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Měsíčník
města Příbora

KVĚTEN 2006

Cena: 5, - Kč

Článek k fotografiím ze křtu knihy Freuduv Příbor na straně 3

Článek k fotografiím ze soutěže Můj sen na straně 5

SPONZORSKÉ VYDÁNÍ 

DO KAŽDÉ DOMÁCNOSTI
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Za uplynulé období se rada města sešla čtyřikrát, 
a to na své 104., 105, 106 a 107. schůzi rady města, 
kdy projednala mj. tyto záležitosti:

104. schůze RM dne 21. března 2006:
v Vzala na vědomí požadavek p. Lexy Friedricha ve 

věci doplnění veřejného osvětlení na nábřeží RA
v Projednala dopis ředitele ZUŠ p. Ivo Lacného 

ve věci žádosti o finanční příspěvek
v Požádala zástupce volebních stran, aby předlo-

žili návrhy na zastoupení města v představen-
stvu společnosti ASOMPO a.s.

v Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí
v Nedoporučila pro rok 2007 realizovat odměnu 

v souvislosti s vítáním prvního občánka města
v Jmenovala p. Jiřího Kubalu, bytem Příbor, ul. 

Nová 1 009 členem komise výstavby, dopravy 
a životního prostředí od 1.4.2006

v Uložila připravit podklady pro možnost zavede-
ní prvků drobné architektury dle zpracovaného 
seznamu komisí pro regeneraci MPR do majetku 
města

v Uložila informovat o postupu zpracování studie 
úprav budovy MÚ (zasedací pořádek)

v Schválila účel příspěvku města Společnosti  
S. Freuda v rámci grantového řízení na výstavu 
v Domě kultury v Ostravě a prezentaci výstavy 
souboru „Můj sen“ v průběhu mezinárodní kon-
ference psychoanalytiků v Praze

v Schválila účel použití příspěvků města spole-
čenským organizacím pro rok 2006

v Uložila zveřejnit na Úřední desce MÚ Příbor zá-
měr města odprodat nemovitost parc. č. 3149/2 
orná půda o výměře 6390 m2, k.ú. i obec Příbor 
z majetku města Příbora, za minimální kup-
ní cenu 159 750,-- Kč (25 Kč/m2), plus náklady 
spojené s prodejem, včetně daně z převodu ne-
movitostí

v Uložila připravit návrh výběrového řízení na 
dodávku stavby „Chodník na Prchalově – 2.eta-
pa“ v celém zbývajícím rozsahu

v Vzala na vědomí hospodářský výsledek příspěv-
kové organizace Školní jídelny Komenského za 
rok 2005 dle výkazu zisku a ztrát ve výši minus 
- 62.375,79 Kč

v Vyhlásila dnem 22. 03. 2006 II. kolo řízení 
o přidělení veřejné finanční podpory z rozpoč-
tu města Příbora na rok 2006 v oblasti kultury, 
cestovního ruchu, tělovýchovy a sportu pro rok 
2006 a termín uzávěrky přijímání žádostí na 28. 
4. 2006 do 12.00 hodin

v Vzala na vědomí zprávu o přípravách uspořá-
dání Mezinárodního festivalu dechových hudeb 
23. až 25.6.2006

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Město Příbor vydalo ke 150.výročí naro-
zení Sigmunda Freuda vlastní knižní publikaci 
s názvem Freudův Příbor. Autorem knihy je 
Bohuslav Žárský - dlouholetý žurnalista, autor 
řady knih. Její křest proběhl za velmi slavnostní 
atmosféry 21. 4. 2006 v aule Masarykova gym-
názia Příbor. Knihu si účastníci křtu mohli za-
koupit přímo na místě za 300,- korun. Přítomen 
byl samotný autor, který se zájemcům do knihy 
podepisoval. Kmotrou knihy byla pravnučka 
pana Sigmunda Freuda, paní Jane McAdam 
Freud, která přijala naše pozvání.

Jane žije v současné době v Londýně. Je so-
chařkou, malířkou a její hlavní umělecká tvor-
ba je zaměřená na tvorbu grafických návrhů 
pamětních mincí a jejich ražbu.

Kniha je vydaná ve formátu A4. V celém 
rozsahu je dvojjazyčná (čeština – angličtina) 
s obsahovým záběrem na historii města Příbora 
i na osobu slavného rodáka Sigmunda Freuda. 

Autorský tým pro výběr a pořízení fotogra-
fické části tvořili:

Petr Sikula – profesionální fotograf, autor 
řady reprezentativních fotografických publika-
cí, nositel řády tuzemských i zahraničních oce-
nění, mistr mezinárodní umělecké fotografické 
organizace AFIAP, mistr a autor Svazu českých 
fotografů, p. Jarnot – profesionální fotograf.

Kniha má velmi pěknou grafickou úpra-
vu, kterou i spolu s předtiskovou přípravou 
barevných i dobových fotografií a veškerých 
archiválií zajistilo vydavatelství MONTANEX. 
Publikace shromáždila co největší množství 
grafické dokumentace týkající se S. Freuda 
a Příbora např: historické mapy, pohlednice, 
kresby, dobové i současné fotografie.

O ČEM KNIHA VYPRÁVÍ ?

Tato zajímavá a nezvykle půvabná kniha je 
autorem pojata jako paralelní prolínání osudů 
osobnosti Sigmunda Freuda s životem města 
Příbora, jeho rodištěm. Je napsána zajímavou 
a přitažlivou technikou slova. O lékaři Freudovi 
existuje již velké množství publikací na nejvyš-
ší mezinárodní úrovni. I tato knika shromáž-
dila o samotné Freudově osobnosti zejména 
základní dokumentární fotografie pocházející 
z období 1886 – 1939. Nabízí dostupná fakta 
o rodině Freudů a sleduje Freudův životní běh 
od okamžiku narození v Příboře, přes období 
jeho rakousko-uherských studií, neurologickou 
praxi, zrod nového medicínského oboru psy-
choanalýzy až po jeho nedobrovolný exil a ko-
nec života v Londýně.

Již v úvodních stránkách nás čtenáře za-
ujme a osloví jak je vkusně a líbivě v textu slou-
čeno výpravné slovo s přesným faktickým po-
učným podkladem.

Ve druhé, souběžné rovině tato publikace 
vypráví populární, možná až reportážní for-
mou o životě města Příbora ve stejném období.

VYPRÁVÍ O:

• jeho rozkvětu v době Freudova narození, 
kdy je příborské školství již široko daleko 
známé.

• bohatém společenském životě Příbora ve  
2. polovině 19. století, o českých vzděláva-
cích a podpůrných spolcích, o vzniku čes-
kého učitelského ústavu roku 1875 druhé-
ho nejstaršího na Moravě, jehož zásluhou 
se městu začalo říkat moravská Litomyšl

• významných změnách a událostech v Pří-
boře v průběhu II. poloviny 19. století, kdy 
zde vznikla řada textilních továren a začal 
se rozvíjet průmysl

• poklesu významu Příbora v období mezi 
dvěma válkami kvůli konkurenci a rychlej-
šímu rozvoji okolních měst, ale s důrazem 
na významný přínos učitelského ústavu, 
který vychoval do ukončení své praxe v ro-
ce 1938 mnoho významných pedagogů

• zařazení Příbora do Sudet, vzniku 
Protektorátu a začátku 2. světové války, kdy 
Freud v Londýně umírá.

Autor v průběhu výkladu připomíná i vý-
znamná jména spojená s městem,vlastně 
Freudovy současníky, jakými byli např. arcibis-
kup Antonín Cyril Stojan, zakladatel morav-
ského místopisu Tomáš Řehoř Wolný, ředitel 
Moravského zemského archivu doktor Berthold 
Bretholz, národní buditel Bonifác Buzek,  
sochař František Juraň a mnoho dalších stejně  
významných.

Pro celistvý obraz jednoho z nejstarších 
měst severní Moravy publikace zmiňuje zá-
kladní fakta o jeho vývoji před Freudem. Také 
shromáždila a to je ještě důležitější poválečné 
skutečnosti až po dnešek se zdůrazněním va-
zeb na slavného příborského rodáka: jeho po-
mník, udržovaný rodný dům, shromažďování 
archiválií, činnost Společnosti S. Freuda atd.

Město Příbor vydání této velmi zajíma-
vé publikace financovalo ze svého rozpočtu 
schváleného pro rok 2006. Celkové náklady na 
vydání o rozsahu 1 500 ks knih činily půl milio-
nu korun. Podařilo se však získat z ministerstva 
kultury na tuto knihu dotaci 150 tisíc korun.

Zájemci si mohou knihu zakoupit  
v Informačním centru města Příbora za  
prodejní cenu 300,- Kč. Ing. Lenka Filipová,  
odbor IKCR

Křest knihy „Freudův Příbor“
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v Stanovila otevírací dobu rodného domu 
S.Freuda a vstupné za prohlídku expozice od 
29.5.2006

v Odmítla po projednání stížnost k realizaci par-
koviště na ulici U Tatry

v Schválila po projednání dodavatelem automa-
tického průvodcovského systému GuidePort 
pro rodný dům S. Freuda, firmu PANTER, spol. 
s.r.o., IČ 45809003, DI Č CZ 45809003

105. schůze RM v mimořádném termínu   
dne 30. března 2006:
v Konstatovala stav pracovně právních vztahů 

týkající se zaměstnanců bývalé Domovní správy 
Příbor a města Příbor k 31.12.2005

106. schůze RM dne 4 dubna 2006:
v Upravila termín plnění úkolů zpracování dlou-

hodobého plánu údržby bytového fondu do 
31.5.2006 na základě požadavku ing. Majera

v Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí
v Uložila pokračovat ve výběru zaměstnanců pro 

obsazení pozic právníka a vedoucího řízení pro-
jektů

v Uložila ředitelům a vedoucím příspěvkových 
organizací připomínkovat návrh pravidel a me-
todiky k řízení příspěvkových organizací zříze-
ných městem Příbor a tyto předložit ved. fin. 
odboru

v Uložila pokračovat v připomínkování materiálu 
dopravní obslužnosti ve vztahu k obcím Hájov 
a Prchalov a zpracování podkladů (otvírací doby 
apod.)

v Neakceptovala po projednání návrh úprav do-
pravního značení na křižovatce Myslbekova 
– Lomená s tím, že situace bude řešena úpravou 
současných dodatkových tabulek

v Projednala za přítomnosti vedoucího Správy 
a údržby silnic Nový Jičín ing. P. Bartoníka pro-
blematiku údržby komunikací ve městě a v okolí 
města Příbora

v Doporučila po projednání zastupitelstvu města 
schválit závěrečnou zprávu o výsledku inventari-
zace majetku města Příbora za rok 2005

v Vyhlásila dle §42 zákona 40/2004 Sb., o veřej-
ných zakázkách, v platném znění otevřené ří-
zení pro veřejnou zakázku „Chodníkové těleso 
Prchalov“

- Projednala výroční zprávu města Příbora za rok 
2005

- Doporučila Zastupitelstvu města Příbora schvá-
lit závěrečný účet hospodaření města Příbora za 
rok 2005 v následujících objemech:

Příjmy 124.956.292,41 Kč
Výdaje 118.410.846,42 Kč
Financování 6.545.445,99 Kč
v Schválila směrnici Rady města Příbor č. 3/2006 

o nakládání s finančními prostředky peněžního 
fondu „Centrum Sigmunda Freuda - stimul roz-
voje regionu“

v Schválila dle předloženého návrhu změnu 
„Provozního řádu veřejného Skate parku v Pří-
boře“

v Vyčlenila z rozpočtu města § 5311, org. 4329 
– Projekty prevence kriminality pro rok 2006 fi-
nanční částku Kč 40 000,- na mzdu pro správce 
skateparku

v Schválila zveřejnění záměru měst Kopřivnice 
a Příbora jako podílových spoluvlastníků areálu 
kompostárny a technologického vybavení včet-
ně staveb, pronajmout toto zařízení za účelem 
zpracování biologicky rozložitelných odpadů

107. schůze RM dne 18 dubna 2006 – znění usne-
sení RM nebylo k datu uzávěrky k dispozici

Dne: 14. dubna 2006
Zpracoval: Ing. Arnošt VANĚK

Jane McAdam Freud
21. dubna 2006 přijela do rodného města své-

ho pradědečka Sigmunda Freuda Jane McAdam 
Freud. Příbor navštívila poprvé. Její první kroky 
vedly do auly Masarykova gymnázia, kde se ko-
nal slavnostní křest nové publikace Bohuslava 
Žárského „Freudův Příbor“. 
 Stala jste se kmotrou nové knihy Freudův 

Příbor – jaký byl křest?
 Bylo to překrásné – byla jsem překvapená pří-

pravou a entuziasmem. Nejúžasnější byly děti 
z cimbálové muziky – tím, co předvedly, jsem 
byla příjemně šokována. 

 A kniha? Jak na vás zapůsobila během prv-
ního listování.

 Zatím jsem měla čas se s knihou seznámit 
opravdu jen krátce a můj první dojem? Za 
vynikající považuji to, že je v ní spousta foto-
grafií – jsem totiž člověk, který hodně vnímá 
zrakem. Vizuální - a tudíž i první dojem - je 
pro mě důležitý. Samozřejmě se ale těším, až 
se do knihy začtu! 

 Hned po svém příletu jste měla chvilku na 
prohlídku domku, ve kterém se narodil váš 
pradědeček, jak na vás už jen ten fakt, že 
město Příbor se rozhodlo dům opravit, za-
působil?

 Je to úžasná věc! Kdyby tady byl Sigmund 
s námi, byl by ohromen. A jako počin města 
se mi to zdá fantastické. Je dobré vidět, v ja-
kým skromných poměrech rodina S. Freuda 
žila – v jakým malých místnostech. 

 Co se o pradědečkovi vyprávělo u vás doma? 
Příliš se o něm nemluvilo. Jednou jsem se 
ale přece jen svého otce zeptala – jaký byl 
Sigmund? Odpověděl mi stručně: „To, co 
Sigmund řekl, vždycky dávalo smysl.“ 

 V londýnském Muzeu S. Freuda je řada 
předmětů, které si přivezl z ciziny – Řecka, 
Dálného Východu, Egypta, řada jeho osob-
ních věcí – měla jste možnost se s nimi se-
známit?

 Ano, celý loňský rok 2005 jsem se všemi těmi 
věcmi pracovala, celou sbírku jsem se snažila 
pochopit a hledala v ní inspiraci pro své dílo. 
Také jsem na základě této práce natočila 40 
minutový film, ve kterém porovnávám věci ze 
sbírky mého pradědečka se svými díly a nalé-
zám v nich paralelu. 

 Vystudovala jste umění a navrhujete i vytvá-
říte mince, plastiky, sochy, medaile - jak? 

 Důležitý je pro mě kontakt s lidmi….takzvané 
interaktivní umění. Bez vztahu k lidem to ne-
jde! Vycházím z jejich potřeb a tužeb!

 Po kom jste zdědila umělecký talent?
 Můj otec je malíř a jeho tvorba je hodně zná-

má. Moje matka byla také umělkyně a nakonec 
i pradědeček měl velmi blízko k výtvarnému 
umění – tak nevím, všechny geny se asi zkřížily 
– od koho jich mám nejvíc – nedokáži říct! 

 Vystavujete nejen ve Velké Británii - vaše 
mince jsou ve slovenské Kremnici, některé ex-
ponáty v Národní galerii v Praze a další po 
celém světě – jakou výstavu připravujete teď?

 13. září otevřu v londýnském muzeu svou 
výstavu, která bude o vztazích – jakých? 
Konkrétně o vztahu mého díla a díla Sigmunda 
Freuda. Je moc složité o tom hovořit, snazší 
by bylo ji vidět! 
Jane McAdam Freud je milá a vstřícná dáma. 

Po celou dobu návštěvy našeho města z ní vyza-
řovala pohoda. Na tváři se jí střídal úsměv s údi-
vem. Úsměv, když hovořila sama, a údiv, když 
poslouchala druhé. A poslouchala s radostí a se 
zájmem vnímavého člověka. Kromě křtu v pátek 
21. 4. ji potěšila také sobotní dopolední prohlídka 
města. Doprovázeli ji studenti Masarykova gym-
názia – mladí lidé - a i s nimi našla společnou řeč. 
Procházku městem v angličtině zvládli na jednič-
ku! Jane McAdam Freud přijede do Příbora 27. 
května 2006. 

 Ptala se Mgr. Irena Nedomová, 
tlumočil Mirek Růžička 

F. Formánek, náměstek ministra kultury
 Znáte Příbor?
 V Příboře nejsem poprvé. Je to tak významné 

město, že když jede člověk kolem něj, musí se 
tady zastavit, podívat se. Byl jsem tady několi-
krát – s celou svou rodinou!

 Jak se díváte na současný vývoj ve měs-
tě v souvislosti s jeho slavným rodákem 
S. Freudem?

 Aktivita města je chvályhodná. Je to až nesku-
tečné, jak se Příbor mění a nápad s obnove-
ním domku je vynikající  - velmi kreativní.

 Podpořilo ministerstvo kultury oslavy 150. 
výročí narození Sigmunda Freuda?

 Za prvé jsme přispěli částkou 6 mil. Kč 
přímo na rekonstrukci rodného dom-
ku, dále 150 000 Kč jsme dali na vydání 
knihy Freudův Příbor a za třetí ministr 
kultury Vítězslav Jandák  rozhodl o dal-
ší státní dotaci na investici na dokon-
čení obnovy domku (expozici) ve výši 
400 000,- Kč.

Co byste městu Příboru popřál do dalších let…

Hodně slunce - jako je dnes, spokojené obča-
ny a hodně návštěvníků!

Mgr. Irena Nedomová
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Ve dnech 26. – 28. května proběhnou v Příboře oslavy 150. výročí narození Sigmunda Freuda, 
zakladatele psychoanalýzy, příborského rodáka.

PÁTEK 26. KVĚTNA 2006 – ZAHÁJENÍ OSLAV
 8.00 – 18.00 Můj sen – výtvarná soutěž

 výstava - Masarykovo gymnázium
14.00 – 19:00 Otevření všech památek

 kostely, muzeum, radnice
15.00 Sigmund Freud a současná věda 

 přednáška  Masarykovo gymnázium
 prof. MUDr. Cyril Hoschl, DrSc. FRCPsych., ředitel Psychiatrického centra v Praze.

  Přednáška je určena jak pro odbornou tak pro laickou veřejnost.
16.00 Jan Vodňanský

 písničky a povídání - Masarykovo gymnázium
16.20 Freud – člověk naší doby

 přednáška - Masarykovo gymnázium
 PhDr. Michael Šebek, CSc., tréninkový psychoanalytik České psychoanalytické společnosti.

 Přednáška je určena jak pro odbornou tak pro laickou veřejnost.
17.20 Jan Vodňanský

 písničky a povídání - Masarykovo gymnázium
19.00 E. E. Schmitt: Návštěvník

 divadlo Miriam - Katolický dům 
  Hrají členové ND: Petr Pelzer, Petr Kostka, Leoš Juráček a Elena Strupková

SOBOTA 27. KVĚTNA 2006 - HLAVNÍ DEN OSLAV 
9.00 Můj sen – výtvarná soutěž

 výstava - náměstí S. Freuda
10.00 – 19:00 Otevření všech památek

  kostely, muzeum, radnice
10.00 Ostravička – folklórní soubor

 hudba, tanec na náměstí S. Freuda
11.00 Z tohoto obrazu už nikdy neodejdu

 Bílé divadlo na náměstí S. Freuda
13.00 Dechový orchestr mladých Příbor

 koncert na náměstí S. Freuda
16.30 Valašský vojvoda – folklórní soubor

 hudba, tanec na náměstí S. Freuda
 Vyhodnocení 10. ročníku soutěže Můj sen 

18:00 Vystoupení hudební skupiny
 koncert na náměstí S. Freuda

20.00 Sdružení hudebníků Příbor
 koncert - městský park
 večer operetních a muzikálových melodií, zpívají hosté NDMS: E. Dřízgová-Jirušová, Václav Morys

22:00 Slavnostní ohňostroj na náměstí 

NEDĚLE 28. KVĚTNA 2006
 9.30 Komorní orchestr Iši Krejčího

 koncert na náměstí S. Freuda
 atmosféra doby biedermaiera

13.00 Šuba Duba Band
  koncert na náměstí S. Freuda

14.30 Fleret – dvorní kapela Valašského království
 koncert na náměstí S. Freuda

16:00 Elvis Presley alias Vl. Lichnovský
 koncert revival na náměstí S. Freuda

Letošní rekordní zima ustoupila počátkem 
dubna, přesto se ale ještě na jeden den krátce 
vrátila, aby přikryla město deseticentimetrovou 
nadílkou mokrého sněhu. Stalo se tak z pátého na 
šestého dubna, v době, kdy některá města České 
republiky postihla opět povodeň. Lubina se tento-
krát nestačila zaplnit ani do poloviny svého koryta.

Pracovníci technických služeb města začali 
postupně čistit ulice a chodníky, a tak jako kaž-
dým rokem si vyslechli nářky občanů, že ta jejich 
ulice není vyčištěna jako první. Ve velmi špatném 
stavu jsou po letošní zimě některé komunikace, 
které by spíše zasluhovaly celkovou generální 
opravu a ne pouze vyspravování. Mám tím na 
mysli především křižovatku u škol a ulici ČSA 
a její pokračování na ul. Štramberské. Po jednání 
s ředitelem Správy a údržby silnic Nový Jičín nám 
bylo sděleno, že s generální opravou právě těchto 
ulic se počítá až v příštím roce. 

Na příjezdové komunikaci Jičínská byl počát-
kem dubna osazen měřič rychlosti, který řidiče 
upozorňuje na nutnost dodržovat silniční před-
pisy. Paměť tohoto měřiče zároveň statisticky 
vyhodnocuje počet řidičů, kteří předpisy nedodr-
žují, nejvyšší průjezdné rychlosti apod. Postupně 
bude toto zařízení přemísťováno i na jiné komu-
nikace ve městě.

Konec března znamenal taky zvýšenou čet-
nost v odstraňování vzrostlých stromů nebo těch, 
které byly poškozeny během zimních měsíců. 
Přesto, že bylo odstraněno více stromů než v ji-
ných letech, nebylo všem žádostem, především 
potom na sídlištích, vyhověno. Je pravdou, že 
dnes již přerostlé stromy v mnoha případech brá-
ní přístupu slunce do bytu, na druhé straně však 
vytvářejí v horkém letním období příjemné pro-
středí. Komise, která posuzuje kácení stromů, tak 
mnohdy musí řešit protichůdné názory občanů.

Již podruhé v historii města „vyrostla“ na ná-
městí velikonoční břízka, ozdobená velikonočními 
vajíčky. Hned je na náměstí veseleji a příjemněji.

V sobotu 1. dubna 2006 se sešli na celostátním 
slavnostním shromáždění u příležitosti 60. výročí 
ustavení 1. leteckého dopravního pluku jeho bý-
valí příslušníci v sále Katolického domu v Příboře. 
Tohoto setkání se zúčastnilo více jak 150 osob, 
a tak mohli být příborští pořadatelé s celou akcí jis-
tě spokojeni. Setkání bylo velmi dobře připravené 
a příborská pobočka Svazu letců ČR plk. Vladimíra 
Vaňka si jako vždy udělala dobré jméno.

V závěru března zavítal do Moravskoslezského 
kraje na oficiální návštěvu prezident České re-
publiky Václav Klaus s manželkou. Tentokrát se 
Příboru vyhnul, ale na společné večeři, které jsem 
se spolu s některými dalšími starosty zúčastnil, 
přislíbil, že naše město navštíví v sobotu 27. květ-
na u příležitosti slavnostního otevření muzea 
v rodném domku Sigmunda Freuda.

PROGRAM OSLAV

Z KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA
březen – duben 2006
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Na staveništi Masarykova gymnázia se s od-
chodem sněhu začala zvedat ocelová konstrukce 
budoucí víceúčelové sportovní haly. Přestože 
z důvodu velkých mrazů došlo k dílčímu zpoždění 
na stavbě, dosud platí, že hala bude otevřena po 
letošních prázdninách.

Téměř každodenně probíhala jednání s po-
tencionálními sponzory oslav 150. výročí naro-
zení S. Freuda v Příboře. Seznamy sponzorů ješ-
tě nejsou uzavřené, ale již teď je zřejmé, že dary 
a příjmy z reklam sponzorů přesáhnou hodnotu 
jednoho milionu korun.

21.3.2006 .účast na veřejném setkání s poslan-
cem Parlamentu ČR Petrem Nečasem  v Pří-
boře

22.3.2006 natáčení o Freudovi do pořadu 
Střepiny

29.3.2006 koordinační schůzka se zástupci 
agentury DK Production, která zajišťuje pro-
gram oslav 150. výročí narození S. Freuda

30.3.2006 schůzka s ředitelem vydavatelství 
Montanex p. Rettem, vydavatelem publikace 
Freudův Příbor

31.3.2006 setkání se zaměstnanci znovuotevře-
né pekárny na nádražní ulici (Kučerova pe-
kárna), která dostala název Pekárna u Freuda 
a jejímž provozovatelem je družstvo VKUS 
z Frýdku – Místku

1.4.2006 setkání s bývalými příslušníky 1. le-
teckého dopravního pluku

3.4.2006 schůzka právních zástupců, kteří řeší 
spor o vlastnictví k sálu kulturního domu na 
Hájově

7.4.2006 zasedání Rady svazu měst a obcí 
v Praze, schválení závěrečného účtu za rok 
2005

7.4.2006 jednání s ředitelem Rakouského kul-
turního fóra v Praze o možnosti zapůjčení vý-
stavy, kterou tato organizace nechala zhotovit 
k oslavám Freuda. Bylo dohodnuto, že výstava 
bude zapůjčena do Příbora

12.4.2006 další koordinační schůzka s agentu-
rou DK Production

12.4.2006 zasedání komise mediální a cestovní-
ho ruchu

13.4.2006 účast na jednání osadního výboru na 
Hájově, na kterém jsem informoval členy vý-
boru o možnostech řešení majetkového sporu 
k sálu kulturního domu

19.4.2006 přímé natáčení do rozhlasového 
vysílání ČR 1 spolu s panem Lubomírem 
Loukotkou a autorem kniky Freudův Příbor 
panem Bohuslavem Žárským

21.4.2006 křest knihy Freudův Příbor v aule 
Masarykova gymnázia

Rok oslav 150. výročí narození Sigmunda 
Freuda zvedl vlnu zájmu o našeho slavného rodá-
ka nejen ve světě, ale i u nás v Příboře. Předkládám 
našim čtenářům stručný přehled připravovaných 
aktivit Společnosti Sigmunda Freuda pro tento 
památný rok. Pokud vás náš plán osloví a budete 
mít zájem s námi v některé z plánovaných aktivit 
spolupracovat, budete vítáni. 

Společnost Sigmunda Freuda, Sládkova 1447, 
Příbor, supová.marie@centrum.cz, nebo na tel. 
číslech: 556 723 205, 777 6 5 1856

MŮJ SEN 2006
V letošním roce oslavíme kulaté – 10. výročí 

naší, dnes již mezinárodní výtvarné soutěže „MŮJ 
SEN“, odstartované k propagaci osobnosti a dí-
la našeho rodáka Sigmunda Freuda. Tato soutěž 
je určena dětem a mládeži od 3 do 26 let a má 
za úkol přitažlivou a nenásilnou formou připo-
menout Freudovo jméno a popřípadě u starších 
studentů i jeho odkaz. Děti mají ve svých dílech 
výtvarně zachytit své sny, přání, touhy…

Soutěž měla dosud velmi dobrou odezvu ne-
jen mezi autory, ale i jejich pedagogy a já doufám, 
že tomu tak zůstane i v budoucnu. Jedná se totiž 
o téma, které je blízké všem věkovým kategoriím 
a je stále aktuální, neboť sny, přání a touhy nás 
provázejí celý náš život a bez nich by byl náš život 
určitě prázdný…

Došlé výtvarné práce o dětských snech jsou 
nejen zajímaným materiálem pro nahlédnutí do 
„duše“ dětí, ale i v rámci pořádaných výstav také 
zajímavým prostředkem k propagaci našeho měs-
ta, k aktivní a účinné podpoře turistického ruchu. 
A že tento názor není jen subjektivním dojmem 
autorky soutěže, ale i objektivním faktem, o tom 
mě utvrdila mimo jiné i návštěva redaktora čes-
kého rozhlasu 3 – VLTAVA – pana PhDr. Jiřího 
Kamene, vedoucího redakce speciálních projektů.

Ve středu 19. dubna navštívil pan redaktor 
Příbor za účelem natočení reportáže o této soutě-

ži přímo v místě jejího zrodu a já jsem si dovolila 
mu při této příležitosti položit pár otázek.
1. PANE REDAKTORE, CO VÁS OSLOVILO 

NA VÝTVARNÉM PROJEKTU „MŮJ 
SEN“? PROČ JSTE SI VYBRAL PRÁVĚ 
TENTO PROJEKT?

 „Já dělám pořady ve spolupráci s Rakous-
kým kulturním fórem k propagaci Sigmunda 
Freuda. A z těch akcí, které jsou směřovány 
k propagaci Freuda, jsem tento projekt pova-
žoval za nejzajímavější. Proto jsem si ho vy-
bral k reportáži.“

2.  CO VÁS V PŘÍBOŘE PŘI VAŠÍNÁVŠTĚVĚ 
NEJVÍC POTĚŠILO, ZAUJALO, OSLOVILO?

 „Potěšila mě ta skutečnost, že se rodný dům 
Sigmunda Freuda vrací do své původní po-
doby, do svého původního stavu. Já jsem znal 
tento dům jen z fotografií z posledních let 
a tato nová podoba se mi moc líbí, to mě nej-
víc potěšilo…“

3.  JAKÉ AKCE CHYSTÁTE PRO NEJBLIŽŠÍ 
OBDOBÍ?

 „V sobotu 22. dubna odjíždím do Izraele. 
Děkuji vám za poskytnutí kontaktu na paní 
prof. O´Donoghou. Věřím, že mi zde paní 
profesorka pomůže navázat užitečné kontak-
ty směřované k Sigmundu Freudovi. Pak po-
jedu do Vídně, chci se zde setkat s autory za-
jímavé výstavy k propagaci Sigmunda Freuda. 
Její vernisáž bohužel nestihnu, ale chtěl bych 
si pohovořit s autory tohoto zajímavého pro-
jektu….“
Pane redaktore, děkuji vám za vaši návštěvu 

i za vaši aktivní propagaci našeho slavného rodá-
ka a těším se, že se o vaše zajímavé zážitky z těch-
to cest podělíte i s našimi čtenáři v příštím čísle 
našeho Měsíčníku. Přeji vám šťastný návrat domů 
a děkuji vám za poskytnutý rozhovor.

Mgr. Marie Šupová,  
autorka a realizátorka projektu „MŮJ SEN“

SPOLEČNOST SIGMUNDA FREUDA PŘÍBOR 

DOPROVODNÉ AKCE: 
Fascinace Freudem, malíř Eduard Ovčáček

 výstava Muzeum Příbor
Faksimile kreseb a akvarelů rakouských umělců z období renesance

 Gustav Klimt a Egon Schiele výstava Muzeum Příbor
Freud - odhalení 21. století - Rakouské ministerstvo zahraničních věcí, 

 výstava - Základní umělecká škola 
Putovní výstava Sigmunda Freuda - Město Příbor 

 výstava  Masarykovo gymnázium 
Vladimír Birgus: Fotografie 1981 – 2006

výstava - radnice Příbor, pro nadšence a děti bude nachystaná horolezecká stěna vstup na koupaliště  
 od 10-20 hod.

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO: 
šifle – tradiční příborské pečivo, perníčky, pražené oříšky, pochoutky všeho druhu, nápoje!

Město Příbor Vás srdečně zve!
www.pribor-mesto.cz
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Město Příbor při příležitosti oslav 150. výročí narození Sigmunda Freuda, které proběhnou 26. – 28. května 2006, 
vás zve na divadelní hru divadla MIRIAM

Eric – Emmanuel Schmitt - Nejúspěšnější hra současného francouzského dramatika odměněná v Paříži prestižní Moliérovou cenou. První uvedení v ČR.
Hra současného francouzského spisovatele vznikla r. 1994, ihned byla uvedena v Paříži, setkala se s velkým úspěchem a v tomtéž roce byla dvojnásob-
ně oceněna prestižní Moliérovou cenou – za nejlepší divadelní text roku a objev sezony. Námětem je fiktivní setkání slavného rakouského psychiatra 

Sigmunda Freuda s neznámým návštěvníkem v napjaté době začínající války.
Režie:

Jaromír Pleskot
Hrají:

Petr Pelzer v roli Sigmunda Freuda
Petr Kostka v roli Neznámého

Elena Strupková v roli Anny Freudové
Leoš Juřáček v roli Nacisty

Kdy: 26. května 2006, 19 00 hodin, Kde: Katolický dům v Příboře
Cena: 120,- Kč, Předprodej: MIC Příbor, od 22. 5. 2006

V rámci oslav 150. výročí narození Sigmunda Freuda si pro vás diváky měs-
to připravilo nemálo kulturního vyžití. Od souboru přednášek, které se budou 
konat v pátek v aule Masarykova gymnázia, přes divadelní hry a představení až 
po hudební produkce a koncerty.Jedno z těchto divadelních představení uvede 
Bílé divadlo v sobotu 27. května na náměstí v Příboře s názvem Z tohoto obrazu 
už nikdy neodejdu.

Bílé divadlo z Ostravy tvoří už téměř 25 roků UDÁLOSTI divadelních 
OBRAZŮ. Od Hráze věčnosti přes Dům mé matky, Fausta, Tristana a Isoldu, 
Lyžaře, Poslední večeři či Červeného kohouta. Celkem je to 25 inscenací. Řada 
z nich se hraje dodnes. Jednou z těchto inscenací je:

Z tohoto obrazu už nikdy neodejdu
scénař/Vladimír Machek, Jan Číhal s použitím textů Tadeusze Kantora 

a Czeslawa Milosze kolektivní práce členů Bílého divadla hudba/Pavel 
Helebrand 1. provedení: duben 2005 

Je to jakási retrospektiva divadelní činnosti souboru, rámovaná lidovými 
motivy vynášení smrtky, lidovými písněmi, vařením polévky, rozdáváním vína 
a polévky a společným zpěvem. 

Představení se odehrává venku, na náměstích či v parku, na kolotoči a ko-
lem skutečného dřevěného kolotoče - na kolotoči našeho dětství - s dětským 
rozpočítadlem: „Ať je to ten nebo ten, ten musí jít z kolotoče ven !“ Hra je na-
prosto konkrétním a svrchovaným vyjádřením pohybu - bez konce a bez začát-
ku.

KOLOTOČ uvádí do pohybu ředitel MRTVÉ TŘÍDY Tadeusz Kantor. 
A když už ne samotný Tadeusz Kantor, tak tedy předseda představenstva veške-
rých KOLOTOČŮ mrtvého dětství Jan Číhal, ředitel Bílého divadla. 

KOLOTOČ založený na akci a na činnosti určuje důležitost a souvztažnost 
k jednotlivým momentům lidského života. 

Na KOLOTOČI našeho mrtvého dětství budeme nakonec roztáčet i naše 
stáří...

Na KOLOTOČI budeme znovu prožívat každý okamžik života v souvislosti 
s tím, z čeho se celkově lidský život skládá...

Budeme umírat a nepřiznáme si, že jsme staří...
Za cenu bolesti a utrpení, zoufalství. ponížení a posměchu. jsme na scéně. jsme na scéně... jsme na scéně...
Ale nebude to HRA... nebude to HRA... nebude to HRA....
Z těchto obrazů už nikdy neodejdeme
Představení mělo premiéru loni v Praze, od té doby se hrálo na festivalu pouličního divadla ve Warszawě, na festivalu v Plzni, na Jiráskově Hronově, v Žilině, v Nitře. 
Přímo z Příbora odjíždí Bílé divadlo na festival „Mezi ploty“ do pražských Bohnic. Čeká je vystoupení na Colours of Ostrava a na festivalu Evropských regi-

onů v Hradci Králové. Pro letošní rok chystá Bílé divadlo představení, opět plenerového charakteru, s názvem OBČERSTVENÍ / Refrigerium / - zrození očistce. 
Bude to další z jejich Událostí obrazu, další zkoumání využití veřejného prostoru pro divadlo...

Bc. Petra Podžorná, Jan Číhal, Bílé divadlo z Ostravy

BÍLÉ DIVADLO

vás zve na divadelní hru divadla MIRIAM

NÁVŠTĚVNÍK
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REKONSTRUKCE RODNÉHO DOMU SIGMUNDA FREUDA

1911 1966

2005 2006
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RODNÝ DŮM S. FREUDA

Rekonstrukce domku a zajímavosti
Od 2. ledna 2006 jste měli možnost – všich-

ni, kteří chodíte ulicí Čs. armády, sledovat, jak 
probíhá rekonstrukce rodného domku Sigmunda 
Freuda. I přes nepřízeň počasí byla rekonstrukce 
hotová včas. Zbývá dokončit terénní úpravy a vy-
bavit interiér. 

Vzhledem k tomu, že šlo o rekonstrukci domu 
starého 400 let, čekali jsme, zda nevydá některá 
tajemství. 

A něco se přece jen našlo. Po odkrytí zazdě-
né pece zedníci objevili dvě vřeténka a několik 
špulek. Většinu z nich ještě s bavlněnými nitěmi. 
Nález je o to zajímavější, že Freudův otec Jákob 
byl obchodníkem se suknem. Špulky jsou poměr-
ně zachovalé, přestože nápisy na nich jsou neči-
telné. Z kterého období skutečně pocházejí, není 
zatím jasné.

Stejně tak není jasné, jak staré jsou střepy 
z kachlových kamen – další nález z domku.

A nakonec poslední a nejdůležitější zajíma-
vost. „Památkáři našli na schodišti a v největší 
místnosti domku, kde bude knihovna, starou 
malbu,“ říká Alena Rašková z odboru ÚP a rozvo-
je MÚ Příbor. 

Jde o tak zvanou borduru – obrazce nama-
lované v pruhu pod stropem. „To, co se našlo, se 
obnovuje,“ dodává Alena Rašková. Takže se máme 
na co těšit. 

Poprvé budete moci interiér vidět osobně 
v posledním květnovém týdnu - domek se oteví-
rá 27. května 2006 – nebo v programu Local TV 
Příbor s premiérou 1. června. 

Mgr. Irena Nedomová

Rekonstrukce rodného domu Sigmunda Freuda 
v Příboře se blíží ke zdárnému závěru pod dohledem pa-
mátkové péče a celou svou vnitřní i vnější architekturou 
se vrací do počátku 2. poloviny 19.století. Rekonstrukce 
vychází ze studií, které předpokládají vzhled domu pod-
le dobových zobrazení a také historicko stavebního prů-
zkumu. Z dokumentačního materiálu, který se zacho-
val, je možné jen dostatečně doložit skutečný původní 
vzhled domu v době, kdy se Sigmund Freud narodil 
(6. 5. 1856).

Doloženo je, že rodina Freudových obývala horní 
podlaží, které si pronajala od vlastníka domu J. Zajíce. 
Co ale nelze s jistotou říci, ve které místnosti se Sigmund 
Freud narodil a také bohužel nelze doložit žádné origi-
nální předměty z doby jeho pobytu v příborském domě. 
Rodina se odstěhovala koncem roku 1858 do Lipska. 
V roce 1859 se pak natrvalo usadila ve Vídni.

Rodný dům je chápán celý jako jeden exponát, 
který by se měl v budoucnu stát nedílnou součástí are-
álu Centra Sigmunda Freuda. Na základě toho může 
v budoucnu dojít a je to velmi pravděpodobné také ke 
změně expozice, která by měla být v souladu s novou 
koncepcí Centra.

Autorkou technického scénáře expozice v rod-
ném domě s názvem: Sigmund Freud s námi! je paní 
PhDr. Věra Tomolová.

Dnes je základní myšlenka expozice pojata jako 
multimediální produkt (sluchátkový bezdrátový prů-
vodce, filmový dokument promítaný na plazmové plátno, 
internetové spojení s muzei Freuda ve Vídni a v Londý-
ně). Celý obsah je postaven na tom, že rodným domem 
návštěvníky provází svým hlasem samotný Sigmund 
Freud. Námět expozice vychází z karikatur Vladimíra 
Jiránka, které svou animovanou podobou v úvodu infor-
mativního filmu pozvou návštěvníka do děje expozice 
a následně se objeví v grafice v jednotlivých místnostech. 
Animovaná figurka profesora Freuda tak současně s jeho 
hlasem a humorem pozitivní manipulací zapojí účastníka 
do prohlídky RD. 

Samostatně je pak tvorba pana Jiránka zastoupena 
v minigalerii RD (karikatury vycházející z psychoanalý-
zy a Freudovi osobnosti).

Naprostý nedostatek originálních dokladů o poby-
tu S. Freuda v Příboře je nahrazen
-  iluzivní malbou gauče pro psychoanalytické seance
-  vitrínami - knihovnami s dílem a odkazem SF
-  exponáty nalezené v době rekonstrukce
-  panely s fotokolážemi a fotomontážemi
-  filmem - volným vyprávěním a připomenutím vý-

znamných a zajímavých památek v Příboře, které 
byly dominantní již ve 2.polovině 19.století a tvoři-
lycharakter města

-  projektová dokumentace Centrum SF (textové ana-
lýzy, význam projektu pro město)
Samostatná část expozice je věnována cha-

rakteru díla Sigmunda Freuda a jeho významu 
a odkazu až do současnosti (projekt Centrum 
S. Freuda a činnost Společnosti S. Freuda v Příboře).
Velmi důležitým obohacením celé expozice je instalace 
internetového spojení s domy, kde trávil většinu své-
ho života a to ve Vídni (dnes Sigmund Freud Museum, 
Wien ) a v Londýně (dnes Freud Museum London). 
Kontakt návštěvníka s těmito muzei je zajištěn nepře-
tržitě po celou dobu prohlídky RDSF. Prostřednictvím 
internetu návštěvník ve Vídni a v Londýně získá 
všechny další potřebné informace o Freudově osob-
ním životě, jeho odborných aktivitách, dostane se do 
speciální knihovny a může také komunikovat s odbor-
nými institucemi celého světa, které pokračují v díle 
S. Freuda. (Spolupráce mezi těmito muzei je 
deklarována ve speciálních smlouvách o spolupráci, kte-
ré městu Příbor tuto skutečnost umožňují).

Rodný dům je prostorově velmi malý a členitý, 
proto se budou prohlídky organizovat s maximálním 
počtem 15 až 20 osob. Délka trvání jedné prohlídky 
je odhadnuta asi na 30 minut. 

Za odbor IKCR ing. Lenka Filipová

Expozice v rodném domě S. Freudaa.

Omluva za tiskovou chybu 
k přehledu přiznaných dotací města

v řízení o poskytnutí příspěvků
uveřejněném v dubnovém čísle Měsíčníku 

města Příbora
Chceme se omluvit a opravit tiskovou chy-

bu, která se objevila v částce schválené zastupi-
telstvem u dvou neziskových organizací :

původně uvedená částka/skutečná přidělená částka
Svaz letců ČR

15 000,- 7 000,--
Junák – svaz skautů a skautek ČR

65 000,- 35 000,--
Děkujeme za pochopení

Bc. Podžorná , odbor IKCR

U příležitosti významného výročí našeho 
slavného rodáka Sigmunda Freuda bychom rádi 
upozornili uživatele městské knihovny na část 
knihovního fondu věnovanou této osobnosti. 
Najdete zde spisy Sigmunda Freuda a také díla 
dalších autorů, která se zabývají jeho životem 
a dílem.
Sebrané spisy Sigmunda Freuda:
Spisy z let 1892 – 1899
Výklad snů
Psychopatologie všedního života. O zapomínání, 
přeřeknutí, přehmátnutí, pověře a omylu.
Spisy z let 1904 – 1905
Vtip a jeho vztah k nevědomí
Spisy z let 1906 – 1909
Spisy z let 1909 – 1913
Spisy z let 1913 – 1917
Přednášky k úvodu do psychoanalýzy
Spisy z let 1917 – 1920
Mimo princip slasti a jiné práce z let 1920 – 1924
Nová řada přednášek k úvodu do psychoanalýzy
Spisy z let 1932 – 1939
Spisy z pozůstalosti 1892 – 1938
Nespokojenost v kultuře
Vybrané spisy 1.díl

Díla Sigmunda Freuda v městské knihovně
Sigmund Freud:
Vzpomínka z dětství Leonarda da Vinci

Anthony Torr: Freud

Ladislav Polášek: 
MUDr. Sigmund Freud příborský rodák

Jiří Cvekl: Sigmund Freud

Richard Appignanesi, Oscar Zarate: Freud
Kniha představuje odlehčenou formou komiksu příběh Freudova 
života a historii vzniku základních psychoanalytických teorií.

Gion Condrau: Sigmund Freud & Martin Heidegger
Daseinsanalytická teorie neuróz a psychoterapie

Stephen A. Mitchell, Margaret J. Blacková: 
Freud a po Freudovi
Dějiny moderního psychoanalytického myšlení, přehledně zpra-
covaný výklad základních směrů v psychoanalýze od jejích počát-
ků až do současnosti.

Phil Mallon: Freud a syndrom falešné paměti
Úvaha, která byla napsána jako reakce na polemiku, která vypukla 
ve vědecké, psychoanalytické a právní obci v roce 1992, kdy byl 
Freud a jeho dílo obviněno, že psychoterapeut možná někdy pod-
poruje falešné vzpomínky na pohlavní zneužití v dětství.

Georg Markus: Sigmund Freud a tajemství duše
Tato biografická kniha je výkladem Freudovy vědecké dráhy.

Anna Freud: Já a obranné mechanismy
Knihy dcery S. Freuda patří ke klasickým, základním psychoana-
lytickým textům.

Victor J. Drapela: Přehled teorií osobnosti
Reprezentativní výběr třinácti nejvlivnějších teorií osobnosti 
v psychologii s důrazem na životní dráhy jejich autorů.
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Finanční prostředky v rozpočtu města 2006 spojené s otevřením rodného domu Sigmunda Freuda:

Název firmy Předmět fakturace Částka 

STAV MORAVIA, spol. s r.o.
Jirská 30, Ostrava - Přívoz

Firma zajišťuje generální opravu rodného domu Sigmunda Freuda spočívající v obnově všech stavebních částí, uvedení domu do původní podoby 
a úpravy nejbližšího okolí.

4 849 754,- Kč

Panter, spol. s r.o., 
Na Markvartce 14, Praha 6

Firma zajišťuje dodávku automatického průvodcovského systému v rodném domě S. Freuda „GuidePort“ , jeho instalaci včetně subdodavatelsky 
zhotovené kabeláže, naprogramování, oživení a odzkoušení tohoto systému.

1 070 508,- Kč

TOMOLA CZ s.r.o., 
Daliborova 16, Ostrava – Mariánské Hory

Firma zajišťuje dodání expozice v rodném domě Sigmunda Freuda. Jednotlivé položky díla:
- celkové architektonické prostorové a výtvarné řešení interiérů
- orientační a informační systém v interiéru
- technický scénář pro realizaci expozice
- interiér expozice
- montáž a interiér expozice
- realizace grafických prací
- hardware – monitory, tiskárna, plasmová obrazovka, DVD (vše včetně instalace a montáže)

1 600 110,- Kč

Ostatní náklady Projekční příprava, průzkumy, technické zařízení, zhotovení filmu o S. Freudovi. 479 628,- Kč

V roce 2006 město získalo na základě žádosti investiční dotaci ze státního rozpočtu ve výši 6 000 000,- Kč na rekonstrukci a zprovoznění rodného domu 
Sigmunda Freuda. 

Zbývající potřebná částka ve výši 2 000 000,- Kč byla částečně pokryta sponzorskou aktivitou. Prostřednictvím sponzorů je zcela zajištěno i zhotovení 
filmu o S. Freudovi ve finančním rozsahu 500 000,- Kč.

Finanční prostředky v rozpočtu města 2006 spojené s propagací osobnosti Sigmunda Freuda a oslav k 150. výročí jeho narození včetně nákladů na koná-
ní hlavních oslav:

Publikace „Freudův Příbor“ k 150. výročí narození Sigmunda Freuda .....................................................................................................302 000,- Kč
Propagace oslav včetně propagačního materiálu k 150. výročí narození Sigmunda Freuda ...................................................................300 000,- Kč
Hlavní oslavy k 150. výročí narození Sigmunda Freuda ...........................................................................................................................1 100 000,- Kč

V roce 2006 město získalo na základě žádosti neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ve výši 150 000,- Kč na financování publikace „ Freudův Příbor“ . 
Celkové náklady na zhotovení publikace jsou smluvně stanoveny částkou 560 000,- Kč. Část nákladů ve výši 145 000,- Kč byla již uhrazena v roce 2005, 

zbývající část ve výši 415 000,- Kč bude uhrazena v roce 2006 ze zajištěné dotace a z vlastních finančních prostředků.
Na vlastní oslavy se podařilo zajistit rovněž finanční prostředky sponzorů a příspěvky organizací, které pokryjí minimálně padesát procent uvažovaných 

výdajů. Část darů sponzorů je konkrétně směřována na zhotovení repliky Freudova gauče, který by měl být umístěn před vstupem do muzea v rodném 
domě.

Sponzorské dary jsou poukazovány na speciální účet města, který podléhá zvláštnímu režimu a s kterým disponuje rada města na základě schválené 
směrnice.

V rozpočtu města je dále uvažováno s pokrytím některých položek i příjmy z prodejů, a to např. knih, medailí apod.
Celkové finanční vyhodnocení oslav bude zveřejněno po ukončení v Měsíčníku města.

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA 

Chcete zaslat svým blízkým přání opatřené poštovní známkou s vaším 
portrétem? Zamýšlíte propagovat vaší firmu, rozesílat zboží zákazníkům a ne-
víte si rady? Odpovědi na všechny tradiční i netradiční typy otázek lze nejsnáze 
nalézt u každého zaměstnance České pošty, s.p. Podniku, který do tradičních 
forem zasílatelství začleňuje nové služby a moderní prvky tak, aby vyhověl 
všem potřebám širokého spektra uživatelů.

Odborný personál České pošty, s.p. a tým obchodních zástupců působících na území města Příbora a okolí nabízí rady, jak ušetřit bankovní poplatky, 
odborné informace, jak zhodnotit úspory a navrhuje řešení logistické a propagační problematiky jakkoliv velké firmě či instituci, a rovněž všem občanům 
města.

Zejména těm budou určeny filatelistické zajímavosti vydané u příležitosti oslav 150. let výročí narození světové osobnosti, psychoanalytika 
Sigmunda Freuda, neboť jako celá řada místních podnikatelských subjektů i Česká pošta, s.p. se stala partnerem těchto oslav. Po všechny tři dny konání 
oslav, tj. od 26.5.2006 do 28.5.2006 budou mít občané u příležitostné přepážky v budově radnice možnost získat unikátní kombinaci známky s portrétem 
Sigmunda Freuda, pamětní pohlednice a originálně provedeného otisku příležitostného razítka. Vedle této sběratelské kuriozity budou občanům města 
k dispozici i další doplňky z filatelistického sortimentu – obálka prvního dne, nálepní listy, příležitostné samolepící R nálepky na doporučené dopisy aj. 
Bude-li kdokoliv z účastníků chtít se svým blízkým pochlubit, oznámit nebo se podělit o svých zážitcích z hlavních oslav, bude srdečně vítán personálem 
příležitostné přepážky. 

Vydáním poštovní známky s portrétem světoznámého příborského rodáka a zřízením příležitostné poštovní 
přepážky Česká pošta, s.p. připomíná, že v dnešním moderním světě elektronického přenosu 

informací má tradiční kultura písemného zasílání přání, pozdravů a informací stálé 
pevné místo. České pošta tak podpoří a přenese nevšední zážitky účastníků oslav do 

celého světa, neboť 150. výročí narození Sigmunda Freuda je unikátní příležitostí 
prezentovat, jak malebným městem s bohatou historickou tradicí Příbor je.Ale 
zpátky od oslav, fanfár a proslovů ke všedním dnům. Po celý rok jsou všem obča-
nům města a přestavitelům firemního zákaznického spektra k dispozici v oblasti, 
ať již tradičních, či moderních služeb připraveni ochotně pomoci zaměstnanci 

pošty Příbor a obchodní zástupci regionálního manažera obchodu. Vše podstatné 
o poštovních produktech lze rovněž získat pomocí bezplatného telefonického dotazu 

do informačního call centra, případně na webových stránkách České pošty, s.p.
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1. Čím se Sigmund Freud proslavil?
2. Jak dlouho Sigmund Freud žil v Příboře?
3. Víte v jakém místě se nachází rodný dům S.  Freuda?
4. Co říkáte na chystané oslavy u příležitosti 150. výročí 

narození Sigmunda Freuda?
5. Myslíte si, že tato akce má význam pro město?
???, 28 let, dopravce, muž
1. psychoanalýzou
2. narodil se zde a žil v Příboře asi 3 roky
3. ano, ve Freudově ulici 
4. moc o nich nevím
5. Myslím si, že přínos pro město moc nemají. Určitě 

bych je nezavrhoval, ale mohly být v trošku menší 
míře. Zdají se mi až moc pompézní. Peníze vyna-
ložené na oslavy by se daly rozhodně využít na jiné, 
důležitější účely. Například na opravy cest.

Blažková Jiřina, nezaměstnaná, žena
1. svojí psychoanalýzou, Výklad snů, zkoumání snů
2. 3 roky
3. Zámečnická ulice (nyní Freudova)
4. Nevím o nich nic, ale myslím si, že na Freuda se 

až do nynějška zapomínalo. Po sametové revoluci 
se o něho lidé mohli více zajímat a město tím pro-
slavit. Je škoda, že teprve teď se o Freudovi začalo 
mluvit. Jeho osobnost mohla přivést do města tu-
risty už dříve, ne až u příležitosti 150. výročí.

5. Myslím si, že to má význam pro zviditelnění města 
– ale jedna akce Příbor nezachrání. Jako město ne-
jsme na turistický ruch připraveni. Pro návštěvníky 
zde není zázemí.

???, 21 let, mateřská dovolená, žena
1.  nevím
2.  3 roky 
3.  ve Freudově ulici
4.  Oslavy jsou zbytečně přehnané
5.  Ano, zviditelní se
???, 69 let, důchodce, muž
1. Napsal světoznámé knihy o psychoanalýze
2. V Příboře žil asi 3 roky
3. Vím, kde se nachází, ale na název ulice si momen-

tálně nevzpomenu
4. Oslavám fandím, i když se jich bohužel nebudu 

moci zúčastnit
5. Pro město určitě význam mají, ale nejsem si jist zda 

jsme na takovou velkou akci připraveni
???, 22 let, nezaměstnaná, žena
1. Narodil se v našem městě, zakladatel psychoanalý-

zy, zkoumal podvědomí, zabýval se výkladem snů 
a také se zajímal o sexualitu.

2. Do svých 3 let. Později se sem opět vrátil, aby na-
vštívil svého přítele Emila Fluse.

3. V Zámečnické ulici.
4. Souhlasím a myslím si, že to městu kulturně velice 

prospěje. 
5. Každá podobná akce má pro město význam a je pro 

ně přínosem.
J. H., 24 let, student, muž
1. Freud se proslavil tím, že se stal významným psy-

chologem
2. Žil v Příboře 3 roky, ale mám pocit, že se zde poz-

ději ještě na nějakou dobu vrátil
3. Dům stojí ve Freudově ulici
4. Mám pocit, že chystané oslavy budou v hodně 

velkém stylu, který se mi zdá poměrně přehnaný. 
Přece jen bych trochu utlumil ten „humbuk“ kolem 
toho – lidi už moc nebaví stále poslouchat ódy na 
Freuda, který tady žil pouhé tři roky. Ale jinak proti 
tomu nic nemám. Akce to bude jistě zajímavá – do-
bové kostýmy, spousta lidí, hudba – pro mnohé ne-
zapomenutelný zážitek. Akorát bych ty peníze asi 
využil i na jiné účely.

5. Pro město bude mít určitě tato akce význam – při-
láká turisty ze zahraničí a město alespoň na jeden 
víkend v roce ožije. 

Děkuji všem za rozhovor Eva Hozová

PŘEDSTAVUJEME VÁM - SIGMUND FREUD

PŘEDNÁŠKY PSYCHOANALYTIKŮ
PhDr. Michael Šebek, CSc., 

tréninkový psychoanalytik České psychoanalytické společnosti (IPA) s názvem:

FREUD - ČLOVĚK NAŠÍ DOBY
Bude to epické vyprávění o tom, jak se zrodila psychoanalýza a jakou cestou Freud prošel, jak se 

měnilo jeho myšlení a teorie a jaký je současný význam jeho myšlení.

Prof. Höschl, přednáška se bude jmenovat 

„Sigmund Freud a současná věda“.

Osnova:
-důležitost rané zkušenosti ve vztahu k vývoji osobnosti a k rozvoji duševních poruch

-přenos a protipřenos jako základní kategorie vztahu lékař-pacient
-koncept nevědomí a současné poznatky v neurovědách (backward-masking)

-odvozené psychoanalytické koncepce (kolektivní nevědomí) a „paleopsychologie“

Otevření rodného domku
Sigmunda Freuda

Rodný domek Sigmunda Freuda bude slavnostně otevřen v sobotu 27. května 2006, 
za účasti patrona, prezidenta České republiky Václava Klause. 

Celým slavnostním otevřením bude provázet a moderovat jej herec Marek Vašut.
Po ukončení slavnostního otevření bude domek zpřístupněn pozvaným oficiálním hostům. 

Laická veřejnost pak může domek navštívit v řádné otevírací době:
Úterý až neděle: 9.00 – 17.00 hod.  1. 4. až 30. 9. a úterý až neděle: 9.00 – 16.00 hod.1. 10. až 31. 3.

S následným vstupným:
 - děti do 6 let zdarma
 - dospělí Kč 50,-
 - děti od 6 do 15 let, důchodci, studenti Kč 30,-
 - rodinné vstupné Kč 100,-

Ve dnech oslav 27. a 28. 5. 2006 je vstup do rodného domu bezplatný.
Za odbor IKCR zpracoval BiS. Růžička Miroslav

Karla Tučková
František Kula
Drahomír Rapala
Václav Uher
Zuzana Nowaková
Aloisie Dlouhá
Marie Matlová Mgr.
Sylva Rycová
Ludmila Kusá
Marie Liberdová

Blahopřejeme jubilantům narozeným od 1. – 31. května 2006

Bedřiška Šurgová
Valentin Putala
Zdeněk Kudr
Květoslava Holubová
Helena Susová
Jarmila Šopíková
Antonie Švachová
Aloisie Zárubová
Erna Rubínová
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 Tak zní motto uměleckého díla, kovové repliky 
pohovky, která byla pracovním nástrojem Sigmunda 
Freuda. Pohodlné sezení tohoto druhu můžete do-
dnes vidět v ordinacích analyticky orientovaných 
psychiatrů a psychologů.

 Myšlenka vytvořit repliku pohovky vznikla na 
setkání příborských živnostníků 7. prosince loňské-
ho roku. Všem přítomným se nápad zalíbil. Podpořil 
jej také starosta města, který mimo jiné informoval 
o aktivitě Rakouského kulturního fóra v Praze, které 
vyhlásilo pro studenty soutěž o umělecké ztvárnění 
Freudovy pohovky.

 Dotace přislíbená ze státního rozpočtu na rekon-
strukci rodného domu Sigmunda Freuda navíc s vy-
tvořením uměleckého díla již předem počítala. Tak 
slovo dalo slovo a byly obeslány pasířské a kovolitecké 
dílny v celé republice. Vše ale mělo háček – „šibenič-
ní termín“. A tak z oslovených firem zůstaly tři. Jedna 
navrhovala odlití pohovky z bronzu, dvě další pak vy-
tepání díla z měděného plechu za třetinovou finanční 
částku. Zdálo se, že záměru už nic nestojí v cestě, že 
Příbor bude mít svůj originální symbol. 

 Jako rána z čistého nebe proto zapůsobila zprá-
va, že vícepráce opravy domku si vyžádají neoče-
kávané navýšení finančních prostředků. A městská 
rada rozhodla: nebude pohovka, peníze vyčleněné 

na umělecké dílo budou využity na uhrazení polož-
ky „vícepráce“. Částka to byla úctyhodná, necelých 
600 000 Kč. Naděje města na originální, nadčasový 
symbol se začala rozplývat.

Hrstka opravdových nadšenců se však pohovky 
nechtěla vzdát. Rodný dům? Ano. Slavného rodáka, 
má jistě mnoho měst i když ne formátu Sigmunda 
Freuda. Ale kolik měst má s rodákem spojený symbol? 
Vzdát se takové vyjímečnosti jim přišlo líto. Jedinou 
možností bylo sehnat peníze jinak. Sponzorsky, ve 
formě darů. Navíc majitel pasířské firmy, historii mi-
lující nadšenec pan Ivan Houska, byl ochoten zahájit 
práce i bez finančního krytí. Uvědomoval si výjimeč-
nost díla, zvláště poté, co osobně Příbor navštívil. 
A pomáhal, jak mohl. Oslovil majitele prodejny ori-
ginálních perských koberců v Praze pana Jazairiho, 
který byl nápadem natolik zaujatý, že byl ochoten 
sponzorsky zapůjčit velmi cenný pravý perský pře-
hoz na repliku Freudovy pohovky. Stejně vstřícný byl 
ředitel londýnského muzea pan Michael Molnar, kte-
rý zdarma a velmi ochotně pořídil komplexní a tolik 
potřebnou dokumentaci originálu, umístěném právě 
v muzeu v Londýně. „Fandím vám v Příboře, je to ex-
celentní myšlenka“, zněla úvodní věta jeho e-mailu. 
Zbývalo jediné: sponzorsky zajistit téměř půl milio-
nu korun.

Hrstka nadšenců proto začala oslovovat velké 
firmy. Pak firmy menší. Dále právníky, lékaře, fyzické 
osoby i majitele provozoven z Příbora i okolí. Mnozí 
pochopili a přispěli. Finanční dary nabízeli také ob-
čané, kteří se o celé akci dozvěděli. Kdo peníze shá-
něl, ví, kolik energie tato činnost obnáší. Vyhráno ale 
není. Celou částku se doposud nashromáždit nepo-
dařilo. Věříme však, že se najdou občané, kteří ještě 
budou ochotni přispět. 

Cílem tohoto článku je informace pro vás, ob-
čany města a všechny ostatní, kteří si uvědomují 
historický přesah tohoto uměleckého díla. Tak jako 
Hukvaldy mají Lišku Bystroušku,, Františkovy lázně 
svého Františka, Brusel svého „čůrajícího chlapečka“, 
může mít Příbor „svou“ pohovku.

Závěrem prosím dovolte poděkovat všem, kteří 
přispěli, kteří se rozhodli podpořit odkaz budoucím 
generacím. Dokázali vidět význam tohoto díla, přijali 
myšlenku, že technické nedostatky má každé město, 
každá obec. Originální symbol, jen města některá.

Pokud jste právě dočetli tento informativní člá-
nek a jste ochotni finančním darem v jakékoliv výši 
tuto myšlenku podpořit, budeme rádi.

S úctou k vám všem, ing. Jana Svobodová
 Kontakt pro sponzorské dary: 556 719 560

„Usaď se a rozjímej - vstaň a konej.“

Freud navštívil Příbor!!! Vrátil se po letech 
a zamířil si to rovnou na radnici! A ačkoli víme, že 
miloval humor, tváří se hodně přísně! 

„Ne, netváří se přísně, je zamyšlený – prostě 
přemýšlí – třeba zrovna nad výkladem snů!“ opo-
nuje Jiří Syssak - člověk, který našeho návštěvníka 
dobře zná!

Kdybyste ale s panem Freudem chtěli probí-
rat, co se vám zdálo a proč - nepochodíte. Ústa 
zůstanou němá. Ovšem o lecčems vypovídají ruce 
pana Freuda. „Jsou špinavé, protože ne vždy je 
lidská duše čistá a Freud s ní musel pracovat,“ říká 
spoluautor figuríny Jiří Syssak. 

Silikonovou figurínu Sigmunda Freuda v ži-
votní velikosti vyrobili ve studiu 313 před 5 lety. 

Sigmund Freud na návštěvě u starosty města

Dne 31. března 2006 v 10,00 hodin byl slav-
nostním aktem – symbolickým přestřižením 
pásky starostou města Příbora a předsedou 
Výrobního družstva VKUS Frýdek-Místek znovu 
zprovozněn objekt pekárny „U Freuda“.

Novým majitelem a současně provozovate-
lem této pekárny se stalo výše uvedené výrobní 
družstvo, které vzniklo v lednu roku 1951 a je ne-
větším zaměstnavatelem handicapovaných osob 
v Moravskoslezském kraji. Společně s dceřinou 
společností VKUS-BUSTAN s.r.o. zaměstnává 
více než 400 osob. Největší skupinu zaměstnanců 
tvoří švadlenky na provozech ve Frýdku-Místku, 
Havířově, Třinci a domáckých pracovištích, dále 
zaměstnanci ostrahy a úklidových služeb a v pro-
voze je i malá dílna montáží elektrosoučástek.

Pekařskou a cukrářskou výrobou chce druž-
stvo rozšířit svou činnost a v Příboře nejen vytvo-
řit další pracovní místa, ale zároveň se podílet na 
každodenním kontaktu s místními občany, proto-

že chléb a další výrobky pekárny k životu člověka 
trvale u nás patří. 

Vedení družstva si této příležitosti nesmír-
ně váží. Stejně tak hluboké uznání pociťujeme 
k těm, kteří jsou strůjci kvality i novodobé tradi-
ce na níž by VD VKUS rádo navázalo. Jde hlavně 
o záslužnou, neúnavnou a svědomitou práci pana 
Vladimíra Kučery a kolektivu jeho nejbližších 
spolupracovníků, z nichž někteří budou tvořit zá-
klad i v současné skupině zaměstnanců.

První etapa provozování pekárny družstvem 
VKUS, která v současnosti probíhá, má postaven 
cíl v dosažení stejného objemu produkce a ve 
stejné kvalitě, jakou měly určité záměry dalšího 
rozvoje.

Slavnostního otevření pekárny se zúčast-
nili i významní hosté. Vedle starosty města 
Příbora, ing. M. Strakoše a předsedy sociální 
komise J. Myšky byl přítomen ředitel odboru 
ing. K. Rychtář ze Svazu českých a moravských 

výrobních družstev Praha, ředitel Úřadu práce 
v Novém Jičíně ing. J. Macíček a předseda SD 
Jednota Nový Jičín ing. J. Jankanič společně s ob-
chodním náměstkem Pavlem Hajným. Přítomní 
hosté na uvítací a zahajovací slovo předsedy VD 
VKUS ing. Jiřího Schwarze reagovali v družné at-
mosféře hlavně projevem přání úspěšné činnosti 
provozu pekárny.

Kolektiv pekárny „ U Freuda“ společně s ve-
dením družstva jsou připraveni usilovat o dobré 
jméno pekárny a k tomu výsledku vede cesta jen 
přes dobré výrobky. Současně bude pro družstvo 
tou nejvyšší formou uznání vlastní zájem občanů 
o produkované výrobky, přičemž příborští občané 
mohou plně žít s pocitem, že především pro ně se 
peče v „jejich“ pekárně – a za to upřímně všem 
děkujeme.

Ing. Jiří Schwarz, předseda představenstva
Výrobní družstvo VKUS Frýdek-Místek

Pekárna „U Freuda“ peče

V letech 2001-2003 byla součástí expozice ví-
deňského muzea - expozice Tisíc let historie 
Rakouska. 

Hotová figurína, na níž pracovalo minimálně 
8 lidí - akademický sochař, maskéři, vlásenkáři – 
každý chloupek a vlas je vložen zvlášť, má hodno-
tu 180.000,- Kč. Do Příbora ji studio zatím pouze 
zapůjčilo. Ale pokud by přece jen někdo měl o si-
likonového Freuda zájem, cena by nepřesáhla 100. 
000,- korun. 

Zatím pan Freud dělá společnost starostovi 
města. Denně na něj upírá své oči. Denně je svěd-
kem různých jednání .. a neporadí a neporadí. Ale 
kdoví, co mu běží hlavou! 

 Mgr. Irena Nedomová 
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„… hluboce ve mně 
ukryto zůstalo to příborské 
šťastné dítě, prvorozenec 
mladé matky, jenž přijal z to-
hoto ovzduší a z této půdy 
první nesmazatelné dojmy.“ 

Z dopisu S. Freuda 
starostovi Příbora r. 1931

Sigmund Freud se narodil v Příboře rodičům 
Jakubovi a Amálii Freudovým. Rodina bydlela 
v podnájmu v domě č. p. 117 u Jana Zajíce v Zá-
mečnické ulici. Freudův otec si zde zřídil textilní 
obchod, stal se významným členem soukenického 
cechu a zajišťoval odbyt látek do Haliče, Polska, 
Ruska a Uher. O malého Sigmunda pečovala čes-
ká chůva a vychovatelka (pravděpodobně Monika 
Zajícová), na kterou Sigmund Freud později často 
vzpomínal. Přestože Sigmund Freud strávil v Pří-
boře pouze tři roky, zachoval si k tomuto městu 
hluboký vztah a jako student gymnázia zde v roce 
1872 navštívil svého přítele Emila Flusse, s nímž 
si trvale dopisoval. Další život Sigmunda Freuda 
se pak utvářel ve Vídni, kam se s rodinou přestě-
hoval v roce 1859. Jeho otec se nevyhnul jistým 
existenčním potížím, díky hospodárnosti matky, 
však mohl Sigmund vystudovat gymnázium, uni-
verzitu a krátce se pak věnoval vnitřnímu lékař-
ství. Brzy přešel na psychiatrii k prof. Meynertovi. 
Po jmenování docentem odjel r. 1885 do Paříže, 
kde asistoval slavnému psychiatrovi prof. Charco-
tovi. Po návratu z Paříže se dne 14. 9. 1886 žení po 
čtyřleté známosti s Martou Bernaysovou. 

Přestože pro Freuda byla vždy na prvním 
místě práce, byl oddaným manželem a později 
i skvělým otcem svým šesti dětem – v průběhu 
manželství se narodili tři chlapci a tři dcery, kte-
ré Freud považoval za „svou pýchu a bohatství“. 
Ve své vědecké činnosti a klinické praxi se Freud 
zaměřil na studium nevědomí. U svých nemnoha 
pacientů praktikuje léčbu pomocí hypnózy, snaží 
se dopátrat příčin hysterie, spolupracuje a dopi-
suje si s neurochirurgy, psychiatry Bernheimem, 
Breuerem a Fliessem. V roce 1896 poprvé pou-
žije pojmu „psychoanalýza“, kterou definuje jako 
vědu, snažící se vypátrat utajené duševní děje 
v podvědomí a též pudové impulsy, které je vy-
volávají. Jeho učení má své příznivce i odpůrce. 
Výraznější posun v prosazování jeho nové teorie 
nastal po 1. mezinárodním setkání psychoanaly-
tiků v r. 1908 v Salzburku. Zde byly ustanoveny 
pravidelné schůzky – kongresy psycho-analyti-
ků, vždy po dvou letech v různých zemích. Další 
setkání následovalo v r. 1910 v Norimberku. Zde 
bylo založeno „Mezinárodní psychoanalytické 
sdružení“, jehož prvním předsedou byl zvolen C. 
G. Jung ze Švýcarska.

Díky své neúnavné vědecké práci dosáhl Freud 
obecného uznání a v roce 1930 mu byla udělena 
Goetheova cena za dosažené vědecké úspěchy 
v oboru. V soukromém životě, stejně jako v pro-
fesionálním, se musel Freud během let vyrovnávat 
s osobními ztrátami. V  r. 1896 mu umírá otec, 
v r. 1920 umírá jeho dcera Sofie, r. 1923 přichází 
o vnuka, dva z jeho synů odcházejí do války a v ro-
ce 1930 umírá jeho matka, ke které měl vždy silný 
vztah. S nástupem fašismu se Freud díky svému 
židovskému původu přestává cítit v Rakousku 

Sigmund Freud 6. 5. 1856 – 23. 9. 1939
bezpečně a po mnoha intervencích jeho přátel 
u Hitlera je mu r. 1938 povoleno odstěhovat se 
z Vídně přes Paříž do Londýna. Tomu předchází 
výslech jeho dcery Anny na gestapu a Freud musí 
zaplatit 12 000 holandských zlatých, jako „daň za 
opuštění Říše“, které mu poskytla jeho přítelkyně 
a obdivovatelka Marie Bonapartová. V  exilu zbý-
vá Freudovi již jen rok života. Od r. 1923, kdy se 
podrobuje první operaci, se Freud potýká s rako-
vinným onemocněním horního patra, v roce 1938 
je naposledy operován. Umírá ve tři hodiny ráno 
dne 23. září 1939.

Jeho nástupkyní ve vědecké práci a výzkumu 
a jedinou dědičkou se stává dcera Anna.

Sigmund Freud a Příbor

Sigmund Freud prožil v Příboře jen první tři 
léta života, ale vzpomínky na toto období prová-
zely velkého vědce po celý život. Ani Příbor na 
svého slavného rodáka nezapomíná.

Již 25. října 1931 byla na rodném dom-
ku Sigmunda Freuda odhalena první pamětní 
deska u příležitosti Freudových 75. - naroze-
nin. Autorem byl akademický sochař Fr. Juraň. 
Slavnosti se zúčastnila i Freudova dcera Anna. 
Freud se ze zdravotních důvodů omluvil dopisem 
starostovi města a poděkoval za prokázanou po-
ctu. Za okupace byla pamětní deska odstraněna 
a obnovena až po roce 1945. Teprve třetí reliéf, 
umístěný na rodném domku v r. 1969 je trvalý. Při 
slavnostním odhalení 4. 10. 1969, byla také ote-
vřena v městském muzeu Pamětní síň Sigmunda 
Freuda, přibližující život a dílo tohoto význam-
ného vědce. Při této příležitosti byl na Jičínské 
ulici odhalen pomník od akademického sochaře 
Františka Navrátila a ing. arch. Z. Makovského. 
Památník byl v nedávné době přemístěn na ul. 
Karla Čapka. Dřívější Zámečnická ulice, kde 
stojí Freudův rodný dům, byla přejmenována na 
Freudovu a také náměstí v Příboře bylo pojmeno-
váno dne 22. 2. 1990 náměstím Sigmunda Freuda.

Od 6. dubna 1990 pracuje v Příboře Společnost 
Sigmunda Freuda (SSF), která má v současnosti 

asi 30 členů a svou činnost zaměřuje na propaga-
ci Freudova díla, udržuje kontakty s  obdobnými 
společnostmi v  ČR, ale i v zahraničí.

Společnost Sigmunda Freuda ve spoluprá-
ci s městem Příbor každoročně v měsíci květnu 
pořádá akci Freudův Příbor– seminář odborných 
přednášek, který doplňuje dětská výtvarná soutěž 
Můj sen.
Dílo Sigmunda Freuda
1895 Studie o hysterii
1899 Výklad snů
1904 Psychopatologie všedního života
1905 Tři úvahy o sexuální teorii, Analýza 
1907 Gradiva
1909 Založen časopis 
 Jahrbuch der Psychoanalyse
1910 Leonardo da Vinci, Založen Zentral
 Blatt für Psychoanalyse
1912 Vychází Imago
1912-15 Úvahy o Technice
1913 Zeitschrift für Psychoanalyse
 Totem a tabu
1914 Historie psychoanalytického hnutí
1915 Dvanáct úvah O metapsychologii
1920 Založen International Journal 
 of Psycho-Analysis, Psychologie mas
1925 Sigmund Freud o sobě
1927 Budoucnost jedné iluze
1929 Strach z civilizace hranicemi 
 principu slasti
1923 Já a to
1925 Zákaz, symptom a úzkost
1932 Nové přednášky o psychoanalýze
 Proč válka?
1938 Mojžíš a monoteizmus

Pavla Veselková, MIC Příbor
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Pondělí 1. května
TURISTICKÝ VÝLET NA OSTRAVICI
„SLET ČARODEJNIC POD LYSOU HOROU“

Přihlášky a informace v BAV klubu. Info: 556 723 778, 739 080 862
Pondělí 1. května
ZAČÍNÁ MĚSÍC LÁSKY 

(pár, který se políbí pod rozkvetlou třešní v naší restauraci bude 
odměněn). Víno restaurant Terra Libera. Info: 556 722 013
Pondělí 1. května od 9.00 hod. do 17.00 hod.
VI. ROČNÍK PRODEJNÍ VÝSTAVY  ZAHRADNÍ TECHNIKY 

spojený  s prodejem sazeniček a balkónových květin.
Koupaliště Příbor, Info: 777 100 007
Galerie v radnici od 3. května do 30. června
VLADIMÍR BIRGUS - FOTOGRAFIE 1981 - 2006

Zahájení ve středu v 17.00 hod. 
Galerie otevřena:  Po, st: 8.00 – 11.00  12.00 – 17.00
    Út, čt, pá: 8.00 – 11.00 11.30 – 14.00
Město Příbor, Fotoklub Příbor
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda
Nový sál muzea v Příboře od 4. května do 11. června
VÝSTAVA FASCINACE FREUDEM

Výstava malíře a grafika Eduarda Ovčáčka.
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře. Info: 556 725 191
Pátek 5. května od 19.00 hod.
KONCERT VÁŽNÉ HUDBY

Účinkují: Zdenek Zavičák (klarinet), Libor Meisl (housle), Marcel 
Javorček (klavír). refektář piaristické koleje Muzea v Příboře
Info: 556 725 191
Pátek 5. května od 17.00 hod.
JAM – SESSION ANEB SETKÁNÍ ROCKERŮ V BAV KLUBU

v Junior baru BAV klubu, Info: 556 723 778, 739 080 862
Pátek 5. května od 19.00 hod.
POSEZENÍ U KLAVÍRU

Víno restaurant Terra Libera, Info: 556 722 013
Sobota 6. května
TURISTICKÝ ZÁJEZD MALÉ KARPATY

Odjezd v sobotu v 5.00 hod. od sokolovny. Návrat v neděli ve 
20.00 hod. V ceně zájezdu zahrnuta doprava, ubytování a polo-
penze v Jahodníku. 
Přihlášky  a zálohu ve výši 300,- Kč do 28. 4. 2006. 
Cena zájezdu: 750,- Kč - členové KČT, 650,- Kč - děti KČT 850,- 
Kč - nečlenové KČT, 750,- Kč - nečlenové děti KČT. 
Přihlášky  Ing. Emil Suchánek, Info: �556 722 198, 606 711 135
Vladimír Bílský, Info: 737 375 203, KČT Příbor
So 6. května 9.00 - 18.00 h Ne 7. května 9.00 - 13.00 h
BESKYD MODEL KIT SHOW 2006

Bližší informace: www.kitshow.cz, DDM Luna
Info: 556 725 029, 736 673 012
Čtvrtek 11. května od 18.30 hod
VYSTOUPENÍ FAMÓZNÍHO BUBENÍKA PAVLA FAJTA 

(akce v rámci pořadu Hudební sklepy – sdružení vybraných pís-
ničkářů a skupin hraje ve vybraných restauracích ČR).
Víno restaurant Terra Libera, Info: 556 722 013
Pátek 12. května od 19.00 hod.
POSEZENÍ U KLAVÍRU

Víno restaurant Terra Libera, Info: 556 722 013
Pátek 12. května od 18.00 hod.
„KAT A BLÁZEN“

Zájezd do divadla Jiřího Myrona v Ostravě na hru Voskovce a 
Wericha. Odjezd v 18. 00 hod. od sokolovny, cena 165,-Kč. 
Předprodej v BAV klubu. Info: 556 723 778, 739 080 862
Sobota 13. května
OTEVŘENÍ LETNÍHO AREÁLU

V případě hezkého počasí budou k dispozici již oba bazény a veš-
kerá sportoviště. 
Novinkou je minigolfové hřiště, které zcela jistě zvýší atraktivitu 
celého letního areálu. Koupaliště Příbor, 
Info:  777 100 007
Sobota 13. května od 8.30 hod.
LÁZNĚ KLIMKOVICE - HÝLOV - NA KOLE

Sraz u sokolovny. Trasa 50 km, KČT Příbor
Info: Ing. Emil Suchánek, 556 722 198, 606 711 135

PROGRAM AKCÍ V PŘÍBOŘE KVĚTEN 2006
Sobota 13. května a neděle 14. května
VČELAŘSKÁ SOUTĚŽ “ZLATÁ VČELA 2006“

Setkání a soutěž včelařských kroužků severomoravské oblasti. 
DDM Luna, Info: 556 725 029, 736 673 012
Neděle 14. května od 15.30 hod.
SVÁTEK MATEK

ve velkém sále Katolického domu Příbor. V programu vystoupí 
naši nejmenší – děti MŠ na ulici Pionýrů a děti našich členů a 
příznivců. MěO KDU - ČSL Příbor.
Pondělí 15. května od 17.00 hod.
SEMINÁŘ O LIBERALISMU 

Tentokrát na téma: (parlamentní) demokracie versus osobní 
svobody“. Úvod do problematiky: doc. Ing. Josef Šíma, Liberální 
institut Praha. Jako oponenti: Zástupci politických stran.
Víno restaurant Terra Libera, Info: 556 722 013
Pondělí 15. května od 17.15 do 18.45 hod.
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE

v Junior baru BAV klubu, Info: 556 723 778, 739 080 862
Středa 17. května od 13.30 hod.
O ZLATOU PÍŠŤALKU“ 

Meziškolní turnaj ve vybíjené pro žáky 9. tříd. DDM Luna
Info: 556 725 029, 736 673 012
Pátek 19. května od 19.00 hod.
POSEZENÍ U KLAVÍRU

Víno restaurant Terra Libera, Info: 556 722 013
Pátek 19. května a sobota 20. května od 16.00 hod.
SOUSTŘEDĚNÍ KPM „TORA“ 

Akce pro členy klubu. DDM Luna, Info: 556 725 029, 736 673 012
Pátek 19. května až neděle 21.května
VÍKEND S LIGHT JÍDLY, MÉNĚ KALORIÍ - VÍCE AKTIVITY

Víno restaurant Terra Libera, Info: 556 722 013
Sobotu 20. května od 8.15 hod.
V. ROČNÍK PŘÍBORSKÉHO TURNAJE 

Tělocvična při ZŠ Npor. Loma. 
Sobota 20. května od 11.00 hod.
„O ZLATÝ POHÁR BAV KLUBU PŘÍBOR“

v Zrcadlovém sále BAV klubu. Info: 556 723 778, 739 080 862
Sobota 20. května od 20.00 hod.
VYSTOUPENÍ BLUESOVÉHO DUA „OBČAN KARAS“

(sobotní večer s bluesovými písněmi, které můžete poslouchat a 
nebo jen vnímat, bude skvělý), Víno restaurant Terra Libera
Info: 556 722 013
Neděle 21. května
TAM, KDE KONČÍ KOLEJE.... OSOBLAHA

Odjezd vlakem z Příbora v 6.27 hod. KČT Příbor. Info: Ing. Emil 
Suchánek 556 722 198, 606 711 135, Vladimír Bílský 737 375 203
Pondělí 22. května od 17.15 do 18.45 hod.
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE

v Junior baru BAV klubu, Info: 556 723 778, 739 080 862
Středa 24. května od 17.30 hod.
POKRAČOVÁNÍ CYKLU SEMINÁŘŮ KE 150.
VÝROČÍ NAROZENÍ SIGMUNDA FREUDA 

(téma: psychoanalýza aneb „lži na pohovce“ – vedle odborné 
přednášky i něco ze života). Víno restaurant Terra Libera
Pátek 26. až neděle 28. května
PŘÍBOR SLAVÍ 150.VÝROČÍ NAROZENÍ
SIGMUNDA FREUDA

Víno restaurant Terra Libera, Info: 556 722 013
Sobota 27. května
MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ NA HOROLEZECKÉ STĚNĚ

Koupaliště Příbor, Info: 777 100 007
Neděle 28. května
NOČNÍ KINO – KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ

Koupaliště Příbor, Info: 777 100 007

MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ SIGMUNDA FREUDA
PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVA DO 21. KVĚTNA
FOTOGRAFA A GRAFIKA JOSEFA KNÁPKA

Tématem velkoformátových fotografií jsou zážitky z cest po Číně. 
Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře, Info: 556 725 191
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda

RAKOUSKÉ KULTURNÍ FÓRUM V PRAZE OD
25. DUBNA DO 10. ZÁŘÍ

VÝSTAVA GUSTAV KLIMT A EGON SCHIELE
Faksimile kreseb a akvarelů rakouských umělců z období sece-
se. Výstava konaná u příležitosti oslav k 150. výroční narození S. 
Freuda v Příboře. Otevřeno: Út, čt: 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00 Ne: 
9.00 - 12.00. Muzeum a pamětní síň S. Freuda v Příboře
Info: 556 725 191

LOUTKOVÉ DIVADLO BERÁNEK
Každou středu v 17.00 hod. Hrajeme pohádku pro nejmenší
ČERNÉ DIVADLO PANÁČEK MALÍČEK

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY
Od 2. května začínáme stěhovat knihovnu z důvodu rekonstruk-
ce do náhradních prostor. Proto bude knihovna až do začátku 
července pro veřejnost uzavřena. Od července bude knihovna 
fungovat v budově piaristického gymnázia jako nyní, ale vchod 
bude naproti pošty. Rozsah služeb bude zachován, včetně přístu-
pu k internetu pro veřejnost. Info: 556 725 037

VYSÍLÁNÍ LTV PŘÍBOR
Zpravodajské relace: pondělí – neděle:
7.00  – 8.00 hod., 17.00 – 18.00 hod. a 22.00 – 23.00 hod.
Přijímáme vaše tipy:
DUYVIS VIDEO, nám. S. Freuda 12, E-mail: televize-pribor@se-
znam.cz. Info: 608 738 793, 776 725 909

CVIČENÍ JÓGY
MŠ Frenštátská Úterý: 17.15 – 18.45 hod.
Info: 556 725 852, 776 877 170
MŠ Pionýrů Úterý: 17.30 – 19.00 hod., Info: 775 084 815 

FITCENTRUM
Pondělí – Pátek: 9.00 - 13.00  14.00 - 21.00 hod., Info: 556 722 092

RELAXAČNÍ CVIČENÍ PRO DÁMY V SOKOLOVNĚ 
od 16.00 hod., ul. Lidická, každé pondělí.

PROVOZNÍ DOBA SAUNY
Sportovní hala TJ Příbor, Štramberská 1361
Otevírací doba:
Pondělí:  15.00 – 21.00 hod.   muži
Úterý: 15.00 – 21.00 hod.   ženy
Středa:  15.00 – 21.00 hod.   muži + ženy
Čtvrtek:  15.00 – 21.00 hod.   muži
Pátek:  15.00 – 21.00 hod.   ženy
Sobota:  15.00 – 21.00 hod.   muži + ženy
Saunování lze objednat individuálně. Info: 607 714 277

CVIČENÍ AEROBIKU
Pondělí:  20.00 - 21.00 aerobic
Úterý:  16.00 - 17.00 mix aerobic
Středa:   9.00 - 10.00 mix aerobic 18.45 - 19.45 dance aerobic
  20.00 - 21.00  body ball,
Čtvrtek: 20.00 - 21.00 bodystyling
Pátek: 17.45 - 18.45 step aerobik
Info: 606 932 447, 556 722 092

CVIČENÍ TAIČI
Školní družina při škole Npor. Loma.
Každý čtvrtek od 16.30 do 18.00 hod. platba měsíčně, cvičí se se-
stavy „8“, „24“, možnost cvičení s mečem a vějířem.
Info: 776 617 939, taichipribor@seznam.cz

VÝUKA BOJOVÉHO UMĚNÍ CAPOEIRA
Výuka legendární bojové techniky z afrického kontinentu.
Bývalá zvl. škola na ul. Lomená - sídliště U Tatry.
Info: Unkas 736 760 080, 775 133 85
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CESTOU NECESTOU

Podle kalendáře máme již více než mě-
síc jaro. Sníh nám pomalu a nesměle zmizel 
z cest a chodníků. Jistě příjemné a po tak 
dlouhé zimě pozitivní. Na druhou stranu 
však zakrýval 4 měsíce „věci“, které na po-
hled, tak příjemné nejsou. Psí výkaly, ne-
pořádek kolem popelnic, tuny štěrku, písku 
a pilin.

Zakrýval však také do poslední chvíle 
skutečný stav našich silnic ve městě. A to 
těch hlavních příjezdových až po ty míst-
ní vedoucí k domkům na periferii města. 
Všichni máme tu „svoji „cestu, velká většina 
z nás si našla i ten „svůj“ největší výmol. Jsou 
různé, široké, úzké, hluboké, plytké. Někdy 
prázdné, jindy zase umně zamaskované vo-
dou, či jarní sněhovou přeháňkou.Velká vět-
šina však v tuto dobu natolik zrádná, že pro 
cyklistu v nočních hodinách či řidiče začá-
tečníka mohou mít opravdu katastrofální ná-
sledky. Hezky se na zasedání rady města po-
slouchá vedoucí Správy a údržby silnic Nový 
Jičín, jak postupně a kde nejdříve začnou 
opravy. Mohou se sebe více snažit technické 
služby, mohou se sebe více snažit občané za-
sypáváním některých opravdu nebezpečných 
míst vlastními silami.

Paní Zima letos ukázala svoji sílu v plné 
míře. Myslím, že ještě nikdy nebyl stav silnic 
v našem městě natolik špatný jako letos. Ten, 
kdo jel v měsíci dubnu po mostě u nádraží, či 
ten, kdo projížděl po ulici Štramberské nebo 
ten, kdo nezvládl řidičské manévry na ulici 
nábřeží RA, mi jistě dá za pravdu. Zajímavé 
jsou díry také na Klokočovském mostě a do 
nekonečna opravovaná díra na křižovatce 
u kostela sv. Valentýna je jistě lahůdkou pro 
mnohé cizí řidiče. Nejdřív sníh a led, “nyní 
lepení děr“ a následná očištění od posypové-
ho materiálu nebude levnou záležitostí. Na 
druhou stranu, ten, kdo sjížděl kopec u Fren-
štátu pod Radhoštěm, zvaný Pindula, či při-
jížděl ve směru od Starého Jičína, mi dá jistě 
za pravdu, že ty „naše“cesty ve městě, zase 
tak špatné nejsou. Ano, vím, slabá útěcha, ale 
kde hledat jinou ?

městský radní za ODS, Rudolf Korčák

GENERÁLNÍ SPONZOR 
OSLAV

PRIMUS       
DEC PLAST   

HLAVNÍ SPONZOŘI
PST Ostrava
Poštovní Spořitelna
PSJ Slovácko
PENNY-supermarket
Dobiáš Stanislav
Komerční banka a.s.
DIGIS, s.r.o.
Tendom energo
ZENTIVA
Pozimos a.s.
Auto SITTA
V+V SAVEKO
PZK Servis s.r.o.
SmVaK Ostrava, a.s.
Židovské muzeum
J. Havlíček Zafír
Pajonk Miroslav
Segeťa Ladislav
Lampa Pavel
Amethyst.cz, s.r.o.
Skarab s.r.o.
VKUS v.d   
AHS Systém s.r.o.

Seznam sponzorů

Pavlačíková Jarmila
Pešta Vladimír
Gajdušek Lubomír
Míčková Pavla
Svobodová Jana
Vozár František
Bohumínská Alena
Baarová Jana
Klocová Jana
Kuchař Pavel
Bilská Marta
Michnová Květoslava
Chladil Gustav
Martínková Libuše
Bajerová Eva
Krkošková Ivana
Jurečka Mořic
Večeřa Pavel
Lichnovský Jaromír
Dudek Jan  
Pavelka František
Tučková Soňa
Seibert Oldřich
Jelínek Roman

OSTATNÍ SPONZOŘI
M.I.O.
Dobeš Jindřich
Šetková Eva
Knesl Martin
Pernicová Alena
Polách Aleš
Grymová Věra
Karbanová Jana
Gilarová Eva
Nedomovi    
Švestka Dušan
Svarmetal s.r.o.
firma Wojcik
Hrabec Miroslav
Ressnerová Eva
Tomek Jaroslav
TOMEGAS s.r.o.
Malík Jan   
Škráčková Věra
Šetková Eva
Knesl Martin
Žárský Jan
Kresta Alois

Známe naše město doby dnešní, jeho obchody, 
památky i ulice. Známe dobře tep města i normální 
život jeho obyvatel. 

Ale dovedete si představit, jak to vypadalo kdy-
si? Chtěli byste na vlastní oči spatřit a sami prožít 
pár hodin v dobách už dávno minulých? Není nic 
lehčího. 

Jak jistě víte, bude v našem městě probíhat 
oslava 150 let od narození našeho slavného rodáka 
Sigmunda Freuda. A bude to oslava velkolepá. A do-
konce v kostýmech. Ty budou z filmových skladů na 
Barandově v dostatečném množství. Čeho se dostá-
vá míň jsou dobrovolníci do tohoto oblečení. 

A proto neváhejte: 
Máte-li smysl pro recesi, chcete-li se vznášet 

mezi udivenými turisty v nádherných róbách, chce-
te-li být na spoustě fotek ve všech  zemích světa  
/i cizí turisté mají foťáky/ nebo chcete-li si zhotovit  
sami množství originálních “módních” fotografií 
své osoby či svých blízkých, máte jedinečnou šanci. 
Stačí se přihlásit v Městském informačním středisku 
nebo na jeho čísle 556 455 442, nahlásit své jméno  
a hlavně míry své lepé postavy, aby Vám obleček 
padl  jako ulitý. A to co nejdřív, nejlépe okamžitě. 
Neboť čas se krátí a běží mílovými kroky, šatičky je 
třeba zamluvit, dopravit do  Příbora a ve dny oslav 
je svěřit kostymérce, která Vás do nich oblékne.  
A vy pak můžete honit parádu a chlubit se, že Vás  
oblékali přímo pracovníci od filmu. A ještě pomů-
žete dobré věci a propagaci našeho krásného města  
i jeho slavného rodáka 

Vážení a milí obyvatelé našeho slovutného města Příbora
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Průmyslové pračky, sušiče a mandly značky Primus. 
Projektování prádelen, financování,

dodávky, servis a poradenství ...

prádelenská technika

SPONZOŘI OSLAV 150. VÝROČÍ NAROZENÍ S. FREUDA

výroba plastových oken
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SPONZOŘI OSLAV 150. VÝROČÍ NAROZENÍ S. FREUDA

KOMPLEXNÍ LOGISTICKÉ SLUŽBY, SPEDICE A ZASÍLATELSTVÍ, CELNÍ SLUŽBY 
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Vážený zákazníku, 
zasíláme Vám ke korektuře inzerci  
do Mapy Zlínského kraje.
Prohlédněte si pozorně návrh  
a vyznačte případné změny.
Korektura musí být potvrzena písemně  
(podpis a razítko) do 5 dnů od doručení, 
jinak může být ovlivněn termín vydání.

Žádáme Vás o vyjádření 
na fax: 532 193 015
nebo na adresu:
P. F. art, spol. s r. o., 
Gromešova 769/4, 621 00 Brno
E-mail: korektury@pfart.cz
Děkuji.
Za P. F. art, spol. s r. o.

Petra Pleskačová
tel.: 532 193 016

Zkontroloval(a) jsem správnost inzerce a po provedení
vyznačených změn souhlasím s tiskem.

Dne: Inzerent (podpis, razítko)

P. F. ART, spol. s r. o.
Gromešova 769/4, 621 00 Brno
http://www.pfart.cz

Inzerce: Modul B (97 × 45 mm)
Strana: 4
Číslo korektury: 1

1 X Y  – číselný bod a souřadnice umístění firmy na mapě

Logo do mapy

0006/2006 MAPA A1 ZLÍNSKÝ KRAJ
Inzerent: PSJ SLOVÁCKO

Provádění staveb dodávkou na klíč
Občanská bytová a průmyslová výstavba
Inženýrské stavby
Vodohospodářské a ekologické stavby
Nám. Svobody 360
686 04 Kunovice
Tel.: 572 548 542–543, fax: 572 548 154
E-mail: info@psjslovacko.cz
www.psjslovacko.cz

PROFESIONALITA
SERIÓZNOST
JISTOTA

Nikde není levneji!

SPONZOŘI OSLAV 150. VÝROČÍ NAROZENÍ S. FREUDA
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Hypoteční úvěr 
• na koupi, výstavbu, rekonstrukci, modernizaci domu a bytu

• na vypořádání spoluvlastnických a dědických nároků

• na získání bytu formou předpláceného nájemného
* pro žádosti podané do 30. 6. 2006

Prodejní místo: 
Komerční banka, a. s.
nám. S. Freuda 10, 742 58 Příbor 
tel.: 556 722 289, 556 722 336

Víte, že v KB si
můžete půjčit 
i 100 % ceny 
nemovitosti? 

pribor  19.4.2006  14:40  Str. 1

SPONZOŘI OSLAV 150. VÝROČÍ NAROZENÍ S. FREUDA

PREZENTAČNÍ A KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA

Z   NTIVAe

výroba léčiv
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SPONZOŘI OSLAV 150. VÝROČÍ NAROZENÍ S. FREUDA

informační grafický systém

PEKAŘSTVÍ  

CESTOVNÍ
KANCELÁŘ

- nejširší nabídka zájezdů do 
celého světa, nejlevnější letenky 

- nabídka rekreačních pobytů 
v ČR a SR

- balíčky služeb pro skupinové 
a firemní akce

- školní výlety
- ubytování v plně vybavených 

pokojích v nově zrekonstruo-
vaném penzionu „Fredův sen“

- prodej dárkových předmětů 
s motivem S. Freuda
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OBJEDNÁVKY NA:
e-mail: freudovka@centrum.cz

UPOZORNĚNÍ
Složenky pro platbu daně z nemovitosti 

lze vyzvednout od 24.4.2006
v pokladně městského úřadu:

pondělí a středa v době
od 8.00 - 11.00 hod. 

a od  12.00 - 16.30 hod.
úterý, čtvrtek a pátek v době 

od 8.00 - 11.00 hod. 
a od  12.00 - 13,30 hod.

Placená reklama

Kniha „Fredův Příbor“ je již v prodeji 
na informačním centru městského 

úřadu.
Prodejní cena je 300,--Kč
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Sbor Bratrské jednoty baptist
v Píboe

Kde studujeme Bibli verš za veršem!

vás srden zve na pravidelný program

úterý 17:00 h studium Bible pro ženy
tvrtek 15:30 h klub pro dti
tvrtek 19:30 h studium Bible pro muže
pátek 18:00 h setkání mládeže
nedle 10:00 h bohoslužba

Scházíme se v pronajatých prostorách
ul. Jiínská 549 (budova Dtské misie)

pribor@baptist.cz

UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE 
MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Od 2. května začínáme stěhovat 
knihovnu z důvodu rekonstruk-
ce do náhradních prostor. Proto 
bude knihovna pravděpodobně 

až do začátku července pro veřej-
nost uzavřena. Od července bude 
knihovna fungovat v budově pia-

ristického gymnázia jako nyní, ale 
vchod bude naproti pošty. Rozsah 
služeb bude zachován, včetně pří-
stupu k Internetu pro veřejnost. 
Prosíme naše čtenáře o shovíva-
vost a doufáme, že neztratíme 

Vaši přízeň.

MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ 
V PŘÍBOŘE

BUDE OTEVŘENO 
v sobotu 13. května 2006.

V případě hezkého počasí budou k dispozici již 
oba bazény a veškerá sportoviště.

Novinkou je minigolfové hřiště, které zcela jistě 
zvýší atraktivitu celého letního areálu. 

PROGRAM NA LÉTO 2006:
•  1. května  výstava zahradní techniky - prodej sazeniček a květin

• 13. května otevření letního areálu

• 27. května mezinárodní soutěž na horolezecké stěně

• 28. května noční kino – kinematograf bratří Čadíků 

• 10. července I.turnus dětského tábora „VODNÍČEK“

• 29. července „Příborská plážovka“- turnaj v plážovém volejbale

• 14. srpna II. turnus dětského tábora „VODNÍČEK“

•  9. září uzavření letního areálu

více informací na: www.koupaliste.cz, 

telefon: 777 100 007

Placená reklama
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Za organizátory: Lance Roberts
E-mail: theroberts@volny.cz

Pro podrobnjší informace mžete také esemeskovat 605 262 468
SMS - jméno, adresa - pak dostanete písemné
informace na vaší adresu. Tšíme se na vás!












Pihlaste se do konce kvtna a dostanete
slevu (300,-K)!!!




PNEUSERVIS 
Jindřich Dobeš

Pneuservis pro všechny 
druhy vozidel na Místecké 

ulici v Příboře

G R A F I C K É 
A REKLAMNÍ SLUŽBY
FRANTIŠEK PAVELKA  
L IFEPRESS
JIČÍNSKÁ 881
74258 PŘÍBOR

▼
R E K L A M A
T I S K - G R A F I K A
Letáky, katalogy, knihy 
a všechny druhy tiskovin.

Provozní doba: Po-Pá 700-1700 So 800-1200

Telefon: 556 722 755

VŠE PRO BYTY, KANCELÁŘE

MALOVÁNÍ
NÁTĚRY
DEKORAČNÍ
NÁSTŘIKY

Poradí a provede 
Štefan Janko

777 877 151

Placená reklama
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PRODEJNÍ AKCE !!!! 
 Vážení zákazníci,naše spole�nost vám nabízí 
 široký sortiment výrobk� z um�lého kamene 

 Bytovou dlažbu            Zámkovou dlažbu 
 Dlažbu   Zahradní lavi�ky 
 Obkladové dlaždice Zahradní stoly 
 Soklový obklad  Krbové obestavby 

Ak�ní ceny od 193,-K�/m2

Sídlo firmy :  
Obchodn� podnikatelský areál Mošnov 325/20 
Tel/fax: + 420 597 471 617 
Mobil:   + 420 739 039 776 
Email:    logikon@logikoncentr.cz 
www.logikoncentr.cz 

 s. r. o. 

!"#$%&'(&)"!

%ÿ*ÿ+,ÿ!ÿ"ÿ#ÿ$,ÿÿ-ÿ!ÿ"ÿ&ÿ%ÿ*ÿÿÿ.ÿ'ÿ/ÿ0ÿ1ÿ'ÿ(

.%23*4(0ÿ565ÿÿ7/318"ÿÿ&'9:;<=6<>?<=ÿ

'@-!%9ÿÿ:ÿÿ!"#$,ÿ.'"!1'(ÿAÿ4'B*!-,#Bÿ

4&!C1!ÿÿÿ%*&'"%'"ÿÿÿD'4%+*

7"8.'(&8C0*3

Placená reklama



MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA 24

Měsíčník města Příbora 
Vydáván: I x měsíčně 
Místo vydání: v Příboře 
Číslo vydání: 5/2006 
Den vydání: 2.5.2006
Evidenční číslo periodického tisku přidělené ministerstvem, tj. následující: MK ČR E 10178 
Vydavatel: město Příbor se sídlem náměstí S. Freuda 19, 742 58 Příbor
Tel. : 556 455 440, Fax: 556 455 444, www. pribor-mesto. cz 
Nevyžádáné rukopisy se nevracejí. Vydavatel není zodpovědný za názory přispěvatelů. 
Vyrobil: F. Pavelka, Sv. Čecha 743, 742 58 Příbor

������������������

������������������������������������

����������

���������������������� ��������������������


