Stalo se

Starosta MVDr. Josef Řihák podepsal
smlouvu s firmou Strabag, a. s., na rekonstrukci náměstí 17. listopadu.

Na náměstí T. G. Masaryka pokračují
práce - kameníci pokládají dlažbu
před Kahanem.

Ing. Juraj Molnár předal jménem
příbramských včelařů ředitelkám
mateřských škol med pro děti.

Zástupci města a policie
se sešli na dalším jednání

V roce 2009 podepsalo město Příbram Koordinační dohodu s Policií ČR upravující vzájemnou
spolupráci obou subjektů při zajišťování veřejného pořádku ve městě. Součástí této dohody
jsou i pravidelné koordinační schůzky, jejichž cílem je řešit bezpečnostní situaci ve městě,
dopravní problematiku, prevenci kriminality na území města a případně přijmout některá
strategická rozhodnutí v oblasti bezpečnosti ve městě.
Jedna z těchto schůzek se uskutečnila ve středu 21. března 2012 v kanceláři starosty
MVDr. Josefa Řiháka. Dále se schůzky zúčastnil vedoucí územního odboru vnější služby
Policie ČR René Peták, zástupce velitelky Městské policie Příbram Bc. Ladislav Hadrbolec,
manažer prevence kriminality města JUDr. Milan Fára a další.
Je třeba říci, že úroveň spolupráce mezi městem Příbram, Městskou policií Příbram a Policií
ČR je velmi uspokojivá. Díky této kvalitní a intenzivní spolupráci se daří efektivně zajišťovat
bezpečnost občanů města.
Vedoucí územního
odboru Policie ČR
pan Peták následně
informoval o aktuální
bezpečnostní situaci
ve městě. Konstatoval, že po letech
snižování kriminality
v Příbrami došlo
v roce 2011 k určité
stagnaci v tomto
trendu a statistiky
za rok 2012 ukazují
určitý nárůst trestné
činnosti, zejména
majetkové, konkrétně
se jedná především
o krádeže věcí
z vozidel. Na druhé
straně je však nutno
uvést, že se policii v současnosti dobře daří objasňovat některé typy trestné činnosti. Jedná se
zejména o násilnou trestnou činnost, jejíž objasněnost činí 60 %, u loupeží dokonce 70 %.
Zároveň zdůraznil, že přestože Policie ČR má v letošním roce nižší počet policistů než
v loňském roce, reagovala na tento mírný nárůst cílenými bezpečnostními akcemi, které však
nepřinesly očekávané výsledky. Z tohoto důvodu se město a městská policie rozhodly, že se
napříště budou podílet na zvýšených bezpečnostních opatřeních, jejichž cílem je snížit
majetkovou trestnou činnost ve městě. Ze strany Městské policie Příbram by se mělo jednat
o zesílení počtu hlídek v nočních hodinách, případně o zakoupení technických prostředků
(např. přenosných kamer s nočním viděním), které by byly využívány jak Městskou policií, tak
Policií ČR.
Je velice přínosné, že k těmto pravidelným setkáním s Policií ČR dochází, protože město tak
může reagovat na vzniklé problémy. Zástupci Policie ČR se neúčastní jen koordinačních
schůzek, ale jsou pravidelně přítomni i na jednáních pracovní skupiny prevence kriminality,
ve které má příbramská policie dva zástupce.
jk

P O Z V Á N K A
Vážení občané,
dovoluji si Vás touto cestou pozvat
na vzájemné setkání, které se bude
konat 12. dubna 2012 od 19 hodin
v estrádním sále Kulturního domu
v Příbrami. Cílem setkání je vzájemná
informovanost o připravovaných
investičních akcích a revitalizaci
Březohorského sídliště.
Program jednání:
- problematika příbramského sídliště,
- revitalizace náměstí 17. listopadu,
- příprava realizace IPRM III. a IV.,
- různé (diskuze, otázky, odpovědi).
Srdečně Vás zvu k účasti.
MVDr. Josef Řihák

Stromy s historií
Vážení spoluobčané, obracíme
se na Vás s žádostí o pomoc
při dohledávání významných
stromů na území města Příbrami.
Pokud ve Vašem okolí roste
strom, který byl vysazen
u příležitosti nějaké významné
události nebo má jinak zajímavou historii, dejte nám
prosím vědět na adresu:
bela.komancova@pribram-city.cz
nebo na tel. 318 402 478.
Rádi bychom sestavili databázi
stromů s historií, se kterou Vás
seznámíme na stránkách Kahanu.

Marcel Mácha se 12. 3. rozloučil s fotbalovou kariérou. V příbramském
dresu odehrál 233 ligových utkání.

Bratři Čermákovi zahájili trénink
na novou sezónu na MS v sidecarcrossu. Držíme palce!

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
začalo nám jaro a to je pro většinu z nás impulsem,
abychom po zimě vyrazili na výlet do probouzející se
přírody, nebo abychom probudili k životu půdu na svých
zahrádkách. Letošní zima byla mírnější než v předchozích
letech. Sice nás po několik dnů potrápil velmi silný mráz,
ale i přesto nám letos počasí ukázalo mírnější tvář.
Mírná zima pro nás znamená úspory, a to nejen za energie,
ale i za posypový materiál, který pracovníci našich
Technických služeb spotřebovali na údržbu chodníků
a ulic. Mnohem lépe než v předchozích letech vypadají
i povrchy silnic. To znamená, že bude levnější i výsprava
výtluků, která nás nyní čeká. Zásluhu na tom, že je letos
v Příbrami po zimě méně děravých silnic, mají i pracovníci
čety TS Příbram, která obsluhovala stroj na opravy asfaltu
značky Silkot. Tento stroj jsme pořídili vloni a letos poprvé
pracoval po celou zimu. I díky tomu se podařilo včas
opravit poškozené vozovky, a udržet tak komunikace v Příbrami v zimě v poměrně
dobrém stavu.
A v neposlední řadě díky mírné zimě ušetříme i za následný jarní úklid. Nebude totiž
nutné z ulic a chodníků odvážet tolik posypového materiálu jako v loňském roce.
Tradiční jarní úklid příbramských ulic a chodníků už se naplno rozběhl. Věnujte prosím
pozornost tomu, kdy se ve Vaší ulici uklízí, a včas si přeparkujte auta. Úklid je účinný, jen
pokud v ulicích nestojí žádná vozidla.
S prvními jarními dny se naplno rozběhly i velké investiční akce, které v našem městě
pokračují. Stavební ruch se vrátil na náměstí T. G. Masaryka, kde finišují práce jak v centrální části náměstí, tak i na chodnících kolem domů. Proti původnímu plánu jsme se
na poslední chvíli rozhodli vyhovět žádosti příbramské farnosti a schválili jsme výměnu
stromů kolem kostela svatého Jakuba. Staré přerostlé lípy, které podle odborných
posudků narušovaly statiku kostela, byly nemocné, neudržované a neměly žádnou
estetickou hodnotu, postupně nahradíme novými. Kolem kostela bude nově umístěno
sedm nových lip evropských. Pro stromy budou vybudovány speciální betonové
podzemní kontejnery, které zajistí jak ochranu základů kostela před prorůstáním
kořenů, tak i zdárný růst stromů. Bude rovněž nutné novým stromům zabezpečit
kvalitní údržbu a každoroční prořezávku. Touto změnou vrátíme náměstí T. G. Masaryka
vzhled, jaký mělo na začátku minulého století. Na starých pohlednicích, které můžeme
obdivovat v muzeu i v soukromých sbírkách, tvoří kostel svatého Jakuba mohutnou
dominantu příbramského náměstí a kolem kostela vyrůstají malé stromky. Od 50. let
minulého století ale bohužel došlo k tomu, že o lípy kolem kostela přestalo být
pečováno. Větve stromů přerostly a z větší části zakryly jednu z nejvýznamnějších
příbramských staveb. Navíc v posledních letech začaly poškozovat i vlastní budovu.
Škody způsobené prorůstáním kořenů jsou nejvíce patrné na obou schodištích.
Současně s dokončováním rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka se postupně
rozběhnou stavební práce i na druhém hlavním příbramském rynku – na náměstí
17. listopadu na Březohorském sídlišti. V průběhu jara a léta se zde uskuteční plánovaná
rekonstrukce, která je součástí Integrovaného plánu rozvoje města pro tuto část
Příbrami. Největší pozornost zde bude věnována především zeleni.
Náměstí 17. listopadu by se mělo stát oázou zeleně, klidu a odpočinku. Přitom zde ale
současně zůstane zachován počet parkovacích míst. S rekonstrukcí hlavního náměstí
na sídlišti souvisí i opravy dalších okolních ulic. Zde bude počet parkovacích míst proti
současnému stavu zvýšen. Postavíme zde i nové hřiště, a to ve vnitrobloku mezi Velkým
a Malým kotlem.
Na jaře se opět po zimní přestávce vrátí na pěší zónu Hořejší Obora oblíbené farmářské
trhy. Ty první letošní se uskuteční v sobotu 21. 4. 2012 od 8 do 12 hodin a dále budou
na stejném místě pravidelně každou třetí sobotu v měsíci.
Vážení občané Příbrami,
přeji Vám všem hezké jaro, mnoho sluníčka, hodně radosti z pohybu v přírodě i při práci
na zahrádce a dobrou pohodu. Prožijte příjemné velikonoční svátky.

MVDr. Josef Řihák
V zasedacím sále v budově bývalého
dolu Vojtěch v Příbrami byl 12. března
2012 slavnostně zakončen projekt
s názvem „Propagace turistické
destinace Příbramsko“. Město Příbram na realizaci tohoto projektu získalo dotaci z Evropského
fondu pro regionální rozvoj. Předmětem projektu byla prezentace regionu Příbramsko
na výstavách a veletrzích cestovního ruchu a slavnostech jak České republice, tak i v Polsku
a Německu. Město Příbram se společně s partnery projektu prezentovalo na těchto akcích:
Regiontour 2011 a 2012, Holiday World 2011 a 2012, Hornické slavnosti 2011 ve Freibergu, Tour
Salon 2011 v Poznani.
Součástí projektu byla rovněž výroba souboru propagačních a informačních materiálů a sady
propagačních předmětů. Tyto byly a nadále budou využívány k prezentaci regionu. Cílem
projektu bylo zvýšení podílu cestovního ruchu v regionu Příbramsko. Partneři projektu: Hornické
muzeum Příbram, Knihovna Jana Drdy, Svazek obcí Podbrdského regionu.
Celkové výdaje na realizaci projektu byly ve výši cca 1,7 milionu korun. Dotace poskytnutá
z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy je asi 1,3 milionu korun.
Spolufinancovaní ze zdrojů města činí přibližně 400 tisíc korun. Starosta MVDr. Josef Řihák řekl:
„S pomocí Evropské unie jsme mohli pokračovat v propagaci Příbramska jako atraktivního
turistického regionu. Oblast Podbrdska nabízí pro turisty celou řadu možností sportovního, kulturního
a jiného vyžití. Našim cílem je udělat vše pro to, aby se o nás turisté dozvěděli a tento potenciál, který
jim krajina a prostředí na Příbramsku poskytuje, využili. A na konkrétních číslech již je vidět, že se nám
tyto naše aktivity vrací. Jsem rád, že jsme v posledních letech mohli v našem regionu přivítat spoustu
turistů od nás i ze zahraničí. I když je těžké získat konkrétní statistické údaje o návštěvnosti regionu,
podle toho, jak v posledních letech stoupá návštěvnost v Hornickém muzeu Příbram, či na Svaté Hoře,
je možné konstatovat, že turistů k nám přijíždí čím dál více. Máme samozřejmě i rezervy, a to především v rozvoji turistické infrastruktury. Tady je řada na podnikatelích, aby například rozšířili nabídku
kvalitních ubytovacích či stravovacích kapacit.“

INFORMACE Z RADNICE
Ocenění Mosty 2011
Město Příbram je jednou z pěti institucí, kterou Národní rada zdravotně
postižených ČR nominovala na cenu MOSTY 2011. Touto cenou je
každoročně oceňován mimořádný čin, projekt nebo osobnost, jenž
významným způsobem zlepšuje postavení a kvalitu života osob
se zdravotním postižením. Ceny se udělují ve čtyřech kategoriích.
Jednou z nich je i kategorie „Instituce veřejné správy“. Město Příbram
postoupilo, bylo nominováno a zároveň postoupilo do užšího výběru
za zřízení plně bezbariérového centra pro osoby se zdravotním
postižením. „Je mi velikou ctí, že naše město je mezi nominovanými
na letošní cenu MOSTY. Město Příbram se snaží podporovat na svém
území veškeré služby, které mají přínos jak pro obyvatele města, tak
i širšího okolí. V rámci Komunitního plánování sociálních služeb se snažíme
mapovat potřeby občanů a následně k nim přizpůsobovat své aktivity.
Za jeden z nejdůležitějších cílů považujeme zřízení a provozování Centra
neziskových organizací, kde jsou poskytovány prostory pro široké
spektrum sociálních služeb. Ať již registrovaných nebo doprovodných.
Jsem velmi rád, že se nám podařilo a daří toto centrum stále provozovat.
Cílem také je, aby samotní uživatelé mohli při návštěvě centra využít
maximum dostupných služeb,“ řekl k nominaci starosta MVDr. Josef Řihák.
Slavnostní vyhlášení letošních cen MOSTY se uskutečnilo 15. března
2012 za účasti manželky prezidenta republiky paní Livie Klausové,
která je patronkou této ceny. V úvodu se jednotliví nominovaní představili a stručně informovali o svém projektu.
Následovalo pak samotné vyhlašování cen. V každé kategorii byla
udělena jedna cena, ostatní nominovaní obdrželi uznání za svou práci.
Město Příbram bylo mezi těmito nominovanými institucemi:
Správou Krkonošského národního parku, Magistrátem města
Olomouc, Magistrátem města Chomutov, Knihovnou Jiřího Mahena
v Brně. Laureátem ceny Mosty 2011 v této kalorii se stala Správa
Krkonošského národního parku.
„I když město Příbram neobdrželo cenu samotnou, je velikým úspěchem,
že jsme se dostali do užšího výběru po boku institucí, které mají s ohledem
na svou velikost jistě více možností, i finančních, v rámci realizace projektů
pro handicapované,“ zdůraznil příbramský starosta.
MVDr. Josef Řihák v poděkování za nominaci mimo jiné řekl:
„Město Příbram se snaží pomáhat zdravotně postiženým občanům
i prostřednictvím svých příspěvkových organizací. Jde například o Pečovatelskou službu města Příbram, která poskytuje nejen terénní služby, ale
i možnost bydlení v domech zvláštního určení (v domech s pečovatelskou
službou), provozuje domov důchodců. Město Příbram patří ve středočeském kraji k městům, která mají největší počet domů s pečovatelskou
službou. Další příspěvkovou organizací, která se intenzivně věnuje našim
handicapovaným občanům, jsou naše Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram. Zde poskytujeme péči dětem s kombinovaným postižením
a jsem velice rád, že se tato pomoc setkává s velice kladnou odezvou
u našich občanů. Podporujeme i další organizace, které z kapacitních
důvodů nemohou využívat naše Centrum neziskových organizací. Z naší
strany jde především o nabídku dalších vhodných prostor v majetku města
Příbram, ale především o naši dotační politiku v oblasti sociální a oblasti
zdravotnictví, kterou považuji za velmi důležitý nástroj sociální politiky.
Cílem dotační politiky je vytvořit moderní systém sociálních a zdravotních
služeb, podpořit projekty se zaměřením na rozvoj sociální a zdravotní
péče, podpořit aktivity sdružení působících v těchto oblastech. I přesto je
však dotační politiku města Příbram třeba chápat jako aktivitu
podpůrnou, která má za úkol pomoci organizacím, nikoli financovat jejich
plný provoz.
I přes veškeré aktivity města Příbram není možné pokrýt šíři a různorodost
potřeb občanů a jsem velmi rád, že máme ve městě Příbram tolik organizací, které jsou v této oblasti nezastupitelné. S postupem času se potřeby
lidí mění a síť sociálních a doprovodných služeb se těmto potřebám musí
přizpůsobovat.
Rád bych tedy na tomto místě uvedl, že žádná ze stávajících služeb není
pro naše občany zbytečná, všechny jsou potřebné a využívané. Jedním
z dalších plánů, na které bychom se do budoucna rádi zaměřili, je hledání
možností, jak realizaci těchto služeb udržet (s ohledem na finanční
náročnost), jak některé z těchto služeb rozšířit a jak podpořit vznik dalších
služeb, které by našim občanům pomohli ke snížení sociální izolace
a ke zkvalitnění jejich života, a také se zaměřit na hledání možností podpory doprovodných služeb, které síť sociálních služeb vhodně doplňují.
Na závěr nám všem přeji, abychom sociální služby potřebovali co nejméně.
A pokud je budeme potřebovat, tak aby byly kvalitní a snadno dostupné.“

Volby do osadních výborů
V Příbrami v sobotu 17. března 2012 odpoledne skončily historicky
první volby kandidátů na členy osadních výborů. Voliči mohli vybírat
kandidáty na své zástupce v osadních výborech v těchto místních
částech Příbrami: Bytíz, Brod, Jerusalém, Jesenice, Kozičín, Lazec,
Zavržice a Žežice.
Zastupitelstvo jako podmínku platnosti voleb stanovilo účast minimálně
30 procent oprávněných voličů. Účast nakonec byla vysoká. V osadách
Brod a Bytíz přes 80 procent. Nejméně voličů přišlo v Žežicích, ale i tam
byla kvóta vysoko překročena, neboť hlasovat přišlo 45 procent
oprávněných voličů. Ve všech osadách tak jsou volby platné. „Je vidět,
že občané mají zájem o činnost osadních výborů. Děkuji všem za účast
ve volbách. Rovněž děkuji všem, kteří zajistili hladký průběh voleb. Jsem
rád za vysokou účast voličů. Je to jasná odpověď na hlasy nejrůznějších
kritiků, kteří tvrdili, že třicetiprocentní kvóta je likvidační a že povede k tomu,
aby nové osadní výbory vůbec nevznikly. Osadní výbory považuji
za nesmírně důležité. Myslím si, že naše nové osadní výbory, kde kandidáti
na členství vzešli z demokratických voleb, vrátí těmto institucím jejich
původní význam. To je, aby k vedení města dolehl hlas každého občana.
I z té nejmenší osady, kde zpravidla nikdo nemá šanci být zvolen do zastupitelstva města,“ komentoval výsledky voleb starosta MVDr. Josef Řihák.
Řádné členy osadních výborů nyní musí potvrdit zastupitelstvo města
na svém nejbližším jednání.

Prodej budov na Zdaboři
Rada města Příbrami se 12. 3. 2012 zabývala návrhem na prodej budov
na pozemcích p. č. 4366/28 až 31 v Příbrami V – Zdaboři. Záměr prodeje
tří domů bez čísel popisných byl Městskou realitní kanceláří Příbram
od 13. 1. 2012 zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Příbram
po dobu 30 dnů.
V termínu pro podání nabídek byly doručeny celkem tři nabídky.
Dne 16. 2. 2012 komise pro otevírání obálek otevřela došlé nabídky
a pořídila zápis z otevírání obálek. Nabídky splňují zadané podmínky.
Dne 21. 2. 2012 byla doručena na město Příbram zvýšená nabídka
jednoho z uchazečů a sdělení výhrad k průběhu otevírání obálek.
Dne 29. 2. 2012 byla prostřednictvím podatelny předána další nabídka
na prodej budov. Tato obálka nebyla otevřena, na základě písemného
protokolu byla uložena v trezoru na odboru organizačním a vnitřních
věcí MěÚ Příbram. Rada města vzala průběh výběrového řízení
na vědomí a rozhodla předložit záměr prodeje výše zmíněných
objektů na jednání zastupitelstva města.

Rekonstrukce náměstí 17. listopadu
Starosta MVDr. Josef Řihák podepsal 19. března se zástupci firmy
Strabag, a. s., Ing. Vladimírem Králem a Ing. Vlastimilem Ptáčkem
smlouvu o dílo na rekonstrukci náměstí 17. listopadu v Příbrami a okolních ulic. Firma Strabag, a. s., získala veřejnou zakázku na rekonstrukci
příbramského náměstí 17. listopadu ve výběrovém řízení za cenu
přibližně 36 milionů korun (včetně DPH). „V soutěži se podařilo snížit
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cenu téměř na polovinu projektované částky. S firmou, která dala nejnižší
nabídku a zvítězila v soutěži, máme v Příbrami velmi dobré zkušenosti.
Vždy u nás při realizaci předchozích projektů odvedla práci dobře, včas
a kvalitně. Očekávám, že tomu tak bude i tentokrát,“ řekl po podpisu
smlouvy příbramský starosta Josef Řihák.
Projekt rekonstrukce náměstí 17. listopadu a okolních ulic je součástí
Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) pro Březohorské sídliště.
Město Příbram na tento program získalo dotaci od Evropské unie
v celkové výši 5,1 milionu eur. Stavební práce na náměstí 17. listopadu
a v okolních ulicích začnou v posledním březnovém týdnu.
Rekonstrukce má být podle smlouvy hotová do konce října 2012.
„V průběhu stavby by nemělo docházet k žádným významným narušením
průjezdnosti náměstí, ani parkování. S projektem se občané mohou
seznámit na internetových stránkách města. Byl také vyvěšen na nástěnce
v jednom z obchodů na náměstí 17. listopadu. Mám radost, že součástí
projektu je i nové dětské hřiště ve vnitrobloku za Velkým kotlem,“ doplnil
příbramský starosta Josef Řihák.

Výpovědi lékařů
Rada města Příbrami se zabývala žádostmi tří lékařů na ukončení
smlouvy o nájmu nebytových prostor v Příbrami I, Na Příkopech 103.
MUDr. František Kadeřábek, MUDr. Hana Benešová a MUDr. Hana
Dvořáková poslali městu Příbram výpovědi nájemních smluv ke dni
31. 5. 2012. „Rada města tyto výpovědi neschvaluje. Vzali jsme je pouze
na vědomí. Zároveň rada města vyzývá lékaře, aby poskytovali zdravotní
péči jako doposud v objektu číslo popisné 103 pro příbramské i mimopříbramské občany. Osobně se domnívám, že k opuštění doposud
pronajatých nebytových prostor nemají lékaři vůbec žádný důvod,“
informoval starosta MVDr. Josef Řihák.

Jednání správní rady
Výjezdního zasedání Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se zúčastnil
i místostarosta MUDr. Ivan Šedivý, který v tomto svazku zastupuje
město Příbram. Členové správní rady se tentokrát sešli přímo na hrázi
Vokačovského rybníka. „Seznámili jsme se s postupem rekonstrukce
tohoto rybníka, který Příbramáci znají i pod názvem Drozďák. Hráz rybníka
byla zhruba před deseti lety překopána a Drozďák od té doby zarůstal
a v posledních letech téměř splynul s okolní krajinou. Svazku obcí
pro vodovody a kanalizace se ve spolupráci s městem podařilo na jeho
obnovu získat finanční prostředky z Operačního programu životního
prostředí,“ informoval Ivan Šedivý. Rybník byl založen v roce 1780
v souvislosti s výstavbou tehdejších Struh, které zásobovaly vodou
příbramská důlní díla. „Podívali jsme se i na čističku odpadních vod, která
patří obci Bohutín. Tato čistička významně ovlivňuje celé okolí
Vokačovského rybníka a odpadní vody z ní nabíhají do Litavky,“ doplnil
MUDr. Ivan Šedivý.

Zkušenosti s azbestem
Důvodem návštěvy místostarostky města Strakonice PhDr. Ivany
Říhové bylo zjištění přítomnosti azbestu v některých objektech města.
„Místostarostku Říhovou zajímaly naše zkušenosti s touto problematikou.
Důvodů, co způsobilo vyšší koncentrace v našich školských zařízeních,
bylo několik, ale pravá příčina se zjistit jednoznačně nedá. Rozhodně
v našem případě nejde o přímý zdroj, jako je tomu například u tzv. boletických panelů. Paní místostarostku zajímaly hlavně naše zkušenosti
s likvidací tohoto nebezpečného prvku,“ uvedl Ivan Šedivý a doplnil, že ji
informoval nejen o postupech, ale i o finančních nákladech.

Nová divadelní premiéra
Divadlo A. Dvořáka Příbram uvedlo v březnu premiéru hry Dáma
s kaméliemi podle románu Alexandra Dumase, v hlavní roli se Sabinou
Laurinovou. Hru upravil a režie se ujal Milan Schejbal. „Za novou
premiéru musím Divadlu A. Dvořáka poděkovat a předpovídám tomuto
představení velké úspěchy, a to nejen v Příbrami. V tomto nastudování se
nejedná o klasickou Dumasovu hru, ale v pojetí příbramského souboru
o hru zcela novou, svižnější a dramatičtější,“ řekl místostarosta Ivan Šedivý
a dodal: „Hodně mě mrzí, že jsem nemohl jít na 500. reprízu představení
Hrdého Budžese s Bárou Hrzánovou. Celý rok jsem se na tuto výjimečnou
událost těšil, ale místo toho jsem seděl o patro níž na absurdním divadle
na setkání s panem J. Vařekou – Sullou.“ Hrdý Budžes podle slov místostarosty Šedivého skvěle prezentuje nejen Divadlo A. Dvořáka, ale celé
město Příbram. „Za mimořádný úspěch tohoto představení je třeba
poděkovat všem, kteří se na něm podíleli, ale především hlavní představitelce Báře Hrzánové. Na repertoáru příbramského divadla je tato hra
přes deset let a jednotlivá představení jsou stále zcela vyprodaná! Pětistá
repríza – to je něco zcela výjimečného a výjimečné bylo i právě pětisté
představení! I tím, že na něj přijela třeba Miluška Voborníková, o které je
v Hrdém Budžesovi často řeč, ale i prezident Herecké asociace Jiří Hromada.“

Knihovna Jana Drdy
Právě skončené rozbory hospodaření žádná pochybení jak v oblasti
personální, tak v oblasti ekonomické nenašly. „V této organizaci již
nebudeme řešit žádné personální otázky. Knihovna se nyní tedy věnuje
plně své hlavní činnosti, pro kterou byla zřízena – půjčování knih,
odborným seminářům, setkávání s autory a podobně. Teď už bude záležet
pouze na vedení Knihovny Jana Drdy v čele s ředitelem Kabíčkem, jak si
povede. Čtenářská obec by se již tedy s případnými připomínkami či
náměty na zlepšení měla plně obracet na vedení knihovny,“ uvedl
místostarosta Václav Černý a doplnil, že jeho největším zájmem nyní je,
aby Knihovna Jana Drdy získala dotaci Ministerstva kultury ČR na bezplatný internet.

Přípravy v Letním kině
Příbramské Letní kino se připravuje na letní sezónu. Správce tohoto
objektu R. Šmucler má již nasmlouvané filmy. První filmové
představení bude 19. června. Promítat by se mělo dvakrát v týdnu
(každé úterý a čtvrtek) až do konce srpna. „Na Příbramáky čeká velice
pestrá nabídka včetně dvou koncertů. Na prvním to budou Bratři Nedvědové a na druhém Věra Špinarová,“ doplnil informace místostarosta Černý.

QUIDO MARIA VYSKOČIL,
SPISOVATEL, BÁSNÍK A ÚŘEDNÍK
1881 - 1969
V minulém díle jsme dokončili historickou posloupnost
příbramských osobností převážně s majetkoprávním
či úředním vztahem k Příbrami do roku 1579, ve kterém
se naše město stalo královským horním městem. Nyní si
na několik dílů odpočineme od časové osy a zaměříme se
na zcela jinou skupinu osobností, žijících ve zcela jiné
době. Cílem našeho zájmu budou literáti 19. a 20. století,
spjatí s naším městem.
Jako prvního jsem zvolil Quido Maria Vyskočila, který byl
nejen zajímavou postavou české literatury, ale zejména
též oddaným příznivcem našeho města. Narodil se
v Příbrami 18. října 1881 se jménem Antonín Ludvík
Vyskočil. Vystudoval zde gymnázium a Vysokou školu
báňskou, v roce 1905 přešel na filozofickou fakultu
Karlovy univerzity v Praze. Po studiích býval různě
zaměstnán jako učitel na obchodní škole, knihovník,
archivář, a především od roku 1920 jako odborný rada
ministerstva obchodu. Ačkoliv roku 1905 také trvale
přesídlil do Prahy, na své rodné město nikdy nezapomněl.
Naopak, stalo se pro něj hlavní inspirací, a to až do takové
míry, že mu to kritika vyčítala. Příbramští patrioté to
naopak kvitovali s velkým uspokojením. Quido Maria se
aktivně podílel na mnoha akcích spolku rodáků a přátel
našeho města a propagoval Příbramsko, kde mohl.
Jeho bohaté dílo je dnes již téměř neznámé, přestože se
jedná o velmi rozsáhlý soubor asi 60 prací, od románů,
přes povídky, pohádky, básně, výbory z děl jiných autorů
(např. B. Němcové), divadelní hry až po dvě libreta
k operám (André a Horymír). Dnešní zapomnění je dáno
především tím, že Vyskočilovy texty byly žánrově laděny
velmi vstřícně vůči vkusu tehdejšího publika. Inspirace
rodným městem a hornickým prostředním byla skutečně
silná. Vyskočilovou prvotinou byla sbírka básní
Pampelišky z roku 1902, která zachycuje přírodní krásy
našeho kraje, romány Tajemná světla živých hrobů (1905),
Šachta (1927) a Stříbrné město (1910) evokují příbramské
reálie již svým názvem. Quido Maria psal též pro děti,
např. Pohádky hlubin (1917), Zvířátka a Petrovští (1924).
Většinu jeho díla však tvoří konvenčně romantické
románky, které charakterizovali Vyskočilovi současníci
jako „eroticko-sentimentální motivy nasládlé zábavnosti
a plytkého ražení“. Jsou jimi např. Modré hory (1907),
Sluníčko v lesích luhačovických (1911), Purpurové
zásnuby (1919), Souboj se smrtí (Výměna srdcí) (1930),
Jestřáb a holubice (Venkovský románek) (1935) či Pavel
a Milena (1946). Vyskočil je řazen i mezi autory české
sci-fi, do této kategorie patří např. sbírka hororů Upíři
(1920), romány Útok z moře (1925) a V říši faraónů (1927).
Napsal dokonce mírně erotickou science fiction
nazvanou Adam Vir (1934), pojednávající o jednom velice
milém pražském robotovi naprogramovaném ku svádění,
ba znásilňování žen. Quidův román Poslední vlkodlak byl
dokonce roku 1925 zfilmován pod titulem Vyznavači
slunce. Podle Vyskočilových námětů a scénářů vznikly
ještě další dva české filmy, a sice Kozlonoh (1918)
a Karnevalový pastel (1921).
Čtenářsky býval Quido Maria ve své době neobyčejně
oblíben, po druhé světové válce, v důsledku změny vkusu
publika postupně upadl v zapomnění. V Příbrami ovšem
ne tak docela, jednak se po něm jmenuje ulice a jednak
jsou tu dodnes živé dvě hornické písně Kahanec na palci
(hudba František Forst) a Přijď k dolu (hudba Josef
Bartoš), ke kterým Quido Maria napsal texty.
Daniel Doležal

DUBNOVÉ

KALENDÁRIUM

1. 4. 1862
bylo do Příbramského parku
(dnešní Jiráskovy sady)
vysazeno 18 morušových
stromků, získaných darem
od majitele velkostatku
v Bolechovicích.

7. 4. 1422
Hanuš z Kolovrat podruhé
dobyl Příbram. Stalo se tak
během husitských válek.

10. 4. 1932
v březohorské sokolovně
sehrál Dramatický odbor
Sokola Příbram divadelní
představení Právo na hřích.

Mimořádná výstava v galerii

14. 4. 1962

Mimořádná výstava s mimořádným autorem je nyní k dispozici
návštěvníkům Galerie Františka Drtikola Příbram. Světově proslulý
fotograf Antonín Kratochvíl emigroval v roce 1963 nejprve do Rakouska,
později do Švédska a Francie. V roce 1972 odjel do Spojených států.
Na svém kontě má celou řadu portrétů významných a zajímavých
osobností, ale k nejlepším patří jeho fotografie z míst válečných
i sociálních konfliktů. Za své fotografie získal řadu prestižních ocenění.
„Překvapil mě jednak tím, jak fotí a umí to, ale i tím, jaký je to člověk!
Skromný, zkušený, úžasný!“ uvedl V. Černý. Tato mimořádná výstava je
hodně výjimečná a je to výjimečná událost i pro město Příbram.
Také další chystaná výstava v Galerii Františka Drtikola přináší zajímavé
téma: italští vystěhovalci z oblasti Valle Di Ledro v našem regionu.
„I toto sdělení bude jistě mít co říci i mladé generaci. V tomto případě
galerie poskytne prostory a spolupráci - hlavní tíže patří italské straně.“

bylo v rámci oslav 100 let
založení Sokola v Příbrami
sehráno mezinárodní fotbalové utkání Spartak
Příbram - AIK Stockholm
s výsledkem 1:7.

jk, as

16. 4. 2002
proběhla na příbramské
radnici policejní razie kvůli
zadávání veřejných zakázek,
při které bylo zabaveno

velké množství dokumentů.

18. 4. 1772
byl Jan Antonín Alis jmenován
hormistrem a huťmistrem.

20. 4. 1882
byl hospodářským správcem
města Březové Hory zvolen
Josef Veselý.

23. 4. 1822
se v Praze narodil Vojtěch
Ignác Ullmann, architekt,
který navrhl v Příbrami
několik významných staveb.

23. 4. 1992
byla podepsána dohoda
o spolupráci a partnerství
mezi městy Příbram a Hoorn.

25. 4. 1912
na počest hudebního skladatele
Ference
Liszta
pronesl v Příbrami přednášku Zdeněk Nejedlý, univerzitní profesor, český
historik a pozdější komunistický ministr kultury.

Daniel Doležal
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MĚSTSKÁ

POLICIE

PŘÍBRAM

PŘÍBRAM I, NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 121, TEL. 318 624 245, 156
Dne 1. 3. v 9.36 hod. oznámil telefonicky na služebnu MP pracovník ostrahy OD OBI, že zadržel
zloděje. Na místo neprodleně vyjela hlídka MP.
Po příjezdu do obchodu ztotožnila zadrženou
osobu a zjistila, že se jedná o muže ve věku 39 let.
Jmenovaný odcizil zboží v hodnotě 89,- Kč a s tímto
prošel prostorem pokladen, aniž by zaplatil. Byl však
zadržen zaměstnancem bezpečnostní služby, který
si jeho jednání všiml. Vzhledem k výši škody a s přihlédnutím k tomu, že výše uvedený muž nebyl
v posledních třech letech za podobný trestný čin
potrestán, uložili mu strážníci blokovou pokutu.
Dne 6. 3. v 10.27 hod. oznámil na tísňovou linku
156 muž vloupání do své chatky v zahrádkářské
kolonii na Baníku s tím, že pachatel je patrně ještě
uvnitř. Na místo ihned vyjela hlídka MP, kterou
po příjezdu kontaktoval oznamovatel a ukázal jí
výše zmíněnou chatku. Strážníci následně zjistili, že
u zahradního domku je rozbité okno a také došlo
k poškození rámu okenice. Dále hlídka zjistila, že se
uvnitř nachází cizí osoba. Na žádost strážníků
odemkl oznamovatel dveře a umožnil jim vstup
do chatky. Zde přítomnou osobu strážníci vyzvali
k opuštění objektu. Uvedená osoba výzvu strážníků
respektovala a klidně vyšla ven. Ztotožněním osoby
bylo poté zjištěno, že se jedná o 43letého muže. Ten
na dotaz strážníků uvedl, že neměl kde spát, byla
mu zima, a proto se vloupal do zahradního domku.
Protože zjištěné skutečnosti nasvědčovaly tomu, že
v uvedeném případě došlo ke spáchání trestného
činu, přivolali strážníci hlídku Policie ČR, která věc
dále vyšetřuje.
Dne 12. 3. v 16.50 hod. oznámil telefonicky MP
Příbram muž, že v ulici 28. října leží na zemi zřejmě
opilá žena. Na místo neprodleně vyjela hlídka MP.
Po příjezdu do výše uvedené ulice strážníci zjistili, že
dotyčná osoba krvácí z rány na hlavě. Z tohoto
důvodu jí hlídka poskytla nezbytnou první pomoc
a poté přivolala záchrannou zdravotnickou službu.
Následným ztotožněním shora jmenované bylo
zjištěno, že se jedná o ženu ve věku 34 let. Strážníci
předali ženu do péče posádky záchranné zdravotnické služby za účelem dalšího ošetření a pokračovali v plnění dalších pracovních povinností.
Dne 17. 3. v 19.22 hod. oznámil na tísňovou linku
156 muž, že v Milínské ulici leží na zemi neznámá
osoba. Na místo neprodleně vyjela hlídka MP.
Ztotožněním uvedené osoby následně zjistila, že se
jedná o 41letou ženu. Vzhledem k tomu, že jmenovaná vykazovala známky požití značného množství
alkoholu, převezli ji strážníci do Oblastní nemocnice
Příbram. Zde byla následně ošetřena lékařem, který
po prohlídce uvedené ženy rozhodl o jejím umístění
do protialkoholní záchytné stanice.
Dne 17. 3. v 20.56 hod. kontaktoval telefonicky
služebnu MP operační důstojník Obvodního oddělení Policie ČR v Příbrami a žádal o součinnost
při zadržení pachatele krádeže v OD Ahold. Na místo
okamžitě vyjela hlídka MP. Po příjezdu do supermar-

ketu ztotožnila zadrženou osobu a zjistila, že se
jedná o 16letého mladíka. Ten se pokusil v obchodě
odcizit 6 kusů čokolád „Studentská pečeť“, v celkové
hodnotě 275,- Kč. Dále bylo zjištěno, že jmenovaný
má propustku z výchovného ústavu a je na návštěvě
u své matky. Na základě zjištěných skutečností
převezli strážníci mladíka na Obvodní oddělení
Policie ČR Příbram za účelem konání dalších
vyšetřovacích úkonů.
Dne 19. 3. v 00.20 hod. oznámil pracovník ostrahy
Polikliniky Ravak, že se do budovy polikliniky
dobývá nějaký muž. Na místo ihned vyjela hlídka
MP, kterou po příjezdu kontaktoval oznamovatel
a sdělil, že muž se pokoušel vniknout do budovy
zadním vchodem. Hlídka tedy objela budovu
a při výjezdu z přilehlého parkoviště zahlédla muže
velmi pokročilého věku. V průběhu hovoru s ním
strážníci zjistili, že muž je značně dezorientován,
protože je žádal, aby ho převezli do Příbrami. Jelikož
se muž snažil dostat do zdravotnického zařízení,
dospěla hlídka k závěru, že se třeba skutečně necítí
dobře a potřebuje lékařské ošetření. Na dotaz, zda
nemá nějaké zdravotní obtíže, však muž odpověděl,
že jej pouze bolí nohy od únavy. Strážníci muže
vyzvali k prokázání totožnosti. Uvedl, že samozřejmě
doklady má, ale nemohl je najít. Hlídka tedy
nepožadovala další vysvětlení a převezla muže
na urgentní příjem do nemocnice. Zde jmenovaný
nalezl občanský průkaz a bylo zjištěno, že se jedná
o muže ve věku 93 let. Protože ošetřující lékař zjistil,
že dotyčný nemá žádné zranění, odvezli ho strážníci
do místa jeho trvalého bydliště. Poté pokračovali
v další činnosti.
Dne 22. 3. v 19.45 hod. oznámil na tísňovou linku
MP pracovník ostrahy OD Kaufland, že v provozovně
zadržel pachatele krádeže. Do supermarketu ihned
vyjela hlídka MP, která po příjezdu ztotožnila zadrženou
osobu a zjistila, že se jedná o ženu ve věku 22 let.
Jmenovaná si chtěla z prodejny odnést bez zaplacení
kosmetiku a potraviny v celkové ceně 1 688,- Kč.
Byla však zadržena zaměstnancem hlídací služby.
S ohledem na výši škody a vzhledem k tomu, že
dotyčná nebyla v posledních třech letech za obdobný
trestný čin potrestána, uložili jí strážníci blokovou
pokutu.
Dne 23. 3. v 6.20 hod. kontaktoval v ulici 28. října
hlídku MP kolemjdoucí občan a sdělil jí, že v ulici
zahlédl upadnout neznámou ženu. Zároveň uvedl,
že již přivolal záchrannou zdravotnickou službu.
Strážníci neprodleně poskytli uvedené ženě nezbytnou první pomoc. Ztotožněním dotyčné následně
zjistili, že se jedná o osmačtyřicetiletou ženu. Po příjezdu sanitky předala hlídka výše jmenovanou
do péče zaměstnanců záchranné zdravotnické služby
a ti ji převezli do Oblastní nemocnice Příbram
k dalšímu vyšetření. Strážníci poté místo opustili
a pokračovali v plnění dalších pracovních úkolů.

Vážka aneb značka dobré péče

na 2 oddělení po 14 klientech), které se snaží strukturou denních aktivit zachovat běžný režim dne
pro osoby s poruchami paměti a orientace.
Na druhé straně však SANCO nemá vlastního lékaře
a několik bodů ztratilo i proto, že na jednom z oddělení (Domeček) nelze zajistit úplnou bezbariérovost. Vždy je co vylepšovat! Důležitá je však snaha
o komunikaci s rodinami nemocných a možnost
podpory pečujících nabízením dalších služeb, jako
je Denní stacionář (denní ambulantní péče) a nově
pak zaregistrovaná Osobní asistence (služba
v rodinném prostředí klientů formou návštěv osobního asistenta), umožňující klientům co nejdéle
pobývat v rodinném prostředí. Tyto služby je možné
hradit z tzv. příspěvku na péči – dávky státní sociální
podpory pro osoby závislé na pomoci druhých
(I. - IV. st. - podle míry potřebné pomoci je částka
800,-/4000,-/8000,-/12 000,- Kč = úplná závislost).
SANCO poskytuje pro nemocné a jejich rodiny
nejen informace o možnostech péče a podpory
(kontaktní adresy, brožury), ale také základní
poradenství v oblasti sociální podpory.
Závěrem je dobré zmínit problematiku udržitelnosti
kvalitních služeb pro nemocné. Ačkoliv je zřejmé, že
dobrá péče je často poskytována malými, často
neziskovými organizacemi, je státem více podporován model větších, lépe ufinancovatelných
domovů sociální péče. Malá zařízení často mohou
fungovat jen díky podpoře široké veřejnosti, a to
formou různých druhů sponzoringu. Velký podíl
na poskytování kvalitní péče mají všichni lidé dobré
vůle.
Iva Jindrová

Alzheimerova choroba – nemoc, která postihne
téměř 30 % populace nad 85 let věku. Nejen čísla
nás ovšem nutí věnovat více pozornosti této diagnóze, ale především snahy o zkvalitnění péče poskytované nemocným syndromem demence. Na tomto
poli působnosti se aktivně prezentuje především
Česká alzheimerovská společnost (ČALS) jako
neúnavný propagátor novinek v oblasti péče nejen
pro odbornou veřejnost, ale především coby
zprostředkovatel informací a podpory pro nemocné
a rodinné pečovatele (www.alzheimer.cz). Poskytuje
informace o Alzheimerově chorobě a syndromu
demence, ale také o službách, které jsou v Česku
poskytovány. Součástí je i databáze kontaktních
pracovišť, což jsou zařízení, která zajišťují komplexní
péči pro osoby s demencí. Pokud splňují kritéria
ČALS pro poskytování kvalitní a důstojné péče,
získávají certifikát „Vážka“ – tedy značku dobré
péče. Jedním z prvních zařízení s logem „Vážka“
bylo v roce 2010 i příbramské SANCO, které
spolupracuje s ČALS od jejího zrodu a je také kontaktním místem, které poskytuje informace pro
nemocné a pečovatele. (www.sanco-pb.com).
Počátkem února 2012 proběhl kontrolní audit ČALS
(vždy po 18 měsících) a SANCO opět certifikát
„Vážka“ získalo. Hlavními hodnotícími kritérii jsou:
přístup k osobám s demencí, prostředí pro poskytování péče – bezbariérovost, lékařská dostupnost,
dále programové aktivity a individuální podpora
nemocným. Příbramské zařízení dosáhlo 86 bodů
ve stobodové stupnici, k čemuž přispěl i fakt, že se
jedná o malé zařízení rodinného typu (rozdělené

JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

Prodej čerstvého mléka z Farmy Miller Holubice
Rada města Příbrami schválila povolení prodeje mléčných výrobků přímo z vozidla v ulicích města Příbrami
mimo tržní místa firmou Farma Miller Holubice, a to ve dnech středa a čtvrtek. Současně rada schválila
Farmě Miller Holubice prodej těchto mléčných výrobků přímo z vozidla ve městě Příbrami na tržních
místech v době konání trhů a v době konání farmářských trhů. „Rozhodli jsme vyjít firmě vstříc a povolit
na zkušební dobu půl roku podej čerstvého mléka a mléčných výrobků přímo od producenta, neboť je to
přínosné pro občany. Chceme dát obyvatelům Příbrami možnost koupit si čerstvé mléko tak zvaně „přímo
od krávy“. Zároveň si ale uvědomujeme rizika, která toto povolení s sebou přináší. Proto jsme toto povolení
časově omezili,“ vysvětlil starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák. Prodejce mléka z Holubic, který zajíždí
do Příbrami ve středu a ve čtvrtek odpoledne, parkuje na různých místech v Příbrami. Auto s mlékem se
při příjezdu ohlašuje specifickým zvukem napodobujícím hlas krávy. Rozpis prodejních míst:
středa
Lékárna v Čechovské 13,25 - 13,45
nám. 17. listopadu 13,55 - 14,35
Václavské náměstí 14,40 - 15,35
Jiráskovy sady
15,40 - 16,30
Riegrova
16,40 - 16,50
Průběžná
16,55 - 17,10
náměstí Fr. Kučery 17,15 - 17,25

Ve Dvoře
Březohorská
Sokolovská
Jana Drdy
Budovatelů
Generála Kholla

17,30 - 17,40
17,45 - 17,55
18,00 - 18,10
18,15 - 18,30
18,35 - 18,50
18,55 - 19,10

čtvrtek
nám. 17. listopadu 17,00 - 17,30
Pod Čert. pahorkem 17,35 - 17,50
U Školy
17,55 - 18,10
Klatovská
18,15 - 18,30
Drkolnovská
18,35 - 18,45
Slunná
18,45 - 19,00
Šachetní
19,05 - 19,20

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY
V Jiráskových sadech se besedovalo o rizicích kouření
Již druhým školním rokem probíhá projekt prevence návykových látek „S volejbalem proti kouření“. Tento projekt realizuje město Příbram a Městská policie
Příbram společně s Volejbalovým oddílem Příbram. V rámci tohoto projektu se
tentokrát o škodlivosti kouření a zdravotních rizicích s tím spojených besedovalo
15. a 16. března na ZŠ Jiráskovy sady. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou žáci
4. a 5. tříd.
Město Příbram se na prevenci kouření zaměřuje již delší dobu, protože výsledky
evropské školní studie o alkoholu a jiných návykových látkách ukázaly, že právě
kouření je v České republice u dětí a mládeže velmi častým jevem. Vždyť z této
studie vyplynulo, že 75 % mládeže ve věku 16 let již kouřilo a 68 % z nich má
zkušenost s kouřením cigaret do věku 13 let. Proto je důležité zaměřit preventivní
aktivity na děti ve věku 10 a 11 let, kdy ještě řada dětí nemá s kouřením žádné
osobní zkušenosti.
Interaktivních besed se vedle manažera prevence kriminality JUDr. Milan Fáry z MP
Příbram zúčastnili i extraligoví volejbaloví hráči (Roman Pekárek, Matěj Prajzler,
Libor Leikep, Vojtěch Zach, Zdeněk Málek a Michal Kotek) a jejich manažer Miroslav
Peterka. Ten uvedl, že součástí projektu nejsou jen besedy, ale i modelový trénink
hráčů. Ještě před tím, než se v jednotlivých třídách začne besedovat o škodlivosti
kouření, uskuteční se v tělocvičně škol krátký trénink, v kterém hráči účastníkům
následných besed předvedou ukázku profesionálního sportu.
Tento postup, tedy nejprve modelový trénink a pak interaktivní besedy v jednotlivých třídách, je zvolen záměrně. Je totiž dobré, že žáci nejprve vidí volejbalisty
v akci a poté následně s nimi jako „sportovními idoly“ můžou diskutovat o tak
ožehavém tématu, jako je škodlivost kouření.
Ve čtvrtek 15. března proběhly besedy ve čtvrtých třídách, v pátek 16. března se
besedovalo v pátých třídách. Hlavními tématy jednotlivých besed byla, vedle
rizikovosti kouření, i otázka, proč vůbec lidé začínají kouřit, co jim kouření přináší či
spíše co je na něm negativní, zda je snadné zbavit se závislosti na nikotinu apod.
Každé setkání s třídním kolektivem a besedování o rizicích kouření je v podstatě
jedinečné. Přednášející mají sice připravenou základní osnovu, o jakých tématech
se chtějí zmínit, ale zároveň se dokážou přizpůsobit atmosféře ve třídě a reagovat
na konkrétní dotazy jednotlivých účastníků, jejich komentáře či sdělené náměty
na diskuzi. Součástí každé besedy byla i závěrečná autogramiáda hráčů a předání
drobných dárků účastníkům, jako jsou pohledy, samolepky či trička s logem projektu.

Město Příbram realizuje nový preventivní projekt SDÍLENÍ
Projekt SDÍLENÍ je zaměřený na komplexní práci se sociálně slabými nebo
neúplnými rodinami, v nichž je dítě s kriminálně rizikovým chováním nebo s již
rozvinutou poruchou chování. Projekt je zařazen do Městského programu
prevence kriminality na rok 2012 a v současné době město žádá na dofinancování
rozpočtu projektu státní účelovou dotaci.
Cílem projektu je těmto rodinám poskytnout podporu a psychologickou nebo
speciálně-pedagogickou pomoc. Projekt je tedy pro rodiče (případně jednoho
rodiče), kteří potřebují pomoc a podporu při řešení svých osobních, vztahových
a výchovných potíží. Nezbytnou podmínkou je chuť začít aktivně řešit svoji situaci.
Rodiče se budou pravidelně setkávat v rodičovské skupině, v níž je vytvořen
bezpečný prostor pro sdílení, podporu a hledání cest k pozitivním změnám v osobní
a rodinné rovině. Jedná se o podporu a rozvoj osobnosti rodičů, posilování jejich
rodičovských kompetencí, schopností a dovedností, jak pečovat o dítě, a hledání
dalších možností a změn ve výchovném stylu v rodině. Skupinu bude tvořit cca
10 rodičů a bude vedena dvěma rodinnými terapeutkami.
Setkání se vždy uskuteční v prostorách ambulantního oddělení Střediska výchovné
péče a budou probíhat jedenkrát za 14 dnů, vždy v úterý od 17 do 18,30 hodin,
v období duben – listopad 2012. Pro děti, pro které rodiče nebudou mít zajištěno
hlídání, bude v té době připraven souběžný program v dětské herní skupině přímo
v prostorách střediska.
Dalším formou podpory v rámci projektu je vytváření příležitostí pro rozvoj osobnosti dětí a prevenci rizikového chování (nabídka vhodných a dostupných
volnočasových aktivit, doučování, dětské růstové skupiny).
Pro rodiny zapojené do projektu je plánován v říjnu společný víkendový pobyt
zaměřený na relaxaci a vytvoření příležitosti ke společně sdílenému volnému času
a kultivaci vzájemných vztahů. Na víkendový sociálně-rehabilitační pobyt si rodiny
připlatí pouze symbolickou částkou (předpokládá se cca 100,- Kč na den a osobu).
Jinak je projekt pro rodiny financován z rozpočtu města, a pokud bude obdržena
dotace z MV ČR, tak i ze státního rozpočtu. Součástí projektu je i osvětová činnost
pro rodiče zahrnující besedy a přednášky na témata jako jsou uplatnění na trhu
práce, rozvoj ekonomické a finanční gramotnosti a řešení zadluženosti, zdravý
životní styl, rizika virtuální komunikace, zvládání výchovných problémů ve vývojových meznících (období vzdoru, puberta, odchod od rodiny).

MVDr. Josef Řihák
předseda pracovní skupiny prevence kriminality

Diakonie Broumov vyhlašuje sbírku použitého ošacení
a dalších potřebných věcí
Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, záclony, látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky
látek), domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené, peří,
péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky, obuv – veškerou nepoškozenou.
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku,
matrace, koberce – z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky
(transportem se znehodnotí), znečištěný a vlhký textil.
Sbírka se uskuteční 21. 4. 2011 (sobota) od 9 do 17 hodin na vlakovém
nádraží Příbram.
Na nádraží bude přistaven vagon, u kterého bude zaměstnanec Diakonie
Broumov, který od Vás věci převezme. Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů
či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.: 224 316 800, 224 317 203.
Jiná krajina je občanské sdružení, jehož cílem je spokojený člověk, který cítí
zodpovědnost ke krajině, v níž žije, a zapojuje se do péče o ni.
Jiná krajina, o. s., pokračuje i v letošním roce v péči o svatohorský sad. Snaží se
o zachování tohoto unikátního biotopu starého vysokokmenného sadu s cennými
živočišnými druhy v těsné blízkosti centra města a současně o zpřístupnění
tohoto místa pro trávení volného času.
Členové sdružení, ve spolupráci s dobrovolníky, odstraňují náletové dřeviny
zarůstající svatohorský sad. Chcete se také zapojit? Přijďte 21. - 22. 4. nebo 8. 5.
od 9.30 do večerních hodin do svatohorského sadu mezi Svatohorskou alejí
a Svatohorskými schody.
Více zde: http://jinakrajina.webnode.cz či na Facebooku Jiná krajina, o. s.
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Na náměstí TGM v okolí kostela svatého Jakuba byly na žádost příbramské farnosti vykáceny lípy. Podle
odborných posudků statika a dendrologa stromy poškozovaly statiku 800 let staré příbramské památky,
byly ve špatném zdravotním stavu, zbytečně zakrývaly kostel a neměly již žádnou estetickou hodnotu.
Na snímku starosta města MVDr. Josef Řihák a jeho zástupce MUDr. Ivan Šedivý na čerstvém pařezu
zjišťují, že lípy byly skutečně uvnitř shnilé. Padlé stromy budou ještě před koncem rekonstrukce náměstí
TGM nahrazeny novými lípami evropskými, které budou umístěny ve speciálních kontejnerech.

Slavomír Lener, generální manažer českého reprezentačního týmu a trenér Českého svazu
ledního hokeje, “hrdina z Nagana”, přijal pozvání do Příbrami a se starostou MVDr. Josefem
Řihákem diskutoval o příbramském hokeji.

Členové Rady města Příbrami se v příbramském kině dne 20. 3. 2012 zúčastnili besedy
s podnikateli.

Nově zvolení kandidáti na členy osadních výborů Příbram se sešli se starostou MVDr. Josefem
Řihákem, společně si povídali o pravomocech osadních výborů a plánovali spolupráci.

Radní Ing. Juraj Molnár slavnostně zakončil projekt „Propagace turistické destinace Příbramsko“,
na který město získalo dotaci z EU. Akce se konala v Hornickém muzeu Příbram.

Místostarosta MUDr. Ivan Šedivý se zúčastnil jednání Správní rady Svazku pro vodovody
a kanalizace. Konalo se u Vokačovského rybníka, který právě prochází rekonstrukcí.

V úterý 27. 3. se konal další kontrolní den na náměstí T. G. Masaryka. Za město se zúčastnil
místostarosta MUDr. Ivan Šedivý.

Místostarosta Václav Černý se dne 27. 3. setkal s členy Sdružení pro pomoc mentálně postiženým
v Příbrami.

OOBLASTNÍ
BLASTNÍ NEMOCNICE
NEMOCNICE PPŘÍBRAM
ŘÍBRAM,, AA.. SS..
Oblastní nemocnice
Příbram uspořádala
již 3. Kadeřábkův den
Oblastní nemocnice, a. s.,
Příbram pokračuje v započaté tradici a uspořádala
především pro odbornou
veřejnost 21. března 2012
již 3. Kadeřábkův den.
Od 9:45 hodin, kdy den plný
odborných přednášek začal, až do 16:45 hodin,
kdy skončil, byla nosným tématem akce
klinická výživa pacientů - hospitalizovaných,
geriatrických i dětských pacientů, kriticky nebo
onkologicky nemocných, pacientů s akutním
zánětem slinivky břišní a dalších.
V rámci 3. Kadeřábkova dne přijaly pozvání
a své přednášky v Příbrami přednesly významné
lékařské osobnosti, například Doc. Dr. Jiří
Charvát, CSc., z interní kliniky FN Motol,
Dr. František Novák, Ph.D., ze IV. interní kliniky
VFN, prim. Dr. Petr Tláskal, CSc., vedoucí lékař

nutričního týmu FN Motol, Doc. Dr. Pavel
Kohout, Ph.D., z II. interní kliniky Thomayerovy
nemocnice a další hosté z Nemocnice Ostrov
nad Ohří, FN Hradec Králové, FN Královské
Vinohrady a dalších.
Poslední téma před závěrem celodenního
odborného semináře patřilo prof. Dr. Michalu
Andělovi, CSc., přednostovi II. interní kliniky FN
Královské Vinohrady, který přednesl Slavnostní
Kadeřábkovu přednášku.
Příbramská nemocnice se před třemi lety vrátila
k tradici Kadeřábkových dnů, které byly i v minulosti velice oblíbenými a hojně navštěvovanými
odbornými semináři.
Jak je vidět, byť jen z rámcového seznamu
přednášejících, návrat k tradici se nemocnici
podařil a Kadeřábkovy dny se znovu stávají
prestižní záležitostí.
MUDr. Stanislav Holobrada
ředitel Oblastní nemocnice Příbram, a. s.
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KVĚTNÁ NEDĚLE
Oslava Kristova vjezdu do Jeruzaléma v neděli
1. dubna ve svatohorské bazilice proběhne ve znamení již tradičně bohatého hudebního doprovodu
bohoslužeb v 9 a 11 hodin. Při průvodu ze svatohorského náměstí zazní sbory za doprovodu
trubačů. V bazilice pak pašije v barokním duchu
z pera svatohorského regenschoriho Pavla Šmolíka,
které jsou již tradičně uváděny po více než deset let.
Přednese je Svatohorský chrámový sbor s varhanním doprovodem Miloslavy Šmolíkové.
VELIKONOCE NA SVATÉ HOŘE
Vyvrcholením čtyřicetidenní postní doby je tzv.
Velikonoční triduum, jehož jednotlivé dny mají již
tradiční obsah:
O ZELENÉM ČTVRTKU 5. dubna v 17 hodin slavíme
poslední večeři Páně. Liturgie může být i pro náhodného návštěvníka chrámu zajímavá některými
speciálními tradičními obřady, které pocházejí
z prvokřesťanských dob, například obřadem mytí
nohou, který vyjadřuje vzájemné přátelství mezi
lidmi nehledě na jejich postavení. Po mši následuje
průvod do slavnostně vyzdobené kaple – tzv. Getsemanské zahrady.
Od zelenočtvrteční mše se odmlčí varhany a zvony
a místo nich se v kostele rozhostí ticho, zpěv bez doprovodu a zvonky nahradí dřevěné klapačky.
V ulicích dříve chodívali rachtáči, kteří suplovali
tradiční ranní, polední a večerní vyzvánění.
VELKÝ PÁTEK, den přísného postu – je dovoleno se
pouze jednou denně dosyta najíst – je připomínkou
Kristova ukřižování. V 15 hodin se koná křížová
cesta v parku svatohorského areálu a následují
obřady Velkého pátku s pašijemi, starobylými
přímluvami a obřadem uctívání kříže.
BÍLÁ SOBOTA je dnem bez bohoslužeb. V kostelích
je otevřen tzv. Boží hrob, kaple, kde před sochou
pohřbeného Krista se nabízí možnost meditace.
Unikátní a atraktivní velikonoční bohoslužba začíná
až po setmění VIGILIÍ ve 21 hodin, kdy podle
židovské tradice již začíná nedělní den. Rozsáhlé

obřady jsou tvořeny žehnáním ohně a velikonoční
svíce – paškálu, devíti biblickými čteními a slavnostním slavením eucharistie.
O Velikonoční neděli, BOŽÍM HODU VELIKONOČNÍM,
8. dubna, zazní při mši v 9 hodin Korunovační mše
od W. A. Mozarta v podání Svatohorského chrámového sboru a komorního orchestru.
V PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ 9. dubna v 16.30 hodin
proběhne Velikonoční koncert Svatohorského chrámového sboru. Na programu bude průřez postní
a velikonoční hudbou, která zněla o letošních
velikonočních svátcích.
BISKUP VÁCLAV MALÝ NA SVATÉ HOŘE
V sobotu 5. 5. dopoledne proběhne na Svaté Hoře
Arcidiecézní
pouť za duchovní povolání.
Bohoslužbu
od 11 hodin
v korunovační
kapli bude
celebrovat
pražský
b i s k u p
Mons. Václav Malý, který nedávno kromě mnoha
jiných ocenění obdržel i Cenu Arnošta Lustiga.
„Je důležité vidět kolem sebe. Nevidět jen své bolesti
nebo zklamané naděje, ale umět navazovat přátelské,
hluboce lidské vztahy a zároveň stále více prohlubovat
zodpovědnost za společnou atmosféru ve společnosti,“
řekl ve svém projevu historicky první laureát Ceny
Arnošta Lustiga Václav Malý, katolický kněz vězněný
a perzekvovaný komunistickým režimem.
Více informací o bohoslužbách, kulturních a ostatních akcích: Římskokatolická farnost u kostela
Nanebevzetí Panny Marie Příbram, Svatá Hora 591,
Příbram tel. +420 318 429 930, e-mail: basilica@svatahora.cz, v sakristii na Svaté Hoře každodenně 6:30 –
18:00, ve Svatohorském poutním muzeu každodenně
10:00 – 15:00 nebo na www.svata-hora.cz.

Příbramští občánci narození v únoru a březnu
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Vážení čtenáři Kahanu,
konečně přišlo oficiálně jaro a také
Okresní hospodářská komora
v Příbrami připravila pro podnikatele spoustu jarních akcí, na které se mohou těšit.
Letos jsme již uspořádali velkou spoustu seminářů, ke kterým se již nebudu
vracet, ale představím Vám ty nadcházející.
12. dubna 2012 Typologický workshop MBTI „Poznej sám sebe a naučte se lépe
rozumět těm, kteří jsou kolem vás“ – Agentura Signum – Kateřina Krylová
MBTI je osobnostní a temperamentová typologie, celosvětově velmi populární a prověřená
mnoha lety praxe a miliony respondentů. Na tomto workshopu získáte ihned vyhodnocení
testu, poznáte svůj osobnostní typ a příslušnost k temperamentové skupině.
18. dubna 2012 „Shromáždění delegátů OHK Příbram“ v příbramské Sokolovně.
Po třech letech bude opět volební shromáždění, které zvolí nové členy do orgánů Okresní
hospodářské komory v Příbrami. Mimo to proběhne vyhlášení internetové ankety
„TOP FIRMA PŘÍBRAMSKO 2011“
20. dubna 2012 „DPH v příkladech“
Správně nakládat s DPH je stále složitější. Lektor Ing. Václav Dvořák vybral problémové
situace a na příkladech vysvětlí správné řešení. Takovými situacemi jsou např. určení místa
plnění, určení sazby daně, krácení daně na vstupu, opravy daňových dokladů, správné
časové přiznávání daně na výstupu, nebo správná aplikace přenesení daňové povinnosti
(zejména ve stavebnictví). Účastníci obdrží podklady, během semináře bude prostor
pro diskuzi.
16. května 2012 divadelní představení “ZADNÍ VRÁTKA” A HRY VIRTULIFE
Představení “Zadní vrátka” sleduje formou DIVADLA FORUM osud manželů Drobných, kteří
se díky neuváženým krokům ve světě peněz, jemuž moc nerozumí, dostanou do finanční
tísně. Na základě jejich krátkého příběhu si divák může pomocí metod divadla fórum
vyzkoušet, jak by se sám v dané krizové situaci zachoval a jak by se vyvaroval chyb a mohl
pozměnit osud rodiny k lepšímu. Toto představení svou divadelně edukativní formou rozvíjí
a posiluje finanční gramotnost diváků - aktivních účastníků. Rozvíjí zejména témata
životního pojištění, investic, spoření a půjček.
24. května 2012 „Právní otázky spojené s podnikáním v Německu“
Cílem semináře je připravit české firmy na vstup na německý trh. Od května 2011 není potřeba
pracovní povolení v Německu, je tomu skutečně tak? Co po Vás budou německé úřady
požadovat? Chystáte se uzavírat smlouvu s německým partnerem? Máte v Německu
pohledávky? Na tyto a mnohé další otázky dostanete odpovědi na našem semináři.
Přednášet bude JUDr. Marcella Pawelka, německá advokátka zastupující české firmy
v Německu.
Konec května bude příznivý pro příznivce sportu.
22. května 2012 pořádáme první golfový turnaj v Golf klubu Líšnice. Turnaj je přístupný
i pro nečleny hospodářské komory.
25. května 2012 to bude již 18. ročník VIP tenisového turnaje na kurtech tenisového klubu
TK PBtisk Bohutín.
Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram

Okresní hospodářská komora a informační místo pro podnikatele
Příbram I - Tyršova 106- Zámeček Ernestinum, 261 01, tel: 318 627 784,
www.ohkpb.cz

Provozní doba na víceúčelovém hřišti HLINOVKY

Duben - listopad: pondělí – pátek 10 – 20, sobota – neděle 8 – 20 h
Cena: 150Kč/hodina, objednávky: správce p. Knejfl, tel. 774 405 073
Změna provozní doby vyhrazena, více informací na www.szm.pb.cz

Další dvě příbramské školy jsou prověřeny,
nebezpečný azbest se v nich nevyskytuje.
Město Příbram pokračuje v kontrole školních objektů za účelem zjištění výskytu
azbestových a minerálních vláken. „Jak jsme slíbili rodičům školních dětí, v 1. etapě
postupně zkontrolujeme všechny základní a mateřské školy a jesle. Během jarních
prázdnin se uskutečnila měření v Mateřské školy V Zahradě a v budově 1. stupně
Základní školy Březové Hory. Ani v jednom ze zmíněných objektů nebyla zjištěna
nadlimitní koncentrace azbestových a minerálních vláken,“ řekl starosta MVDr. Josef
Řihák. Ve školce ani ve škole nebyla přerušena výuka. Učitelé ve spolupráci
s příbramskými dobrovolnými hasiči a pracovníky Technických služeb Příbram vyklidili
třídy. Odborné firmy zde zajistily speciální úklid a následně proběhla měření.
„V dalších příbramských školách už ale takto postupovat nebudeme. Podle přání
ředitelů škol provedeme v dalších školských objektech měření výskytu azbestových
a minerálních vláken a uklízet se bude pouze v případě, že ve vzorcích bude zjištěna
nadlimitní koncentrace škodlivých látek. Tento postup je v případě, pokud azbest
nenaměříme, levnější,“ doplnil příbramský starosta Josef Řihák.
„Azbestové“ prázdniny také definitivně skončily pro Mateřskou školu Jungmannova.
V průběhu jarních prázdnin hasiči ve spolupráci s rodiči malých předškoláků
a učitelkami ze zmíněné školky nastěhovali zpět nábytek a další vybavení. Děti tak
po prázdninách mohly nastoupit zpět do „svých“ tříd.
Další aktuální informace o výsledcích měření výskytu azbestových a minerálních
látek v příbramských školách budeme přinášet na městských internetových
stránkách www.pribram.eu a www.pribram-city.cz.

Farmářské trhy na Dvořákově nábřeží
se konají v sobotu 21. dubna od 8 do 12 hodin. Přijďte si koupit
čerstvé produkty od českých pěstitelů a výrobců.

Najdi si svůj červený kontejner!
Již jste si v našem městě všimli červených kontejnerů na drobné elektro. Město je
nechalo instalovat, aby občanům ulehčilo třídění starých spotřebičů, abyste se
nemuseli trmácet na sběrný dvůr s každým mobilem nebo doslouživším dálkovým
ovladačem.
„Podobná služba veřejnosti chyběla, jsme rádi, že červené kontejnery máme i v Příbrami.
Lidé tak nemusí přemýšlet, kam se starým elektrem, a mají jednoduchou možnost, jak staré
spotřebiče správně vytřídit,“ řekl starosta MVDr. Josef Řihák.
Nezisková organizace ASEKOL, která se zabývá zpětným odběrem elektrozařízení
a červené kontejnery vymyslela a provozuje, chce nyní lidem poděkovat za jejich
svědomité třídění. Proto do Příbrami v úterý 10. 4. zavítá se zábavně-osvětovou akcí
„Najdi si svůj červený kontejner“. Na Dvořákově nábřeží bude připraven bohatý
program pro školy, malé i velké návštěvníky a spousta soutěží. Lidé, kteří přinesou
na náměstí vysloužilé elektro, mohou vyhrát nový mobilní telefon Galaxy Ace a další
zajímavé ceny. „Chceme povědomí o červených kontejnerech ještě více rozšířit, aby o nich
věděli skutečně všichni. A pro ty, co elektro již třídí, chceme připravit hezký a zajímavý
program jako odměnu,“ řekla Jitka Šimková, manažerka projektu.

Jarní mineralogické setkání
Spousta třpytivé krásy bude k vidění i k zakoupení na 49. setkání přátel nerostů,
kamenů, šperků a fosilií, které se bude konat 7. dubna. Prodejní výstava se uskuteční
opět v prostorách Divadla. A. Dvořáka v čase od 9 do 14 hodin.

Vetešnictví pro radost
Nevíte, co s nevhodnými suvenýry a jinými drobnostmi, které Vám doma překážejí,
a nechcete je vyhodit? Chcete udělat radost sobě i jiným? Tyto drobnosti můžete
darovat „Vetešnictví pro radost“. Můžete je přinést ve čtvrtek 12. dubna od 10 do 15
hodin do klubovny Občanského sdružení zdravotně postižených Příbram – Březové
Hory, 2. pavilón, 1. poschodí, bývalé 8.ZŠ v Žežické ulici.
A druhý den, 13. dubna od 10 do 14 hodin, se můžete přijít podívat, co všechno si
za laciný peníz (do 10 Kč) můžete koupit. Výtěžek z prodeje bude využit
pro zdravotně postižené.
Výbor Obč. sdružení zdravotně postižených Příbram – Březové Hory

Jak předcházet vykradení vozidla
Nízkoprahová Bedna oslavila druhé narozeniny
Oblíbený nízkoprahový klub Bedna oslavil 8. března druhý rok fungování v Příbrami. Občanské sdružení Ponton, které
je jeho provozovatelem, připravilo pro návštěvníky narozeninových oslav také unikátní Virtual Graffiti překvapení,
zapůjčené firmou ENDIGY jako dárek k narozeninám.
Oslava druhého roku působení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Bedna v Příbrami proběhla 8. března za účasti
oficiálních hostů i běžných návštěvníků
klubu. Dopolední části se zúčastnili zástupci
města Příbram, Středočeského kraje i další
vážení hosté, kteří Bednu dlouhodobě podporují. Odpolední část byla pojata jako Den
otevřených dveří.
Bednu odpoledne navštívilo 80 dětí i dalších
30 hostů. Velkým lákadlem bylo Virtual
Graffiti, které si mohl každý vyzkoušet.
Během dne se také několikrát promítl klip,
který připravili návštěvníci Bedny. V klipu
představili Bednu tak, jak ji oni sami vidí.
Na závěr programu vystoupila hudební
skupina Crewcifix PB. Celý den bylo k dispozici
zařízení Virtual Graffiti, které umožňuje
vyzkoušet si tvorbu graffiti bez kapky barvy.
Nízkoprahové zařízení Bedna je v Příbrami
považováno za velmi úspěšný projekt.
Denně do Bedny dochází v průměru 34 dětí a mladých lidí, za dva roky jich bylo téměř 500. Bedna jim poskytuje nejen
bezpečný prostor pro trávení volného času, ale i možnost řešit své problémy. Pracovníci Bedny nabízejí například
sociální poradenství a doučování.
Vedoucí zařízení Kateřina Volfová dodává: „Bedně se daří
První Velikonoční dobročinný bazar ve foyeru Divadla
a jsme za to moc rádi. Narozeniny s námi oslavilo mnoho
A. Dvořáka. Návštěvníci bazaru si budou moci koupit
lidí, po celý den bylo vlastně plno a slyšeli jsme samou
či vydražit zajímavé předměty, věnované našimi herci
chválu. Nezbývá mi tedy než poděkovat za podporu
a podpořit tím nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
městu Příbram, Středočeskému kraji i všem, kteří
Bedna. Bazar bude 9. 4. od 15 do 20 hodin.
do Bedny dorazili a slavili s námi.“
Zahraje a zazpívá Vojtěch Záveský, ukázkovou hodinu
cvičení Portdebras povede Petra Duspivová. A možná
Kontakt: Mgr. Kateřina Volfová, koordinátorka projektu
přijde i kouzelník.
NZDM Bedna, tel.: 608 936 116, , Budovatelů 116, Příbram VIII

Krádeže věcí z vozidel jsou v Příbrami častým trestným činem. Také vy můžete svým odpovědným
chováním a dodržováním několika zásad zmírnit
riziko krádeže věcí z vašeho vozidla, a chránit tak
svůj majetek.
Prosím:
- Parkujte především na hlídaných parkovištích,
na dobře osvětlených a přehledných místech apod.
- Nenechávejte ve vozidle žádné cenné předměty
včetně osobních dokladů.
- Při odchodu od vozidla zkontrolujte uzavření
všech dveří a oken vozidla.
- Přenosná vestavěná autorádia vždy odnášejte.
- Ani v zavazadlovém prostoru není vhodné
ponechat cenné věci, pachatel mohl vidět, jak si je
tam ukládáte.
- Do vozidla si nechte nainstalovat prostorové čidlo
nebo nalepit bezpečnostní fólie do oken vozu, která
zabrání jejich rozbití.
- V případě, že uvidíte na parkovišti se pohybovat
podezřelou osobu, která např. nahlíží do zaparkovaných vozidel nebo bere za kliku dveří od vozidel,
ihned volejte níže uvedené tísňové linky.
V případě potřeby pomoci volejte bezplatné
tísňové linky: 156 Městská policie Příbram
158 Policie ČR

K I N O

DIVADLO
Čt 5. 4. a Pá 6. 4. od 19:00 hod.

VELKÁ SCÉNA

PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ SRAZ − premiéra romantické komedie

Po 2.
19:00

JULIE, TY JSI KOUZELNÁ! – sk. E
Divadlo na Fidlovačce

vstupné 290, 250 Kč
předpokládaná délka 160 minut

St 4.
19:00

D´ARTAGNAN – derniéra

vstupné 150, 110 Kč
předpokládaná délka 180 minut

Pá 6.
19:00

TŘI V TOM - příbramská derniéra

Vstupné 100 Kč • Mládeži přístupno od 15 let • V původním znění s titulky
So 7. 4. od 10:00 hod. a 16:00 hod.

CESTA NA TAJUPLNÝ OSTROV 2 − premiéra akčního rodinného dobrodružného filmu
Vstupné 90 Kč • Mládeži přístupno • Dabing

vstupné 150, 110 Kč
předpokládaná délka 130 minut

Po 9.
PRVNÍ VELIKONOČNÍ DOBROČINNÝ BAZAR - foyer
15:00 - 21:00

vstupné dobrovolné

So 7. 4. a Ne 8. 4. od 19:00 hod.
JOHN CARTER: MEZI DVĚMA SVĚTY – premiéra sci-fi filmu
Vstupné 110 Kč • Mládeži přístupno • V původním znění s titulky

Út 10.
16:00

DÁMA S KAMÉLIEMI – sk. S

St 11.
19:00

KAŽDÝ DEN ŠŤASTNÝ DEN! – sk. R

Út 17.
19:00

„HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE“
vstupné 290, 250 Kč
Hudební a umělecká agentura NELLY
Talk show s populárním hercem a moderátorem Janem Krausem, kterého si do svého
nového zábavného pořadu pozval spolu s Romanem Vojtkem Václav Kosík.
předpokládaná délka 90 minut

Po 9. 4. od 16:00 hod. a 19:00 hod.

St 18.
10:00

CIZINEC – sk. G – veřejná generálka

ZATÍMCO SPÍŠ – premiéra španělského thrilleru

Čt 19.
19:00

CIZINEC – sk. P – PREMIÉRA

Ne 22.
15:00

JAK VÍLA MODROVLÁSKA SPLNILA TŘI PŘÁNÍ A … - sk. D
vstupné 50 Kč
Umělecká agentura MARIO
předpokládaná délka 50 minut

Po 23.
17:00

JAROMÍR JÁGR, KLADEŇÁK – sk. KMD
Městské divadlo Kladno

Út 24.
18:00

HFAD: Filharmonie Hradec Králové, Kateřina Kněžíková soprán, Yanko Yuriy dirigent
Zahájení festivalu.
vstupné 250 Kč

St 25.
19:00

VŠE O MUŽÍCH – sk. F – Studio DVA

Čt 26.
19:00

HFAD: Choeur et Orchestre de Paris Sorbonne (Francie)

Pá 27.
19:00

vstupné 50 Kč
Ne 8. 4. od 10:00 hod. a 16.00 hod.
vstupné 150, 110 Kč
předpokládaná délka 130 minut

vstupné 50 Kč
vstupné 150, 110 Kč

vstupné 250, 210 Kč
předpokládaná délka 120 minut

vstupné 270, 230 Kč
předpokládaná délka 180 minut •
vstupné 200 Kč

CIZINEC – sk. A
vstupné 150, 110 Kč

RYCHLÉ ŠÍPY 2 – SNĚHOVÁ MISE

Vstupné 100 Kč • Mládeži přístupno
Čt 12. 4. od 19:00 hod.
Vstupné 100 Kč • Mládeži přístupno od 15 let • V původním znění s titulky
Pá 13. 4. a So 14. 4. od 19:00 hod.

HNĚV TITÁNŮ − premiéra amerického dobrodružného filmu
Vstupné 100 Kč • Mládeži přístupno • V původním znění s titulky
So 14. 4. od 16:00 hod. a Ne 15. 4. od 10:00 hod.
HURÁ DO AFRIKY − premiéra animovaného rodinného filmu
Vstupné 100 Kč • Mládeži přístupno • Dabing
Ne 15. 4. od 16:00 hod. a 19:00 hod.

ŠKOLNÍ VÝLET – repríza české komedie

Pá 27.
10:00

BROUK V HLAVĚ

Po 30.
10:00

BYLO NÁS PĚT

Vstupné 90 Kč • Mládeži přístupno

Čt 19. 4. od 17:00 hod., Pá 20. 4. – Ne 22. 4. od 19:00 hod.
Vstupné 110 Kč • Mládeži přístupno od 12 let

Ne 22. 4. od 16:00 hod.
Vstupné 100 Kč • Mládeži přístupno • V původním znění s titulky

vstupné 120 Kč
předpokládaná délka 105 minut
Čt 26. 4. od 19:00 hod.

VRTĚTI ŽENOU − premiéra britské romantické komedie
Vstupné 100 Kč • Mládeži přístupno od 15 let • V původním znění s titulky

VEČER TŘÍKRÁLOVÝ ANEB COKOLI CHCETE
vstupné 50 Kč
předpokládaná délka 150 minut, vhodné pro 8. a 9. ročník ZŠ a pro SŠ a OU

Čt 26.
STRAŠIDÝLKO Z METRWILLU
8:30, 10:30

vstupné 50 Kč
předpokládaná délka 45 minut, vhodné pro děti od 4 let
vstupné 50 Kč
předpokládaná délka 145 minut, vhodné pro SŠ a OU
vstupné 50 Kč
předpokládaná délka 95 minut, vhodné pro děti od 10 let

Pá 27. 4. a So 28. 4. od 19:00 hod.

MŮJ VYSVLEČENEJ DENÍK – premiéra české komedie
Vstupné 100 Kč • Mládeži přístupno od 12 let
So 28. 4. od 16:00 hod. a Ne 29. 4. od 10:00 hod.

PIRÁTI – premiéra animovaného rodinného filmu

Vstupné 100 Kč • Mládeži přístupno • Dabing

Ne 29. 4. od 16:00 hod.

ESTRÁDNÍ SÁL

SNĚHURKA – repríza hudební pohádky

So 7.
BURZA NEROSTŮ
8:00 – 16:00
St 11.
19:00

OKRESNÍ PŘEBOR – POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA − premiéra české komedie

MILÁČEK − repríza amerického romantického filmu

PRO ŠKOLY
St 4.
10:00

Vstupné 90 Kč • Mládeži přístupno • Dabing

VRÁSKY Z LÁSKY − premiéra české komedie

MALÁ SCÉNA
Čt 5.
19:00

SNĚHURKA – premiéra hudební pohádky

Vstupné 90 Kč • Mládeži přístupno • Dabing

Ne 29. 4. od 19:00 hod.

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ – travesti show - pronájem vstupné 250 Kč/ na místě 270 Kč
předpokládaná délka 120 minut

MERUŇKOVÝ OSTROV – premiéra česko-slovenského romantického dramatu
Vstupné 100 Kč • Mládeži přístupno od 12 let
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