelé mohli vidět svou firmu očima
studentů. 
V den ukončení návštěvy v Německu přijela německá strana k nám do Příbrami, kde měla
připraven též kvalitní program. Já jsem se zúčastnila pracovního setkání na Obchodní
akademii v Příbrami, kde jsme pokračovali v rozhovorech týkajících se projektů, ale i právě
užitečnosti propojení podnikatelské sféry se školami. Byly zde představeny i předběžné
výsledky průzkumu mezi podnikateli, s jakou ochotou jsou naše firmy schopny přijímat
studenty na praxe a jejich požadavky na absolventy škol.

Do konce roku jsme připravili řadu seminářů, které se dotýkají změn v souvislosti s novým
občanským zákoníkem.
- 22. listopadu proběhlo první seznámení s občanským zákoníkem jako celkem, „Jaké změny
přinese NOZ“ souhrnně a v dalších seminářích se budeme zabývat jednotlivými pasážemi
důležitými pro podnikatelskou sféru. 
- 26. listopadu „Nový občanský zákoník – nájem prostoru sloužícího podnikání“
- 3. prosince „První přiblížení novému občanskému zákoníku pro účetní“
- 6. prosince „Závazky a smlouvy podle NOZ“
Na nový občanský zákoník však budou navázány i zákony, ve kterých proběhnou významné
změny od 1. 1. 2014. Proto pro Vás plánujeme další semináře.
- 21. ledna 2014 „Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení od 1. 1. 2014“ 
- 24. ledna nebo 5. února 2014 „Zákon o DPH od 1. 1. 2014“
- 28. ledna 2014 „Zásadní změny pracovního práva v návaznosti na nový občanský zákoník“
- 30. ledna 2014 „Zákon o obchodních korporacích“
- 18. února 2014 „Novela daně z příjmu a další zákony“

Ze života členské základny:
Představenstvo OHK Příbram se v tomto roce naposledy sejde 10. 12. 2013 a do svých řad
přijme od 1. ledna 2014 firmu Geomine, a. s. V následujících řádcích Vám firmu přiblížíme.
Společnost Geomine, a. s., se zabývá zakázkovou výrobou plechových dílů a vývojem
výrobků z plechu. Ve výrobním areálu společnosti Geomine, a. s., vyrostl komplex nových hal,
které rozšíří stávající výrobní a skladovací plochy o 1 320 m2, celková výměra areálu nyní je
4 755 m2. Stavební práce na nových halách byly zahájeny již v dubnu tohoto roku,
po dokončení stavby a jejich kolaudaci v listopadu 2013 dozná celý areál společnosti
výrazných změn k lepšímu. 
Nejviditelnější z nich budou nové výrobní haly, nový sklad obalových materiálů, vytvoření
parkovacích ploch pro zaměstnance a odstranění „dominanty“ dosavadního areálu v podobě
červené plechové haly, tzv. plecháče. Současně dojde k výrazné modernizaci strojního
vybavení společnosti. Ve výrobě bude nově využíván plně automatizovaný děrovací lis,
servoelektrický ohraňovací lis, Fiber laser, ohraňovací lis s robotickou rukou a svářecí robot.
Lisy a další technologie jsou od německé společnosti Trumpf. Díky těmto nejmodernějším
technologiím dojde k zefektivnění a zvýšení kvality výroby, a tím i ke zvýšení
konkurenceschopnosti společnosti Geomine, a. s. 
Celkový rozpočet této investiční akce činí téměř 70 mil. Kč, z čehož cca 18 mil. Kč tvoří inves-
tice do stavebních úprav a cca 50 mil. Kč je investováno do strojního vybavení. 

Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram
Okresní hospodářská komora a informační místo pro podnikatele

Příbram I - Tyršova 106, Zámeček - Ernestinum, 261 01, tel: 318 627 784,
www.ohkpb.cz
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AVE MARIA - Benefiční koncert 
V pátek dne 13. 12. od 19 hodin již popáté
rozezní svatohorskou baziliku tóny zpěvu, trubky
a varhan v podání barytonisty Vratislava Kříže,
trumpetisty Prof. Vladimíra Rejlka a varhaníka
Prof. Josefa Popelky. Svou beneficí opět podpoří
stavbu velkých svatohorských varhan, která
zdárně pokračuje. Celkové náklady na stavbu
velkých varhan jsou 14.928.735 Kč, včetně DPH. 
K 30. 9. 2013 bylo shromážděno 7.036.632 Kč,
tedy cca 47 % z konečné ceny nástroje. Za Vaši
štědrost Vám srdečně děkujeme!
Na dostavbu varhan je potřeba shromáždit ještě
7.892.103 Kč. Prosíme Vás i nadále o Vaši pomoc.
Každý, i sebemenší dar je důležitý!
Tento benefiční koncert pořádá příbramský
rodák Ivan Fuksa ve spolupráci s Maticí svato-
horskou. Vstupenky v ceně 300 Kč jsou k zakou-
pení ve Svatohorském poutním muzeu, objed-
nání na adrese matice@svata-hora.cz nebo
v předsíni baziliky před koncertem. Veškerý
výtěžek ze vstupného bude poukázán na účet
veřejné sbírky stavby svatohorských varhan. 

Staročeské roráty
Již po několikáté se na Svaté Hoře o adventních
sobotách 7., 14. a 21. 12. a na Štědrý den 24. 12.
ráno budou sloužit velmi oblíbené rorátní mše.
Jde o typicky českou tradici ranních mší v 6 hodin
ráno, při kterých se zpívají barokní adventní
jednohlasé zpěvy. Po bohoslužbě bude opět
podáván klášterní „svařák“. 

Výstava betlémů
Vernisáž výstavy betlémů v režii Spolku příbram-
ských betlémářů proběhne v pátek 20. prosince
od 16 hodin ve svatohorském ambitu. Výstava
bude otevřena denně od 10 do 16 hodin
v Mníšecké kapli (do 6. 1.) a ve Svatohorském
poutním muzeu (do 2. 2.). Svatohorský vyřezá-
vaný betlém bude možné zhlédnout od 24. 12. 

Betlémské světlo
V pondělí 23. prosince v 18 hodin bude do bazi-
liky na Svaté Hoře příbramskými skautskými
oddíly přineseno betlémské světlo. Po krátkém
hudebním programu svatohorských světlušek
a skautek si budete moci napálit a odnést
do svých domovů toto světlo pokoje a radosti.

Zpívání u jesliček
Přijďte si o Vánocích zazpívat koledy na Svatou
Horu. Pásmo koled se bude zpívat v bazilice
na Boží Hod vánoční 25. 12., na sv. Štěpána
26. 12. a o nedělích 29. 12. a 5. 1., vždy od 14

do 15 hodin. „Zpívání u jesliček“ je určeno
pro širokou veřejnost a lze jej spojit s návštěvou
tradiční výstavy betlémů. Projekt realizuje Matice
svatohorská ve spolupráci s farností na Svaté
Hoře. Více informací na www.svata-hora.cz.  

Vánoční bohoslužby na Svaté Hoře
Štědrovečerní bohoslužba se na Svaté Hoře koná
v podvečer 24. prosince v 16 hodin. Při této
slavné bohoslužbě zazní mše soudobého
českého skladatele Jiřího Churáčka Missa „Hodie
Christus natus est“ v podání Svatohorského
chrámového sboru.
Na Boží Hod ráno 25. prosince v 9 hodin provede
Svatohorský sbor mši A. V. Michny z Otradovic
Missa super „Již Slunce z Hvězdy vyšlo“. 
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.

Vánoční koncert
Vánoční koncert Svatohorského chrámového
sboru a komorního orchestru pod vedením sva-
tohorského regenschoriho Mikoláše Troupa si
přijďte vyslechnout do svatohorské baziliky
tradičně na sv. Štěpána 26. prosince od 16:30
hodin. Zazní průřez vánoční hudby od A. V. Michny
z Otradovic, F. X. Brixiho a J. Churáčka. 

Novoroční bohoslužba
Na novoroční mši svaté 1. 1. 2014 v 9 hodin
na Slavnost Matky boží Panny Marie se budou
zpívat mariánské a novoroční písně z barokního
kancionálu “Slaviček Rájský” J. J. Božana. Zpěv
povede Svatohorský chrámový sbor pod taktovkou
Mikoláše Troupa.

Tříkrálový koncert 
Tradiční Tříkrálový koncert Svatohorského chrá-
mového sboru proběhne 6. 1. 2014 od 18 hodin
ve svatohorské bazilice. Zazní tříkrálová hudba F. X.
Brixiho, Česlava Vaňury (Laetentur caeli), J. Božana
a P. Karla Břízy.
Více informací o bohoslužbách, kulturních a ostat-
ních akcích: Římskokatolická farnost u kostela
Nanebevzetí Panny Marie Příbram, Svatá Hora 591,
261 80 Příbram tel. +420 318 429 930, e-mail:
basilica@svata-hora.cz, v sakristii na Svaté Hoře kaž-
dodenně 6:30 – 18:00, ve Svatohorském poutním
muzeu každodenně 10 – 15 nebo na www.svata-
hora.cz. Aktuality o stavbě varhan na www.svata-
hora.cz/varhany a informace o činnosti Matice
Svatohorské na matice@svata-hora.cz.

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, A. S.
Advent v nemocnici
Na začátek prosince
připravila nemocnice
novou výstavu ve
své Galerii gaudii gratia.
Fotografie v galerii ten-
tokrát vystaví blatenští
autoři Zdeňka a Jan
Týcovi. 
Poslední letošní výsta-
va v nemocnici přiblíží
návštěvníkům atmo-

sféru barevného reje masek benátského
karnevalu.

Jako každý rok i letos pro Vás Oblastní nemoc-
nice Příbram díky vstřícnosti členů souboru

Ginevra uspořádá velmi oblíbený Vánoční
koncert pod názvem Vánoce s Ginevrou.
Koncert se koná 10. 12. 2013 od 17 hodin v kon-
ferenčním sále nemocnice (U Nemocnice 84,
Příbram I, pavilon C, 4. patro). 
Na Vánoce s Ginevrou nemocnice zve všechny
své pacienty a další veřejnost. Vstup na koncert
je zdarma.

Závěrem mi dovolte, abych Vám jménem
Oblastní nemocnice Příbram, a. s., popřál
v příštím roce i v dalších letech pevné zdraví,
mnoho štěstí, rodinné pohody a osobních
i pracovních úspěchů.

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

Příbramští občánci narození v říjnu a listopadu

Předvánoční FARMÁŘSKÉ TRHY  
Všechny zájemce, kteří navštěvují pravidelné Farmářské trhy Obora
Příbram, upozorňujeme, že prosincové farmářské trhy se
uskuteční v sobotu 14. 12. 2013, tj. o týden dříve než obvykle
každou třetí sobotu v měsíci. 
Přestože to budou v letošním roce poslední farmářské trhy, každý
návštěvník bude mít z čeho vybírat. Po zahřátí dobrou medovinou,
kvalitní kávou nebo horkým čajem si může zakoupit čerstvou
zeleninu, chléb, pečivo, ryby, výborné uzeniny, sýry, ořechy
na vánoční cukroví (i vyloupané) nebo spoustu druhů dobré
marmelády na domácí cukroví. 
Komu se nechce péci doma cukroví, může si zakoupit malé či velké
balení chutného vánočního cukroví (samostatně i jednotlivé druhy). 

Na to vše a mnoho dalších produktů Vás letos naposledy srdečně
zve za realizační tým Ing. Ota Hauptmann.

Pozvánka na vánoční bohoslužby a koncert
Náboženská obec Církve československé
husitské srdečně zve děti i dospělé
na vánoční svátky do Sboru Mistra
Jakoubka ze Stříbra na Březových Horách.
Návštěvníci se budou moci již tradičně
potěšit hornickými panoramatickými
jesličkami, které byly ve sboru poprvé
vystaveny již rok po jeho otevření a defini-
tivní podobu jim jejich autor, horník
a bubeník hornické kapely Emanuel Trnka,
vtiskl v roce 1939. Z kůru sboru zazní
varhany zachráněné z bývalého učitel-
ského ústavu. 
Rozhledna na třicetimetrové kostelní věži
návštěvníkům nabízí jedinečný pohled
na město Příbram i okolní brdské lesy. 
Bohoslužby se konají na Štědrý den (24. 12.)
od 16. hodin, na Boží Hod vánoční (25. 12.)
od 9 hodin, na svátek prvomučedníka
Štěpána (26. 12.) od 9 hodin. Sváteční
atmosféru v čase narození Ježíše Krista
mohou příchozí zakusit rovněž při vánočním
koncertu Komorního pěveckého sboru
Mistra Jakoubka ze Stříbra, který se
uskuteční 26. 12. od 17 hodin. 

Mgr. Martin Jindraautor: Karel Hojden

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, A. S.



F O T O K R O N I K A

Město koupilo pro děti tzv. chodítko (Walkodile), které slouží ke zvýšení bezpečnosti dětí
v silničním provozu. Starosta Pavel Pikrt předal chodítko MŠ Klubíčko a Městským jeslím.

Starosta Ing. Pavel Pikrt se zúčastnil pravidelného setkání Svazu důchodců - Městské organizace
Příbram.

MUDr. Ivan Šedivý se zúčastnil tradičního vzpomínkového setkání na náměstí 17. listopadu. MUDr. Ivan Šedivý a Ing. Juraj Molnár se byli podívat ve všech školkách, které jsou zateplovány.

Všichni ocenění dárci krve dostali od města nejen Plaketu MUDr. Janského, ale také malé překva-
pení. Akci organizovalo město a Český červený kříž. Plakety předával místostarosta Václav Černý.

Obchodní akademie Příbram pořádala tradiční Veletrh fiktivních firem. Starosta Pavel Pikrt se
také stal jedním ze “zákazníků” firem a vyzkoušel si, jak jsou studenti připraveni na podnikání.

Závěru kurzu sebeobrany se zúčastnil starosta Ing. Pavel Pikrt a manažer prevence kriminality
Bc. Ladislav Hadrbolec.

Dne 17. 11. MUDr. Ivan Šedivý jednal v Příbrami s hejtmanem MVDr. Řihákem a JUDr. Novotným
o projektech spolufinancovaných z dotací z Regionálního operačního programu Střední Čechy.

foto: Jiří Kubík







Protivínsko - rakovnická železniční dráha: První jízda
Od poloviny 19. století příbramský magistrát usiloval o napojení Příbrami na železniční síť
monarchie. Tuto snahu podporovala i okolní šlechta, v jejím čele stáli Lobkovic, Colloredo-
Mannsfeld, Šternberk a Schwarzenberg, ovšem aby dráha šla co nejméně přes jejich pozemky,
ale rozvážela jejich zboží - hlavně dřevo, železo, kámen lomový i dlažební a jiné komodity, např. pivo.

Příbram měla být křižovatkou několika tratí spojujících nás s význačnými obchodními centry:
1. trasa přes Dobříš do Prahy, 2. trasa přes Březnici do Lince, 3. trasa přes Sedlčany do Brna,
4. trasa přes Rokycany do Plzně.

Po více než dvacetiletém úsilí došlo na vídeňském ministerstvu orby k rozhodnutí schváleném
císařem a králem Františkem Josefem I. o napojení Příbramě na železniční síť c.k. drah. Ovšem
nebyla to žádná z požadovaných tras. Měla to být mezinárodní S – J trasa propojující města
Pasov, přes Kušvard, Strakonice, Březnice, Příbram, Zdice, Beroun, Rakovník, Louny, Lovosice,
Liberec až do tehdejšího východního Pruska. Od této linie měla být z Příbramě vedena odboč-
ka do Prahy a do Písku. Příbramské nádraží by stálo nad střelnicí (dnes na jejím místě bytový
dům), na konci Jiráskových sadů, proto do štítu vchodového přístřešku do budovy ostrostřelců
bylo zavěšeno dřevěné loukoťové kolo. 
Další strategická trasa V – Z spojující města Norimberk, Plzeň, Příbram, Sedlčany, Brno, Košice
a Užhorod byla zařazena do výhledu rozvoje železniční sítě, i po desítiletích byl projekt
oživován také Tomášem Baťou.

Užitečný rozvoj železnice zastavil finanční krach, kterému nezabránila ani světová výstava
konaná v roce 1873 ve Vídni. Přesto se podařilo zahájit alespoň výřez z projektované trasy
S – J z jihočeského Protivína do středočeského Rakovníka.

Vypracování prováděcího projektu
i uskutečnění stavby bylo zadáno
společnosti Jan Muzika, Václav Muzika
a Karel Schnabel. 
Ing. Jan Muzika byl významný železniční
podnikatel a stavitel nejen mnoha
českých drah, ale i tratí v Bosně, Srbsku,
Bulharsku a Haliči v letech 1854-1882. 
Železniční trasa trati Rakovník - Zdice -
Příbram - Protivín byla jeho největším
dílem v Čechách. Pracoval na něm s mi-
mořádným osobním zaujetím, neboť byl
Příbramským krajanem, rodákem z blízké
Březnice, kde byl také v roku 1882
pohřben do rodinné hrobky s obeliskem
vedle kostela sv. Kříže. 
Trať byla fyzicky vybudována v letech
1873-1876, s tisíci barabů rozesetých
po celé stavbě trati. 
Úsek Zdice – Rakovník se dokončoval
v roce 1876. Terénní profil trati se kopal
ručně (krumpáč a lopata), pro přesun
výkopů horniny se používala kolečka
a vyklápěcí vozíky ručně tlačené
po úzkokolejné (60 cm) přesunované
dráze. Pro příbramské nádraží, projektem
přesunuté na západní stranu Příbram-

ského potoka, musela být vytvořena široka plocha zahrnující i přednádraží. Z odkopaného
březohorského svahu byly navezeny tři terasy. První - přednádraží a dnešní autobusové
nádraží, druhá – dnešní ulice Československé armády, včetně zástavby a parku, třetí – tvoří
cestu kolem Hořejší Obory. Trasa železnice byla vyprojektovaná přes pole a lesy, výkopy se
musely převážet a ukládat jen na městské nebo vykoupené pozemky.

Z nádražního peronu
musely být přístupné
záchody, pitná voda
z vodovodu nebo
pumpa a cedulka
s nadmořskou výškou,
ty vydržely obě svě-
tové války, ale ne
český „moderní“ kapi-
talismus.
V úseku od mostu
u Fialova rybníku
k přejezdu na Škrtilku
bylo 19 přechodů
přes železniční trať,
z toho byly dva mosty
(jeden mostek v Pro-
kopské ulici), jedna
lávka přes nádraží
(postavená později),
jeden podjezd, čtyři
vodní propustky
využívané jako pod-

jezdy, deset přejezdů (pět se závorami a pět označených kříži).

Nejvyšší bod na této trati je za přejezdem u nádraží v Milíně. Nadmořská výška milínské
železniční stanice je 549,63 m.
První slavnostní jízda byla 19. prosince 1875, vlak přijel ze Zdic na příbramské bohatě vyz-
dobené nádraží v 10 hodin vítán velkým shromážděním lidu i honorace v čele se starostou
Karlem Hailem (starostoval 28 roků). 
Velká veselice se konala v největším příbramském sále v 1. patře Střelnice - proslovy, jídlo,
Skočdopolova hudba, tanec do pozdních nočních hodin.
Za dva roky se nám přiblíží 140leté výročí spojení Příbrami se světem po železnici, což by měla
být generálka na oslavu nejstaršího dochovaného zápisu o Příbrami z roku 1216 s jeho
800letým výročím. Následujícího dne 20. prosince, od zimního slunovratu, začala pravidelná
doprava podle jízdního řádu - před 138 roky.
Za podpory Karela Haila získal zakázku J. a A. Pecen na vylámání kamene v jeho lomu z milín-
ského syenitu na kvádry a desky a jejich dopravu po nové železnici do Vídně pro stavbu
monumentálního pomníku c. k. Maie Terezie. Přeprava kamenů z lomu na nádraží byla řádově
jen kilometr.

Ing. Josef Podlaha

Z i m n í  s l u n o v ra t  -  VÁ N O C E
Měřit čas má za potřebu většina živočichů, i člověk. Živoči-
chové jej měří podvědomě, na příklad pro včasnou
výměnu srsti nebo odletem za potravou, pářením, pro hoj-
nost potravy pro potomstvo. Člověk čas měří vědomě,
začal s dobou světla-dnem a dobou tmy-nocí, pokračoval
oběhem Měsíce kolem Země (pastevci) a skončil oběhem
Země kolem Slunce (zemědělci). Tak vznikl kalendář. 
František Schwetze: Gloria in excelsis Deo
Slovo kalendář má původ v řečtině “kalendae”, přešlo
do latiny se stejným významem “calendae” dlužní úrok.
Splácel se první den nového měsíce, Římané první den
měsíce nazývali tedy Kalendis. Například 1. leden nazývali
Calendae Januarie. 
prof. Jan Karel: Vánoční strom republiky, 1950

Význačné body dráhy Země kolem Slunce, tehdy zdánlivé
dráhy Slunce kolem Země, byly bedlivě sledovány
kněžskými astronomy už u Sumerů. Začátek roku byl
v den jarní rovnodennosti, u Římanů 1. března a název
měsíce byl Primus, od 8. století před naším letopočtem
Martius na počest boha rolníků, ochránců úrody s kopím.
Rovnodennosti i slunovraty se u všech národů oslavovaly.
V prvních stoletích našeho letopočtu byl v římské říši
o zimním slunovratu bouřlivě oslavován kult znovu-
zrození boha Mitry. 
Na koncilu křesťanů ve 3. století našeho letopočtu bylo
ustanoveno oslavovat narození Ježíše o zimním slunovratu,
jako boha stvořitele světla - Slunce. Po uznání křesťan-
ského náboženství vládní mocí a od doby sv. Františka se
v kostelech stavěly jesličky. Císař Josef II. jesličky - betlémy
z kostelů nechal odstranit coby modloslužebné objekty,
tak se dostaly do domácností. Do betlémů se promítal
život společnosti v době a místě jejich vzniku.
Připomeňme si na obrázcích oblečení, živnosti a zaměst-

nání Příbramáků před více než půl stoletím. Vánoční náladu nám přinesou i dvě básně
místních autorů. 

Prof. Jaroslav Brožovský, 1949
Hornická rodina (důlní tesař Josef ), v pozadí šachta
Anna. Perokresba 

Václav Salivar - Vánoční
Sníh venku tiše napadal do noci vánoční.
Teplá jsou kamna v chaloupce, tak příjemně je v ní...

Pohádka vešla do dveří a všecko plní blahem - 
co zlé je, dneska zůstane daleko před tím prahem...

Bílá noc, svatá - v srdcích všech prý láska je dne
všudy,
která všem štědře rozdává, by nikdo nebyl chudý.

Všem lidem pokoj na zemi - sen krásný od staletí,
jak bílý přelud do srdcí v té bílé noci sletí...

A svítí hvězdou betlémskou, jak teplý krb tam hřeje
a jak ten stromek vánoční na celý svět se směje...

Prof. Miloslav Martínek, 1948
Hutník v širokém klobouku s odpichovou tyčí,
horník s olejovým kahancem 

Quido Maria Vyskočil
Vánoční vzpomínání

To zvony města jsou, však v jejich slavném 
hlase poznávám dálné zvony svého domova.
Tak kouzlo vánoc z dětství vrací se v nich zase,
ve mně oživujíc to, co zítra pochová.
Zas betlém rodinný má vzpomínkové teplo, 
v němž matka moje září zjev jak anděla,
cos nebeského jak by do srdce mi slétlo 
a duše jak kraj rodný svitla do běla.
Můj otec housle ladí, dávné báje spřádá, 
i stará chůva zracích dneška hvězdy má,
jak porozkvetlý sad jsou nekonečná lada... Bůh ze všech chat se dívá světel očima,
kdes šalmaj pastuchy se rozezněla nyní, děd nástroje své chystá již na půlnoční.
Ve stříbro změnily se střechýlky i jíní, nad závěje teď pouze chlumy lesů ční.
Toť vánoce, jichž vzpomínají dneska zvony, vánoce, jejichž blaho se už nevrátí.
Jsou v dáli hroby svatých i jas domoviny - jen láska moje všechno v snění pozlatí.
Však i za tento obraz musím vděčen býti, neb nemám práva mysliti dnes na dary.
Dík proto za to, že smím aspoň o všem sníti a nemyslit na vratké sudby rozmary.
Nechť zítřek dá mi pouze trn, neb růži rudou, chci vděčně vzíti vždy, co jitro poskytne;
dál půjdu cestou svou, nechť třeba pustou, chudou, až klidu věčného mi hvězda vysvitne...

Grafik Karel Hojden, 1939 
Na obrázku v pozadí Důl Anna, v březovém
lesíku nejstarší dochovaná šenkýřská
chalupa z původního osídlení Březové
Hory, okolní dřevěné chalupy odnesl čas.
Darovníci jsou havíři, jejich ženy a děti,
jejich dárky jsou to, co si nosili z lesa,
z dolu nebo měli doma. Zobrazeni jsou
skuteční lidé, současníci autora obrázku.
Jeden nese vánoční smrček, druhý van-
drůvky z dolu (odřezky z budování důlní
výdřevy), pro zahřátí a vaření, kočí Trnka

veze vláček rudniny v “huntících”- vozících, které vozil
od Anenské šachty na “vošverk”- úpravnu a žena nese
“flašku” - láhev punče, v tašce jídlo. 
Další havíř s flekem co zrovna vyfáral, nese těžké “troky”-
necičky vyklepaného galenitu - čisté rudy. Před ním jde
rodina s holčičkou, ta Ježíškovi asi zazpívá, havíř nese
jednoho z kaprů, které pomáhal prodávat na Rynku. 
Před nimi havíř s karbidkou už dar s parťákem předal.
Domovem svaté rodiny je Mariánská štola osvětlená
olejovým kahanem. Vpravo dva havíři přinesli dárek
v necičkách přímo ze “šichty”- směny z Vojtěšské šachty.
Jedna žena nese přímo z lesa “honzu”- otýpku suchého
klestí na zádech, pro zatopení, druhá vede kozu, součást
každé hornické rodiny, dárkyni mléka do “culifindy”- kafe
z cigorky a melty a do kaší krupičné i bramborové
hedvábné. 

František Schwetze:
Příbramští koledníci při pastýřském vytrubování
v Dlouhé ulici o Štědrém večeru. Perokresba.

Ing. Josef Podlaha

Hrobka Muzikových v Březnici

kresba: Ing. J. Podlaha



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

Dne 25. 10. ve 22.35 hodin prováděla hlídka Městské
policie Příbram kontrolu v ulici Lázeňská, kde se vzhledem
ke konání diskotéky pohybovalo větší množství lidí. Zde
strážník MP zastihl mladíka, který byl zjevně pod vlivem
alkoholu a působil na ulici nadměrný hluk, čímž rušil
noční klid. Na výzvu k uklidnění reagoval hrubými výrazy
a urážkami, rovněž odmítl prokázat svoji totožnost.
Po provedených neodkladných úkonech bylo zjištěno, že
se jedná o muže ve věku 21 let, kterého se poté hlídka MP
rozhodla umístit na záchytnou stanici, protože narušoval
veřejný pořádek. Následně strážníci poskytli součinnost
při převozu mladíka do Oblastní nemocnice Příbram, kde
lékař mladíka vyšetřil a rozhodl, že je schopen pobytu
v Protialkoholní záchytné stanici Příbram. 

Dne 26. 10. ve 20.48 hodin projížděla hlídka Městské
policie Příbram ulicí Politických vězňů a u prodejny
potravin zahlédla vozidlo tov. zn. Volkswagen, které jelo
ve směru od obchodu k ulici Žežická. Hlídka MP si všimla,
že auto řídí muž, který má zákaz řízení motorových
vozidel. Řidič po spatření hlídky zvýšil rychlost a snažil se
ujet. Strážníci o situaci informovali stálou službu MP
a vyžádali si pomoc hlídky psovodů. Hlídky dostihly muže
v Kremnické ulici a jeho ztotožněním zjistily, že jde
o čtyřiadvacetiletého muže, který má skutečně vysloven
zákaz řízení motorových vozidel. Navíc bylo zjištěno, že
řídil pod vlivem návykové látky. Protože zjištěné
skutečnosti nasvědčovaly tomu, že v uvedené věci došlo
ke spáchání trestného činu, přivolali strážníci hlídku Poli-
cie ČR, která si případ převzala za účelem dalšího šetření. 

Dne 27. 10. ve 21.17 hodin oznámil na tísňovou linku
Městské policie Příbram zaměstnanec ostrahy stavby
v městské části zvané Barrandov, že se u jednoho z roze-
stavěných domů pohybují osoby se svítilnami. Na místo
okamžitě vyjela hlídka psovodů MP a po příjezdu zastihla
uvnitř objektu několik osob. V jedné z osob však byl
zjištěn 44letý majitel objektu, který dům ukazoval svým
přátelům. Jelikož na místě nedocházelo k žádnému
protiprávnímu jednání, strážníci místo opustili. 

Dne 27. 10. v 00.35 hodin kontaktoval telefonicky
služebnu Městské policie Příbram operační důstojník
Policie ČR a žádal o součinnost při potyčce v provozovně
Kostka v Příbrami VII. Na místo byla neprodleně vyslána
hlídka psovodů MP. Po příjezdu poskytli strážníci součin-

nost policistovi při vytěžení poškozeného muže, který měl
krvácející zranění v oblasti obličeje. Po příjezdu záchranné
zdravotnické služby byl výše jmenovaný umístěn do sanit-
ního vozidla, kde ho postihl záchvat. Z tohoto důvodu
byla na místo přivolána rychlá lékařská pomoc a lékař
podal postiženému uklidňující léky. Poté byl 36letý muž
převezen na urgentní příjem do Oblastní nemocnice
Příbram. Po nezbytném vyšetření rozhodl ošetřující lékař
o umístění muže na záchytnou stanici. 

Dne 27. 10. v 00.25 hodin prováděla hlídka Městské policie
Příbram hlídkovou činnost u parkoviště v Plzeňské ulici.
V průběhu této kontroly zaslechli strážníci křik, který se
ozýval od rybníka Dolejší Obora. Hlídka se vydala ve směru
hluku a v Plzeňské ulici zahlédla dva muže, kteří se pohy-
bovali po vozovce, čímž hrozilo nebezpečí, že dojde
ke srážce s projíždějícími vozidly. Muži nejprve na výzvu
k opuštění silnice nereagovali, avšak posléze se
strážníkům podařilo odvést je na chodník. Bylo patrné, že
oba výše jmenovaní jsou pod vlivem alkoholu. Následným
ztotožněním hlídka MP zjistila, že jde o muže ve věku 39
a 60 let. Jelikož devětatřicetiletý muž nedbal výzev
strážníků a opakovaně vbíhal do vozovky a tím ohrožoval
své zdraví a dopouštěl se i narušování veřejného pořádku,
rozhodla se hlídka umístit ho na záchytnou stanici. Muž
byl převezen do nemocnice, kde byl vyšetřen lékařem,
který následně rozhodl o jeho umístění do Protialkoholní
záchytné stanice Příbram. 

Dne 28. 10. v 04.45 hodin kontaktoval telefonicky
služebnu Městské policie Příbram anonymní oznamovatel
a sdělil, že v Příbrami VII hoří popelnice. Na uvedené místo
ihned vyjela hlídka MP, která po příjezdu neprodleně
přivolala hasiče a celou záležitost předala veliteli zásahu. 

Dne 8. 11. v 19.37 hodin oznámil telefonicky na služebnu
Městské policie Příbram anonym, že na ubytovně Pod Čer-
tovým pahorkem v Příbrami VII se prý nachází ve 4. patře
nějaký opilec, který má tropit výtržnost. Na místo vyjela
motohlídka strážníků-psovodů, kteří po příjezdu na místo
spatřili po vstupu do objektu ležící postavu. Muž byl
zraněn, proto byla neprodleně přivolána posádka RZP.

Bc. Ladislav Hadrbolec
manažer prevence kriminality

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY
Bezpečné chování a základy sebeobrany pro příbramské seniory
V rámci projektu prevence kriminality na rok 2013 od poloviny září 2013
započal preventivní program financovaný Ministerstvem vnitra
a městem Příbram pro nejstarší spoluobčany, který jsem odstartoval
společně s manažerem prevence kriminality. Senioři absolvovali
8 dvouhodinových lekcí uceleného kurzu, který vedli zkušení instruktoři
z výcvikového a vzdělávacího centra TILIUS, o. s.
V rámci teorie byly probrány termíny jako nutná obrana, vybočení z nutné
obrany, neposkytnutí první pomoci, krizové plány, bezpečné chování,
taktika a strategie prevence napadení a mnoho dalších pojmů. 
Následně proběhla přednáška na téma urgentní pomoci, doporučení
obsahu domácí lékárničky, nové trendy v rámci první pomoci, zejména
byl dán velký důraz na komunikaci se záchranným systémem.
Praktických činností v rámci kurzu bylo probráno několik samostatných
celků, jako pohyb v urbanizovaném prostředí, vyhnutí se rizikové osobě,
bezpečnostní body v okolí, prevence v rámci zabezpečení svého obydlí,
dále pak komunikace s rizikovou osobou, asertivní jednání a řeč těla.
V souvislosti s tímto bylo probráno i doporučení obranných prostředků.
Instruktoři se zaměřili na výuku v rámci modelových situací, při kterých
obránce měl možnost použít cvičný sprej, který je plnohodnotnou
náhražkou slzotvorného prostředku.
V závěru kurzu dne 11. listopadu 2013 byl všem účastníkům rozdán
dotazník, kde měli možnost anonymně odpovědět na otázky zaměřené
právě na kurz. Vyhodnocením dotazníku bylo patrné, že kurz měl velký
úspěch, 98 % účastníků by si jej zopakovalo v té podobě, jak byl veden
lektorsky a obsahově. 
Všem účastníkům jsem na konci kurzu předal slzotvorný prostředek jako
dar, s kterým se všichni naučili bez potíží zacházet. 
Jak již bylo řečeno, prakticky všichni účastníci by rádi v příštím roce kurz
uvítali, kde by přínosem byl větší počet hodin zabývající se modelovými
a praktickými ukázkami, které seniory zajímaly nejvíce. Byla to velice
povedená akce s mnoha kladnými reakcemi.

Ing. Pavel Pikrt
předseda pracovní skupiny prevence kriminality

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM PŘI DOMOVĚ DŮCHODCŮ PEČOVATELSKÉ
SLUŽBY MĚSTA PŘÍBRAM                                                                                    XIII.
Dobrovolníkem může být kdokoliv z Vás...

Co mě k dobrovolnictví přivedlo? Řekla bych jednoduchá lidská potřeba pomáhat. Pomáhat, cítit se
užitečně, projevit soucit. Nic zvláštního, žádná touha spasit svět. Zkrátka jsem zjistila, že mám dost
volného času a mohla bych ho využít smysluplně.
Už dříve jsem jezdila na různé projekty pod hlavičkou hnutí Brontosaurus. Jednalo se převážně o akce
zaměřené na životní prostředí. Postupně jsem se přesunula k práci se seniory. Zatím jsem v DD byla
pouze párkrát, ale rozhodně nejsem zklamaná. Staří lidé jednak potřebují naši pomoc, jednak mohou
nabídnout nepřeberné zkušenosti ze svého dlouhého života.
Občas se potkávám s nepochopením, lidé se diví, proč se namáhám bez jakéhokoli zisku. Na to je
jednoduchá odpověď – sice nezískám peníze, ale získám neocenitelné zážitky a pocit dobře stráveného
času. Mrzí mě, že u nás dobrovolnictví nemá velkou tradici. Ráda bych, aby i tahle malá zprávička
pomohla trochu změnit náš pohled. Dobrovolnictví není žádná záhada, je to pouze projev jakési
základní ohleduplnosti.

Dobrovolnice Klára (21 let)
Zájemci o dobrovolnickou službu mě mohou kontaktovat kdykoliv.

Petra Michvocíková, DiS.
koordinátorka Dobrovolnického centra Domova důchodců Příbram

tel.č. 731 554 974, mail: hanina.han@seznam.cz

Den pro zdravý životní styl
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113, zve
uchazeče o studium i širokou veřejnost dne 5. prosince v době od 9 do 16.30 hodin na Den
pro zdravý životní styl, který realizuje za aktivní účasti Oblastní nemocnice Příbram, a. s., Krajské
hygienické stanice Středočeského kraje, Zdravotního ústavu Praha, Zdravotnické záchranné
služby Středočeského kraje a dalších subjektů.
Základní body programu: Psychosomatické zdraví (masážní techniky, canisterapie, léčebné
přípravky, první pomoc, poruchy příjmu potravy, alkohol a jeho zdravotní rizika, ...)
Prevence v životě člověka (cvičení pro zdraví, zdravá výživa, léčivé byliny, kosmetika a zdraví,
měření krevního cukru a cholesterolu, prevence – patologických jevů, zubního kazu, karcinomu
prsu, ...). Spolupráce se sociálními partnery. Ukázky vybavení školy a nabídka studijních oborů,
více na www.szs.pb.cz

Mgr. Václav Kočovský, ředitel

Střední průmyslová škola a VOŠ Příbram 
pro školní rok 2014/15 otevírá tyto čtyřleté maturitní obory denního studia: 

26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA – Počítačové technologie
26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA – Multimédia a informatika
36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ – Pozemní stavitelství
36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ – Pozemní stavitelství a architektura
23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ – Strojírenství počítačové

Zveme všechny zájemce a rodiče žáků, vycházejících ze základních škol 
na Den otevřených dveří, který se uskuteční: 

7. 12. 2013 od 10 do 13 h, 
7. 1. 2014 od 15,30 do 17 h.

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

Den otevřených dveří na Gymnáziu pod Svatou Horou 
Přijďte se podívat na Gymnázium pod Svatou Horou - školu s certifikovanou výukou
vybraných předmětů v cizím jazyce, rodinnou atmosférou a individuálním přístupem.
Kdy? Nejlépe 12. 12. 2013. K dispozici Vám budeme od 9,00 hodin, kdy můžete navštívit naši
školu a pak se od 16 do 18 hodin můžete stát na hodinu gymnazistou. Budete si moci
vyzkoušet své vědomosti při kratičkém kurzu angličtiny, dějepisu nebo českého jazyka
a posléze se uvolnit v učebně informatiky či v chemické laboratoři. Po škole Vás budou
provázet stávající studenti, odborné dotazy rádi zodpoví vyučující. 

Gymnázium pod Svatou Horou nabízí pro žáky ZŠ tyto obory: 
Šestiletý obor Brána k vysoké škole (pro žáky ze sedmých tříd ZŠ)
Tento obor je zvláště vhodný pro zájemce o další studium, především pak pro ty, kteří se
nedokázali ke studiu na gymnáziu rozhodnout již v páté třídě, případně pro ty žáky, u kterých
se studijní předpoklady projevily až později, případně pro žáky ze vzdálenějších obcí,
pro které se dojíždění v šesté a sedmé třídě jevilo jako náročné. 
Studenti získají všeobecný základ pro studium na VŠ. Rozvrh bez nultých hodin a s jediným
odpoledním vyučováním v prvních dvou ročnících, individuální přístup, široká nabídka
volitelných předmětů, to vše umožní studentům dobrou přípravu na maturitu i pro budoucí
profesní orientaci.
Zájemci o tento obor budou přijímáni na základě výsledků pohovoru, přihlížet se bude
k prospěchu za 1. pololetí sedmé třídy.
Čtyřletý obor Živé jazyky (pro žáky z devátých tříd ZŠ)
Tento typ gymnaziálního studia je v našem regionu zcela ojedinělý. První cizí jazyk, zpravidla
angličtina, je vyučován pětkrát týdně českými učiteli i zahraničními lektory. Po dvou letech
intenzivní jazykové přípravy je alespoň jeden z ostatních předmětů vyučován nejen
v českém, ale částečně i v anglickém jazyce. 
Druhým živým jazykem může být angličtina, němčina, ruština či francouzština, dobrovolně
i  španělština. Kvalitní všeobecný základ, nadstandardní výuka cizích jazyků a zvládnutí
standardního programového vybavení je dobrým předpokladem pro studium na VŠ nejen
v ČR, ale i v zahraničí.
Zájemci o tento obor budou přijímáni bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu za 1. polo-
letí 9. třídy, s přihlédnutím k dalším aktivitám.

Gymnázium organizuje povinné kurzy, výměnné pobyty, biologicko-ekologický kurz a tema-
tické pobyty v přírodě. Žáci mají možnost prohloubeného jazykového vzdělávání formou
kroužků v cizích jazycích. Konverzace v angličtině probíhají metodou CLIL (integrace obsahu
do učiva cizího jazyka). Škola modernizovala interiér, navíc prostřednictvím internetu mají
rodiče okamžitý přístup k průběžnému hodnocení a docházce syna či dcery. Škola pracuje
i s programem Moodle pro e-learning studentů. 

Adresa: Gymnázium pod Svatou Horou, Balbínova 328, Příbram II, 261 01
tel.: 318 679 020, 318 679 021, fax: 318 679 022, gshpb@gshpb.cz, internet: www.gshpb.cz

Gymnázium Příbram, Legionářů 402
Vás srdečně zve na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ    
Středa  4. 12. 2013  
8:00 – 11:00  prezentace ve třídách, prohlídka školy, ukázky
práce žáků
17:00              informace o studiu a o přijímacím řízení
Sobota  25. 1. 2014 
8:00 – 12:00  prohlídka školy
Těšíme se na Vaši účast.

23. 12. 13 - 15
24. 12. 13 - 15
25. 12. 13 - 15
26. 12. 13 - 15
27. 12. 13 - 15

28. 12. 13 - 15 
29. 12. 13 - 15
30. 12. 13 - 15
31. 12. 13 - 15

1. 1. 13 - 15
2. 1. 13 - 15
3. 1. 13 - 15
4. 1. 13 - 15
5. 1. 13 - 15

Přijďte si o Vánocích zabruslit

Žáci ZŠ Příbram poznávají firmy v okolí
Dne 16. 10. 2013 navštívili žáci ZŠ Příbram, Jiráskovy sady 273 jednu z nejvýznamnějších firem v Příbrami -
firmu PBtisk, a. s. Exkurze ve firmách jsou jednou z aktivit projektu “Poznejte řemesla, poznejte praxi”,
jehož realizátorem je Krajská hospodářská komora Střední Čechy (www.khkstrednicechy.cz). 
Pracovnice firmy krátce seznámily děti s historií firmy, která byla založena v roce 1990 a díky nejmoder-
nějším technologiím a nadstandardním službám si získala velké množství zákazníků a rychle se rozvíjela.
Firma používá polygrafické stroje vysoké kvality z Německa a Japonska. 
Od poloviny 90. let se firma zaměřuje na výrobu knih a v současné době patří k nejvýznamnějším výrobcům
knih ve střední Evropě. 
Po krátkém představení byly děti zavedeny přímo do výroby. V rušném provozu tiskárny si děti prohlédly
tiskařské stroje, dozvěděly se, že stroje používají jen 4 barvy - modrou, červenou, žlutou a černou. Další
zajímavou informací bylo, že se rozlišuje několik druhů vazeb - V1, V2, V4 a V8, přičemž vazba V1 bývá
u brožurek a V8 mají knihy. Děti měly možnost vidět celý proces výroby knihy, dozvěděly se, že tisk se musí
nechat aspoň 2 dny zaschnout, aby se nerozmazal, a také již vědí, že existuje několik druhů papíru. Zvídaví
žáci si všimli, že na stropě ve výrobních halách jsou nainstalovány zvlhčovače vzduchu. Pracovníky firmy jim
bylo vysvětleno, že je důležité ve výrobních halách udržovat optimální vlhkost, aby se papír nekroutil,
a nebo jinak nedeformoval. 
Děti zaujaly stroje, kam na začátku pracovníci vkládali listy knihy a na konci linky již byla hotová kompletní
kniha i s deskami, desky pracovnice obalila a kniha byla připravena k distribuci na pulty knihkupectví.
Pracovníci ve firmě pracují ve 3směnném provozu a firma je významným zaměstnavatelem pro Příbram
a okolí. V případě větších zakázek nabízí práci i brigádníkům. Firma nabízí také práci absolventům středních
škol v oboru polygrafie. Studentům byla také nabídnuta podpora, pokud by se některý rozhodl obor
polygrafie studovat, a to formou finanční podpory a zajištění odborné praxe po celou dobu studia. Firma si
tímto aktivním přístupem „sama vychovává“ zaměstnance na odbornou pozici tiskař. 
Během exkurze se děti dozvěděly hodně o polygrafii, o knihách a také o práci lidí, která se musí vykonat,
než si knihu můžou zakoupit v obchodě. Žáci 7. třídy ZŠ již navštívili v rámci projektu “Poznejte řemesla,
poznejte praxi” firmu Ravak v Příbrami a můžou se těšit ještě na jednu exkurzi ve firmě v okolí Příbrami.
Všechny tyto aktivity je obohatí a rozšíří jim povědomí o práci ve firmách a také o řemeslech, žáci si tak
můžou snáze vybrat budoucí studijní obor po ukončení základní školní docházky. Toto vše je úkolem
projektu “Poznejte řemesla, poznejte praxi”. 
Pro žáky ZŠ a jejich rodiče je určen webový portál www.poznejte-remesla.cz, kde žáci najdou přehled
řemesel a škol, které obor ve Středočeském kraji nabízí. Další informace na tel. č. 702 020 489.





V souladu s ustanovením § 46 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

pozdějších předpisů, stanovují ředitelé příbramských základních škol místo 
a dobu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2014/15 takto: 

Zápis  do 1.  ročníků zák ladních škol  dětí  narozených 
od 1.  9.  2007 do 31.  8.  2008,  

vč.  dětí  s odloženou docházkou:

Základní škola pod Svatou Horou, Příbram     15. 1. 13.00 - 18.00 h
Balbínova 328, Příbram II 16. 1.     13.00 - 18.00 h

Základní škola, Příbram - Březové Hory 17. 1. 14.00 - 18.00 h
pracoviště Prokopská 337, Pb VI - Břez. Hory 18. 1.       8.00 - 12.00 h

Základní škola, Příbram VII 17. 1. 14.00 - 18.00 h
Bratří Čapků 279, příspěvková organizace 18. 1.     8.00 - 12.00 h

Základní škola, Příbram II, 17. 1. 14.00 - 18.00 h
Jiráskovy sady 273 18. 1.       9.00 - 11.00 h

Základní škola, Příbram VII, 16. 1.  15.00 - 18.00 h
28. října 1 17. 1.  15.00 - 18.00 h

Základní škola, Příbram VIII, 25. 1.      8.00 - 13.00 h
Školní 75

Waldorfská škola Příbram 24. 1.    14.00 - 18.00 h
Hornická 327, Příbram II 25. 1.      9.00 - 12.00 h
náhradní termín 4. 2.    14.00 - 18.00 h

Odborné učiliště, Praktická škola, 11. 2.    10.00 - 15.00 h
Základní škola a Mateřská škola, Příbram IV
příspěvková organizace, Pod Šachtami 335

V odůvodněných případech je možné domluvit s ředitelstvím školy jiný termín. 
K zápisu vezměte s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Dny otevřených dveří pro uchazeče o studium

na SOŠ Březnice

v pátek   6. 12. 2013 od 8 do 16 h; v sobotu 7. 12. 2013 od 9 do 11 h

v pátek 14. 2. 2014 od 13 do 16 h; v sobotu 15. 2. 2014 od 9 do 11 h

Po telefonické domluvě Vás rádi provedeme školou a podáme 
informace i mimo dny otevřených dveří. Pozn.: V každou celou hodinu

proběhne informační schůzka, po ní následuje prohlídka školy.

Prosincová pozvánka do Knihovny Jana Drdy

- každé prosincové pondělí od 16.30 ve společenském sále čtení textů z 19. století
V průběhu cyklu pan Stanislav Sloup přečte úryvky z děl a dopisů mistrů jako Jung-
mann, Purkyně, Kollár, Čelakovský, Mácha, Havlíček, Arbes, Stašek, Čech, Sládek. 
Četba bude doplněna zajímavostmi ze života jednotlivých umělců. Přijďte se i Vy
zaposlouchat do literatury našich předků.

úterý 3. prosince od 17.00 Společenský sál Knihovny Jana Drdy
Magdalena, o. p. s. - Rizikové chování dětí
Centrum primární prevence představí své programy o drogách, šikaně, sexu a jiných
tématech, která jsou v dospívání aktuální. Řeč přijde i na poruchy příjmu potravy,
trávení volného času na počítači či záškoláctví. Na přednášce se dozvíte, jak rizikové
chování dětí poznat, řešit a jak mu předcházet.

úterý 10. prosince od 17.00   Společenský sál Knihovny Jana Drdy
Mgr. Jana Froňková - Dějiny umění: Kubismus

středa 11. prosince od 17.00    
Karel Urban (zaměstnanec Vojenského újezdu): Současný stav VÚ Brdy a ochrana
přírody. Přednáška o aktuálním stavu ve Vojenském újezdu Brdy, způsobu fungování
VÚ Brdy, o výkonu státní správy, o vlastnických poměrech, stavbách a hlavně
o současné ochraně přírody ve vojenském újezdu. 

úterý 17. prosince od 17.00   Společenský sál Knihovny Jana Drdy
Mgr. Jiří Schmidt: Zapomenuté brdské hrady III.
Letos již potřetí se budeme moci setkat s Mgr. Jiřím Schmidtem při toulkách
po zapomenutých brdských hradech. Tentokráte zamíříme slovem i fotografií
na hrady Dobříš (Vargač), Příbram, Hradec u Dobříše, Pičín, Mítov (Liškův hrad),
Strašná skála, Zelená Hora, Potštejn a Hradec u Hudčic (Martinice). V závorce jsou
alternativní názvy patřičných hradů.

w w. k j d . p b. c z

Záchytná stanice města Příbram
Protialkoholní záchytná stanice (dále jen ZS) v Příbrami plní funkci
ochrany občanů a majetku před lidmi, kteří požili alkohol nebo
jiné návykové látky a projevují agresivní sklony vůči sobě a okolí.
Provoz zařízení je celoroční od 20 do 8 hodin (ve všední dny
i o svátcích). Je zajištěn čtyřmi stálými pracovníky. Za pobyt na ZS
je zachyceným lidem účtován poplatek ve výši 1.500 Kč. Tento
poplatek je možné uhradit v hotovosti na ZS, v pokladně Měst-

ského úřadu Příbram nebo složenkou, kterou zachycený obdrží na ZS.
Pro rok 2013 byl pro provoz ZS schválen rozpočet ve výši 1.866.500,- Kč dle předpoklá-
daných výdajů. Krajský úřad Středočeského kraje poskytl na provoz dotaci ve výši
1.000.000,- Kč. Na úhradě nákladů se také podílela tato města: Statutární město Kladno
částkou 10.000,- Kč, město Beroun částkou 15.000,- Kč, město Březnice částkou 10.000,-
Kč, město Dobříš částkou 10.000,- Kč, Městys Jince částkou 10.000,- Kč, město Benešov
částkou 10.000,- Kč, obec Milín částkou 10.000,- Kč, město Rožmitál pod Třemšínem
částkou 10.000,- Kč, město Sedlčany částkou 5.000,- Kč a město Vlašim částkou 5.000,- Kč.
Zbývající finanční prostředky poskytuje město Příbram ze svého rozpočtu.
K dnešnímu dni bylo zachyceno 245 osob, z toho některé i opakovaně. Protialkoholní
záchytná stanice v Příbrami neslouží jen pro potřeby města Příbram, ale poskytuje
služby i pro občany z jiných regionů, převážně ze Středočeského kraje, vzhledem
ke skutečnosti, že v tomto regionu tyto služby poskytují pouze další 2 ZS. 

Mgr. Robert Dikan 
vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
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Ředitelka v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  
(školský zákon) stanovuje místo, termín a dobu pro 

 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU 

VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok 2014/2015 
 

Mateřská škola speciální, Příbram, Hradební 67 
Středa 20.1.2014 od 8:00 do 16:00 hod. 
Středa 29.1.2014 od 8:00 do 16:00 hod. 

 
 

Při podání žádosti předložte:  
 občanský průkaz zákonného zástupce dítěte a rodný list dítěte,  
 písemné vyjádření odborného lékaře pro děti a dorost:  

tiskopis je k vyzvednutí v MŠ nebo ke stažení na webových stránkách MŠ, 
 písemné doporučení k zařazení dítěte do režimu speciálního vzdělávání vydané 

pedagogicko psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem.   
 
 

Kontaktní údaje:  
Sídlo školy: Hradební 67, Příbram I, 261 01 
Telefon: 318 623 739 
E-mail: spec.ms@seznam.cz, Web.: /skoly.pb.cz/MSspec./ 



Vyberte si pejska z útulku Maják

Fido,  ev. č. 224    Čtyřletý kříženec by rád běhal po zahradě, není vhodný k dětem. MP ho odchytila dne
29. 10. 2013. 

Jonáš, ev. č. 219    Dvouletý kříženec s dlouhou srstí, rovněž čistotný, má rád společnost lidí, miluje dlouhé
procházky, byl odchycen MP dne 25. 10. 2013. 

Kazan, ev. č. 228    2-3letý kříženec, přátelský, vhodný pouze k domku se zahradou, skvělý hlídač.
Odchycen MP dne 4. 11. 2 013 v Jiráskových sadech.

Rex, ev. č. 227    Dvou až tříletý kříženec bernského salašnického psa. Rexovi by se líbila velká zahrada,
kde by mohl ukázat své vynikající hlídací schopnosti. Má rád děti, nemusí ostatní pejsky. Byl odchycen dne
3. 11. 2013 v lesoparku u Litavky.

Vlastík, ev. č. 225 Asi dvouletý kříženec malého vzrůstu, milé povahy, poslušný, čistotný, vhodný
i do bytu. Byl uvázán u našeho útulku. 

Armína, ev. č. 214    Roční štěně křížence labradora, střední velikosti, MP odchycena dne 18. 10. 2013.
Armína je veselá, velice kontaktní. Je vhodná k domku se zahradou.

Norek, ev. č. 229    Sedm týdnů staré štěně ridgebacka, má světlejší barvu. Bylo nalezeno dne 5. 11. 2013
na Březových Horách. Tento pejsek by byl vhodný k domku se zahradou.

Bořek, ev. č. 230    Osmiletý kříženec, čistotný, vhodný ke starším lidem do bytu. Je nenáročný
na procházky, je rád za každé pohlazení. Dne 5. 11. 2013 ho odchytla MP v Jáchymovské ulici.



Comenius na svatohorském gymnáziu
Od 19. do 23. října proběhlo na Gymnáziu pod Svatou Horou čtvrté setkání projektu Comenius, tentokrát
jsme jako hostitelská země uvítali naše partnery ze Španělska, Francie, Anglie, Německa a Turecka nejen
krásným počasím, ale i bohatým kulturním programem.
Víkendovým pobytem v Praze a následujícími dny v Příbrami jsme se snažili našim přátelům přiblížit naši
bohatou historii a kulturu návštěvou významných památek a akcí. 
Pražský hrad, Karlův most, projížďka po Vltavě, návštěva představení černého divadla IMAGE THEATRE,
to byla jen některá z míst, která jsme jim ukázali. Pobyt našich hostů v České republice jsme zpestřili
netradičním ubytováním na botelu Admirál a ochutnávkou českých specialit v místních restauracích. 
V Příbrami jsme navštívili poutní místo Svatá Hora a Hornické muzeum. Zavítali jsme také do naší školy,
kde studenti klubu Comenius připravili občerstvení, prohlídku učeben a různé workshopy. Na radnici si
na nás udělal čas pan starosta Ing. Pavel Pikrt. 
Celému setkání předcházely týdny příprav, které byly sice náročné, ale mnohdy i zábavné. Kromě
prezentací na téma národní kuchyně jsme pro naše partnery připravili i krátké medailonky o Praze
a Příbrami a na památku jsme jim upekli perníčky. 
Všechny dny jsme si maximálně užili a doufáme, že se brzy s našimi přáteli opět uvidíme. Do té doby
budeme udržovat kontakt pomocí sociálních sítí a připravovat se na naše další setkání, které proběhne
v dubnu příštího roku ve Španělsku. 

Mgr. Irena Dražanová, koordinátor projektu, Veronika Hlinková, 4.C

Noc divadel v Příbrami předčila očekávání
Do Malého svatohorského divadélka Gymnázia pod Svatou Horou se v průběhu soboty 16. listopadu
přišlo podívat 263 diváků. Čekalo na ně pět divadelních představení, seminář improvizace, ale také
krátké animované filmy.
Noc divadel v Příbrami provázel obrovský zájem veřejnosti. Všechna představení byla plně vyprodána
a odměněna bouřlivým potleskem. Pro mnoho návštěvníků bylo velkým zážitkem vyzkoušet si drobné
improvizační hry a cvičení v semináři improvizace, který vedl Jan Cvačka, absolvent naší školy. Dospělí
debatovali o animovaných filmech nad sklenkou svatomartinského vína v improvizované vinárně.
Velký potenciál mělo i samotné „potkání se“ místních divadelních souborů, které jistě povede k další
vzájemné spolupráci. LS Zalezlíci, DS Půlnoc, čenkovské Divadlo za vodou i DS Gymnázia pod Svatou
Horou se do projektu zapojily bez nároku na honorář nebo cestovné, a proto jim patří velký dík.
Historicky první Noc divadel v Příbrami tedy v sobotu započala svou existenci velmi úspěšně. Velkým
překvapením byla také výše vybraného dobrovolného vstupného. Získali jsme částku 6.253,- Kč, kterou
si převzala po závěrečném představení koordinátorka projektu NZDM Bedna Mgr. Kateřina Volfová.
Finanční prostředky jsou určeny na provoz toho zařízení v měsíci prosinci.

Tomáš Bílek, Gymnázium pod Svatou Horou

Až nás pusa bolela...
Přesně tak! Po semináři rétoriky, který se konal 8. a 9. listopadu na Gymnáziu pod Svatou Horou, nás
opravdu bolela pusa. Seminář byl pořádán v projektu Psychosomatické semináře 2013/2014, který byl
podpořen z programu Think Big Nadace O2. Vedla jej lektorka Renata Vordová, se kterou plánujeme
na leden ještě seminář uměleckého přednesu.
A jak to celé probíhalo? Na začátek obou bloků jsme se pořádně rozdýchali, rozmluvili a rozhýbali.
V páteční části jsme pak pracovali s hlasem. Dále jsme si mohli vyzkoušet, jaké to je mluvit celou
minutu na nepromyšlené a téměř neznámé téma. Byla to fuška a zábava zároveň. Jelikož nezáleželo
na obsahu povídání, ale spíš na tom, abychom se nezadrhávali a mluvili plynule minutu, dozvídali jsme
se “zajímavé” věci. Třeba, že psychosomatický seminář je zdravotnická pomůcka, kterou seženete
v každém obchodě a následně si ji zavedete do těla, jak uvedl ve své minutě Tomáš Bílek, náš pan
profesor.
V sobotní části jsme se rozdělili do skupin a dostali jako téma Lepší život. Každá skupina pak měla svůj
“Lepší život” prezentovat. A každá skupina se samozřejmě s tímto úkolem poprala jinak. Jedna si
představila čip, kterým se ovládá chování dětí tak, že z ďáblíků jsou rázem andílci, jiná vyrobila polštář,
na kterém si navolíte požadované sny. 
V závěru semináře jsme se zabývali přednesem uměleckého textu.
Celý seminář se povedl podle našich přání a očekávání. A co plánujeme dál? Od pátku 22. do neděle
24. listopadu budeme pořádat seminář pantomimy. 

Kateřina Motejlová, 4. A, Gymnázium pod Svatou Horou

Televize v televizi poprvé
Ve čtvrtek 21. listopadu se skupina studentů Gymnázia Příbram vydala do České televize. Skládala se
z několika členů GymTV, ale také z části výherců zářijové soutěže prvních ročníků o nejlepší článek z adap-
tačního kurzu. Doprovodem byl pak vedoucí GymTV Josef Fryš.
Cílem byla akce s názvem Televize v televizi, které se účastnilo dalších třináct štábů školních televizí
z různých koutů České republiky – Chomutovem počínaje a Opavou konče. Celý projekt zahrnuje tema-
ticky zaměřené semináře, které pak vyvrcholí čtvrtým ročníkem projektu Jak se dělá televize, který už má
na příbramském gymnáziu tradici od roku 2006.
Poté, co se všech osmdesát studentů sešlo ve vstupní hale, seznámila je specialistka tiskového oddělení
Johana Doubravová s programem a štáby byly rozděleny do čtyř skupin. Ty se pak postupně vydávaly
do útrob České televize.
Účastníky projektu nejprve přivítala mluvčí ČT Alžběta Plívová. První součástí programu byl workshop
se zpravodajským zaměřením. Studenti se tak měli možnost přiučit od profesionálů, jak zacházet s kamerou
anebo třeba jak správně natočit reportáž. Protože mnohé školní štáby spolupracují s ČT v projektu
Digináves, provedli je touto částí Pavel Beneš, editor regionálního zpravodajství, a Petr Kopecký,
šéfdramaturg pořadu Zprávičky. Po společném obědě se pokračovalo prohlídkou studií. Mladí redaktoři
tak nahlédli do míst, kde se natáčel například populární seriál Vyprávěj anebo také dětský pořad Kouzelná
školka. Stali se dokonce svědky přímého natáčení pořadu Planeta Yó. Dále se studenti vydali na exkurzi
do zpravodajství a svůj program zakončili besedami s ředitelem vývoje programů a programových
formátů Janem Maxou, ředitelem programu Milanem Fridrichem a nakonec i s generálním ředitelem
České televize Petrem Dvořákem.
Dva studenti Gymnázia Příbram si také vyzkoušeli natočit a pod vedením Petra Kopeckého, dramatur-
ga Zpráviček, hned zpracovat reportáž, která se objevila ještě ve večerním díle Zpráviček. Stali se také hosty
moderátora Petra Srny přímo ve studiu. 
Akce Televize v televizi se vydařila. Studenti se vrátili s mnoha novými dojmy a především i s užitečnými
zkušenostmi. Těší se na další setkání, které by mělo opět proběhnout na přelomu zimy a jara.

Kristýna Blahnová, Gymnázium Příbram, Legionářů

Výměna v Německu: minulost a současnost
Plni zážitků, obohaceni o spoustu nových informací a zdokonaleni ve znalostech německého jazyka přijeli
zpět na gymnázium studenti z výměnného pobytu v německém Lachendorfu. Skupina 15 studentů
strávila v Německu týden od 21. do 27. 10. 2013.
Pod vedením paní Mgr. Václavy Reissmüllerové a Mgr. Pavly Karasové vyrazili v ranních pondělních
hodinách autobusem směr Hannover. Když před večerem do Lachendorfu dorazili, čekalo je přivítání
na místním filozofickém gymnáziu. Proběhlo v milé atmosféře a nechyběl ani společný přípitek, dále pak
ubytování a seznamování se v hostitelských rodinách.
Celý týden měli studenti opravdu velmi nabitý a zajímavý program. Poznávali památky Lachendorfu
a ostatních blízkých měst. Jako první navštívili Celle, kde proběhla návštěva židovské synagogy a památ-
níku „Zaječí hon“. Dalším městem byl Marienborn, přes který vedla hranice mezi Spolkovou republikou a
východním Německem. Neměli bychom zapomenout ani na hlavní město Dolního Saska Hannover. Jiným
zajímavým místem, na které se studenti podívali, byl památník Bergen-Belsen, který stojí na místě
koncentračního tábora z 2. světové války. A aby se žáci mohli také pobavit a odpočinout, byl pro ně v pro-
gramu přichystaný i výlet do zábavního parku Heide-Park Soltau, který studenti hodnotili jako nejlepší
zážitek z celého týdne.
Součástí výměnného pobytu není jen poznávat různé památky a známá místa, ale také účastnit se
vyučování na spřáteleném gymnáziu. To proběhlo celkem třikrát, vždy v dopoledních hodinách.
V sobotu si pro studenty připravili program hostitelské rodiny a večer proběhla rozlučková party, kde
nechyběla spousta zábavy, hudby a občerstvení.
V neděli 27. 10. se studenti v ranních hodinách rozloučili a po skvěle prožitém týdnu se vydali směrem
na Příbram. Všichni už se těší, až budou moci v únoru představit svým novým německým kamarádům své
město a gymnázium.

Alžběta Pecková, Gymnázium Příbram, Legionářů

Podzim v galerii
Před podzimními prázdninami se studenti 3. B Obchodní akademie a VOŠ Příbram zúčastnili lektorského
programu Česká moderna aneb Boj o nového člověka v Národní galerii ve Veletržním paláci v Praze.
V jeho rámci se seznámili s hlavními uměleckými směry přelomu 19. a 20. století (symbolismus, impre-
sionismus, secese), vybranými umělci a klíčovými problémy tohoto období. 
Na úvod museli studenti ve skupinách pantomimicky ztvárnit název literární ukázky, kterou objevili
ve svých pracovních listech. Všichni zadání pojali vskutku originálně. Po výkladu lektorky studenti praco-
vali na srovnávání českých a evropských výtvarných děl, k autorovi literární ukázky v pracovním listě se
snažili najít a přiřadit určitý obraz a svůj názor obhájit před ostatními. I tato aktivita se jim zdařila, všichni
dokázali najít obraz, který vystihoval obsah textu.
Ve zbylém čase si prohlédli další díla českých umělců 20. století. A jak na ně zapůsobila? 
„Na výstavě ve Veletržním paláci mě nejvíce zaujala fotografie od významného českého fotografa Miroslava
Háka Ve dvoře z roku 1943,“ říká Lucie Petráňová. „Na černobílé fotografii jsou zachyceny dámské šaty, které
jsou zavěšené na odstaveném povozu v prázdné místnosti. Fotografie podle mého názoru zobrazovala
samotu. Když jsem si vyhledala více informací o tomto umělci, dozvěděla jsem se, že ve skutečnosti zobrazil
ztrátu své ženy v koncentračním táboře.“ 
Patrik Kellner se zastavil u obrazu Toyen Bramborové divadlo. „Nejvíce mě zaujalo, jak autorka skvěle zachytila
zkázu v době války – potápějící se svět, kde zbylo pouze několik zdí se stékající omítkou a motýlem, nad kterým
tančí dvojice klaunů. Larva, držící se na posledním kusu dřeva nad vodou, je snad naděje na nový začátek.“  
Na Lucii Feňákovou „zapůsobil svým abstraktním pozadím a kombinací mnoha barev“ obraz Františka
Janouška Krajina s hnízdy. „Kdyby bylo podle mého, hned bych si ho vzala domů, protože na tom obrazu je
něco, co mě přitahuje a láká se nad ním pozastavit, zapřemýšlet i jen tak ho obdivovat.“ 
Doufám, že návštěva galerie splnila nejen svůj účel vzdělávací, ale že si děti našly svou cestu k modernímu
výtvarnému umění a budou se k němu vracet.

Olga Straková, OA Příbram

Podzimní Příbram - Veletrh fiktivních firem
Nervy, stres, dohadování o tom, čím se firma bude zabývat, jak bude vypadat katalog, jak vizitky, jaká bude
výzdoba stánku, co si zaměstnanci firmy vezmou na sebe v den prezentace, to vše obnáší příprava
na Veletrh fiktivních firem Podzimní Příbram na OA a VOŠ Příbram.
Letos se konal již 16. ročník tohoto veletrhu. Studenti se usilovně na tuto akci připravují již od září. Než
vymyslí všechny náležitosti a především se na nich všichni dohodnou, stojí je to opravdu hodně nervů
a sil. Ale stojí to za to! 
Pak přijde den D a vše se obrátí. Studenti slavnostně oblečeni a připraveni reprezentovat svoji firmu i školu.
Nervy a stres samozřejmě přetrvávají, ale studenti se je snaží zakrýt úsměvy a dobrou náladou. Musí přeci
přesvědčit a okouzlit porotu.
A jak to probíhá? Každý veletrh v Příbrami trvá dva dny. První den, tentokrát to byla středa 13. 11. 2013, se
sjedou firmy ze širokého okolí a prezentují před odbornou porotou svoji firmu. Odborná porota, letos
složená z naprosto nestranných odborníků (Mgr. Iva Palánová, Irena Karpíšková a Alexander Frič) hodnotí
úroveň prezentace, způsob vystupování, oblečení a mluvené slovo v češtině i cizím jazyce. Letos se před-
stavilo 17 firem. Hodnocení nebylo jednoduché, ale porota si poradila. Na prvních místech se umístily
fiktivní firmy z OA a VOŠ Příbram – 1. místo firma SECCO, 2. místo firma DATA a 3. místo cvičná kancelář
MAGIC WEDDINGS. 
Druhý den, tedy ve čtvrtek 14. 11. 2013, byl veletrh slavnostně zahájen v Zámečku - Ernestinu ředitelkou
školy RNDr. Marcelou Blažkovou. Zahrála kapela ze 4. A, paní ředitelka přivítala hosty, promluvil radní pan
Ing. Juraj Molnár a ředitelka OHK Irena Karpíšková vyhlásila výsledky soutěže z předchozího dne, což zna-
menalo první ovace, slova chvály a povzbuzení do další soutěže. Poté veletrh oficiálně zahájila paní
Batelková z Centra fiktivních firem. A pak už se mohlo začít obchodovat! Prodávajících i kupujících byla
plná škola. Bylo se na co dívat – vyzdobené stánky, propagační materiály, nastrojení studenti, nadšená
veřejnost, prostě pastva pro oči. Ale mezi tímto rejem lidských těl více či méně nenápadně opět chodila
odborná porota. Zase měla plné ruce práce, musela obejít 20 firem a mohla navštívit i jednu hostující
z partnerské slovenské školy ze Žiaru nad Hronom, která naši školu navštívila v rámci projektu ACES, ale
nesoutěžila. A výsledky této části soutěže? Na 1. místě skončila firma DEVELOP Most, na 2. místě NEU-BIO
a na 3. místě CK VLTAVARÁJ. Nejlepší firma z hostitelské školy se umístila na 4. místě – MAGIC WEDDINGS. 
Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se! S tímto heslem naprosto souhlasíme, obdivujeme všechny zúčast-
něné firmy a vítězům gratulujeme. Na závěr patří velký dík všem organizátorům, kteří odvedli kus poctivé
práce, a také městu Příbram, které letos přispělo na organizaci veletrhu nemalou finanční částkou.
A již teď se těšíme na příští veletrh!

Mgr. Iva Čápová

Setkání účastníků projektu ACES v Příbrami
V druhém listopadovém týdnu jsme v rámci projektu ACES hostili skupinku pěti studentů a jednoho
učitele z naší slovenské partnerské školy v Žiaru nad Hronom. Celé setkání se neslo v duchu diverzity,
poznávání našich rozdílů a shod. Studenti třídy 2. C Markéta Kořínková, Matěj Pajma, Martina Truhlářová,
Simona Venkrbcová a Alice Jechortová ubytovali kamarády ze Slovenska ve svých domovech a společně
s ostatními členy projektového týmu Lukášem Žatečkou, Terezou Rysovou, Monikou Zoubkovou a Míšou
Pohanovou se celý týden vzorně starali o své partnery. 
V úterý jsme navštívili Prahu, čeští studenti sami připravili exkurzi po Královské cestě a slovenským
studentům předali základní informace o historických památkách našeho hlavního města. Ve středu jsme
strávili celý den společně ve škole. Slováci navštívili hodiny účetnictví, ekonomiky a anglického jazyka
a mohli tak porovnat úroveň těchto předmětů v Čechách a na Slovensku. Ve středu odpoledne začal
na Obchodní akademii Příbram Veletrh fiktivních firem. První den se vždy sjedou firmy ze širokého okolí
a prezentují před odbornou porotou svoji firmu. V odborné porotě zasedl kromě Mgr. Ivy Palánové a Ireny
Karpíškové i náš kolega ze Slovenska Ing. Alexander Frič a společně hodnotili úroveň prezentace, způsob
vystupování, oblečení a mluvené slovo v češtině i cizím jazyce. Ve čtvrtek 14. 11. 2013 byl veletrh slavnostně
zahájen na Zámečku ředitelkou školy RNDr. Marcelou Blažkovou a pak už se mohlo začít obchodovat
na stáncích. Fiktivní firmy ze Žiaru nad Hronom rovněž měly svůj stánek, a tak návštěvníci mohli vyzkoušet,
zda se domluví ve slovenském jazyce, a nakouknout do nabídky zahraničních firem. Po obědě jsme našim
partnerům ukázali Hornické muzeum Příbram, které k našemu městu neodmyslitelně patří, a pak už násle-
dovala jen závěrečná večeře, při které jsme všichni konstatovali, že naše setkání bylo krásné, krátké, ale
inspirativní pro všechny zúčastněné.

Mgr. Lenka Lexová

Informace pro žadatele o dotaci od města
Dotace – internetová aplikace 
Z důvodu zjednodušení administrativní náročnosti a sjednocení procesu
poskytování dotací ve městě Příbram byla zřízena centrální elektronická aplikace
pro podání všech žádostí o dotace. 
Na adrese http://dotace.pribram-city.cz jsou k dispozici elektronické formuláře
pro podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Příbram pro rok 2014. 
Žádosti je možné podávat od 11. 11. 2013.
Internetová aplikace je určena pro žadatele o dotace z fondů města Příbram. 

Fondy, ve kterých lze žádat o dotaci:
církve a náboženské společnosti; sociální věci a zdravotnictví; sport; výchova
a vzdělávání; životní prostředí; kultura; dobrovolní hasiči.

Žádost o dotaci je nutné podat:
v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace na adrese
http://dotace.pribram-city.cz a zároveň v písemné podobě na formuláři vygene-
rovaném internetovou aplikací vč. příloh (pokud jsou požadovány).

Termíny pro podání žádosti o dotace na rok 2014
Žádosti o dotace pro rok 2014 musí být podány (doručeny na MěÚ Příbram) v těchto
termínech:
Do 31. 1. 2014 do 13,00 hodin:
církve a náboženské společnosti, 
sociální věci a zdravotnictví, 
výchova a vzdělávání, 
životní prostředí, 
kultura - kulturní aktivity,  
sport - významné jednorázové sportovní akce a mimořádné výdaje občanského
sdružení,
sport - významné sportovní akce klubově neorganizovaných sportovců,  
sport - investiční výdaje, 
sport - činnost občanského sdružení, jehož hlavní činností je sportovní vyžití
mládeže.

Do 30. 11. 2013 do 13,00 hod.: sport – kategorie II.

Bez termínu: rezerva – sport; kultura; dobrovolní hasiči.

Jak podat žádost o dotaci pro rok 2014:

Při spuštění aplikace se žadateli zobrazí titulní stránka aplikace. 
Žádosti o dotace je možné vkládat pouze ve stanovených termínech pro podávání
žádostí. Mimo uvedený termín nebude možné žádosti podávat.
Podání žádosti je podmíněno registrací do systému. Žadatel se zaregistruje pouze
jednou pro všechny typy dotací. Registrace je povinná pro všechny žadatele
o dotace (neregistrovaný uživatel nemá přístup do nabídky pro podávání a správu
žádostí).
Registrace vyžaduje vyplnění základních informací o žadateli a zvolení uživatel-
ského jména a hesla pro přístup do internetové aplikace pro podávání žádostí
o dotace. Po úspěšné registraci bude vytvořen profil žadatele. Údaje z profilu
budou systémem automaticky použity při vyplňování jednotlivých žádostí
o dotace. Po přihlášení může žadatel podávat žádosti. 
Prostřednictvím elektronické aplikace budou podávány i žádosti o dotace z rezervy
v průběhu roku. Na stránkách aplikace je umístěn podrobný metodický pokyn
k podání žádosti.  
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K I N OD I V A D L O

PROSINEC|2013

Divadlo
A. Dvořáka Příbram

�Cenu vstupenky určuje vždy distributor filmu.

ne    1. | 19:00 EDITH A MARLENE | sk. N � 165 minut | � 290, 250 Kč

čt     5. | 19:00 OBRAZ – premiéra pouze pro zvané � 160 Kč

so    7. | 17:00 ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ PŘÍBRAM I, nám. T. G. Masaryka 

ne    8. | 19:00 CONDURANGO - koncert � 160 Kč

po    9. | 19:00 TANEČNÍ HODINY PRO STARŠÍ A POKROČILÉ � 140 minut | � 290, 250 Kč

út   10. | 19:00 OBRAZ – zadané představení � 160 Kč 

čt   12. | 19:00 GAZDINA ROBA | sk. F � 85 minut | � 160, 120 Kč 

so  14. | 10:00 – 17:00 VÁNOCE V DIVADLE � 60 Kč

ne  15. | 19:00 VÁNOČNÍ TAŽENÍ S GINEVROU A JEJÍMI HOSTY
� 145 minut | � 190, 170 Kč

po  16. | 19:00 VÁNOČNÍ TAŽENÍ S GINEVROU A JEJÍMI HOSTY
� 145 minut | � 190, 170 Kč

út    17.| 19:00 VÁNOČNÍ TAŽENÍ S GINEVROU A JEJÍMI HOSTY
� 145 minut | � 190, 170 Kč 

st   18. | 16:30 VÁNOČNÍ KONCERT ZŠ 28. ŘÍJNA 1, PŘÍBRAM 
� 120minut | � vstupné dobrovolné 

čt    19.| 17:00, 19:30 ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ �130 Kč 

pá  20. | 19:00 ŽELARY | sk. P � 160 minut | � 290, 250 Kč

so   21.| 11:00 VÁNOČNÍ SHOW DĚTÍ ZE SPORTKLUBU OXYGEN � 80 Kč

ne  22. | 19:00 VÁNOČNÍ KONCERT BIG BANDU PŘÍBRAM � 120 minut | � 220, 200 Kč

po  23. | 19:00 VÁNOČNÍ KONCERT BIG BANDU PŘÍBRAM � 120 minut | � 220, 200 Kč

út   31. | 17:00 BROUK V HLAVĚ | sk. R - derniéra � 145 minut | � 160, 120 Kč 

st     4. | 17:00 HUDEBNÍ ŽERTY S MIKULÁŠEM A ČERTY

čt     5. | 17:00 MIKULÁŠ V DIVADLE: NA PEJSKA A KOČIČKU… � 50 Kč

so  14. | 10:00 – 17:00 VÁNOCE V DIVADLE

út   31. | 14:00 VOJTAANO S KYTAROU � 120 Kč

so    7. | 19:00 TANEČNÍ – VĚNEČEK

so  14. | 10:00 – 17:00 VÁNOCE V DIVADLE

ne  15. | 12:30 SBĚRATELSKÁ BURZA

so  16. | 9:00 PRODEJNÍ TRHY

ne  17. | 9:00 PRODEJNÍ TRHY

st   25. | 20:00 KEKS

pá  13. | 19:00 KACHNA A ZODIAC – celtic-chansonové duo � 100 Kč

VELKÁ scéna

malá SCÉNA

estrádní sál 

D–KLUB

ne  1./16:00 SCOOBY-DOO (Zapomenuté pohádky) animovaný CZ|�80 Kč

st  4./19:00 KŘÍDLA VÁNOC vánoční romance CZ|�100 Kč

čt     5./19:00 NEPRAVDĚPODOBNÁ ROMANCE drama CZ|�100 Kč

pá    6./20:00 CRAZY JOE akční TIT|�100 Kč

so    7./19.00 THOR: TEMNÝ SVĚT fantasy TIT|�100 Kč

ne   8./15:00 TURBO (předplatitelská skupina D) animovaný CZ|�100 Kč

út  10./17:00 JESUS CHRIST SUPERSTAR
(Filmy, na které se zapomnělo) hudební TIT|�50 Kč

st  11./19.00 ROZKOŠ drama CZ|�100 Kč

čt  12./19:00 ŽIVOT ADELE romantický TIT|�100 Kč

pá 13./20:00 CARRIE horor TIT|�100 Kč

so 14./10.00, 12.30, 15.00 ŠMOULOVÉ 2 (akce Vánoce v divadle)  

so 14./19:00 BYZANTIUM-UPÍŘÍ PŘÍBĚH thriller TIT|�100 Kč

ne 15./16:00 KLAUNI komedie CZ|�100 Kč

st  18./16.00 NESPOUTANÝ DJANGO
(Kinoklub Gymnázia Příbram, Legionářů 402) TIT|�50 Kč

st  18./19:00 ÚNOS thriller TIT|�100 Kč

čt  19./19:00 VLHKÁ MÍSTA komedie TIT|�100 Kč

pá 20./20:00 LAST VEGAS komedie TIT|�110 Kč

so 21./19:00 INSIDIOUS 2 horor TIT|�100 Kč

ne 22./16:00 POLÁRNÍ EXPRES (Zapomenuté pohádky) pohádka CZ|�80 Kč

st  25./19.00 HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ fantasy CZ|�120 Kč

čt  26./19:00 HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ fantasy CZ|�120 Kč

pá 27./16:00 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ animovaný CZ|�120 Kč

pá 27./19:00 ANGELIKA romantický TIT|�120 Kč

so  28./16:00 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ animovaný CZ|�120 Kč

so 28./19:00 ANGELIKA romantický TIT|�120 Kč

ne 29./16:00 NIKO 2 animovaný CZ|�120 Kč

ne 29./19:00 PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK? vánoční romance CZ|�120 Kč

po 30./16:00 NIKO 2 animovaný CZ|�120 Kč

po 30./19:00 PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK? vánoční romance CZ|�120 Kč

st     1./16:00 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ animovaný CZ|�120 Kč

VÁNOCE  V  DIVADLE
14. 12. 2013

10:00 − 17:00 • vstupné 60 KC

Divadlo
A. Dvořáka Příbram

ˇ

Pojďte s námi prožít kouzelný den plný

pohádek, koled a vánočního tvoření. 

Nebude chybět vánoční stromeček 

s dárečky pro děti, prodej sladkovodních ryb

a vánoční jarmark.

Pojďte s námi prožít kouzelný den plný

pohádek, koled a vánočního tvoření. 

Nebude chybět vánoční stromeček 

s dárečky pro děti, prodej sladkovodních ryb

a vánoční jarmark.
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