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POZVÁNKA

NA DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V PŘÍBOŘE

13.  14. ZÁŘÍ 2013

EUROPEAN HERITAGE DAYS

PÁTEK 13. září 2013  19:00 hod.

KONCERT FRANCOUZSKÉ ZPĚVAČKY CÉLINE BOSSU S DOPROVODNOU SKUPINOU 
HLUČNÍ SOUSEDÉ.

Refektář piaristického kláštera v Příboře.
Cena vstupného 70,- Kč. Předprodej vstupenek od pondělí 2. 9. 2013 v informačním centru v Příboře.
Francouzská zpěvačka Céline Bossu pochází z Lyonu. Své první otisky ve světě múz zanechala ve městě 

Lille, kde v průběhu studia polštiny začala vystupovat v kabaretech a místních scénách. Po osudovém
setkání s hudebníkem Jírou Martinů na pouličním hraní následovalo turné po Evropě. 

Teď již 9. rokem žije v ČR a věnuje se výuce angličtiny a francouzštiny.

SOBOTA 14. září 2013  08:00 – 09:00 hod.

TŘETÍ PŘÍBORSKÉ MUZEJNÍ RÁNO / MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA V PŘÍBOŘE

Muzejní ráno se uskuteční od  8.00 hod. do 9.00 hod. v prostorách muzea slavnostním zahájením 
a vystoupením historické skupiny Velesův lid zabývající se rekonstrukcí života starých Slovanů. 

Tato skupina se mimo jiné podílela na seriálu a historickém velkofi lmu Cyril a Metoděj – Apoštolové 
Slovanů. Následovat bude prezentace archaických rukodělných technologií a tradičních pokrmů 

slovanských předků. Vstup volný.

BEZPLATNĚ OTEVŘENY PŘÍBORSKÉ PAMÁTKY

09:00 – 17:00 hodin 
Piaristický klášter

Zasedací místnost – výstava projektů studentů přihlášených do soutěže

Ideové architektonicko-urbanistické řešení prostoru ulic v centru města Příbora.

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
výstavy Mariánské památky z depozitáře příborského muzea (krátkodobá) a Tradiční řemesla Romů.

Rodný dům Sigmunda Freuda

Kostel sv. Kříže – výstava fotografi í Stanislavy Slovákové „Příbor v detailech“.

Farní kostel Narození Panny Marie – v určitých časech bude zpřístupněna věž.

Kostel sv. Valentina

Kostel sv. Františka – výstava kněžských ornátů.

Galerie v radnici – výstava fotografi í „Příbor v jiném světle“.

13:30 hodin
Zahájení doprovodného programu EHD/náměstí S. Freuda.

Průvod postav na chůdách, muzikantů, mimů aj.

14:00 hodin
Divadelní představení DON QUIJOTE DE LA ANCHA – Divadlo Klauniky Brno/náměstí S. Freuda.

16:30 hodin
Loutkový muzikál O ZAMILOVANÉ JEŽIBABĚ – Divadelní lázně Praha/u rodného domu S. Freuda.

18:00 hodin
LOVESTORY V OPERETĚ – komponovaný pořad členů a sólistů Národního divadla

Moravskoslezského – I. část koncertu/ refektář piaristického kláštera.

19:30 hodin
LOVESTORY V OPERETĚ – komponovaný pořad členů a sólistů Národního divadla

Moravskoslezského – II. část koncertu/refektář piaristického kláštera.

21:00 hodin
UV SHOW - ČAROVÁNÍ V BARVĚ SAFÍRU – Cirkus trochu jinak/náměstí S. Freuda.

V průběhu programu se můžete těšit na živé sochy, postavy na chůdách, pouliční muzikanty, 
divadelní dílnu pro děti i dospělé, výstavu loutek, občerstvení.

Doprovodný program v jednotlivých památkách bude upřesněn v podrobném programu,
který bude k dispozici od pondělí 2. 9. v informačním centru MÚ Příbor a na www.pribor.eu.

Na celý bohatý program EHD jste srdečně zváni!

ZÁŘÍ 2013ZÁŘÍ 2013

Obsah

www.pribor.euwww.pribor.eu

FF

• Pozvánka na Dny evropského 
kulturního dědictví v Příboře
13.-14. září 2013

• Město v příštích letech ušetří 
miliony 

• Nová sociální služba ve městě 
- Tísňová péče  - Tísňové tlačítko

• Webový portál Pečuj doma

• Integrační program ke zvýšení za-
městnatelnosti osob se zdravotním 
postižením

• Knižní novinky na měsíc září

• Jubilanti - září 2013

• 370. výročí vypálení Příbora 
od Švédů (1643)

• Den obce Prchalov

• Symposium s hvězdami analytic-
kého světa

• Pozvání na Muzejní školu (nejen) 
pro seniory

• Významná cena pro Příbor

• Program Muzea a pamětní síně 
S. Freuda v Příboře na září

• V Nasavrkách se včelaři učili a in-
spirovali

• Kinematograf bratří Čadíků v Pří-
boře

• Piaristický klášter v září otevřen 
také o víkendech

• Malé ohlédnutí za létem v Příboře

• Kulturní okénko aneb Na co se 
můžete těšit v září

• Kulturní program – září

• Reklama
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Město Příbor ve spolupráci se Slezskou diakonií, DORKAS 

Ostrava, tísňová péče nabízí seniorům a osobám se zdravotním 

postižením pro získání pocitu jistoty a pocitu bezpečného domova 

možnost zapojit se do tísňové péče.   

Stisknutím tísňového tlačítka si uživatelé mohou kdykoliv 

při pádu, náhlém zhoršení zdravotního stavu nebo jiné krizové 

situaci přivolat přes dispečink okamžitou pomoc. 

Cena za poskytovanou sociální službu, kdy zařízení systému tís-

ňového volání lze napojit na pevnou telefonní linku nebo mobilní 

síť, činí 200 Kč měsíčně. Vstupní jednorázový poplatek za montáž 

zařízení v bytě je 1 500 Kč. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o sociální službu, která je posky-

tována seniorům a osobám se zdravotním postižením, lze k úhra-

dě uvedené sociální služby využít příspěvek na péči, který je dle 

zákona o sociálních službách v I. stupni 800 Kč nebo ve II. stupni 

4 000 Kč měsíčně. 

Bližší informace k uvedené sociální službě a příspěvku 

na péči můžete získat na odboru sociálních věcí Městského úřa-

du Příbor, Freudova 118, nebo na telefonním čísle: 556 455 470

a 556 455 471. 

INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Příborské radnici se v poslední době daří výhodně nakupo-
vat dodávky služeb pro následující léta. V červenci nakoupila pro 
město a její příspěvkové organizace elektrickou energii pro obdo-
bí 2014 – 2015. Nákup proběhl prostřednictvím Českomoravské 
komoditní burzy Kladno a výsledek byl překvapivý i pro samotné 
makléře, kteří město zastupovali. Výsledná cena, za kterou bude 
městu elektrická energie dodávána, bude za roky 2014 a 2015 zna-
menat úsporu oproti stávající ceně přibližně 1,1 mil. Kč.

V měsíci srpnu byla elektronickou aukcí ukončena veřejná 
zakázka na poskytovatele služeb sběru a svozu komunálního od-

padu ve městě. Samotná elektronická aukce, kterou zajišťovala 
ostravská pobočka fi rmy eCENTRE, měla velmi zajímavý průběh 
a trvala bezmála dvě hodiny. Uchazečů o zakázku bylo celkem pět 
a  o  možnost svážet komunální odpad ve městě v následujících 
šesti letech svedli tuhý boj, který ve výsledku znamená pro měs-
to značnou úsporu. Oproti současným cenám se dosáhla úspora 
u tříděného odpadu 75 % a u směsného 32%. V absolutních čís-
lech to znamená, že město Příbor v následujících 6 letech ušetří 
za služby spojené se sběrem a svozem komunálního odpadu více 
než 9 milionů korun.

MĚSTO V PŘÍŠTÍCH LETECH UŠETŘÍ MILIONY
Ing. Jiří Hajda, odbor rozvoje města Příbora

Bc. Lenka Filipcová, odbor sociálních věcí

NOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA VE MĚSTĚ 

TÍSŇOVÁ PÉČE  - TÍSŇOVÉ TLAČÍTKO

Diakonie ČCE zahájila provoz bezplatné telefonické poradny 
v  rámci rozsáhlého projektu na podporu rodinných pečujících 
PEČUJ DOMA. Projekt je svého druhu v českém prostředí ojedi-
nělý, probíhá celostátně a dlouhodobě od ledna t. r. pod ofi ciál-
ním názvem „Pomáháme pečovat“.

Cílem projektu je komplexně podpořit laické rodinné pečova-
tele, kteří se starají zejména o seniory, a to prostřednictvím pro-
pojených informačních, poradenských a vzdělávacích činností.

Každý z nás se ocitl v životě v situaci, na kterou nebyl dost 
připravený: nemoc rodičů, prarodičů… Jak se postarat o příbuz-
ného, který je nyní doma z nemocnice, a my musíme do práce? 
Tyto a podobné otazníky řeší nejnovější vzdělávací projekt Dia-
konie ČCE.

Podle ředitele Diakonie ČCE Davida Šourka je u nás do-
mácí pečování rozšířeno více, než bychom čekali: „V ČR je 
podle neoficiálních údajů 200 000 lidí pečujících dlouhodo-
bě a dalších 200 000 pečuje krátkodobě. K poskytování dobré 
péče potřebují přirozeně i sami pečující podporu, kterou se 

jim snažíme jako velká organizace s celostátní působností na-
bídnout“.

Pro nejširší veřejnost byl v červenci spuštěn nový webový 
portál www.pecujdoma.cz, který nabízí aktuální informace, rady 
a návody pro pečování a ošetřování. Uživatelé tu mají možnost 
využít elektronické poradenství či se inspirovat zdejší moderova-
nou diskusí, stahovat si konkrétní návody, vzory smluv a postu-
py pro sociálně právní úkony a podobně. V nabídce jsou rovněž 
Pokyny pro začínající pečovatele, tedy výčet stěžejních kroků 
a úkonů pro ty, kdo se rozhodli postarat o své blízké v domácím 
prostředí a jsou začátečníky.

V měsíci srpnu 2013 dále Diakonie zprovoznila bezplatnou 
poradenskou linku 800 915 915, kde jsou pečovatelům k dispozi-
ci zkušení odborníci, a to v pracovních dnech od 9 do 17 hodin. 
Na podzim vyjdou tři příručky – Rady ošetřovatelské, Rady so-
ciálně právní a Rady pro komunikaci, včetně DVD s 15 instruk-
tážními videi pro domácí pečování. Projekt je fi nancován z ESF 
prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

WEBOVÝ PORTÁL PEČUJ DOMA
Bc. Lenka Filipcová, odbor sociálních věcí
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Posláním Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského 
kraje, o. s. je přispívat ke zkvalitňování života občanů se zdravotním 
postižením a pomáhat jim při integraci do společnosti. Kromě od-
borného sociálního poradenství, které realizujeme v rámci Poradny 
pro osoby se zdravotním postižením, nabízíme také integrační pro-
gramy vedoucí ke zvýšení zaměstnanosti osob se zdravotním po-
stižením prostřednictvím projektů spolufi nancovaných Evropskou 
unií a státním rozpočtem ČR. 

V současné době je na našem pracovišti realizován projekt 
s  názvem Na trhu práce máme své místo! Projekt je realizován
od 15. 4. 2013. Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postiže-
ním z Moravskoslezského kraje, které jsou nezaměstnané déle než 
6 měsíců. Projekt nabízí účastníkům poradenský program, ve kterém 
se mohou naučit, jak správně sestavit životopis či motivační dopis, 

připravit se na výběrové řízení a získat vědomosti a dovednosti po-
třebné k hledání zaměstnání. Následně také nabízíme možnost ab-
solvovat rekvalifi kační kurz, pracovní a bilanční diagnostiku, indivi-
duální psychologické poradenství a jiné motivační aktivity. 

Pokud Vás projekt zaujal a rádi byste se do něj zapojili, kontaktu-
je nás na níže uvedených kontaktech.

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o.s.
Detašované pracoviště Nový Jičín, Sokolovská 9, 742 21 Nový Jičín.
Tel: 556 709 403. E-mail: czp.seibertova@czp-msk.cz

Mgr. Aneta Seibertová, Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o.s.

Na trhu práce máme své místo!

Elen Fialová, Městská knihovna Příbor

INTEGRAČNÍ PROGRAM KE ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI 

OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

KNIŽNÍ NOVINKY NA MĚSÍC ZÁŘÍ

V novém románu Potok stínů popisuje kanadská spisovatelka Joy 
Fieldingová nesourodou pětici lidí, kteří spolu nedobrovolně proži-
jí konec týdne v  Adirondackských horách. Valerie Roweová se těší
na oslavu svých čtyřicátin s přáteli. Rozvádí se záletným manželem 
Evanem, který se chystá strávit víkend se svou mladou atraktivní snou-
benkou Jennifer a šestnáctiletou dcerou Brianne v luxusním horském 
hotelu. Plány všech se ale zbortí v okamžiku, kdy Evana ve městě zdrží 
pracovní záležitosti. Požádá Valerii, aby dceru i  snoubenku odvezla
do hor s tím, že za nimi později přijede. Valeriini podivínští přátelé 
– starožitnice Melissa a gay James – se nabídnou, že ji doprovodí. Ni-
kdo však netuší, že v horách na ně číhá nebezpečí v podobě sériových 
vrahů, kteří zabíjejí jen pro své potěšení. Napětí mezi dcerou a mat-
kou se stupňuje stejně jako řádění zabijáků, kteří hledají nové oběti. 
A pak Brianne  v noci zmizí…

Děj prvotiny irského autora Laurince O´Bryana Istambulská 
mozaika nás zavádí s hlavním hrdinou vědcem a archeologem Sea-
nem Ryanem do Turecka. Ryan přilétá do Istanbulu a musí identifi ko-
vat tělo kolegy Aleka, kterého někdo brutálně zavraždil. Přebírá také 
jeho věci – obálku s fotografi emi mozaik v posvátném chrámu Hagia 
Sofi a, jež jeho přítel zkoumal –  a brzy nato se sám ocitá ve smrtelném 
nebezpečí…

V  posledním dílu volné trilogie populární francouzské autorky 
Katherine Pancolové s  názvem Veverky z  Central parku bývají  
v pondělí smutné se znovu setkáváme se známými postavami – Jo-
séphine, která se chystá psát svůj druhý román, jejími dvěma dcerami 
Hortensie  a Zoé, matkou Henriettou, nejlepší přítelkyní Shirley, ale 

i s ostatními postavami, které jsou s rodinou Cortésových nějak spjaty. 
Kniha Camilly Läckberg Vražda s vůní mandlí připomíná svou 

atmosférou detektivky Agathy Christie. Policista Martin Molin, kolega 
Patrika Hedströma se nechá přesvědčit, aby přijel za svou přítelkyní 
Lisette na rodinné setkání na ostrově Valö. Vzápětí po jeho příjezdu
se rozpoutá sněhová bouře, která přeruší spojení s pevninou. Když je 
během večeře zavražděn patriarcha rodu, bohatý dědeček Ruben, změ-
ní se zdánlivá rodinná idyla v noční můru. Všem je totiž jasné, že vra-
hem musí být jeden z nich. A dědečkovy peníze potřebovali všichni…

Román Láska a jiné nemožnosti americké autorky Ayelet Wald-
manové je o lásce, ztrátách i bolestných absurditách moderního ži-
vota. Když Emilii zemře krátce po porodu dcera, přivádí ji pohled
na jakékoli dítě k slzám. Emilie je v koncích, ochromená sebelítostí. 
Když se zdá, že ztratí také svého manžela, nečekaně jí podá ruku k zá-
chraně nevlastní syn William, vševědoucí předškolák, jehož dotazy ji 
dohánějí k nepříčetnosti. Autorce se podařilo chytře a působivě po-
psat ženy, která se skrze velkolepé a klamné představy o sobě samé 
snaží dopracovat k opravdové lásce…

Další, v pořadí už desátý, nevšední román Cecílie Ahernové má 
název Sto jmen. Novinářka Kitty Loganová se ujímá tajuplného dě-
dictví jediného listu papíru se seznamem stovky jmen lidí, který je 
klíčem k neobyčejnému příběhu. Kitty chce splnit poslední přání své 
zemřelé zaměstnavatelky, šéfredaktorky Konstance a napsat v  jejím 
zastoupení příběh, který si Konstance vysnila. Musí zjistit, o jaké lidi 
jde a jaké tajemství je spojuje.  A zároveň tím, jak pátrá po jejich osu-
dech, poznává samu sebe. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘÍBOR

JUBILANTI  ZÁŘÍ 2013

Irma Kašlíková
Jaroslav Šoch
Růžena Češková
Václav Galia

Blahopřejeme jubilantům narozeným v září.

Ludmila Friedlová
Vlasta Trojčínská
Marie Jurečková
Jana Blažková

Marie Haničincová
Jiří Bardoň
Karel Černý
Jan Fiedler

Katarina Orsagová                            
Pavel Sattek
Štefan Lámer 
Petr Tichopád  

Zdenka Karasová  
Jarmila Šmídová
Božena Kalincová 
Jana Draškovičová

Manfred Hampl
Marie Braná
Marie Veldamonová
Ludmila Zárubová 
Zdeněk Fibiger
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Z HISTORIE

Druhé tažení švédského generála Torstenssona na Moravu 

jsme v červencovém čísle Měsíčníku přerušili v předvečer dobývání 

Kroměříže. 

V pátek 26. června časně zrána nařídil generál křížovou palbu 

na městskou Kovářskou bránu. Měšťané, vesničané a vojáci bráni-

li Kroměříž velice udatně. Naděje na osvobození je povzbuzovala 

k rozhodnému odporu. Ale odpoledne již byly hradby okolo brá-

ny zpola rozbořeny, a tak nejprve Valaši a za nimi Švédové vnikli

po obléhací válečné rohatině – tzv. španělských rejtarech –

do města. Zhoubný požár, který byl založen během zběsilého lou-

pení, zachvátil celé město. Nikdy nikdo nezjistil, kdo vlastně oheň 

za nastalého zmatku založil. Možnosti jsou čtyři: Valaši, Švédové, 

císařští, anebo sami kroměřížští měšťané. Kronikáři a letopisci

17. století mají na věc odlišné názory: Přenský v tomto směru ob-

viňuje Valachy, Žačkovič a Beckovský naopak samy Kroměřížské, 

Pešina - Švédy. Torstensson byl později požárem dosti zasko-

čen, protože po dobytí zamýšlel město mnohem více opevnit

a využít jako jihovýchodní základnu a východiště pro společ-

né operace s uherskými vojsky sedmihradského knížete Jiřího

I. Rákocziho. Švédský velitel litoval i ztráty ohromných zásob 

zničených ohněm, které mohly dlouhý čas zásobovat jeho vojska. 

Většina obránců města byla pobita – téměř celá posádka v počtu 

500 mužů a více než 100 měšťanů. Jak zapsal tehdejší kronikář: 

Lidé bez milosrdenství byli vražděni, truhly a skříně rozsekány, po-

traviny a šaty pobrány neb úmyslně ničeny. V  ohni množství lidí, 

nejvíce Židů, kteří ve sklepích se ukryli, buď uhořelo, aneb se podu-

silo. Mnohé poctivé manželky i děvečky Švédové i Valaši o poctivost 

připravili. Čehož, Bože, více dopustiti nerač. Asi nejlépe dopadla ta 

část obyvatel, která se ukryla ve františkánském klášteře a v koste-

le sv. Trojice. Torstensson nedovolil dobyvatelům jakkoli ubližovat 

tam ukrytým obyvatelům. Obě místa se stala útočištěm všech raně-

ných a přístřeší zbavených měšťanů. Kromě již zmíněných dvou bu-

dov a biskupského mlýnu lehlo celé město popelem. Císařský velitel 

Gallas, který již dva dny vyčkával v postavení u nedalekých Litenčic, 

neučinil téměř nic k obraně nešťastného města. Poslal sice k večeru 

pár tisíc jezdců Kroměříži na pomoc, ale když se žoldnéři objevili 

městu na dohled, bylo již celé v rukou dobyvatelů a v plamenech. 

Císařský plukovník Passeve byl zajat se zbytkem svého vojska

a odvlečen do Tovačova. Jezuité, za které požadovali Švédové neu-

věřitelných 31 000 zlatých výkupného, byli posláni do Olomouce. 

Propuštěni byli počátkem srpna, i když z původního požadavku jim 

bylo vyplaceno pouze 2 250 zlatých. 

Něco málo o Švédech

S Torstenssonem přitáhl do Kroměříže švédský válečný komi-

sař Jan Buszo, který v oceňování skvostných věcí měl zvláštní zkuše-

nosti, nabyté z jiných vyloupených měst. O pár let později povýšila 

švédská královna Kristina svého „komisaře pro krádeže cenností“ 

do šlechtického stavu právě za tyto zásluhy. Je také doloženo, že do-

bývání Kroměříže byla přítomna i Torstenssonova manželka. Ženy 

švédských vojáků objevily i ty nejrafi novanější úkryty pro cennosti 

měšťanů, a když s vojskem později odtáhly, muselo jim obyvatelstvo 

ještě dát své koně, aby vůbec ukradené věci byly schopny odvézt. 

Společenská úloha švédských žen se v posledním desetiletí války 

změnila důsledkem toho, že válečná mašinérie rekrutovala vojáky 

především z  řad skandinávských sedláků. Ve Švédsku tak přešlo

na bedra žen všech společenských tříd vše, co po sobě muži zane-

chali, když vytáhli do války. Mnohé šlechtičny na venkově si ne-

mohly dovolit zůstat napudrovanými panenkami, ale na statcích

a polích zkušeně řídily práce i chov dobytka. Ve městech pracovaly 

ženy všude – nosily cihly, veslovaly na přepravních pramicích, šla-

paly měchy v kovárnách a vedly hostince. Podobně to sice chodilo 

ve válečných letech všude v Evropě, ale protože v málo zalidněné 

severské zemi zmizelo tak ohromné množství švédských mužů, 

pracovaly ženy ve Švédsku více a tvrději než v jiných zemích. 

I sama královna Kristina je nevšední postavou švédské historie. 

Gustav Adolf neměl mužského potomka, a tak se snažil Kristinu vy-

chovávat jako muže. Protože král padl v bitvě u Lützenu roku 1632, 

kdy bylo Kristině teprve 6 let, vládla za ni poručnická vláda v čele 

s kancléřem Oxelstiernou, jenž byl skutečným mistrem švédské po-

litiky. Kristina nabyla výborného vzdělání jako málo žen své doby 

a získala i velkou zálibu ve vědách – politice, státovědě, válečnic-

tví a dějepisu. Vychovával ji švédský biskup a přítel Komenského 

- Johannes Matthiae. Postupně se naučila hovořit devíti jazyky 

nebo jim alespoň rozumět. Mimo své mateřštiny ovládala dánšti-

nu, němčinu, francouzštinu, italštinu, holandštinu, španělštinu, 

latinu a řečtinu; kromě toho získala i jisté znalosti fi nštiny a heb-

rejštiny. Na druhé straně se úmyslně oblékala nedbale, jedla vojen-

skou stravu, hodně klela, málo spala, neúnavně a výborně jezdila na 

koni, dobře střílela a šermovala. Nenáviděla dvorní dámy a všech-

na tradiční ženská zaměstnání, byla nadaná a vysoce inteligentní, 

ale i neurotická a náladová. Zpočátku její vláda vypadala nadějně, 

ale postupně u ní královnino okolí zaznamenalo nevšední přerod, 

který vyústil v podstatnou změnu její osobnosti. Stále více nalézala 

oblibu v bujarých zábavách a umělecko-literárních debatách, často 

o ničem. Vedla skvělý, přepychový dvůr a jejími hosty byly ty nej-

slavnější osobnosti doby. Podléhala svým milencům (i milenkám), 

kteří zatlačovali vliv starého kancléře. Zanedbávání státních zále-

žitostí, nešetrnost a přízeň ke katolíkům ji brzy odcizily národu. 

Královna se proto rozhodla, že se vlády vzdá ve prospěch svého 

bratrance Karla. Opustila tedy zemi a žila v  Bruselu, Innsbrucku 

a Římě, většinou v kruhu učenců a umělců. Luterán Gustav Adolf 

by se patrně nikdy nenadál, že jeho dcera dá přednost bohémskému 

životu před vladařskými povinnostmi, že přestoupí do katolického 

tábora, bude biřmována samotným papežem a že bude jednou po-

chována ve vatikánském chrámě sv. Petra.

Ale zpět do reality horkého léta roku 1643 na Moravě. Švédové 

zůstali v  ruinách Kroměříže ještě týden (až do 2. července). Ale 

marně očekávali příchod sedmihradských vojsk na Moravu. 

(Teprve v  listopadu 1643 byla podepsána švédsko-sedmihradská 

smlouva, ve které si Jiří Rákoczi vymohl podporu 3 000 žoldnéřů, 

a na samotné slovenské území vtrhl až v březnu příštího roku. Se 

Švédy se Rákocziho hejtman Gabriel Bakoš spojil teprve po bitvě 

u Jankova, v květnu 1645 nedaleko Trenčína.)   

Komenského mapa Moravy – především mapa vojenská

Jan Amos Komenský byl posledním významným emigrantem, 

který se na diplomatickém poli snažil o nábožensko-politickou ob-

novu předbělohorského Království českého. Do Švédska se bratrský 

biskup vydal již v červnu 1642 a v jeho úsilí mu hodně pomohl vý-

znamný nizozemský zbrojař Louis de Geer, který byl hlavním doda-

vatelem děl pro švédské královské vojsko. Tam se Komenský zapletl 

do dynastického sňatkového plánu, podle kterého se měl králov-

ně Kristině dvořit braniborsko-pruský kurfi řt Fridrich Vilém. Ten

se měl stát novým švédským spojencem a především podporovate-

lem vyřešení „české otázky“. Také proto se Komenský rozhodl k po-

bytu v pruském Elbinku, odkud mohl pozorně sledovat vývoj vojen-

ských operací na Moravě a ve Slezsku. Bohužel ani zde Komenský 

370. VÝROČÍ VYPÁLENÍ PŘÍBORA OD ŠVÉDŮ 1643
   Igor Jalůvka Pokračování, 2. díl
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nepochopil proměnlivost mezinárodní politiky a zákulisí švédské 

diplomacie, která ztratila zájem jak o těsné sblížení s braniborským 

Hohenzollernem, tak o restauraci předbělohorských poměrů u nás.

I když z životního díla Komenského dnes nejvíc oceňujeme jeho 

přínos k přátelskému soužití a tvůrčí spolupráci národů světa o tr-

valý mír, není až tak známo, že biskup nepřímo ovlivnil i oblast 

vojenskou. Bylo to dáno tím, že Jan Amos, usilující o renesanční 

všenápravu, chtěl upřesnit i mapu Moravy, zvláště když na svých 

cestách po Moravě zjistil nepřesnosti map svých předchůdců. 

Komenský shromažďoval materiály a zeměpisné znalosti k vypra-

cování nové mapy v nejšťastnějším období svého života, v období, 

kdy žil v našich zemích, především v Přerově a ve Fulneku (1614–

1621), i když autorský originál mapy nesporně dokončil až v cizině. 

Roku 1627 tak vyšlo v Amsterodamu první vydání Komenského 

mapy Moravy. Jedná se o na svou dobu velice přesnou mapu v mě-

řítku 1 : 520 000 s vyjádřením zemského povrchu tzv. kopečkovou 

metodou (v 1. pol. 17. stol. ještě nebyly vynalezeny vrstevnice) 

a  vedutami čtyř moravských měst. Mapa v  krátké době nahradi-

la a z mapového trhu zcela vytlačila starší mapu Moravy od Pavla 

Fabricia, lékaře Ferdinanda I. (z roku 1569). Komenského mapa 

byla díky své značné topografi cké podrobnosti neustále vydávána 

a přetiskována téměř 100 let od roku 1627, aniž by se našel nový 

autor, který by zhotovil lepší či podrobnější mapu Moravy. Pokyn 

k vypracování nové mapy Moravy dal až počátkem 18. století cí-

sař Josef I. Práce s  širokým kolektivem pomocníků a za podpory 

státních institucí se ujal J. Ch. Müller. V ojedinělých aspektech je 

však Komenského mapa Moravy dokonce zdařilejší než některé 

mapy 20. století. 

Nejnovější výzkumy však nasvědčují tomu, že Komenského 

mapa Moravy byla vydána pro účely vojenské nebo přímo vá-

lečné. Poukazuje na to řada skutečností: Přímý objednatel mapy – 

politik a vojevůdce Ladislav Velen ze Žerotína – byl v kritické době 

(1619–27) nejen moravským zemským hejtmanem a velitelem vo-

jenské hotovosti na Moravě, ale později též důstojníkem v dánských 

službách. Komenský byl v  emigraci rovněž nakloněn vpádu dán-

ských vojsk na Moravu k osvobození země od Habsburků po bělo-

horské porážce. Proto také je asi v Komenského mapě uspořádána 

horopisná kresba tak, aby byly co nejvýstižněji naznačeny pohra-

niční přechody do Uher a zakresleny schůdné průsmyky, proto asi 

jsou v ní zvlášť podrobně zaznamenány i přechody vodních toků. 

Jako pramenů k dokončení mapy používal Komenský v závěrečné 

fázi zřejmě i vojenských itinerářů (= cestopisů) utajované povahy.

Realita dánské války v  letech 1626–27 na Moravě 

a ve Slezsku však neukazuje na to, že by se mapa vydaná teprve 

v průběhu roku 1627 v Amsterodamu mohla dostat na moravská 

bojiště. Již začátek roku 1627 byl ve znamení ústupu zbytku mans-

feldsko-výmarského vojska ze slovenského území do Uher, zatímco 

samotný dánský kontingent vytvořil v první polovině roku 1627 na 

opavském Slezsku důležitou enklávu, kterou však koncem července 

Valdštejn a Marradas zcela dobyli. Osobně se proto domnívám, 

že v praxi poprvé posloužila Komenského mapa Moravy tepr-

ve až švédským vojskům. A posloužila jim na výbornou. Jak jinak 

si lze vysvětlit rychlou a přesnou navigaci Torstenssonových vojsk 

na Moravě během bleskových tažení v  letech 1642, 1643 a 1645? 

Švédské polní velitelství i velitelé samostatných pluků nepochyb-

ně vlastnili Komenského mapy Moravy, patrně vydání z let 1630 či 

1633. A stejné mapy mohli cestou Švédů obdržet i valašští hejtmani, 

a to patrně s rubovým textem německým či latinským.

Mapa Moravy, kterou původně začal Komenský připravovat 

v  rámci svých všenápravových snah, se tak stala v  dané době 

mapou pro vojenskou potřebu.

Pokračování příště.

V letošním roce uplynulo 215 let od založení obce Prchalov. 
Osadní výbor se proto rozhodl k tomuto výročí uspořádat vůbec 
první oslavu Dne obce. První termín byl stanoven na 25. května.  Bo-
hužel matka příroda byla proti nám a ten den jsme byli nucení zru-
šit, protože pršelo. Dalším termínem byl stanoven 3. srpen. Osadní 
výbor zajišťoval sportovní atrakce pro děti i dospělé, SDH zajišťoval 
občerstvení.  Podařilo se nám zajistit skákací hrad, aquazorbing, vel-
kou trampolínu a předváděcí akci dvoustopého motorového vozidla 
Segway, na kterém se mohly vydovádět děti i dospělí. Začátek akce 
byl stanoven na 15. hodinu, kdy bylo vše připraveno, chyběli však ná-
vštěvníci, kteří se pomalu trousili, a většina přišla až po 18. hodině. 

Do toho velkého vedra se jim nechtělo. A tak ti, kteří přišli, si užívali 
a nemuseli tak čekat na vstup na jednotlivé atrakce.  Potvrdilo se, že 
když je špatné počasí anebo velké horko, je návštěvnost nižší.  

Po odpolední akci následoval „Letní večer“, kdy k poslechu 
i tanci hrála hudební skupina Sunar. Areál hřiště se nakonec k velké 
spokojenosti pořadatelů zaplnil a návštěvníci se během horké letní 
noci dobře bavili. Dle reakcí spokojených občanů si myslím, že se 
tento den vydařil. 

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se na akci organi-
začně podíleli.

Foto: Stanislava Slováková

DEN OBCE PRCHALOV
Za osadní výbor Prchalov Alena Sochová

ZE ŽIVOTA VE MĚSTĚ
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Fotografi e nám dovoluje nakouknout do sálu KD v Příboře, 
kde v pondělí  5. srpna 2013 právě probíhalo mezinárodní sym-
posium psychoanalytiků z 21 zemí. Závěrečné poohlédnutí může 
být užitečné pro všechny zúčastněné strany. Dovolte mi pro-
sím citovat z  originálu dopisu hlavní koordinátorky akce, pani 
Dr. Papiasvili z New Yorku: „Nakonec musim rici, ze ty zadrhely 
se casem zamlzuji, a co vysvita, je ohromna krasa kraje, Pribora 
sameho, lidove hudby, tance, kultura dojeti z piety Freudova rod-
neho domku, krasa kostelicku s varhanni hudbou, ty, jako pred-
stavitelka zachovane a predane pameti a osvety budoucim gene-
racim, ostatni pratelsti a vstricni lide, a Symposium s hvezdami 
analytickeho sveta.  Jak se vyjadril Dr. Martin Mahler (President 
Cs. Psychoanalyticke Spolecnosti): Neco takoveho da Pribor
na svetovou mapu, nikdy tam nic podobneho nebylo a bohuzel 
asi nebude…. Zkratka, byl to unikat. 

Zatim. Jestli chceme neco podobneho realizovat i v budouc-
nu, musime se vsichni snazit a ucit se z teto vzacne zkusenosti, 
na kterou zadny z nas (a ja pocitam take sebe) nebyl a nemohl byt 
uplne pripraveny. 

Diky tisicere za vsechno,  Eva“ 

P.S.
Velmi ráda bych se připojila 

k hlavní organizátorce - pani Dr. Evě 
Papiašvili a vyslovila srdečný dík 
všem, kteří se na zdárném průběhu  
tohoto odborného, mezikontinen-
tálního setkání  podíleli. Příjemné 
překvapení čekalo účastníky např. 
ve školní jídelně Jičínské. Zdejší 
sehraný pracovní kolektiv pod ve-
dením paní Olgy Skřivánkové by 
mohl s klidem soutěžit jak v úrovni 
stolování, tak v obsluze i přípravě 
pokrmů  s  prvotřídním hotelem.  
A opět mi dovolte citovat z dopisu 
Dr. Papiašvili: „Fantasticka skupi-
na „Ostravice“ predcila vsechna 

ocekavani, ve vsech ohledech - predstaveni i jasna predvidatelna 
kalkulace. Predstaveni bylo prvotridni, „world class“.   Za jejich 
angazma Ti moc a moc dekuji. Hotelum by se mohlo doporucit 
….“ konec citace.

Městu Příboru, jmenovitě paní místostarostce ing. Daně Foriško-
vé pak patří dík za technické zabezpečení nedělního vystoupení jme-
novaného souboru Ostravica, který úspěšně odstartoval anglickou 
podobu písně o Příboře s doprovodnou ilustrací pani Lady Vyvialové.

Příslovečnou „třešničkou na dortu“ byla po nabitém dnu návště-
va našeho farního kostela. Po zasvěceném průvodním slově připrave-
ném panem Janem Monsportem, jeho syn Karel zasedl za varhany…  
Všichni jsme se nechali unést magickou silou Bachovy hudby v jeho 
brilantním podání….  Skvělé! Vřelý dík.

A na úplný závěr - přeji všem školákům mnoho úspěchů v no-
vém školním roce a těším se na jejich snové obrázky v připravovaném  
18. ročníku MY DREAM 2014.                     Foto: Stanislava Slováková

Reportáž na www.televize-pribor.cz.

SYMPOSIUM S HVĚZDAMI ANALYTICKÉHO SVĚTA
Mgr. Marie Šupová, supova.marie@centrum.cz

Zleva Mgr. Marie Šupová, 
Dr. Eva Papiasvili, Harold Blum 
- hlavní organizátoři sympozia.

Ostravica na příborském náměstí.

Velký zájem byl o prohlídku rodného domu S. Freuda.

Mezi diváky vystoupení souboru 
Ostravica a účastníky sympozia byli 
Jane Mc Adam Freud, pravnučka 
S. Freuda a její muž Peter Henson.
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Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici patří mezi nejstarší 

a nejznámější folklorní festivaly v Evropě. Pořadatelem je Národní 

ústav lidové kultury, instituce zřizovaná Ministerstvem kultury ČR 

s celostátní působností specializovaná na péči o soudobé folklorní 

aktivity. O posledním červnovém víkendu skončil jeho 68. ročník. 

A proč o festivalu píšeme na stránkách Měsíčníku Příbora? Veřte, 

nebo ne - na festivalu se o Příboře mluvilo! 

Hlavní výbor České národopisné společnosti uděloval v rám-

ci České republiky čtyři ceny za rok 2012 a jedna z nich putovala 

do našeho města! V rámci ankety o nejvýznamnější počin za rok 

2012 v kategorii Výstava, expozi-

ce ji získalo Muzeum Novojičínska 

- Muzeum a pamětní síň S. Freuda 

v Příboře. Výbor národopisné spo-

lečnosti ocenil realizaci výstavy 

Kůra, lýko, choroše, tráva, koře-

ny, pařezy... 

Slavnostní vernisáž výstavy 

proběhla 10. 10. 2012. Velká vý-

stavní síň se proměnila až do února 

2013 v místo, kde na návštěvníka 

dýchla atmosféra dávno zašlých až 

tajemných časů. Vystavovaly se věci 

vyrobené z kůry, pařezů, kořenů, 

trávy - z období pravěku i z 20. st., 

z  Valašska, ale i z Austrálie, Poly-

nésie.  Zájem budily rekonstruované boty Ötziho, pokrývky hla-

vy a kabelky z chorošů, koše z trávy. Bylo se na co dívat! Výstava 

se stala za poslední léta v Příboře tou nejnavštěvovanější. A právě 

výjimečnost expozice ocenil výbor České národopisné společnosti 

udělením zmíněného ocenění. 

Cenu přebíral autor výstavy a zároveň vedoucí příborského 

muzea Mgr. Václav Michalička s ředitelkou Muzea Novojičínska, 

p. o. PhDr. Sylvou Dvořáčkovou.  K úspěchu gratulujeme a přeje-

me mnoho dalších pěkných výstav, na které si najdou cestu stovky 

návštěvníků!

VÝZNAMNÁ CENA PRO PŘÍBOR

Mgr. Irena Nedomová

Třetí zleva: PhDr. Sylva Dvořáčková, vedle po její levici Mgr. Václav Michalička. Foto: www.facebook.com/nulkcz

Muzejní škola pro seniory v Příboře i v letošním roce reaguje

na potřeby a požadavky seniorů 21. století. Cílem projektu je pro-

střednictvím přednášek odborníků zajistit přihlášeným účastníkům 

možnost smysluplného trávení volného času, kontaktu s vrstevníky 

a také rozšířit jejich dosavadní poznání. Odborné přednášky mají 

za úkol přiblížit seniorům každodenní život lidí v minulosti. Druhý 

klíčový cíl vychází z poznání každodenní minulosti, kdy budou zú-

častněnými seniory na zcela dobrovolné bázi vypracovány formou 

nenáročných domácích úkolů vzpomínky na zdánlivě obyčejné zá-

ležitosti z jejich dětství a aktivního života. Tyto vzpomínky se sta-

nou základem muzejního paměťového archivu města Příbora a jeho 

okolí.  Cyklus 10 přednášek představí zcela nová témata z oborů 

historie, archeologie, národopisu, etnologie a sociologie a přiblíží 

každodenní život lidí v minulosti. 

Podzimní soubor přednášek bude probíhat v konferenčním sále 

piaristického kláštera (nově zrekonstruovaná část) v úterý od 9.00 

do 10.30 hod.

Muzejní škola se uskuteční od 24. září do 26. listopadu 2013.

Závazné přihlášky (zápis) v příborském muzeu přijímáme 

od 2. 9. do 10. 9. 2013 (od 8.00 do 16.00 hod.)

Cena cyklu přednášek 200,- Kč.
Omezená kapacita: 50 osob.

Přihláška je platná po zaplacení kurzovného.

V rámci muzejní školy se bude možné přihlásit na školní vý-

let do Muzea obuvi ve Zlíně a Muzea vesnice jihovýchodní Mo-
ravy  ve Strážnici, který se uskuteční v termínu 16. října 2013.

Cena 300,- Kč (zahrnuje dopravu a vstup do areálů).

Projekt je podpořen dotací Nadace Hyundai.
Mediální partner: 

SEZNAM PŘEDNÁŠEK:
 24. 9.   (úterý) Mgr. Václav Michalička: Tradiční vesnice 18. – 

20. století

 1. 10. (úterý) Vanda Vrlová, bývalá odborná pracovnice Va-

lašského muzea v Přírodě v Rožnově p. R.: Lidové léčitelství 

v Beskydech

 9. 10. (středa) Ing. Václav Gřešák; Technologická fakulta Ba-

ťovi univerzity ve Zlíně: Historická obuv a její rekonstrukce

 15. 10. (úterý) Mgr. Jiřina Veselská, etnografka: Postavení a ži-

vot žen ve venkovském prostředí v minulosti

 23. 10. (středa) PhDr. Petr Vojtal, Slezská univerzita v Opavě: 

Dějiny hmotné kultury – vybrané kapitoly

 29. 10. (úterý) PhDr. Daniel Drápala, Phd., Etnologický ústav 

Masarykovy univerzity v Brně: Socioprofesní skupiny na stře-

doevropském venkově

 5. 11. (úterý)Tradiční rukodělné technologie – představení re-

konstrukcí zaniklých technik zpracování přírodních materiálů

 12. 11. (úterý) Mgr. Jana Tichá, Valašské muzeum v přírodě v Rož-

nově p. R.: Zvykoslovné tradice a rodinné obřady v prostoru Beskyd

 19. 11. (úterý) PhDr. Marek Vařeka, Ústav pro hospodářské 

a sociální dějiny – Ostravská univerzita: Každodennost v ra-

ném novověku

 26. 11. (úterý) Vít Kašpařík, výrobce lidových nástrojů: Lido-

vé nástroje - prezentace

srdečně zve na MUZEJNÍ ŠKOLU NEJEN PRO SENIORY
součást projektu: Dějiny obyčejného života - Muzeum seniorům, senioři muzeu

MUZEUM NOVOJIČÍNSKA, P.O. – MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA 

VE SPOLUPRÁCI S MĚSTEM PŘÍBOREM

Muzeum Novojičínska, příborská pobočka se pyšní titulem „Výstava roku 2012“
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neděle 8. září 2013, 9.00 – 17.00 hodin

PŘÍBORSKÁ POUŤ
Na příborskou pouť bude otevřena výstava Mariánské památky z depozitáře příborského muzea. 

V tomto termínu bude také možné zhlédnout výstavu Tradiční řemesla Romů. Zlevněné vstupné 15,- Kč.

8. – 29. září 2013

MARIÁNSKÉ PAMÁTKY Z DEPOZITÁŘE PŘÍBORSKÉHO MUZEA
Malý výstavní sál.

sobota 14. září 2013, 8.00 – 17.00 hodin

TŘETÍ PŘÍBORSKÉ MUZEJNÍ RÁNO – ZE ŽIVOTA STARÝCH SLOVANŮ
Akce ke Dnům evropského dědictví.

Vystoupení skupiny Velesův lid, zabývající se rekonstrukcí života starých Slovanů. Následovat bude prezentace archaických rukodělných 
technologií a tradičních pokrmů slovanských předků. Po celý den bude možné zhlédnout výstavy Mariánské památky z depozitáře příbor-

ského muzea a Tradiční řemesla Romů. Volný vstup.

do 24. září 2013

TRADIČNÍ ŘEMESLA ROMŮ
Výstava ve spolupráci s Muzeem romské kultury v Brně představuje sbírky z fondu tradičních řemesel, profesí a zaměstnání Romů v podání 

předmětů z České republiky, Slovenské republiky i balkánských zemí. Velký výstavní sál.

24. září – 26. listopadu 2013, každé úterý od 9.00 do 10.30 hodin

DĚJINY OBYČEJNÉHO ŽIVOTA – MUZEUM SENIORŮM, SENIOŘI MUZEU
Muzejní škola pro seniory.

Cyklus 10 přednášek, které představí zcela nová témata z oborů historie, archeologie, národopisu, etnologie a sociologie a přiblíží každo-
denní život lidí v minulosti. Součástí bude také shromažďování vzpomínek seniorů na okamžiky jejich života, 

které poslouží jako základ při budování lokální paměti.
Projekt je podpořen Nadací Hyundai a je pořádán ve spolupráci s městem Příborem.

Závazné přihlášky v příborském muzeu od 2. 9. do 10. 9. 2013.
Cena celého cyklu přednášek: 200,- Kč.

Omezená kapacita: 50 osob.
 
Otevírací doba:                   úterý a čtvrtek          8.00 – 12.00          13.00 – 16.00                              neděle          9.00 – 12.00

PROGRAM MUZEA A PAMĚTNÍ SÍNĚ S. FREUDA 

V PŘÍBOŘE NA ZÁŘÍ 

Nejen běžná každodenní práce včelařů, ale i rozšiřování vě-

domostí, výměna zkušeností a další vzdělávání jsou těmi nej-

důležitějšími předpoklady pro efektivní, smysluplné včelaření.

Základní organizace Českého svazu včelařů (ZO ČSV) Příbor 

uspořádala pro své členy exkurzi do Středního odborného učiliště 

včelařského – Včelařského vzdělávacího centra v Nasavrkách v cen-

tru Chráněné krajinné oblasti Železné hory.

Posláním vzdělávacího centra je už více než 60 let vzdělávání do-

spělých, organizování vzdělávacích a kulturních akcí, práce s mládeží.

Součástí exkurze byl kurz chovu včelích matek, seznámení se 

s historií a současností učiliště a návštěva místního arboreta. Díky 

unikátní výsadbě stromů, keřů a rostlin je arboretum přínosné pro 

pyl a nektar. Nechyběla ani návštěva prostor pro zpracování medu, 

včetně včelařské prodejny.

Vlastní kurz chovu matek probíhal na včelnici v Libáni. Pří-

borští včelaři nešetřili otázkami a svými zkušenostmi při konzul-

tacích o konstrukcích úlů, zimování včelstev a jejich zdravotním 

stavu.

Cílem konzultací s odborným personálem učiliště bylo zajistit 

chov zdravých a silných včelstev v našem regionu, a tudíž i nejlepší 

podmínky pro pozitivní vliv chovu včel pro přírodu, pro prostředí, 

ve kterém žijeme. Díky ochotě odborného personálu učiliště odjíž-

děli příborští včelaři obohaceni o cenné informace. I proto už nyní 

diskutujeme a plánujeme další možnosti vzdělávání a návštěv od-

borných včelařských center.

Stranou nezůstává ani práce s mládeží. Stejně tak jako ochota 

členů ZO ČSV Příbor, kteří připravují v letních měsících pro děti 

příměstského tábora návštěvy na svých včelnicích, vysvětlují jim 

význam včel v přírodě, předvádějí vlastní práci se včelstvy a před-

stavují včelařské náčiní, včelí vosk, propolis a úly.

Nejen pro každého s vážným zájmem o včelaření, nýbrž i pro zájem-

ce o přírodu a dění v příborské organizaci včelařů jsou k dispozici in-

formace a kontakty na webové adrese www.vcelari-pribor.webnode.cz.

V NASAVRKÁCH SE VČELAŘI UČILI A INSPIROVALI
Tomáš Sobotka, jednatel ZO ČSV Příbor

Příborští včelaři si ve včelnici v Libáni prohlédli, jak to dělají jejich kolegové. 

Foto: ZO ČSV Příbor
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Řekne-li se kinematograf bratří Čadíků - vybaví se nám léto 

s českými fi lmy. V posledních letech Čadíci Příbor nevynechali ani 

jednou. Vloni se dokonce vybrala na dané trase právě v Příboře 

rekordní částka 21.138 Kč. Jak to dopadlo letos?

První fi lm „Signál“ kinematograf promítl na náměstí 8. srpna. 

Následovaly „Probudím 

se včera“, „Perfect Days“ 

a nakonec v neděli 11. 8. 

„Okresní přebor - Posled-

ní zápas Pepika Hnátka“. 

Do rodiště Sigmunda 

Freuda zavítala maringot-

ka s toutéž posádkou jako 

před dvěma léty. Potvrdil 

to i jeden z členů týmu 

Zbyněk Jirků: „Opravdu 

jsme tu byli i předloni, 

stejná posádka a musím 

říct, že jsme se tady těšili, 

chodily i letos davy lidí, 

je tady skvělá organizace, 

jen jeden den nám zkazilo 

počasí, ale nakonec jsme 

stejně promítali. Když to 

shrnu, vybralo se - zatím 

to vypadá na 19 a půl tisíce korun. Mohu říct, že i letos jde o nadprů-

měrnou částku.“

Maringotka projíždějící Příborem tak měla na svém kontě - i s část-

kou vybranou v Příboře - už přes 200 tisíc korun. A to po republice jez-

dily ještě další dvě. Provozovatel kinematografu Josef Čadík neskrýval 

uspokojení: „Letošní kinematograf byl obzvlášť vydařený, protože bylo 

sluníčko, máme skvělé české fi lmy, lidi chodí, čekám, jestli se stane zá-

zrak, za první měsíc jsme vybrali 450 tisíc Kč. Neskutečné!“ 

Nejvíce se za 22 let fungování kinematografu vybralo ¾ milionu 

korun.

„Mockrát děkuji a nerad bych to zakřikl, jen ať to pokračuje dál. 

I když je krize a lidi nemají peníze, je neuvěřitelné, co se děje. Respekti-

ve, vybíráme daleko více v místech, kde bychom očekávali, že lidé mají 

hlouběji do kapsy, Moc mě to těší. Dává mi to smysl pokračovat dál,“ 

spokojeně konstatoval Josef Čadík.

Vloni peníze putovaly na zakoupení plošiny pro postiženého 

chlapce. 

„Letos jsme se rozhodli, že budeme posílat peníze na Konto

BARIÉRY, s nimi už dlouho spolupracujeme, a také jsme se domluvili, 

že polovinu, budeme muset dát na digitalizování našich maringotek. Je 

to nutné, fi lmový pás nám končí,“ doplnil Josef Čadík.

A to už končilo počítání peněz, které se tentokrát odbývalo přímo 

před rodným domem Sigmunda Freuda - na jeho pohovce. A konečné 

číslo? 19.596 Kč.

Zpráva na www.televize-pribor.cz

Zapojte se do soutěže a přijďte si prohlédnout prostory piaristického kláštera v rámci soutěže Putování s nejkačkou, což je dobrodružně 

– poznávací hra, která soutěžící provede těmi nejzajímavějšími místy v Moravskoslezském kraji, jež vznikla nebo zkrásněla díky penězům 

z evropských fondů. Na každém z dvaceti vybraných míst spojených s dotací získají soutěžící hrací kartu daného projektu se speciálním kó-

dem a po registraci a vložení kódu na www.nejkacka.eu/putovani se stávají účastníky soutěže.

Jedním z vybraných dvaceti míst je příborský piaristický klášter, jehož rekonstrukce byla z evropských peněz podpořena hned dvakrát. 

Po celou dobu trvání soutěže, tj. od 1. 8. do 30. 9. 2013, budou mimořádně každý den včetně sobot a nedělí v době od 9:00 do 15:00 hod. pro 

soutěžící a návštěvníky některé z prostor kláštera zpřístupněny. Hrací kartu kláštera soutěžící obdrží buď v knihovně, nebo u pracovníků 

zabezpečujících prohlídku rekonstruovaných místností v přízemí.

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ V PŘÍBOŘE

PIARISTICKÝ KLÁŠTER V ZÁŘÍ OTEVŘEN TAKÉ O VÍKENDECH

Mgr. Irena Nedomová, Local TV Příbor

Ing. Iveta Busková, kancelář vedení města

Zbyněk Jirků počítá peníze na pohovce před 
rodným domkem S. Freuda. Papírové bankovky 
jsou už uschovány, aby je nerozfoukal větřík.

Foto: Pavel Nedoma
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Ve čtvrtek 11. července navštívilo šest klientů Sjednocené orga-
nizace nevidomých a slabozrakých v Novém Jičíně spolu se svými 
průvodci město Příbor.  „V rámci volnočasových aktivit pořádaných 
naší organizací pro osoby se zrakovým postižením a jsme chtěli 
v tomto roce připravit pro naše členy a klienty několik aktivit zamě-
řených na seznámení se s historií regionu. Občas totiž toho o mís-
tech, ve kterých se denně pohybujeme, moc nevíme a nevěnujeme 
jim pozornost a taková prohlídka s průvodcem, ulicemi města prostě 
otevírá oči a je zdrojem informací, které nám dosud nevědomky zů-
stávaly skryty“, uvedl Martin Hyvnar, pracovník SONS Nový Jičín. 

Nejinak tomu bylo i při prohlídce Příbora, kterým nás provedla 
kronikářka města Irena Nedomová. Procházku jsme začali návště-
vou nově zrekonstruovaných prostor piaristického kláštera a myslím 
si, že nikdo z účastníků dosud netušil, že se ve městě vůbec nacházejí 
takto krásné prostory. Připadali jsme si téměř jako na zámku. Za-
jímavá a podmětná byla i návštěva příborského muzea a v té době 
právě probíhající výstavy zaměřené na tradiční romská řemesla. 
Možnosti osahat si různé dřevěné, proutěné a jiné předměty denní 
potřeby využili s nadšením nejen nevidomí účastníci, ale i jejich vi-

dící doprovod. I další zde viděné expozice byly velmi zajímavé. 
Přes prostor bývalých piaristických zahrad jsme se přesunuli na 

náměstí S. Freuda, kde nás paní průvodkyně seznámila s historií 
jednotlivých domů, kašny, radnice i soch. Pro všechny byla velmi 
nečekaná a udivující zejména informace o počtu domů, ve kterých 
bylo v minulosti možné podávat pivo. Ale zajímavého toho zde bylo 
opravdu hodně. Po obědě jsme pokračovali návštěvou Hukvald.  

V tomto roce v rámci aktivity poznej své město již proběhla 
prohlídka Nového Jičína. Na  prosinec připravujeme návštěvu Fren-
štátu pod R. Akce jsou účastníky velmi dobře přijímány, a proto 
bychom byli rádi, aby procházky městy Lašské brány pokračovaly 
i v příštím roce. 

Velké díky za zdárný průběh akcí patří všem průvodcům, kte-
ří nás na akcích provázeli i pracovníkům muzeí i dalších institucí, 
které jsme navštívili a kde nám byl umožněn zvláštní přístup s ohle-
dem na potřeby zrakově postižených.  

Aktivity organizované v rámci sociálně aktivizačních služeb 
pro zrakově handicapované byly podpořeny z rozpočtu města 
Příbora.          Foto: Stanislava Slováková

V roce 1893 byl v restauraci Mexiko založen příborský Sokol. 
Letos od tohoto data uplynulo 120 let, a tak se členové této tělový-
chovné jednoty rozhodli narozeniny Sokola důstojným způsobem 
v  rámci svých možností oslavit. Slavili 10. srpna v zahradě soko-
lovny. V úvodu odpoledne vystoupili s ukázkou výcviku psů kyno-
logové, proběhl workshop s bubnováním, svou fyzičku a mrštnost 
prokázali členové oddílu parkuru, na své si přišly i děti - měly k dis-
pozici skákací hrad a prolézačky. Na malé výstavce byly k vidění 
dokumenty a fotografi e z historie příborské organizace.         

K tanci a poslechu hrála skupina Largo.

Podával se vynikající guláš, pečené párky, ale také vegetariánský 
boršč s celozrnným chlebem. 

Počasí nakonec oslavencům vyšlo - bylo sice pod mrakem, ale 
nepršelo. Zahradou prošlo na 350 lidí. 

Celkem má TJ Sokol 110 členů v sedmi oddílech. Kromě toho, 
že pravidelně trénuje, chystá na příští rok na září pro nás všechny 
milující pohyb takzvaný Sokolšlap. Máme se tedy na co těšit!

Sokolům přejeme hodně dětí i dospělých v kroužcích 
a mnoho elánu v práci s dětmi.

Foto: Stanislava Slováková

ZRAKOVĚ POSTIŽENÍ POZNÁVALI KRÁSY LAŠSKÉ BRÁNY, VČETNĚ PŘÍBORA

OSLAVY 120 LET ZALOŽENÍ TJ SOKOL V PŘÍBOŘE

Martin Hyvnar, SONS Nový Jičín

Mgr. Irena Nedomová, Local TV Příbor

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA LÉTEM V PŘÍBOŘE
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HUDBA PŘED RODNÝM DOMEM SIGMUNDA FREUDA
Mnozí z Vás si již několikrát přišli poslechnout každou první sobotu 
v měsíci pouliční hudební vystoupení skvělých mladých hudebníků. 
Opět máte tuto příležitost, a to v  sobotu 7. 9. 2013 od 10:00
do 11:30 hodin před rodným domem Sigmunda Freuda, v případě 
deštivého počasí pak na náměstí pod podloubím u radnice. 

TRADIČNÍ PŘÍBORSKÁ POUŤ
Tentýž den v sobotu 7. 9. 2013 se uskuteční v amfi teátru městského 
parku v  Příboře od 19:00 hodin X. PŘÍBORSKÉ ROCKOVÁNÍ 
Petra Frýdeckého. Vystoupí skupiny VAR, Jiří Schelinger revival  
a hlavním hostem tohoto festivalu bude skupina KERN. Vstupné 
je 100 Kč.
Vpředvečer pouti ve 21:00 hodin se obloha u sportovní haly 
ve  Štramberské ulici rozzáří ohňostrojem, který osvítí celé 
prostranství s  kolotoči. Ohňostroj už tradičně připravují 
provozovatelé kolotočů. Kolotoče budou stejně jako jiná léta 
umístěny mezi halou a vlakovým nádražím.
Následující den v neděli 8. 9. 2013 bude již od rána probíhat 
tradiční příborská POUŤ se mšemi ve farním kostele v 8.00, 
v 9.30 a v 11.00 hod. Příjemným zpestřením od 10:30 hodin bude 
POUŤOVÝ VZPOMÍNKOVÝ KONCERT DECHOVÉHO 
ORCHESTRU „TATROVÁK“ založený Bedřichem Pukovcem. 
Diriguje Zdeněk Pukovec a programem provází Pavel Handl. 
Uskuteční se v areálu městského parku.
Chovatelé nás potěší už tradiční výstavou drobného zvířectva. 
Chovatelské středisko za sokolovnou bude otevřeno po oba pouťové 
dny 7. a 8. 9. vždy od 8 do17 hod. V neděli se bude podávat guláš. 
Pouťový den vyvrcholí hudebním vystoupením skupiny MŇÁGA 
A ŽĎORP. Koncert se uskuteční v  neděli 8. 9. 2013 od 16:00 
hodin v amfi teátru městského parku v Příboře. Vstup na koncert 
je ZDARMA.
Po celou neděli od 9:00 do 17:00 hodin bude otevřeno Muzeum 
a pamětní síň S. Freuda. Bude zde k  vidění výstava Mariánské 
památky z depozitáře příborského muzea.
V tento den bude taky možné zhlédnout výstavu Tradiční řemesla 
Romů. Platí zlevněné vstupné 15 Kč.

KRMÁŠE
Hostinec U Čechů Vás v pondělí 9. 9. 2013 již od 10:00 hodin zve 
na KRMÁŠ s gulášem a od 17:00 hodin na posezení u harmoniky.
KRMÁŠ s  gulášem připravuje na 9. 9. i občanské sdružení  
Klokočov. První porce se na hřišti v Klokočově vydá ve 12 hodin. 
Organizátoři slibují sportovní klání - minifotbálek, přetahování 
lanem, ale také hudbu hrající k poslechu i tanci.  

EHD
Následující víkend od pátku 13. 9. 2013 do soboty 14. 9. 2013 
bude město Příbor opět žít kulturou! V  rámci Dnů evropského 
kulturního dědictví v  Příboře je připraven bohatý kulturní 
program.
V  pátek si přijďte poslechnout krásné šansony a písně v  podání 
francouzské zpěvačky Céline Bossu. Vystoupí společně 
s  doprovodnou kapelou Hluční sousedé, a to v refektáři 
piaristického kláštera od 19:00 hodin. Cena vstupného je 
70  Kč, předprodej vstupenek  bude zahájen v  pondělí 2. 9. 2013 
v informačním centru v Příboře.
V  sobotu 14. 9. 2013  se můžete těšit například na divadelní 
představení DON QUIJOTE DE LA ANCHA nebo na malý 
loutkový muzikál pro všechny děti od 3 do 103 let O ZAMILOVANÉ 
JEŽIBABĚ. Zajímavý bude i další doprovodný program jako 
divadelní dílna, do které se mohou zapojit jak děti, tak dospělí, 
pouliční hudební vystoupení, postavy na chůdách, živé sochy a jiné.
Muzeum Příbor si připravilo program a zajímavé výstavy, otevřeno 
bude od 8:00 do 18:00 hodin. Třetí příborské muzejní ráno 
– s  tématem Ze života starých Slovanů od 8:00 do 9:00 hodin 
nabídne např. vystoupení historické skupiny Velesův lid. 
V  Příboře budou stejně jako každý rok během EHD bezplatně 
zpřístupněny místní kulturně-historické památky. 
Program ke Dnům  evropského kulturního dědictví je uveden 
na  titulní straně tohoto Měsíčníku, rovněž bude volně k  dostání 
od pondělí 2. 9. v MIC Příbor.

BUBENICKÁ PÁRTY
V sobotu 21. 9. 2013 BAV klubu Příbor od 14:00 do 22:00 hodin 

připravil velmi zajímavý program pro celou rodinu. V  rámci 

VI. BUBENICKÉ PÁRTY proběhne v areálu BAV klubu tradiční 

setkání bubeníků s etnickými bubny a jinými perkusními nástroji, 

hraní na bonga, djembé, tamburíny, tibetské mísy apod., workshopy 

bubnování a orientálních tanců. V rámci této akce vystoupí TOMÁŠ 

KOČKO & ORCHESTR - moravskoslezský muzikant a skladatel, 

jehož tvorba world music je inspirovaná moravskou tradiční 

hudbou. Jeho poslední album „Cestou na jih“ získalo ocenění 

ANDĚL 2012.  Podrobný program akce spolu s cenou vstupného 

naleznete na samostatném letáku a na www.bavklubpribor.cz.

Na všechny akce jste srdečně zváni!

KULTURNÍ OKÉNKO ANEB NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT V ZÁŘÍ
Elen Jeřábková, odbor rozvoje města Příbora

POZVÁNÍ NA KULTURU

TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR 
 

world music inspirovaná moravskou tradiční hudbou, 
 několik úspěšných nominací na cenu Anděla. CD „POPLÓR“ získalo  

ocenění Anděl 2006, poslední album "Cestou na jih" ocenění Anděl 2012. 
 

             

vystoupí v rámci programu 

VI. BUBENICKÉ  PÁRTY 
   v sobotu   21.9.2013   od 14 - 22 hod. 

 

Sdružení Kloko ovjan  zve všechny 
na pravý, nefalšovaný 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

který se bude konat 9. 9. 2013 na h išti v Kloko ov .  
Samoz ejmostí je kotlíkový gulášek.  

První porce od 12:00 h, epované ppive ko a jiné alko i nealko nápoje. 
V nep íznivém po así budou k dispozici stany se 4-zónovou klimatizací. 

Individuální zápolení mladých v minifotbálku  
a již tak žádané p etahování lanem. 

 

Hudba k tanci a poslechu zajišt na. 
   

Vstupné necháme tradi n  na vašem rozhodnutí.  
Na slune ný den prožitý v klidu i vesele se t ší Kloko ov. 

 

WWW.KLOKOCOV.COM  
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TTRRAADDIIČČNNÍÍ  PPOOUUŤŤOOVVÝÝ  
VVÍÍKKEENNDD  VV  PPŘŘÍÍBBOOŘŘEE  

SSOOBBOOTTAA  77..  ZZÁÁŘŘÍÍ  22001133    
  

88::0000  ––  1177::0000  hhoodd..    
VVÝÝSSTTAAVVAA  DDRROOBBNNÉÉHHOO  ZZVVÍÍŘŘEECCTTVVAA  

VVýýssttaavvaa  pprroobbííhhaajjííccíí  ppoo  oobbaa  vvííkkeennddoovvéé  ddnnyy..    
SSttřřeeddiisskkoo  cchhoovvaatteellůů  zzaa  ssookkoolloovvnnoouu..    

  

1100::0000  ––  1111::3300  hhoodd..    
PPOOUULLIIČČNNÍÍ  HHUUDDEEBBNNÍÍ  VVYYSSTTOOUUPPEENNÍÍ  

PPŘŘEEDD  RROODDNNÝÝMM  DDOOMMEEMM  SS..  FFRREEUUDDAA  
  

oodd  1199::0000  hhoodd..    
XX..  PPŘŘÍÍBBOORRSSKKÉÉ  RROOCCKKOOVVÁÁNNÍÍ  

  VVssttuuppnnéé::  110000,,--  KKčč..  MMěěssttsskkýý  ppaarrkk  PPřřííbboorr..  
  

NNEEDDĚĚLLEE  88..  ZZÁÁŘŘÍÍ  22001133      
TTRRAADDIIČČNNÍÍ  PPŘŘÍÍBBOORRSSKKÁÁ  PPOOUUŤŤ  
Mše v kostele Narození Panny Marie v 8:00, 9:30 a 11:00 hod. 
  

99::0000  ––  1177::0000  hhoodd..      
„„MMAARRIIÁÁNNSSKKÉÉ  PPAAMMÁÁTTKKYY  ZZ  DDEEPPOOZZIITTÁÁŘŘEE    
PPŘŘÍÍBBOORRSSKKÉÉHHOO  MMUUZZEEAA““  
VVýýssttaavvaa  kkoonnaannáá  uu  ppřříílleežžiittoossttii  ppřřííbboorrsskkéé  ppoouuttii..  
ZZlleevvnněěnnéé  vvssttuuppnnéé::  1155,,--  KKčč..    
MMuuzzeeuumm  aa  ppaamměěttnníí  ssííňň  SS..  FFrreeuuddaa  vv  PPřřííbboořřee..  
  

1100::3300  ––  1111::3300  hhoodd..      
PPOOUUŤŤOOVVÝÝ  VVZZPPOOMMÍÍNNKKOOVVÝÝ  KKOONNCCEERRTT  DDEECCHHOOVVÉÉHHOO  
OORRCCHHEESSTTRRUU„„TTAATTRROOVVÁÁKK““  
OOrrcchheessttrr  zzaalloožžeennýý  BBeeddřřiicchheemm  PPuukkoovvcceemm..  
VVssttuuppnnéé  ddoobbrroovvoollnnéé..  MMěěssttsskkýý  ppaarrkk  PPřřííbboorr..  
  

1166::0000  ––  1177::0000  hhoodd..    
KKOONNCCEERRTT  HHUUDDEEBBNNÍÍ  SSKKUUPPIINNYY  
  
  
  

VVSSTTUUPP  ZZDDAARRMMAA!!!!!!    MMěěssttsskkýý  ppaarrkk  PPřřííbboorr..    

 Český svaz chovatelů  
základní organizace Příbor  

 

Vás srdečně zve na 
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

v sobotu 7. a v neděli 8. září 2013 
v chovatelském středisku 

 v Příboře „za sokolovnou“  
 

 otevřeno 
 sobota a neděle 

   od 8.00 do 17.00 hodin 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 

Vstupné: dospělí         20 Kč  
                děti do 15 let  5 Kč        
                                                      Srdečně zvou pořadatelé. 
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KULTURNÍ PROGRAM  ZÁŘÍ
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Nabízíme Vám možnost pronájmu nov  zrekonstruovaných prostor v p ekrásném 
a historickém piaristickém klášte e v P íbo e v Lidické ulici, . p. 50. 

 
 
1. Refektá  
Tato místnost s kapacitou 80 míst je vhodná 
pro po ádání spole enských a kulturních akcí, 
p edevším svatebních ob ad  a koncert . 
Konají se zde také divadelní p edstavení 
a slavnostní sch ze.  
K dispozici je koncertní k ídlo. 

2. Malá zasedací místnost  
Místnost s kapacitou 30 míst je 
vhodná ke spole enským setkáním, 
mohou se zde po ádat p ednášky 
a seminá e. Salónek se díky své 
atmosfé e dá využít i pro 
komorn jší události, nap íklad 
pro tení poezie. 
 

M stský ú ad P íbor, Nám stí Sigmunda Freuda 19, 
742 58 P íbor 

 
 
 

 
 

3. Velká zasedací místnost 
Kapacita zasedacího sálu je 40 míst. 
Místnost je vhodná p edevším pro 
vzd lávací a  prezenta ní innosti, ke 
konání konferencí, seminá , p ednášek, 

školení a rekvalifika ních kurz . K dispozici je také 
audiovizuální technika, projektové plátno a  diskuzní 
jednotky. 
 
 
 
 

 

email:klaster@pribor-mesto.cz, telefon: 605 227 756, 
www.pribor.eu 

O T A Z N Í K Y  V O J E N S K É  H I S T O R I E  

M li jsme se v roce 1938 
bránit? 

eskoslovensko stálo v zá í 1938 p ed t žkou volbou. 
Pod ídit se mnichovskému diktátu anebo bojovat proti 
N mecku zcela osamocen ? Jak by asi probíhal tento 
boj a m lo eskoslovensko v bec n jakou šanci? 

P E D N Á Š Í  M A R T I N  J A Š E K  

P E D N Á Š Í  
B C .  M A R T I N  

J A Š E K  
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st edisko volného asu, s. r. o. 
Masarykova 489, 742 58  P íbor 

Tel.: 556  723 778   Mobil.:739 080 862 
E-mail : info@bavklubpribor.cz

web: www.bavklubpribor.cz

Kroužky a innost 
pro školní rok 

2013 - 2014
Vážení rodi e, 

jist  Vám záleží na Vašich d tech, 
pora te jim proto p i výb ru vhodné 
zábavy pro volný as. Investujte do 

koní k  svých d tí, snížíte nebezpe í  
pozd jších problém  s kou ením, 

alkoholem, drogami, 
se sektami a kriminalitou. 

INFORMACE
Kroužky BAV klubu, není-li uvedeno jinak, 

probíhají od íjna, do konce kv tna. Zápisné 
do jednotlivých kroužk  možno uhradit ve dvou 

splátkách. P i ukon ení innosti z vážných 
d vod  je nutno dít  odhlásit rodi em, jinak se 
zápisné, kurzovné nevrací. P ihláška platí na 
dobu neur itou, min. na šk.r. a odevzdejte ji 

osobn  nebo odešlete na naši adresu do

20.9.2013 
Na 1. sch zku kroužk  budete ústn  nebo 
písemn  pozváni. Zápisné možno uhradit 

hotov  na 1. sch zce nebo složenkou. 
Rodiny, které pobírají sociální dávky, mohou 
požádat Odbor sociálních v cí p i M Ú/OÚ  

o p ísp vek na zájmovou innost dít te. 

Dále BAV klub nabízí:
r zné kulturní akce, víkendové pobyty, 

jednodenní i vícedenní akce, turistické, lyža ské 
i kulturn  poznávací zájezdy, prázdninové 

pobyty a tábory (letní, zimní) 
 pro d ti, mládež, rodiny. 

Junior bar (kapacita cca 40 os.) lze využít 
 pro setkání t ídních pracovních kolektiv , 

stužkovací a maturitní ve írky, srazy 
absolvent , oslavy narozenin, atd. 

K dispozici je ohništ  a venkovní posezení. 

PROSTORY pro innost
- klubovny a zahrada na ul. Masarykova 

- tane ní sál se zrcadlovou st nou na 
ul. Dukelská (bývalá šk. jídelna) 

Naše nabídka vždy reaguje na poptávku,
proto rádi uvítáme Vaše další podn ty.

RODINNÝ KLUB-KULI KY
Pro d ti od 3 let s doprovodem a aktivním zapojením 

rodi , prarodi  apod. Bude p ipravován pestrý 
program pro d ti a rodi e- íkadla, tane ky, zpívání, 

malování, tvo ení, modelování, sportování,hry, 
zábava. innost bude probíhat ve vnit ních 

prostorách BAV klubu, za p íznivého po así i ve 
venkovním areálu.                 Cena za akcí 30,-K /os 

PEL-MEL klub proti nud
Pro inorodé chlapce i dívky cca 8 - 12 let. 

Velmi pestrá klubová innost, zábavná, sportovní 
i tv r í. Hry, sout že, turnaje, nap . stolní tenis, 

petanque, kroket, táborové hry (lanová lávka atd.), 
zábavné a spole enské hry v klubovn  i venku. 
Tvo ení z r zných materiál , vycházky do okolí, 

výlety, posezení u ohn , stanování, víkendové akce. 
Za každého po así s nudou ádn  zato íme! 

Zápisné: 1100,- K / íjen-kv ten v . 

KURZ TANCE A SPOLE ENSKÉHO CHOVÁNÍ
Pro mládež od 15 let. Po et Lekcí:10 x 3h, 
Vždy v pátek, zahájení 20.9.2013 v 16:30h 

v Zrcadlovém sále BAV klubu na ul. Dukelská. 
P lkolona, Kolona - 30.11.2013 KD P íbor. 

Kurzovné :1450,- K /os. 

KURZ TANCE PRO DOSP LÉ PÁRY
Vždy v pátek od 19:00 hod.zahájení podmín no 

p ihlášením min. 10 pár . 

ORIENTÁLNÍ  B IŠNÍ  TANCE
Vhodné i pro vyšší v k. kategorie, velmi prosp šné 

pro zdraví ženy.Zrcadlový sál na ul.Dukelská. 
Kurzovné: 1000 ,- K /os. – 15lekcí/2hod. 
nebo jednotlivé lekce:80,- K /os. /2hod. 

LATINSKO AMERICKÉ TANCE
Pro chlapce a dívky od první t ídy ZŠ. 

Základní pohybové návyky, zákl. kroky a variace 
latinsko-amerických tanc . P i výuce spolupracují i 

starší tane níci z TK Lenka. Tréninky 1x týdn
Zápisné : 1100,- K íjen-kv ten v . 

TANE NÍ KLUB LENKA - Spole enské, standardní 
a hlavn  latinsko-americké tance, formace. lenové 

klubu vystupují na kult. a spol. akcích, plesech, 
p ehlídkách, sout žích. P íprava pár  na tane ní 

sout že.Jen pro páry,tréninky  vždy  2 hod. 
Tréninky 1x týdn : 1.100,-K íjen-kv ten v . 

TANE NÍ KROUŽEK – AEROBIC
Pro chlapce a dívky od 5 let, u mladších nutná 

p ítomnost rodi e. Zdravý pohyb dle moderní hudby, 
zábavnou formou zlepšování kondice, cít ní rytmu. 

Zápisné: 1100,-K / íjen-kv ten v . 

TANE NÍ KROUŽEK – mladší žáci
Pro chlapce a dívky od první t ídy ZŠ, pohybová a 

tane ní pr prava podle moderní hudby, nácvik 
skladeb na vystoupení p i r zných akcích. 

Zápisné: 1100,- K / íjen-kv ten v . 

TANE NÍ KROUŽEK – starší žáci
Pro chlapce a dívky cca od 11 let. P íprava, nácvik, 
choreografie skladeb, nácvik tanc  r zných žánr . 

Ve ejná vystoupení na p ehlídkách, plesech, 
karnevalech, diskotékách.                                  

                Zápisné: 1100,- K / íjen-kv ten v . 

CVI ENÍ PRO BOUBELKY - pro ženy a st. dívky
- pro d ti

Kdo má n jaké to kilo navíc, nerad chodí cvi it mezi 
štíhlé. Spolu se budeme cítit lépe, pohyb a trochu 

legrace nám prosp je. Plánujeme i jiné doprovodné 
akce pro zdraví a t eba asem ubude i n jaké to kilo.
    Zápisné: 1100,- K / íjen-kv ten v . 

BOJOVÁ UM NÍ - AIKIDO
Základní výcvik pro chlapce a dívky od 8 let i pro 

mládež. Škola vyšší sebeobrany na principech jap. 
bojových um ní, vede k soust ed ní, sebekázni, 

ovládání agresivity. Zápisné:1100,- K / íjen-kv ten 

HRA NA ETNICKÉ BUBNY – DJEMBE
Pro d ti a mládež – za áte níky i pokro ilé
V dob innosti kroužku bubny zap j ujeme. 

Zápisné: 1200,- K / íjen-kv ten v . 

KURZ-HRA NA BUBNY-DJEMBE
pro za áte níky i pokro ilé 

Ceny pro dosp lé: 
Kurzovné : 1000,-K /os.–10 lekcí/2 vyu .hod. 

nebo jednotlivé lekce 120,-K /os. 
V dob innosti kurzu bubny zap j ujeme. 

KURZ - HRA NA BUBNY-DJEMBE - rodi e+d ti
Pro rodi e a p edškolní d ti cca od 5 let.
V dob innosti kurzu bubny zap j ujeme. 

Kurzovné: 200,-K /os. – 4 lekcí/1hod.

KYTARA
Pro d ti a mládež od 8 let, kte í se cht jí nau it 

oblíbené písni ky na výlety, k táboráku, zazpívat si 
s kamarády. Akordy a písni ky hrajeme bez not. 

P íprava i pro hru v kapele. 
Zápisné:1100,- K / íjen-kv ten v . 

ROCKOVÉ KAPELY
Pro d ti a mládež, kte í už zvládli za átky a jsou 

schopni se zapojit do spole né hry. 
PRO KAPELY JE K DISPOZICI BICÍ SOUPRAVA, 

HUDEBNÍ APARUTURA, EL. KYTARY,  MIKROFONY, 
KLÁVESY. HUDEBNÍ ZKUŠEBNU MOŽNO VYUŽÍVAT I 

PRO JINÉ HUDEBNÍ ŽÁNRY. 
Zápisné:1100,- K / íjen-kv ten v . 

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA:
BICÍ,BASKYTARA (el.),SOLOVÁ KYTARA (el.) 

Kurzovné: 1000,-K /os. - 10lekcí/2hod.vyu . 

ŠIKULOVÉ:
Výtvarná a všestranná tvo ivá innost, keramika, 

modelování, zhotovení drak , suvenýr ,her,ozdob, 
malování, práce s p írodními materiály. 

Zápisné: 1100,- K / íjen-kv ten v . 

DIVADELNÍ KROUŽEK
Pro všechny v kové kategorie. Divadelní soubor má 
za sebou první úsp chy p i ve ejných vystoupeních i 

na divadelních p ehlídkách. Zahrajte si s námi 
divadlo, pohádku nebo veselé scénky. 

Zápisné: 1100,- K / íjen-kv ten v . 

RADIOMODELÁ  – RC MODELY AUT
Pro chlapce od 8 let. Sestavování model , údržba, 
praktické i simula ní jízdy, sout že. Pracuje se  se 

stavebnicemi a modely aut  BAV klubu. 
Zápisné: 1100,- K / íjen-kv ten v . 

KLUB LYŽOVÁNÍ
Pro všechny v kové kategorie. Lyža ská škola pro 
za áte níky i pokro ilé. Vícedenní pobyt v dob

jarních prázdnin. Ceny dle místa výcviku. Po ádáme 
lyža ské zájezdy.             Termín: prosinec – b ezen 

DIVADELNÍ - KULTURNÍ KLUB
Zájezdy do divadel a na kulturní akce. 

len m sd lujeme informace. Divadelní zájezdy 
jsou kalkulovány jednotliv . 

BAV TÝM
Pro mládež od 13 let. Snažíme se, aby BAV klubáci 
byli spolutv rci klubu i jeho programu. Uvítáme další 
aktivní mladé lidi, kte í rádi d lají n co zábavného 
pro sebe i druhé a cht jí se podílet na chodu BAV 

klubu, p i organizování akcí a rozší it tak tv r í 
veselou partu mladých.             Neplatí se zápisné.

KLUB MLADÝCH
Zábavné akce, sporty, r zná klubová innost. 

Akce jsou kalkulovány jednotliv . 
Neplatí se zápisné. 

STOLNÍ TENIS
Pro všechny v kové kategorie. innost 
bude probíhat v sále na ul.Dukelská na  

nových stolech. Tréninky, turnaje, sout že.     
Zápisné: 1100,- K / íjen-kv ten v . 

Letní tábor 
Zimní tábor 
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LUNA PŘÍBOR, SVČ 
pořádá  

19.–22. září 2013 
poznávací zájezd 

 
 
 

      
Bodensee jezero, Kostnice, Bregenz, Zell am See, 

Kitzbühel, Vaduz, Innsbruck, Kufstein, aj. 
 

s průvodkyní Zorkou Kudělkovou 
 

Cena: pokoj dvoulůžkový 4000 Kč, 
trojlůžkový 3800 Kč, děti do 15 let 3500 Kč. 

 

V ceně ubytování, polopenze, doprava. 
 

Informace a přihlášky získáte v Luně Příbor, svč,  
Telefon: 556 725 029, mobil: 732 902 256,  

e-mail: nenutilova@lunapribor.cz, www.lunapribor.cz 

REKLAMA

♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦

♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦

RADMILA MAZUROVÁ 
Správa a údržba nemovitostí 
Šmeralova 420 
74258  P íbor 
Mobil: +420 603 321 827, 724 476 623 
e-mail:mazurovar@seznam.cz 

Prosím, otočte, zejména máte-li malé hravé děti...
Uveřejněná reklama v tomto formátu je na přání inzerenta.
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NÁBYTEK – INTERIÉRY 
776 128 317, 774 128 317 

Vyrábíme a montujeme 
kuchyn , koupelnový nábytek, 
vestav né sk ín , kancelá ský  

a d tský nábytek.  
Prodáváme nábytková  

fóliovaná dví ka, pokládáme  
plovoucí podlahy. 

Smontujeme vám i jinde 
zakoupený nábytek.  

Pište, volejte, p ijedeme k vám. 
P i p edložení tohoto inzerátu 

sleva 10%
.

www.PLOTY-PLETIVO.cz
Prodej, doprava materiálu, montáže. Pletivové ploty, kované, 

pr myslové, lesnická a chovatelská pletiva. 

www.VRATA-OSTRAVA.cz
Výklopná od 9.999 K . Dále dvouk ídlá, sek ní. Manuální 

nebo s pohonem. Typizovaná i na míru. Dodáváme také 
vstupní dve e do ú elových prostor. Zajistíme montáže. 

www.THUJA.cz
Thuje na živý plot od 10 K /kus.  Množstevní slevy. Sazenice 

i vyšší stromky. 
Stínicí tkanina: 35 – 90% zastín ní. R zné výšky. 

Mul ovací tkanina. Doprava po celé R. 

www.KREPELKAJAPONSKA.cz
Chovejte K EPELKY: Prodáváme líhn , klece, krmivo, 

napáje ky, krmítka a další dopl ky po chov dr beže. 

www.STRECHY-OSTRAVA.eu
Kompletní realizace st ech – st echy na klí , opravy. 

Pokrýva ství – pokládky krytin, zateplení st ech. 
Klempí ství – okapy, svody, oplechování íms a komín . 

Tesa ství – st ešní konstrukce, krovy, p íst ešky, st ešní okna. 
=========================================== 

Vít zslav Kanclí , Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová B lá, 
tel.: 722 550 000 – Otevírací doba: Po-Pá 8:00 – 15:00 
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NOVÁ SBĚRNA
DRUHOTNÝCH SUROVIN

A AUTOVRAKOVIŠTĚ

ul. Nádražní, Kopřivnice, tel.: 734 620 653, www.metalfaktor.cz

Přistavení kontejneru ZDARMA.
Provozovna vybavena digitální autováhou.

K dispozici odtahový vůz.

Vykupujeme železo, barevné kovy
ZA NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ CENY !!!

Vykupujeme také elektromotory a autobaterie!

OTEVŘENO  OD 1. 8. 2013

Po–Pá: 8:00–16:00

METALFAKTOR

Bronz
Nerez
Železo

až 80 Kč
až 22 Kč
až 5,50 Kč

Měď
Hliník
Mosaz

až 120 Kč
až 30 Kč
až 76 Kč
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