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PŘÍBRAMSKO | Z regionu
Obrovský úspěch v soutěži! Kateřina Kuncová, žákyně
integrované školy, získala druhé místo za tvořivost
Ze školních lavic

OCENĚNÍ předávala ministryně školství Kateřina Valachová (uprostřed). Snímky: archiv školy

škole mnoho), či výtvarném
směru obohacuje.
V soutěži byla obrovská
konkurence z celého světa.
Účastnili se žáci ze škol z

celé republiky, ale i z Anglie,
Arménie, Austrálie, Belgie,
Brazílie, Chorvatska, Irska,
Itálie, Lucemburska, Německa, Nového Zélandu,

Saudské Arábie, Slovenska,
Ukrajiny, USA, Švýcarska a
dalších zemí. Oceněné práce
jsou vystaveny v budově
muzea od 16. 6. 2016. Vý-

Nalžovický zámek slaví další úspěchy
aneb stěhování za novými zítřky
Úspěchy
Pro mnohé z nás je pozitivní začátek „něčeho“ nového
sice náročný, ale i osvobozující a provázen novou
energií. Znamená to těšit se
na nové okamžiky, emoce a
události.
Klientům Nalžovického
zámku se podařilo ujít další
kus cesty za lepším, důstojnějším a kvalitnějším životem. Další čtyři klienti
Nalžovického zámku opustili nyní v květnu po letech
ústavní formu bydlení na
zámku. V Příbrami tak přibyl nový cvičný byt pro
další obyvatele. Cesta, která
dovedla naše klienty až do
cvičného bytu, nebyla jed-

noduchá a vyžadovala
dlouhé měsíce příprav na
tento důležitý krok. Bylo
nutné, aby se klienti
nejdříve naučili základním
věcem a návykům, samostatnosti, povinnostem či
dovednostem, které na
zámku, kde dříve žili, nepotřebovali.
Cvičný byt je takovou
přestupnou stanicí mezi
ústavním bydlením na
zámku a chráněným bydlením. Zde se klienti začnou
učit přivykat novému prostředí nejen v bytě, ale
hlavně v prostředí Příbrami
a místní komunitě. Je nutné
se naučit poznávat ulice,
nová místa, obchody. Začnou se učit jezdit místní
MHD, dojít si nakoupit či

jen tak na procházku.
V současné době začínají
klienti docházet do příbramské sociálně terapeutické dílny v Dlouhé ulici a
navážou tak na jim již známé aktivity dílny v Nalžovicích. Například dílna vaření,
která zde každý pátek probíhá, je důležitou součástí
přípravy na samostatnější
život. Jak se našim klientům
vede a jak se s touto velkou
životní událostí vypořádali,
vám prozradíme zanedlouho, až se zabydlí a nasbírají
zážitky z nové životní etapy.
Jsme nesmírně vděční
všem, kteří se podíleli na
tomto dalším úžasném
úspěchu. Je to výsledek
dlouholeté práce jak obyvatel Nalžovického zámku, tak

Vaše příspěvky
Rok co rok se se synem
těšíme, až Příbram navštíví
Národní cirkus Berousek a
my se zase budeme moci
pokochat uměním šikovných lidí. Když ten čas nastal, ihned jsme zakoupili
lístky na první, čtvrteční
představení. Celý den bylo
nádherné počasí a tak
představa podvečerního pobytu v cirkusovém stanu
těšila nás oba.
Představení začalo lehce
po půl šesté večer a protože
nebylo mnoho diváků, posadili jsme se do nejvyšších
pozic, aby nám nic neuniklo. Vystoupení bylo krásné,
tedy to, které jsme stačili

nemohlo. Představení bylo
rázem přerušeno se slovy, že
„to co se děje venku, není
možné“.
Děti se vystrašeně tiskly
ke svým rodičům, kteří však
také vypadali, že by potřebovali psychickou podporu.
Nikdy by mě nenapadlo, že
budu mít krůček od toho, že
se o mě bude pokoušet panika z nadměrného hluku.
Když už nebylo kam odklánět vodu z louky, zaměstnanci cirkusu ji nechali volně vtékat do stanu a sami
se běželi postarat o vystrašená zvířata. Potoky tekly
po zemi i ze střechy. Použít
telefon a zavolat blízkým –
nemožné, nebylo slyšet
vlastního slova. Každému
jistě projížděla jen jedna
myšlenka hlavou, ať už jsme

stava potrvá do poloviny
září. Možná by výstava
mohla být vaším cílem o
prázdninách, jako zpestřením výletu. Podrobnosti lze

najít na webových stránkách muzea.

Naděžda Odrášková, učitelka odborných předmětů
ISŠ HPOS Příbram

Napište nám

všech zaměstnanců, kteří se
s péčí, podporou, láskou a
trpělivostí klientům věnují.
Velké díky patří Středočeskému kraji – našemu zřizovateli – za podporu v našich
aktivitách, všem sponzorům
a příznivcům či dobrovolníkům za pomoc a finanční
dary. Náš vzkaz všem, co
měli co do činění s přípravami a stěhováním do nového cvičného bytu zní:
„Jste úžasní! Děkujeme!“
Naše aktivity můžete sledovat na „modré“ sociální
síti pod názvem Nalžovický
zámek.
Sylvia Pípalová, Nalžovický
zámek, poskytovatel sociálních služeb

Když se stan změní v celu...
zhlédnout. Po zhruba půl
hodině nám začalo nepříjemně táhnout z podstanových plachet na záda.
O několik minut později
jsme i přes poměrně hlasitou hudbu, která doprovázela představení, zaslechli
kapky deště bubnující do
střechy stanu. No a co se
dělo pak, bylo jen těžko
uvěřitelné. Příjemné bubnování se změnilo v naprosto ohlušující zvuk, který
se nedal z ušních bubínků
vyhnat ani zacpáním uší.
Všichni ve stanu, včetně
účinkujících, začali být neskrývaně nervozní. Někteří
odvážlivci dokonce vyšli v
průběhu představení ven a
přinášeli v hrstech na
ukázku kroupy. Ve stanu se
nedalo vydržet a ven se také

KATEŘINA KUNCOVÁ, budoucí aranžérka, přebírá věcnou cenu.

pryč.
V okamžiku, kdy jen trochu přestala ta spoušť, valili
jsme se stejně jak ta velká
voda s dětmi v náručích do
zatopené louky. Někteří bosí. Já, s propadlým očkováním proti tetanu, raději zůstala obutá. Hlavně už být
pryč...
Cestování vozem s vytékající vodou z bot a po zatopených vozovkách bylo už
jen slabým odvarem. Z celého dramatu jsme se doma
v teple ještě chvíli vzpamatovávali, ale kromě bolesti v
krku, nám po představení
žádná traumata nezůstala a
Berouska navštívíme jistě
znovu.
Dáša Čerňanská,
Buková u Příbramě

Máte ve své sbírce
snímky z Příbramska?
Ať už z dávné historie
nebo třeba z let
minulých, či
současnosti? Zašlete
je do redakce.
Posílejte fotky svých
ratolestí nebo
zvířecích mazlíčků.
Zachyťte je při jejich
radovánkách a ukažte,
jak se umí smát právě
vaše dítě, nebo jak
umí dovádět právě
vaše zvířátko.
Slyšeli jste zajímavý
vtip, který vás pobavil
a zaručeně pobaví i
další čtenáře Příbramského deníku? Neváhejte a zašlete ho
na adresu: reporter.pribramsky@denik.cz
Koná se v místě vašeho bydliště či chaty nějaká zajímavá
akce? Pořiďte pár snímků, napište několik vět a pošlete do
redakce na adresu: reporter.pribramsky@denik.cz

Inspektor prodeje
pro Středočeský kraj
Jaké máme požadavky na vhodné kandidáty?
● SŠ vzdělání
● Velmi dobré komunikační schopnosti
● Obchodní a prodejní zručnost
● Znalost regionu
● ŘP sk. B a vlastní automobil podmínkou
● Znalost práce na PC (MS Oice)
● Profesionální vystupování a jednání
● Trestní bezúhonnost
Co bude Vaší pracovní náplní?
● V přiděleném regionu kontrola zásobenosti prodejní sítě
regionálního Deníku a časopisů vydavatelství.
● Marketingové průzkumy a monitoring prodeje
Nabízíme:
● Zázemí silného vydavatelství
● Práce na HPP
● Samostatnou a zodpovědnou práci
● 5 týdnů dovolené
● Základní plat + odměny
Své životopisy zasílejte na darina.sitterova@denik.cz
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Kateřina Kuncová, tvořivá
žákyně 1. ročníku oboru
vzdělání Aranžér Integrované střední školy HPOS Příbram v soutěži Karel IV.
očima dětí s mezinárodní
účastí získala úžasnou 2.
cenu v kategorii prostorových prací. Soutěž vyhlásilo
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze k příležitosti 700. výročí narození
krále a císaře Karla IV. Soutěž byla určena pro všechny
děti, žáky a studenty, od
nejmenších tvůrců až po ty
„téměř“ dospělé.
Do výtvarné soutěže bylo
přihlášeno 9 347 prací, z tohoto počtu pak 462 prostorových.
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání věcných
cen proběhlo 16. června
2016 v Praze. Ocenění předávala ministryně školství,
mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.
Je pro nás velkou radostí
pracovat s takovými žáky,
které každá aktivita, ať ve
sportu (a těch je na naší

