Stalo se

Starosta Ing. Pavel Pikrt a Ing. Juraj
Molnár se byli podívat na zápis dětí
v MŠ Perníková chaloupka.

Město Příbram vlastní chatu Granit
na šumavském Zadově. Nyní se
jedná o jejím případném prodeji.

Město upraví jedno auto dobrovolných hasičů, aby mohly být převáženy
dvě osoby na invalidním vozíku.

Zástupci Celní správy a města Příbram
jednali na příbramské radnici o další
spolupráci při kontrolní činnosti.

Při zápisu do mateřské školy si děti
důkladně prohlížely třídy, malovaly,
hrály si a povídaly s paními učitelkami.

M ě s t o z í s k a l o d o t a c i Slovo starosty

na kompostárnu a sběrný dvůr
Město Příbram získalo z Operačního programu
Životní prostředí dotace na projekty „Kompostárna Příbram” a „Sběrný dvůr Příbram”.
Obě žádosti město předložilo v září roku 2012.
Dotace byly schváleny ve výši 4,4 milionu korun
u kompostárny a 15 milionů korun u sběrného
dvora. Celkový rozpočet je u kompostárny cca
5,2 milionů korun, v případě sběrného dvora pak
18,5 milionu korun. U obou projektů dojde z části
ke spolufinancování z rozpočtu města (0,8 mil.
a 3,5 mil.), předpokládaná realizace projektů je
plánována od podzimu roku 2013, končit by měla
začátkem léta 2014. Oba objekty budou vybudovány poblíž ČOV Příbram.
„Cílem projektu je v případě kompostárny moderní
zabezpečení ekologické likvidace biologického
odpadu a jeho přeměna na kvalitní kompost,
u sběrného dvora je pak cílem vybudovat moderní
sběrný dvůr, který bude sloužit ke shromažďování
odpadů od občanů města Příbram a vytvoření
podmínek pro shromažďování kvalitního, čistého,
tříděného odpadu, který je možné předat
oprávněným osobám k dalšímu využití,“ řekl
starosta města Pavel Pikrt.
Předmětem projektu „Kompostárna“ je výstavba
nové kompostárny biologicky rozložitelných
odpadů. Vlastníkem bude město Příbram, provozovatelem Technické služby. Kompostárna bude
zpracovávat biologicky rozložitelné odpady
z města Příbram, vzniklé z údržby veřejné zeleně.
Součástí projektu je i vybavení kompostárny -

překopávač, drtič a čerpadlo na technologickou
procesní vodu.
Předpokládané množství bioodpadu pro zpracování je 1 000 tun za rok. „Tím bude vyřešena
likvidace převážné části bioodpadů vznikajících
ve městě Příbram,“ dodal Pavel Pikrt.
Sběrný dvůr pak bude určen pro obyvatele města
Příbram k dočasnému uložení odpadů kategorie
O (ostatní) a N (nebezpečné). Realizace projektu
zlepší nakládání s odpady ve městě a výrazně se
zvýší separace recyklovatelného odpadu z komunálního odpadu.
Součástí projektu je vybudování skladovacích
objektů, vytvoření zpevněných ploch, instalace
prvků ochrany sběrného dvora před nepovoleným vniknutím. Dále pak se jedná o nákup
velkoobjemových kontejnerů na sběr bioodpadu,
objemného odpadu, železného šrotu, plastů,
pneumatik a polystyrenu.
Pro shromažďování textilu, bílého a barevného
skla, nápojových kartonů, PET lahví a papíru
budou pořízeny kontejnery se spodním výsypem.
Součástí projektu je i vnitřní vybavení sběrného
dvora, konkrétně nákup traktoru, kontejnerů, lisu
na papír a drobné mechanizace (váha, paletový
vozík).
„Ve sběrném dvoře bude docházet pouze k úpravě,
tzn. k dotřídění, lisování a drcení odpadů. K dalšímu
využití nebo odstranění budou odpady předávány
oprávněným osobám,“ uzavírá starosta Pikrt.
Ondřej Šlechtický, tiskový mluvčí

Mateřská škola Klubíčko

Celoroční projekt „Podívánky, aneb kam
nás cesty zavedou…“ v Mateřské škole
Klubíčko se letos věnuje starým českým
pověstem. Zaměřili jsme se v něm především na nejstarší věkovou skupinu předškoláků. Projekt vychází z požadavků RVP
pro předškolní vzdělávání.
Jednotlivé aktivity v projektu zahrnují témata
ze starých pověstí (minulost) i témata, která
jsou dětem blízká (současnost). Náměty
projektu inspirujíděti k tvořivým činnostem
a stávají se důležitou složkou každodenního vzdělávacího programu v MŠ v rámci
všech věkových skupin dětí.
Nedílnou součástí projektu je práce s textem knihy Staré pověsti české i s CD nebo s textem knihy
Obrázkové staré pověsti české (jako součást vybavení knihovny).
Kromě textu knížek zahrnuje projekt ještě obrazový materiál,
který ilustruje některé z pověstí a dětem je více přiblíží.
Využíváme také obrázky z internetu, kde mohou děti porovnávat
jedno téma od více malířů.
V projektu, který je založený na speciální metodice artefiletiky,
děti poznávají téma prostřednictvím vlastních tvořivých činností
a jejich reflexe. Nechybí ani prostor, kdy se za zajímavými
a historickými místy sami vydáme, například na Vyšehrad,
do Hornického muzea na Březových Horách, těšíme se na putování na Říp apod.
Kromě toho se v projektu uplatňuje doprovodná tvořivá činnost
jako kolektivní práce nejstarší věkové skupiny vytvářením
velkého leporela (viz obrázková příloha).
Získané informace si děti ukládají jako poklad, který jim už nikdo
nikdy nevezme, pouze si jej zase oživí, doplní o nové poznatky
a určitě zavzpomínají, jak byly ve školce šikovné a paní učitelky
s nimi.
Vzdělávací projekt školy Vám v krátkosti přiblížila za děti a pedagogický personál PaedDr. Vladimíra Slavíková, ředitelka školy.

Vážení spoluobčané,
letošní zima zdá se být již definitivně
za námi a s příchodem jara se snad
konečně můžeme těšit na příznivější
počasí, které nám kromě volnočasových aktivit dovolí pokračovat také
v započatých pracích, které byly
přerušeny právě kvůli zimní odstávce.
Od začátku března se tak opět naplno
rozbíhají například rekonstrukční práce
vodohospodářských sítí a komunikací
v Mariánské ulici, které byly vloni
započaty a které jsou nyní rozděleny do tří etap. Obyvatelé zde musí počítat
s částečnými omezeními a uzavírkami. Znovuotevření a obnovení průjezdnosti je
plánováno na konec května tohoto roku a já pevně věřím, že termín dostavby
bude dodržen. Stejně tak jsem přesvědčen, že dokončení rekonstrukce
napomůže ke zkvalitnění průjezdnosti a obslužnosti této části města nejen
příbramským občanům.

S příchodem již avizovaného jara se také uskutečnily zápisy do mateřských škol.

Vzhledem k velkému zájmu rodičů a nedostatečné kapacitě školek v minulém
roce pokračují práce na dokončení dvou mateřských škol v areálu bývalé
8. základní školy v Žežické ulici, které by měly pojmout 112 dětí. Rekonstrukce
zatím probíhají bez jakýchkoliv komplikací, a my se tak můžeme těšit brzkému
dokončení a otevření zcela nových prostor pro naše nejmenší. I přes opětovný
velký zájem věřím, že se nám v tomto roce podaří uspokojit všechny žadatele
a umístit do školek všechny děti.

Nyní mi dovolte zmínit pár vybraných akcí, které jsem měl možnost v průběhu
měsíce března absolvovat. V první řadě bych rád zmínil výjezd na městskou chatu
Granit na šumavském Zadově. Cílem této cesty, na kterou jsme spolu s dalšími
zástupci města pozvali také novináře, jejichž prostřednictvím jsme Vám,
občanům, tuto informaci tlumočili, bylo skutečné zjištění technického stavu
a možnosti dalšího využití chaty v budoucnu. I přesto, že v letošním rozpočtu je
již počítáno s financemi z jejího prodeje, zkusíme se nad tímto krokem ještě
zamyslet a zvážíme, zdali bychom mohli chatu lépe využít. Dle mého názoru je
chata v poměrně slušném technickém stavu, který zcela jistě odpovídá nárokům
nenáročného turisty, který se o sebe na chatě dokáže sám postarat, to znamená
například sám si uvařit, nebo kterému nevadí sociální zařízení umístěná na chodbách. Ceny za využití jsou také více než příznivé, cena za noc činí zhruba 250
korun na osobu. Součástí chaty je společenská místnost, kuchyňka, menší bar
s posezením v suterénu a také lyžárna. Aktivní odpočinek zde na Zadově najdou
nejen sjezdaři a milovníci jízdy z kopce, ale také běžkaři či pěší turisté.
Na zpáteční cestě ze Zadova jsme se zastavili v Katovicích u Strakonic, kde jsme
navštívili místní firmu, která se zabývá montáží zařízení do automobilů, která
slouží k převozu handicapovaných občanů. Nákup tohoto zařízení, které bude
instalováno do jednoho z hasičských vozů a se kterým již také počítá letošní
rozpočet, vyjde zhruba na 60 tisíc korun včetně DPH a napomůže k převozu dvou
tělesně postižených občanů na vozíčku.
Koncem měsíce jsem měl možnost doprovodit hejtmana Středočeského kraje

MVDr. Josefa Řiháka při návštěvě Trhových Dušník, kde organizace Městské lesy
Příbram, a. s., plánuje spuštění provozu štípárny palivového dřeva. Po prohlídce
prostor hospodářského statku, které se účastnil také starosta obce Milan Smíšek,
jsme došli ke společné shodě, že plánované spuštění provozu na tomto místě
prozatím pozastavíme. Rádi bychom vyšli vstříc občanům i panu starostovi
a pokusíme se najít pro provoz štípárny takové místo, které by mělo menší dopad
na obyvatele. K tomuto závěru jsme dospěli po zvážení všech okolností. V každé situaci
je nutná vzájemná komunikace. Přeji Vám všem krásný vstup do jarního období.

Ing. Pavel Pikrt

Farmářské trhy začínají

V sobotu 20. dubna se uskuteční první Farmářské trhy v Příbrami
v tomto roce. V době od 8 do 12 hodin si mohou návštěvníci vybrat
a nakoupit z bohaté nabídky lákavého zboží od 30 prodejců, počínaje
vynikajícím pečivem a moukou z Bohutína, přes mošty, ryby, sýry, žampiony, med, koření, sladké domácí pečivo a velice chutnými uzeninami
konče. V případě příznivého počasí bude v nabídce i sezónní ovoce,
čerstvá zelenina, brambory a sazenice. Organizátoři pro návštěvníky
zajistili příjemné posezení u dobrého občerstvení.
Také v letošním roce budou v Příbrami probíhat tyto trhy pravidelně,
a to každou třetí sobotu v měsíci.
Za organizační tým všechny srdečně zve Ing. Ota Hauptmann.

P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA

INFORMACE Z RADNICE
Informace z 1.SČV, a. s.

Na zákaznickém centru a kontaktních místech 1.SčV, a. s.,
od 1. dubna 2013 už nebude možné platit za vodné a stočné
v hotovosti. Společnost k tomuto kroku přistoupila především
z bezpečnostních důvodů. 1.SčV touto změnou minimalizuje
riziko při manipulaci s penězi.
V současné době obyvatelé upřednostňují platbu bezhotovostní.
Až devadesát procent odběratelů vody od 1.SčV, která provozuje
vodohospodářský majetek na Příbramsku, využívá možnost
platby za vodné a stočné formou bezhotovostní úhrady. A jejich
počet trvale roste.
Platbu za vodné a stočné v hotovosti používají především starší
lidé. Ti ji budou moci dále využívat na terminálech společnosti
Sazka. Využít ale mohou i peněžní vklad na účet 1.SčV
v Komerční bance nebo poslat peníze poštovní poukázkou
na České poště. „Všichni zákazníci 1. Středočeské vodárenské
budou o této skutečnosti informováni prostřednictvím přílohy
k faktuře o vyúčtování,“ doplnil informaci starosta Ing. Pikrt.

Převzetí záštity

Rada města schválila záštitu starosty města Příbram nad projektem „Česko-německý letní tábor mladých 2013 z měst Příbram
a Bodenmais“ s tématem „V Evropě společně pro demokracii“,
který se uskuteční ve dnech 13. – 19. srpna 2013 v Německu
v Bavorském lese. Rada tak vyhověla žádosti Josefa Hovorky,
který projekt organizuje.
„V rámci tohoto projektu se mladí a studenti z Příbrami vydají
do Německa na kolech, kde během dvou dnů urazí téměř 200 kilometrů. Jedná se o jedinečný projekt na podporu mládeže, který
zároveň propaguje město Příbram a Středočeský kraj nejen v České
republice, ale i v Německu. Projekt také přispívá k rozvoji
demokratického myšlení,“ uvedl k akci starosta Pavel Pikrt.
Dále rada schválila převzetí záštity starosty města nad naučnou
stezkou v okolí Památníku Vojna, kterou vytvoří účastníci
letního tábora na závěr projektu. Stezka by měla mít vzdělávací
charakter pro mladé a na listopad tohoto roku je plánované
její otevření. Trasa povede ve směru Příbram – Brod – Žežice –
Lešetice – Památník Vojna.

Jmenování nového vedoucího

S platností od 1. 4. 2013 má Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nového vedoucího. Na základě výběrového řízení
na obsazení této funkce, které bylo vypsáno dne 9. 1. 2013
a do kterého se přihlásilo celkem 8 uchazečů, byl vybrán
Mgr. Robert Dikan, který splnil všechny podmínky a byl
doporučen výběrovou komisí.
Robert Dikan tak ve funkci nahradil odstupující Mgr. Ivanu
Novotnou-Kuzmovou, DiS., která odešla na vlastní žádost.
„Chci paní Novotné-Kuzmové poděkovat za práci, kterou pro město
Příbram odvedla, a zároveň jí přeji mnoho úspěchů v pracovním
a osobním životě,“ řekl starosta města Příbram Pavel Pikrt.

Zápis do mateřských škol

Ve čtvrtek 21. března se uskutečnily zápisy dětí do mateřských
škol. Starosta Pavel Pikrt se po boku radního Juraje Molnára
osobně podíval, jak zápisy probíhají, a to konkrétně v Mateřské
škole 28. října 55 a v Mateřské škole Perníková chaloupka.
V rámci těchto návštěv promluvili s ředitelkami, které jim sdělily
informace o kapacitách, přihlášených dětech, ale také o volných
místech.
„Během návštěv se k zápisům dostavilo hned několik rodičů s dětmi
a my jsme měli možnost sledovat průběh zápisu. Paní ředitelky
po vyřízení všech formalit s rodiči krátce debatovaly také s dětmi,
které jim o sobě řekly základní informace - jestli se do školky těší,
na co se konkrétně těší, nebo jim zarecitovaly básničku,“ uvedl
starosta Pavel Pikrt.
Po návštěvách těchto dvou školek se zástupci města vypravili
na stavbu mateřských škol do Žežické ulice v areálu bývalé
8. základní školy. „Zde vzniknou dvě nové mateřské školy, které by
měly pojmout 112 dětí. Jedná se již o navýšenou kapacitu 28 dětí
na jednu třídu, což je v současné době povolené maximum.
Každá školka by zde měla mít dvě třídy po 28 dětech. Kapacitně
tyto školky pojmou počet dětí, které se nám v minulém roce nepodařilo umístit,“ uvedl Juraj Molnár. Dokončení a předání stavby
mateřských škol v Žežické ulici je plánováno na konec dubna,
následovat bude dovybavení nábytkem a výzdoba.
Celkové náklady na rekonstrukci činí 13 876 543 korun bez DPH
včetně parkoviště a zahrady, vybavení nábytkem 1 296 620 korun
bez DPH.
Zápisy by se v těchto školkách měly konat v průběhu června,
aby děti mohly v září nastoupit. Rodiče, kteří své děti doposud
neumístili, budou mít možnost své miláčky zapsat ještě zde
v Žežické ulici. „Mateřské školy v Příbrami budou od září schopny
pojmout zhruba 1300 dětí a my pevně věříme, že tato navýšená
kapacita bude dostačující,“ doplnil informace starosta Pikrt.

Jednání se zástupci Celní správy

Starosta Příbrami Ing. Pavel Pikrt, vedoucí Obecního živnostenského úřadu Ing. Ota Hauptmann, velitelka Městské policie
JUDr. Jaroslava Vodičková a velitel příbramského oddělení
Policie ČR v minulém týdnu přijali vedení Celního úřadu v čele
s ředitelem plk. Mgr. Vladimírem Pidrmanem a vedoucím
odboru mjr. Ing. Janem Pivoňkou.
V rámci reorganizace Celní správy společně debatovali nad pokračováním spolupráce v rámci kontrol. Dvoustupňové řízení,
modernizace, transformace úřadů pod jeden úřad či změna
kontaktních osob, to byl hlavní důvod setkání s úzkým vedením
Celní správy. „Jsme za tuto návštěvu velice rádi a v intenzivní
spolupráci v oblasti různých kontrol chceme nadále pokračovat,“
uvedl na téma tohoto setkání starosta Pikrt. Zároveň si však
posteskl, že od roku 2008 chybí celní úřad na území našeho
města.

Úpravy v okolí Kalvárie

Pozemek v okolí sousoší Kalvárie na Svaté Hoře je vlastnictvím
města Příbram. Zástupci příbramské radnice a Městských lesů
se zde sešli, aby se dohodli na chystané úpravě této části.
„Vznikne zde další příjemné místo k procházkám s krásným

výhledem na město,“ uvedl místostarosta Ivan Šedivý a V. Černý
jeho slova doplnil: „Pozemek je veden jako hospodářský les a my
jej chceme překvalifikovat do kategorie „les zvláštního určení
pro rekreaci“. Měly by zde být odstraněny všechny suché stromy
a nálety. Celý prostor bude upraven. Na tento projekt chceme
využít dotací ze životního prostředí a pozemek udržovat jako
park.“ Kácení v této části bude provedeno ještě nyní v době
vegetačního klidu. Měly by zde být i lavičky k posezení s výhledem na město Příbram i na sousoší Kalvárie, které je zde již
od roku 1692. Jedná se o sochařskou práci Matěje Hubera
z Příbrami, která vznikla na náklady Ferdinanda Maxmiliána
hraběte Hrzána z Harasova.

Příprava hudebního festivalu

V těchto dnech vrcholí přípravy 45. ročníku Hudebního festivalu Antonína Dvořáka. „Nyní upřesňujeme některé detaily – výši
vstupného, distribuční místa vstupenek a místa konání koncertů,“
informoval I. Šedivý.
Podle slov Václava Černého je situace tentokrát složitější hlavně
v tom, že koncerty probíhají například i na dobříšském
a březnickém zámku. Program letošního jubilejního ročníku je
pro milovníky hudby velice zajímavý. Svědčí o tom fakt, že
o vstupenky je velký zájem již nyní.

Třetí narozeniny Bedny

Třetího výročí založení nízkoprahového zařízení Bedna v Příbrami
se zúčastnil i místostarosta Václav Černý: „Sešlo se tady opravdu
hodně zajímavých hostů, například senátorka Helena Langšádlová
a zástupci Středočeského kraje. V České republice je podobných
zařízení asi třicet a příbramská Bedna byla v rámci jejich auditu
hodnocena jako jedna z nejlepších.“ Za tři roky své činnosti prošlo
příbramskou Bednou 800 dětí a asi stovka je stálými klienty.

Revitalizace Zámečku - Ernestina

„Svůj slib, zrekonstruovat jednu z nejstarších a nejvýznamnějších
budov, Zámeček - Ernestinum, chce příbramská radnice dodržet,“
řekl místostarosta MUDr. Ivan Šedivý a doplnil: „Spojili jsme se
s architektem M. Havlíčkem, který je specialistou na historické
památkové budovy a spolupracuje i při obnovách církevních
objektů. Zpracovanou studii užitelnosti a přestavby architekt
Havlíček v těchto dnech prezentoval zástupcům radnice a galerie.
Následná revitalizace nebude jednorázovou akcí, ale chceme ji
rozfázovat do více etap a do delšího časového horizontu.
Chceme rekonstrukci provádět tak, aby nedošlo k přerušení
provozu. Využito by v budoucnu mělo být i atrium, kde bude
instalováno zastřešení tak, aby pohledově nerušilo a bylo možné
tady pořádat i různé kulturní akce. S projektem budeme postupně
seznamovat veřejnost. V současné době se projekt zpracovává,
na jeho základě podáme žádost o dotaci z tzv. Norských fondů.
Samozřejmě počítáme i s bezbariérovým přístupem a vybudováním výtahu.“

Stavba kanalizace v Orlově

Práce na odkanalizování obce Orlov po zimní přestávce znovu
začaly. „V současné době probíhá protlak pod komunikací Lazec –
Podlesí. Práce na kanalizaci by měly být ukončeny na konci října.
Za bezvadnou spolupráci musím pochválit občany Orlova a také
starostu obce Podlesí M. Kříže,“ řekl místostarosta Ivan Šedivý.

Žádosti o městské dotace

Na začátku měsíce března proběhla jednání všech komisí
města, které projednávaly žádosti o dotace.
„Poslední komise, komise sociální, zdravotní a pro handicapované,
zasedala 13. března. V polovině března obdržela rada města
všechny návrhy. K těmto podkladům přijala některé návrhy členů
rady města, takže došlo k určitým změnám. Tyto podklady nyní
obdrží zastupitelé. Starosta svolal mimořádné jednání zastupitelů,
které bude projednávat pouze tento materiál. Cílem je, aby
žadatelé dostali finanční prostředky včas,“ uvedl radní J. Molnár.

Porada ředitelů škol

První pracovní porada, kterou organizovala nová vedoucí
odboru školství, kultury, sportu a informačních služeb
Ing. Lea Enenkelová, se týkala informací o financování škol.
„Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2013, takže šlo o aktuální
stav. Mluvilo se i o některých akcích, které školy do konce tohoto
školního roku čekají. Také jsme si vzájemně poskytli informace,
které jsou nezbytné pro aktualizaci zřizovacích listin.
Tuto aktualizaci provádíme u všech příspěvkových organizací,
tedy nejen školských. Chceme, aby ve zřizovacích listinách byla
jednotnost a soulad s právními předpisy. Pak budou listiny předloženy zastupitelům ke schválení. Reagujeme tak na změny
legislativy v posledních letech,“ informoval J. Molnár.

Prohlídka šumavské chalupy

„V minulém týdnu jsme se byli společně podívat na městskou
rekreační chatu Granit na Šumavě. Myslím si, že je to krásné
zařízení v krásném prostředí. Stále zaznívají dotazy, proč toto
zařízení nevyužívají školy a školky. Jde o zařízení spíše turistického
charakteru a nelze tady zajistit hygienické normy, které školská
zařízení mají dané. Debata ohledně prodeje je stále otevřená.
Já osobně si myslím, že chatu Granit bychom si měli ponechat
ve své péči, tedy že by měla zůstat ve vlastnictví města. Ale jde
skutečně pouze o můj osobní názor,“ řekl radní Molnár.

Beseda s březohorskými občany

Beseda, kterou uspořádala Společnost občanů a přátel Březových
Hor, měla jediné téma: Rekonstrukce Mariánské ulice. Zúčastnili
se jí zástupci radnice i stavební firmy.
„Občany samozřejmě nejvíce zajímaly termíny, v jakých etapách
a kde budou práce probíhat, aby mohli těmto termínům přizpůsobit své zájmy. Sám jsem staveniště procházel asi kolem půl desáté
večer a i v tuto dobu se na stavbě ještě pracovalo. Takže věřím, že
termín bude dodržen,“ řekl radní Juraj Molnár.
oš, as

MIKULÁŠ DVORSKÝ
KNĚZ A LITERÁT
?? - 1597 - 1608 ??

V dnešním díle se prostřednictvím další osoby, někdejšího
příbramského děkana, zaměříme na život v Příbrami
koncem 16. století. Vzhledem k nedostatku vyprávěcích
pramenů je však těžké najít takovou osobu, o které by
bylo možné napsat barvitý medailónek. Musíme se tak
spokojit s několika málo fakty a ta pospojovat do souvislého vyprávění. Mikuláš Dvorský byl knězem víry pod obojí.
O jeho životě se dochovalo jen několik konkrétních
údajů, přesto je zřejmé, že se jedná o zajímavou postavu
s literárním nadáním.
Co tedy o jeho životě víme? Byl utrakvistickým knězem,
tedy knězem církve přijímající pod obojí, pravděpodobně
novoutrakvista, tedy vyznavač víry podle české konfese.
Ta byla na přelomu 16. a 17. století majoritním vyznáním
u nás. Předtím, než se odstěhoval do Příbrami, sloužil
jeden čas (kolem roku 1571) v Čížové u Písku, později
(od roku 1579) ve Vlachově Březí, a nakonec se tedy stal
děkanem v Příbrami (od roku 1581 nebo 1591?).
Dochovala se ještě zpráva z roku 1608, kdy se jistý Mikuláš
Dvorský usadil na Starém Městě Pražském, ale nevíme,
zda se skutečně jedná o našeho Mikuláše nebo nějakého
jeho jmenovce. Pravděpodobnější je to, že Mikuláš zemřel
v roce 1597 v Příbrami.
Do české literatury se Mikuláš zapsal několika překlady
z latiny, zejména knihy od předního církevního reformátora
Jeronýma Wellera „Kniha o povinnostech všech řádův
duchovních i světských“ z roku 1591.
Dvorský je v odborné literatuře řazen mezi typické představitele měšťanské vzdělanosti poslední třetiny 16. století
a utrakvistického humanismu v Čechách.
Mikuláš Dvorský měl zároveň i kronikářský talent, protože
v dobách, kdy působil jako správce fary v Čížové, byl
svědkem vyšetřování vraždy rytíře Ludvíka Loreckého
ze Lkouše a jeho dvou synů. Zpráva o této události byla
zakomponována do známého díla české renezance –
Diadochu od Bartoloměje Paprockého z Hlohol.
Díky Dvorského barvitému líčení je tento případ dobře
zdokumentován a mimo jiné sloužil jako předloha
a inspirace pro epické básně Jaroslava Vrchlického
a Adolfa Hejduka.
O jeho působení v Příbrami máme však jen minimum
informací. Víme, že ke svému příjmení Dvorský tehdy
přidával druhé – Koukol. Byl ženatý (utrakvističtí kněží se
ženit mohli), jeho žena se jmenovala Juliana a pravděpodobně měl nějaké děti. V roce 1591 si koupil dům
se zahradou od kněze Petra, faráře v Chlumu, který
splácel až do roku 1598. V tento rok je u splátky uvedena
pouze jeho žena, je tedy možné, že Mikuláš byl již po smrti.
Právě za časů děkana Dvorského byl dokončen známý
příbramský graduál, o kterém již v našem seriálu byla řeč.
Příbram na konci 16. století byla nábožensky rozděleným
městem, většina měšťanů vyznávala novoutrakvistickou
víru, tzv. českou konfesi, modernizovanou verzi umírněného husitství kombinovanou s českou verzí
luteránství. Ti měli své centrum v kostele sv. Jakuba.
Vedle nich zde byla silná komunita německých luteránů,
původem saských horníků usazených na Březových
Horách, kteří se sdružovali u kostela sv. Jana u bývalého
špitálu. Třetí skupinou obyvatelstva zde byli katolíci věrní
Římu, kteří tehdy našli své útočiště v kapli P. Marie
na Svaté Hoře.

Daniel Doležal

DUBNOVÉ
1. 4. 1963

KALENDÁRIUM
16. 4. 1823

byla zřízena Okresní zemědělská správa v Příbrami.

9. 4. 1893

se narodil ve Varvažově
Arnošt Vysoký, prubíř v Příbrami, spisovatel a mj. tvůrce
technologického slovníku.

byla v Příbrami založena
pobočka Červeného kříže.

16. 4. 1983

12. 4. 2003

se v Klubu na Březových
Horách konala okresní konference SVAZARMU (Svazu
pro spolupráci s armádou).

se příbramská studentka
Lucie Váchová stala Miss
České republiky.

13. 4. 1833

se v Siré u Zbiroha narodil
Josef Hrabák, významný
český montanista a profesor
Vysoké školy báňské v Příbrami.

13. 4. 1663

zemřela Dorota Havránková,
manželka druhého svatohorského poustevníka Jana
Havránka a první doložená
prodejkyně poutního zboží
na Svaté Hoře.

19. 4. 1913

v Příbrami vystoupila 1. dámská americká kapela "Chicago"
ve stejnokrojích.

21. 4. 1613

se narodil ve Vyškově P. Jiří
Itali, v letech 1666 - 1667
zpovědník na Svaté Hoře.

30. 4. 1993

bylo v Příbrami otevřeno
první soukromé zdravotnické zařízení - v Zahradnické ulici.

Daniel Doležal

Hudební
festival
Antonína
Dvořáka
2013

30. 4. od 18.00 hod. Divadlo A. Dvořáka Příbram
Slavnostní zahájení festivalu

Soubor svatohorských trubačů
Světoznámé operní árie v podání sólistů Teatro alla Scala
Komorní filharmonie Pardubice, dirigent Zbyněk Müller
2. 5. od 19.00 hod. Cáchovna dolu Anna – Hornické muzeum Příbram

Kubínovo kvarteto
7. 5. od 19.00 hod. Památník Antonína Dvořáka Vysoká u Příbrami

Klavírní trio Artemis
9. 5. od 19.00 hod. Galerie Františka Drtikola Příbram

Houslový recitál – Helena Jiříkovská housle,
Petr Jiříkovský klavír
11. 5. od 19.00 hod. Zámek Dobříš

Klavírní recitál – Jitka Čechová
14. 5. od 19.00 hod. Cáchovna dolu Anna – Hornické muzeum Příbram

Soubor Bona Fide Tango – tanga Astora Piazzolly
a nejznámější česká tanga
18. 5. od 19.00 hod. Zámek Březnice

Kateřina Englichová – harfa
28. 5. od 19.00 hod. Svatá Hora

„Festivalové mládí“ – Hudební akademie múzických umění
30. 5. od 18.00 hod. náměstí 17. listopadu, Příbram VII

„Grand Show Parada“ – Ústřední hudba Armády ČR

XLV. ročník

hraje netradičně A. Dvořáka k oslavě 45. výročí festivalu
od 19.00 hod. Divadlo A. Dvořáka Příbram

Koncert Ústřední hudby Armády ČR
1. 6. od 17.00 hod. Zámek Březnice

„Festivalové mládí“ – Orchestr ZUŠ Příbram
6. 6. od 19.00 hod. Cáchovna dolu Anna – Hornické muzeum Příbram

Marko Pillo cimbál + cikánská kapela
8. 6. od 19.00 hod. Zámek Dobříš

Kapralova Quartet, Panochovo kvarteto
11. 6. od 19.00 hod. Divadlo A. Dvořáka Příbram
Slavnostní závěr festivalu
A. Dvořák „Svatební košile“ kantáta na text K. J. Erbena

Sólisté Národního divadla
Severočeská filharmonie Teplice
Český komorní sbor, dirigent Oliver Dohnányi

Pořadatel: město Příbram
Festival se koná pod záštitou
hejtmana Středočeského kraje
MVDr. Josefa Řiháka

Předprodej vstupenek:
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Infocentrum Městského úřadu Příbram
Informační centrum – Knihovna Jana Drdy Příbram
Dramaturgie festivalu: MgA. Světlana Jahodová
Změna programu vyhrazena

Festival je členem
Asociace hudebních
festivalů ČR

Program Hudebního festivalu Antonína Dvořáka
Úterý, 30. 4. 2013 v 18 hod. - Divadlo A. Dvořáka

Slavnostní zahájení festivalu

Soubor svatohorských trubačů
Světoznámé operní árie v podání sólistů Teatro alla Scala
Annamaria Popescu, mezzosoprán (Itálie)
Danilo Formaggia, tenor (Itálie)
Komorní filharmonie Pardubice, dirigent Zbyněk Müller
���

Čtvrtek, 2. 5. 2013 v 19 hod. - Cáchovna dolu Anna
Kubínovo kvarteto
Program:
Antonín Rejcha: Smyčcový kvartet G dur op. 48. č. 2
Leoš Janáček: 1. smyčcový kvartet
Antonín Dvořák: Cypřiše č. X, XI, XII
Bedřich Smetana: 2. kvartet d moll
���

Úterý, 7. 5. 2013 v 19 hod. - Vysoká u Příbramě
Klavírní trio Artemis
Program:
Josef Suk: Trio pro housle, violoncello a klavír op. 2
Vítězslav Novák: Trio quasi una Ballata
Ant. Dvořák: Trio pro housle, violoncello a klavír op. 21
���

Čtvrtek, 9. 5. 2013 v 19 hod. - Galerie Františka Drtikola
Houslový recitál – Helena Jiříkovská housle, Petr
Jiříkovský klavír
Program:
Ludwig van Beethoven: Sonáta a moll op. 23
Edwar Elgar: Sonáta e moll op. 82
Antonín Dvořák: Romantické kusy op. 75
Igor Stravinskij: Italská suita
���

Sobota, 11. 5. 2013 v 19 hod. - Zámek Dobříš
Klavírní recitál – Jitka Čechová
Program:
L. van Beethoven: Sonata f moll op. 57 „Appassionata“
Fryderyk Chopin: Balada g moll op. 23
Franz Liszt: Mephisto – valčík č. 1
Bedřich Smetana: Sny
���

Úterý, 14. 5. 2013 v 19 hod. - Cáchovna dolu Anna
Soubor Bona Fide Tango – tanga Astora Piazzolly a nejznámější česká tanga
Program:
Antonín Dvořák: Slovanský tanec č. 8 g moll
A. Piazzolla: Introducción del Angel; Cité Tango; Oblivion;
Chiquilin de Bachim; Zita; Soledad; Michelangel 70
Juan Larenza: Flores del Alma
Horatio Cuccaro: Silueta portena
Pedro Laurenz: Milonga de mis amores
Rosita Melo: Desde el Alma
A. G. Villoldo: El Choclo
Augustin Bardi: Gallo Ciego
���

Sobota, 18. 5. 2013 v 19 hod. - Zámek Březnice
Kateřina Englichová – harfa
Program:
G. F. Händel: Koncert B dur pro harfu
Johann Sebastian Bach: Preludium
Joseph Haydn: Téma s variacemi
Jan Ladislav Dusík: Sonáta c moll
Claude Debussy: Arabeska č. 1; Dívka s vlasy jako len
Sergej Prokofjev: Preludium in C
Hanuš Jan Trneček – Bedřich Smetana:
Fantazie na symfonickou báseň Vltava

Úterý, 28. 5. 2013 v 19 hod. - Svatá Hora
Festivalové mládí – Hudební akademie múzických umění
Program:
Jiří Antonín Benda: opera Romeo a Julie
���

Čtvrtek, 30. 5. 2013 v 18 hod.
Grand Show Parada - náměstí 17. listopadu, Příbram VII
Ústřední hudba Armády České republiky
hraje netradičně A. Dvořáka k oslavě 45. výročí festivalu
Nástup: Václav Trojan: Vítězný pochod
Antonín Dvořák, Bedřich Smetana: směs
Rudolf Nováček: Castaldo – pochod
Jaromír Vejvoda: Škoda lásky
Odchod: Josef Hančl: Mužně vpřed
Čtvrtek, 30. 5. 2013 v 19 hod. - Divadlo A. Dvořáka
Ústřední hudba Armády České republiky
Program:
Julius Fučík: Vjezd gladiátorů
Antonín Dvořák: Karneval, předehra op. 68
Antonín Dvořák: Árie z opery „Rusalka“
Leoš Janáček: Pilky z cyklu „Lašské tance“
Antonín Dvořák: Árie Terinky z opery „Jakobín“ op. 84
Vítězslav Novák: Zamilovaní z cyklu „Slovácká suita“
Julius Fučík: Marinarella, předehra op. 215
Julius Fučík: Starý bručoun op. 210
Julius Fučík: Baletky, koncertní valčík op. 225
Oskar Nedbal: Polská krev trochu jinak
Antonín Dvořák: Slovanský tanec č. 15 op. 72
���

Sobota, 1. 6. 2013 v 17 hod. - Zámek Březnice
Festivalové mládí - Orchestr ZUŠ Příbram
���

Čtvrtek, 6. 6. 2013 v 19 hod. - Cáchovna dolu Anna
Marko Pillo + kapela
Program:
Cikánské písně a skladby v podání světově známého
cimbalisty a jeho cikánské kapely
���

Sobota, 8. 6. 2013 - Zámek Dobříš
Kapralova Quartet, Panochovo kvarteto
Program:
J. Haydn: Smyčcový kvartet d moll op. 76, č. 2 „Kvintový“
F. Mendelssohn Bartholdy: Smyčcový kvartet Es dur op. 12
F. Mendelssohn Bartholdy: Smyčcový oktet Es dur op. 20
���

Úterý, 11. 6. 2013 v 19 hod. - Divadlo A. Dvořáka Příbram
Slavnostní závěr festivalu
A. Dvořák „Svatební košile“ kantáta na text K. J. Erbena
Sólisté Národního divadla
Jana Šrejma Kačírková - soprán
Richard Samek - tenor
Roman Janál - baryton
Severočeská filharmonie Teplice
Český komorní sbor
Dirigent Oliver Dohnányi
���

Pořadatel: město Příbram
Festival je členem Asociace hudebních festivalů ČR.
Dramaturgie festivalu:
MgA. Světlana Jahodová, programová ředitelka
���

Změna programu vyhrazena
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Národního
divadlavozidel,
v Praze:držení
sopranistku
studia a jiné.barytonistu
Praktik zajišťuje
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prochází.
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praktických
lékařů
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Pá
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– 12 nám nabízí zastavit se uprostřed
Duchovní
každodenního všedního shonu a zamyslet se
MUDr.
Karolína
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dovnitř do baziliky. Zde pak bohoslužba pokračuje
slavnými zpívanými pašijemi v doprovodu komorního orchestru a varhan v barokním duchu z pera
svatohorského regenschoriho Pavla Šmolíka, které
jsou na Svaté Hoře již tradičně uváděny po téměř
deset let. Přednese je svatohorský chrámový sbor
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komorní
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zvláště
lidi nejchudší,
nejslabší a nejméně
významné,a všechny
Více
informací
o bohoslužbách,
kulturních
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Matouš v úryvku o posledním
lásky:
ních
akcích:
farnost soudu
u kostela
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Marie
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25,31-46). Chránit
umí jen
ten, Příbram,
kdo slouží Svatá
s láskou!“
Příbram
+420 318
429 930,
e-mail:
basilica@svataNovému tel.
papeži
přejeme
i my
hodně
milosti, síly
hora.cz,
v sakristii
na Svaté
Hořek každodenně
6:30 –
a moudrost
i další dary
nezbytné
plnění jeho velikého
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ve Svatohorském
poutním
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ně
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nebo na
www.svata-hora.cz.
Panny
Marie
Svatohorské
a prosíme
o požehnání na další
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o stavbě varhan: www.svata-hora.cz/varhany
a informace o činnosti Matice Svatohorské na adrese
DMS pro svatohorské varhany
matice@svata-hora.cz.
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zpovědník v Córdobě. 20. května 1992 byl jmenován Od 1. března 2013 můžete stavbu varhan pro Svatou Horu
pomocným biskupem v Buenos Aires, biskupské svěcení podpořit opět také odesláním dárcovské SMS, a to
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u příležitosti
oficiálního
zahájení
svého
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www.darcovskasms.cz
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o stavběpodpory
varhan
Pro
území správního
obvodu
obce
s rozšířenou
Příbramnabyla
určena celková částka
Při této
příležitosti
řekl:o„Společně
svátkemmohou
svatého podávat
Josefa žádosti
pro Svatou
Horunebo
na www.svata-hora.cz/varhany.
786
000,Kč. Zájemci
finanční se
podporu
osobně
poštou na předepsaném formuláři
dnesodbor
slavíme
také začátek
služby nového
římského
biskupa,
i sebemenší,
pomoc
je důležitá.
Děkujeme
Vám! I,
na
koncepce
a rozvoje,
oddělení
památkové
péče, Každá,
Městský
úřad Příbram,
Tyršova
108, 261
01 Příbram
nástupce
svatého
Petra,
služby
vyžadující
i
jistou
moc.
Ježíš
Více
informací
o
bohoslužbách,
kulturních
a
ostatních
do 30. 4. 2012 a přiloží všechny povinné přílohy.
Kristus bezpochyby
Petrovi
moc předal,
o jakou
se jiri.schmidt@pribram-city.cz.
akcích: Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí
Kontaktní
osoba: Mgr.
Jiří Schmidt,
tel.:avšak
318 402
300,moc
e-mail:
jedná? Ježíšovu trojí otázku po Petrově lásce doprovází trojí Panny Marie Příbram, Svatá Hora 591, 261 80 Příbram tel.
příkazy: Pas mé beránky, pas moje ovce. Nikdy nezapomínejme 318 429 930, e-mail: basilica@svata-hora.cz, v sakristii
na to, že skutečná moc spočívá ve službě a že také papež, na Svaté Hoře každodenně 6:30 – 18:00, ve Svatohorském
má-li uplatňovat svou moc, musí o to více vstupovat do služby, poutním muzeu každodenně 10:00 – 15:00 nebo na
jež svého zářivého vrcholu dosáhla na kříži. Musí se nechat www.svata-hora.cz. Aktuality o stavbě varhan na www.
inspirovat pokornou, konkrétní a věrnou službou svatého svata-hora.cz/varhany a informace o činnosti Matice
Josefa a podobně jako on otevírat svou náruč, aby v ní Svatohorské na matice@svata-hora.cz.
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Vážení čtenáři Kahanu,
čtenáři
KaOHK Příbram v Vážení
průběhu
ledna
hanu,
jak
a února uskutečnila
šest nevím
seminářů,
pro Vás, čtenáře,
kterých
již byli
informováni.
ale pro mě nastává olepší
částjste
roku.
Máme
odevzdaná
Na jaro 2012 připravujeme
opět velký
akcí,
ze kterých
si snad
daňová přiznání
za balíček
rok 2012
a hlavně
je tady
jaro,každý
které
vybere to své.
přináší po dlouhé zimě nový impulz do života.
Nyní poskytnu krátký
přehled
a postupněkomora
se buduv kPříbrami
jednotlivým
akcím
Okresní
hospodářská
připravuje
na
jaropodrobněji.
řadu zajímavých seminářů, ale i sportovních akcí, se kterými Vás postupně seznámím.
vracet
9.
s projektem
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vzdělávání vpro
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společněTos Fondem
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březnaseznámení
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pro obchodníky
nikoliv–obchodníci
právníky“.
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„Stáže
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jak asechybné
mohou
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praktickými
dopady, tj. asi
budeme
bourat mýty
(byťdozažité
a oblíbené)
poskytovatelé
stáže
a
jaké
jsou
podmínky
uhrazení
nákladů
na
stáž.
Dále
proběhnou
ukázky
Interaktivní seminář povede náš člen pan Mgr. Vladimír Syruček, rozhodce AD HOC. Seminář
konkrétních podob stáží – co je cílem stáže, požadavky na stážistu a poskytovatele stáže,
je vhodný
zvláštěstáže
na obchodníky
a podnikatele. Pro členy OHK Příbram je seminář zdarma.
hrazené
náklady
atd.
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března–2012
– „ zakázky
Znalecký
posudek,
jaká
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zadavatelů
a jaká jenarealita“10.
„Veřejné
aktuálně“
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Karlem
Špádou.
Podáváte nabídky
veřejné
přednáší soudní
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David
Kaftan aNevíte
seminář
měls být
veden vustanovení
podobnémzákona
duchu nebo
jako
zakázky?
Zadáváte
veřejné
zakázky?
si by
rady
výkladem
ten předchozí.
Příbramproblém
mají opěts vstup
bez poplatku.
loňské
novely?Členové
Pálí VásOHK
konkrétní
veřejnou
zakázkou? Odpovědi se dozvíte
na
29.našem
březnasemináři.
2012 – „Novela zákona o veřejných zakázkách platná od 1. 4. 2012“. Připravo17.
téma
„Koučink:
cesta
k úspěšnému
businessu
a spokojenému
životu“.
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novela,
která
má nabýt
účinnosti
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2012,
představuje významnou
změnu
Mgr.
Kateřina
seznámí
s principy
koučinku,
odhalí,změn
jak poznáte
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kouče,
tohoto
zákonaKrylová
od jehoVás
schválení
v roce
2006. Mnohé
z těchto
budou vyžadovat
adopředvede
praktické
pro účastníky,
jako např.seznámí
zastavení
s hodnotami, individuální
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zadavatelů.
Seminář účastníky
s připravovanými
změnami
mapování,
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s důrazem zajímavé
na jejichtipy
praktickou
aplikaci a uvedení do praxe. Lektorem semináře bude
24. dubna shromáždění delegátů OHK Příbram v příbramské Sokolovně.
Mgr.
Pavel
Říčka,
který
nám
přednáší
i Zákoník práce.
Programy k jednotlivým seminářům naleznete
postupně na našich webových stránkách .
12.v dubna
2012
„ Typologický
workshop MBTI“
s podtitulem
„Poznejhospodářské
sám sebe
Již
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čísle–Kahanu
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o dvacetileté
historii Okresní
a naučtevse
lépe rozumět
těm,Vám
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Příbrami.
Nyní bych
jednotlivé
služby pro
členy– aKateřina
výhodyKryllová.
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Prestiž:
certifikát
etický kodex
– logo člena
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informujeme–oIng.
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v 1. patře budovy (naproti hotelu Kladno).Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram

Právní a bytová poradna pro důchodce
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s uvedením kontaktu přímo do schránky Krajské rady seniorů na uvedené
adrese. Každý dotaz bude BEZPLATNĚ zodpovězen ve velmi krátké lhůtě.
Miloslav Vajs
předseda Krajské rady seniorů Středočeského kraje

PŘIJĎTE K VOLBÁM KANDIDÁTŮ
NA ČLENY OSADNÍHO VÝBORU
Brod, Bytíz, Jerusalém, Jesenice,
Kozičín, Lazec, Zavržice, Žežice

Volby kandidátů na členy osadních výborů města Příbram se uskuteční:
v pátek dne 16. března 2012 od 15.00 hodin do 18.00 hodin a
v sobotu dne 17. března 2012 od 9.00 hodin do 12.00 hodin.
Místa konání voleb:
BROD - volební místnost: KLUBOVNA TJ BROD,
BYTÍZ - volební místnost: 1. SčV, a.s. (býv. AQUA), Příbram IX, Novohospodská 93,
JERUSALÉM - volební místnost: JERUSALÉM - BÝVALÁ KLUBOVNA MLÁDEŽE,
JESENICE - volební místnost: JERUSALÉM - BÝVALÁ KLUBOVNA MLÁDEŽE,
KOZIČÍN - volební místnost: RESTAURACE KOZIČÍN, č.p. 57,
LAZEC - volební místnost: KLUBOVNA „U RYBNÍČKU“ V LAZCI,
ZAVRŽICE - volební místnost: HASIČSKÁ ZBROJNICE ZAVRŽICE,
ŽEŽICE - volební místnost: RESTAURACE ŽEŽICE čp. 7.
1. Hlasovací lístek obdrží oprávněný volič v den konání voleb ve volební místnosti.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a trvalý pobyt
podle občanského průkazu. Každý volič se musí před hlasováním odebrat
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Kontakt: www.amalka.info; info@amalka.info; 774 275 523 starosta

V Amálce do nového kurzu plavání kojenců
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Starosta Pavel Pikrt návštívil ředitelku Státního okresního archivu v Příbrami. Mimo jiné se
dozvěděl informace o původu svého příjmení.

Hejtman Středočeského kraje MVDr. Josef Řihák a starosta Příbrami Ing. Pavel Pikrt si v doprovodu starosty Trhových Dušník Milana Smíška prohlédli nově zrekonstruovaný objekt obce.

Pan Antonín Dvořák III. (vnuk hudebního skladatele) jednal se starostou Pavlem Pikrtem v rámci
příprav 45. ročníku Hudebního festivalu Antonína Dvořáka.

Starosta Pavel Pikrt, radní Juraj Molnár a vedoucí MěRK Věra Černá si prohlédli městskou chatu
Granit na šumavském Zadově.

Starosta Ing. Pavel Pikrt, místostarosta MUDr. Ivan Šedivý a radní Ing. Juraj Molnár se zúčastnili
jednání řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města.

Místostarosta Václav Černý poskytl TV Fonka rozhovor o aktuální situaci v Městských lesích.

Starosta a místostarostové se zúčastnili rozborů hospodaření městských příspěvkových organizací.

U místostarosty Václava Černého bylo jednání o Muzeu III. odboje. Zúčastnil se ho p. František
Zahrádka, PaedDr. Josef Velfl, MUDr. Naděžda Kavalírová a Ing. Šedivý z Konfederace polit. vězňů.

MĚSTSKÁ

POLICIE

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY

PŘÍBRAM

PŘÍBRAM I, NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 121, TEL. 318 624 245, 156

Dne 28. 2. v 20.25 hod. oznámila telefonicky na služebnu
MP žena, že ji na Rynečku napadá podnapilý muž. Na místo
ihned vyjela hlídka MP. Zde zastihla 26letou ženu
a 59letého muže. Žena na dotaz strážníků uvedla, že přítomný muž ji vulgárně napadá a ohrožuje i její psy. Hlídka
zjistila, že shora jmenovaný je mírně pod vlivem alkoholu,
avšak agresivně se nechová. Muž na dotaz odpověděl, že
naopak on byl ohrožen psy. Strážníci ženu poučili, že by
její psi měli mít náhubek, vzhledem k tomu, že se jedná
o velká plemena. Muži doporučili, aby zbytečně nevyhledával
konflikt a nepřibližoval se k cizím psům. Oba dva zároveň
byli hlídkou poučeni o chování na veřejnosti. Vzhledem
k tomu, že ani jedna z osob neměla žádné zranění
a nepožadovala lékařské ošetření, strážníci místo opustili
a pokračovali v plnění dalších pracovních povinností.
Dne 9. 3. v 6.20 hod. v průběhu pravidelné kontrolní
činnosti zahlédla hlídka psovodů MP na náměstí T.G.M.
u baru Bonus Games na zemi ležícího mladíka a okolo něj
skupinu osob. Strážníci se domnívali, že muž je patrně
pod vlivem alkoholu. Při bližší prohlídce však zjistili, že
dotyčný krvácí z tržné rány na hlavě. Dotazem u osob,
které se na místě nacházely, hlídka zjistila, že zde došlo
nejprve ke slovnímu napadání a poté k potyčce. Na základě zjištěných skutečností přivolali strážníci další hlídku
MP, hlídku policie a rovněž záchrannou zdravotnickou
službu. Následným ztotožněním přítomných osob hlídka
dále zjistila, že jde o pět mužů ve věku 20 – 25 let a tři
ženy ve věku 18 – 26 let. Zaměstnanci záchranné zdravotnické služby poté převezli zraněného mladíka do nemocnice za účelem hospitalizace. Po příjezdu hlídky Policie ČR
strážníci celou věc předali do vyšetřování policistům
a poté se vrátili k plnění dalších pracovních povinností.
Dne 9. 3. v 16.30 hod. oznámila na tísňovou linku MP
žena z Příbrami III, že její 72letá sousedka upadla v bytě
a stěžuje si na bolest nohou. Zároveň sdělila, že ona se
do bytu nemůže dostat, protože paní má dveře zajištěné
bezpečnostním řetízkem. Oznamovatelka rovněž
přivolala na uvedenou adresu hasiče a záchrannou
zdravotnickou službu. Poté, co hasiči odstranili
bezpečnostní řetízek, poskytli zaměstnanci záchranné
zdravotnické služby zraněné ženě první pomoc. Strážníci
společně s hasiči pomohli ženu dopravit do sanitky.

Dne 16. 3. v 5.20 hod. oznámila telefonicky na služebnu
MP žena z Příbrami V, že jí někdo vlezl kuchyňským oknem
do bytu, když spala, a přehraboval se jí ve věcech. Na místo
okamžitě vyjela hlídka MP. Po příjezdu zjistila, že okno
v přízemí je vypáčené. Ve sněhu pod oknem byla patrná
vyšlapaná cesta. Hlídka poté na pozvání 86leté majitelky
bytu vstoupila dovnitř, aby prověřila, zda se v bytě ještě
pachatel nezdržuje. Uvnitř však žádnou cizí osobu nenalezla.
Vzhledem k tomu, že zjištěné skutečnosti nasvědčovaly
tomu, že v uvedené věci se jedná o spáchání trestného
činu, přivolali strážníci hlídku Policie ČR. Policisté si celou
záležitost převzali ke konání dalšího vyšetřování.
Dne 18. 3. v 21.35 hod. v průběhu pravidelné hlídkové
činnosti v okolí zahrádek Baník si hlídka MP všimla, že
u jedné ze zahrádek jsou ohnutá vrátka. Bližší prohlídkou
zahradního domku strážníci zjistili, že na verandě chatky
je vypáčená skleněná výplň. Okolo domku byly ve sněhu
patrné stopy jízdního kola. Strážníci na místo přivolali
hlídku policie a další hlídku MP. Hlídka MP sledovala stopy
jízdního kola směrem do ulice Družstevní, kde potkala
muže, který venčil psa. Jmenovaný na dotaz strážníků
uvedl, že před malou chvílí tudy projížděl na kole nějaký
mladík, který měl krátce střižené tmavé vlasy a na sobě
mikinu, na řídítkách kola měl pověšenou igelitovou tašku
a na zádech batoh. Stopa jízdního kola dále vedla
do areálu nemocnice a pokračovala do ulic Žežická,
Pod Čertovým pahorkem a následně až do ulice Příčná,
kde strážníci zahlédli muže na jízdním kole. Jeden ze
strážníků se za mužem rozběhl a vyzval ho, aby se zastavil.
Ten výzvu uposlechl. Při sestupování z kola vyndal z kapsy
kalhot nějaký předmět a odhodil ho stranou. Později bylo
zjištěno, že se jednalo o pánské náramkové hodinky.
Strážníci muže vyzvali k prokázání totožnosti. Ten však
u sebe žádný doklad totožnosti neměl. Hlídka v součinnosti s PČR zjistila, že se jedná o muže ve věku 24 let.
Následně hlídka na žádost policistů převezla muže na Obvodní oddělení PČR. Před převozem se strážníci v souladu
se zákonem přesvědčili, zda u sebe muž nemá zbraň.
Při tomto úkonu bylo zjištěno, že muž měl při sobě mimo
jiné i svítilnu, šroubovák a montážní klíč. Strážníci muže
předali policistům a Policie ČR případ dále vyšetřuje.
JUD. Milan Fára, manažer prevence kriminality

Dubnové akce v Knihovně Jana Drdy
I v dubnu se mohou návštěvníci knihovny těšit na několik zajímavých akcí. Nejprve se budou moci setkat s Mgr. Davidem Fischerem z Hornického muzea Příbram. Tématem jeho přednášky (9. 4. od 17 h) bude „Vojenský újezd Brdy
z pohledu vybraných skupin živočichů a perspektivy ochrany tohoto území po zrušení VVP.“ O týden později (16. 4.
od 17 h) naváže na svoji březnovou přednášku o Poimpresionismu Mgr. J. Froňková. 26. dubna (od 17 h) se vrátíme
k tématu Brd, tentokráte s Pavlem Čámským. Všechny přednášky se uskuteční ve společenském sále v hlavní budově
KJD (nám. TGM). Bližší informace o jednotlivých přednáškách naleznete na webových stránkách, případně facebooku.

V Příbrami začínají bezplatné kurzy pro cizince
Cizinci na Příbramsku budou mít od dubna příležitost navštěvovat bezplatné vzdělávací kurzy. Pod vedením zkušených
lektorek z občanského sdružení Evropská kontaktní skupina budou mít možnost zlepšit své znalosti českého jazyka,
dozví se, jak hledat práci nebo jak začít podnikat.
Nabídka kurzů je velmi otevřená a přizpůsobivá – počet hodin, čas výuky a obsah kurzů se upravuje „na míru“ podle zájmu
migrantů a migrantek. Vzdělávání zahrnuje široké množství témat: od komunikace v běžných situacích (u lékaře, pošta,
nakupování a jiné) a základní orientace na trhu práce (práva a povinnosti), až po celkovou přípravu na výběrové řízení
při hledání nového zaměstnání.
První lekce praktické češtiny se koná již 8. 4. 2013 od 17.30 ve třetím patře Knihovny Jana Drdy na náměstí T. G. M.
v Příbrami. Lektorka kurzu Markéta Cudlínová dodává: „Ze zkušenosti vím, že překonat jazykovou bariéru je pro cizince
velmi těžké. I cizinci, kteří u nás žijí mnoho let, nemají mezi Čechy moc známých, a tudíž ani příležitost mluvit česky. Naše
kurzy kromě praktických informací nabízejí možnost češtinu trénovat a zlepšovat. Mnoho našich absolventů také jako velmi
přínosné hodnotí příležitost poznat další lidi a navázat nová přátelství.“
Realizací vzdělávacích kurzů reaguje EKS na skutečnost, že ve Středočeském kraji dlouhodobě přibývá cizinců. Aktivity
na podporu integrace cizinců poskytují cizincům možnost zlepšit svoji životní situaci a vymanit se ze sociální izolace.
Sami cizinci mají velký zájem o začlenění do české společnosti, což dokazuje velký počet zájemců o vzdělávací kurz
nabízený Evropskou kontaktní skupinou v Praze.
Vzdělávání proběhne v rámci projektu Na cestě do práce, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
Kontakt: Sandra Najmanová, koordinátorka vzdělávacích programů, tel.: 774 454 528, sandra.najmanova@ekscr.cz

Svaz zdravotně postižených Březové Hory pořádá ozdravný pobyt v Chorvatsku
- Biograd na moru - penzion Vista, apt. Daniela
Termín: 13. - 29. 9. 2013, cena 8 990,- Kč. Cena zahrnuje: 14x ubytování v apartmánech a studiích
se sociálním zařízením a kompletním vybavením s lednicí, 14x polopenzi (snídaně švédský stůl, večeře
výběr ze 6 menu), dopravu z Příbrami, pobytovou taxu, služby delegáta. Cena nezahrnuje cestovní
pojištění. Informace: tel. č. 776 348 614

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM

VII.

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM PŘI DOMOVĚ DŮCHODCŮ PEČOVATELSKÉ
SLUŽBY MĚSTA PŘÍBRAM
Proč jsem dobrovolnicí?

Věřím, že jsme tady na světě proto, abychom si všichni navzájem pomáhali, jak se jen dá. Že je naším
posláním, je-li to v našich silách a možnostech, dělat pro druhé to, co bychom si přáli sami pro sebe, vnášet
do srdcí a duší trpících samotou, bolestí a jinými neduhy a trápeními světlo, a rozzářit je tak, byť jen na tu
chvilku, kdy jsme s nimi.
Vím, jak těžce dolehlo na mého dědečka, když ztratil babičku, jak hlubokou ránu to zanechalo v jeho srdci
a duši. Samota trápí mnohé, hlavně starší lidi, jejichž možnosti vyplnění času bývají už mnohdy dosti
omezené, zvlášť když jim např. neslouží zrak, mají snížené pohybové schopnosti, chybí jim naděje a ztrácejí
zájem o cokoliv, trpí pocitem, že jsou zbyteční, nechtění, sami.
Je hodně těch, kteří si nemají s kým popovídat a to samo o sobě dokáže člověka dostat až na dno. Je také
hodně těch, jejichž mysli a životy se točí v kruhu jejich bolestí a starostí a jen těžko se z něho dokážou sami
dostat. Jak málo přitom stačí k povzbuzení takového člověka, k jeho přivedení na jiné, lepší, pozitivnější
myšlenky…
Už jen vědomí toho, že máte někoho, na koho se můžete obrátit, když je vám těžko, že existuje někdo, kdo
vám bude ochotně, rád a se soucitem naslouchat, může leckomu bohatě stačit a může hodně změnit.
Nejen zlepšit náladu, ale i přístup k životu.
Ve své praxi jsem se setkala s pánem, který budil dojem, že vůbec nevnímá, co se kolem něj děje. Bylo mu
93 let a trpěl demencí, která omezila jeho paměť na jedinou minutu. Chodila jsem za ním vždy kolem
poledne. Jednou se stalo, že jsem za ním dorazila se zpožděním až večer. Jakkoliv by se mohlo zdát, že to
nehraje roli, tento pán se mě v takovou chvíli zeptal, kde jsem to celý den byla. Tohle jsou právě ty
momenty, které vám zřetelně ukážou, že to, co děláte, je opravdu důležité a že i když to na první pohled
není úplně zřejmé, že na tom záleží i těm lidem, kteří zdánlivě vypadají, že vás nevnímají, jejich srdce a duše
si však uvědomuje dění kolem nich dost jasně.
Dobrovolnictví můj život nesmírně obohacuje a naplňuje mé srdce. V dnešním světě, v tom shonu a snaze
získávat ze všeho stále více, máme tendence zanedbávat skutečné potřeby našich duší a srdcí. Je třeba
vystoupit z toho svého „já“ a „můj/moje“ a uvědomit si, že jsme lístečkem nebo větvičkou, která tvoří
nedílnou součást celého stromu lidstva, společně založeného, navzájem propojeni. Starat se o každou, i tu
nejmenší část toho stromu, aby byl krásný a zdravý, ve výsledku obohatí nás všechny…
Dobrovolnice T., (dobrovolnicí v DD Příbram dva roky).
Na stránkách “Zpravodaje” budou pravidelně vycházet příběhy (nejen našich) dobrovolníků a informace
o dobrovolnictví samotném. Zájemci o dobrovolnickou službu mě mohou kontaktovat kdykoliv.
Petra Michvocíková, DiS.
koordinátorka Dobrovolnického centra Domova důchodců Příbram, tel. č. 731 554 974

Omezení provozní doby Poradny města Příbram
Město Příbram od června 2010 poskytuje bezplatné dluhové poradenství, sociální
poradenství zaměřené především na ochranu v právním systému, obranu proti
diskriminaci, pracovní, přestupkové či rodinné právo a také pomáhá obětem
trestných činů a domácího násilí.
V současné době je Poradna města Příbram pro občany otevřena v pondělí, úterý
a ve středu. V pondělí je od 13 do 15 hodin poskytováno poradenství obětem trestných činů nebo domácího násilí a od 15 do 18 hodin dluhové poradenství.
Dluhové poradenství je poskytováno i v úterý od 13 do 17 hodin. Sociální
poradenství je poskytováno ve středu od 10 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin.
Rada města na svém jednání 18. března 2013 rozhodla zrušit od 1. dubna 2013
pondělní konzultační hodiny s tím, že poradenství pro oběti trestných činů bude
poskytováno současně se sociálním poradenstvím ve středu. Úterní otevírací doba
pro dluhové poradenství bude zachována.
Je nám to velice líto, ale jedná se o úsporné opatření, protože Ministerstvo práce
a sociálních věcí na rozdíl od předcházejících let v roce 2013 zajišťování této
registrované sociální služby finančně nepodpoří. V roce 2011 obdrželo město
dotaci na provoz poradny od MPSV ve výši 200 000,- Kč, v roce 2012 ve výši
166 000,- Kč. Protože byl o služby velký zájem, tak jsme v roce 2012 rozšířili konzultační hodiny a zároveň na provoz poradny ze svého rozpočtu dopláceli částkou
51 000,- Kč. Bohužel, stát v současné době omezuje výdaje na sociální oblast a tato
skutečnost se velice nepříjemně dotkla i námi poskytovaných služeb. Přes omezení
konzultačních hodin zůstává rozsah oblastí, v kterých budeme poskytovat
bezplatné poradenství, zachován.
Příbramští fotbalisté besedovali s žáky ZŠ 28. října 1, Příbram VII
Město Příbram dlouhodobě spolupracuje s řadou příbramských občanských
sdružení, neziskových organizací a sportovních oddílů v oblasti prevence
rizikových jevů a kriminality dětí a mládeže. Jedním z prvních subjektů, který se
do těchto aktivit zapojil, byl prvoligový fotbalový oddíl 1.FK Příbram.
V současné době 1.FK Příbram realizuje s městem a Městskou policií Příbram
preventivní projekt s názvem „Fotbal proti násilí“. V rámci tohoto projektu se
uskutečnila další z řady besed. Tentokrát navštívili zástupci fotbalového oddílu
Zdeněk Koukal a Jakub Rondzik společně s JUDr. Fárou z Městské policie Příbram
žáky 8. B, ZŠ Příbram, ulice 28. října. V rámci této interaktivní besedy se velmi
podrobně diskutovalo o projevech násilí a agresivity nejen ve společnosti, ale
především v souvislosti se sportovními utkáními. Oba prvoligoví hráči odsoudili
jakékoliv projevy diváckého násilí a zároveň z vlastní zkušenosti potvrdili, že
chování těchto tzv. „fanoušků“ samotnému fotbalu a úrovni jednotlivých utkání
vůbec neprospívá. Účastníci besedy rozebírali příčiny diváckého násilí, případnou
motivaci jeho pachatelů a možnosti společnosti k jeho eliminaci. V této souvislosti
byly také zmíněny aktuální možné právní postihy těch, kteří se diváckého násilí
dopouštějí. Jednak může soud uložit těm, kteří se dopustili úmyslného trestného
činu v souvislosti s návštěvou sportovní akce, zákaz vstupu na takovéto akce až
na dobu 10 let.
Novela zákona o přestupcích platná od října loňského roku zařadila mezi přestupky
proti veřejnému pořádku i jednání, při kterém návštěvník před zahájením organizovaného sportovního utkání, v jeho průběhu, nebo při jeho zakončení, má obličej
zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jeho identifikaci. Toto ustanovení má pomoci lépe identifikovat pachatele diváckého násilí. Za výše uvedený
přestupek lze uložit pokutu až 10 000,- Kč. Na závěr velmi přátelského setkání
obdrželi žáci triko s logem projektu a preventivně-informační tiskovinu, která
obsahuje odborná pojednání o pojmech násilí, agrese, agresivita u dětí, divácké
násilí a osobní zkušenosti některých hráčů 1.FK Příbram s těmito jevy.
Závěrem chci poděkovat všem subjektům, které se na práci s dětmi a mládeží
podílí, a to nejen těm, které to mají jako svoji hlavní náplň, ale i těm, kteří tyto
aktivity vyvíjejí dobrovolně, jako jsou příbramští fotbalisté. Naše společné
dlouhodobé aktivity s řadou příbramských organizací se odrážejí i ve statistikách
trestné činnosti dětí a mladistvých. Například v roce 2008 spáchali nezletilí v Příbrami
6 trestných činů a v loňském roce to byly u nezletilých pouze 2 trestné činy.

Ing. Pavel Pikrt

Pilotní projekt „U nás doma třídíme“ v domácnostech zabodoval
V únoru 2013 byl úspěšně zakončen půlroční pilotní projekt autorizované obalové
společnosti EKO-KOM, a. s., a Středočeského kraje na podporu třídění recyklovatelného odpadu z domácností. Hlavním cílem projektu bylo zvýšit počet domácností,
které se aktivně zapojují do třídění odpadu, a rovněž zvýšit informovanost obyvatel v oblasti nakládání s tříděným odpadem.
Pro pilotní fázi projektu byla vybrána tři města - Příbram, Kolín a Kutná Hora,
ve kterých v září 2012 obdržely všechny domácnosti zdarma sadu barevných plastových pytlů na tříděný odpad a informační leták s výzvou k zapojení do projektu.
Zájem ze strany domácností byl překvapivě vysoký a veselá samolepka s „Kontíky“
a nápisem „U nás doma třídíme“ tak nakonec zdobila 5 074 poštovních schránek
zapojených domácností. Ten, kdo si takto označil svoji schránkou, každý měsíc
obdržel novou sadu pytlů a letáky se zajímavostmi k jednotlivým druhům odpadů.
Největší zájem byl o projekt ve městě Příbram, kde se zapojilo 14,3 % všech domácností.
“Zvýšený zájem a aktivita domácností byla patrná i v množství svezeného vytříděného
odpadu z měst, kde pilotní projekt probíhal,” říká Kateřina Půlpánová, regionální
manažerka společnosti EKO-KOM, a.s. „K navýšení množství došlo například v Kolíně
u plastu o 25 % a u papíru o 10 %. Město Kutná Hora sebralo o 30 % více papíru než
ve stejném období roku 2011 a Příbram dokonce téměř o 60 % více skla.“
Vzhledem k úspěchu pilotního projektu lze v budoucnu předpokládat jeho
pokračování i v dalších městech Středočeského kraje, jejichž domácnosti se
na svých schránkách tak budou moci pyšnit samolepkou „U nás doma třídíme“.

Občanské sdružení PESSOS

Canisterapie, přednášky, semináře, poradenství, prevence
před napadením psem, výcvik canisterapeutických psů
Kontakt: www.facebook.com/Pessos
www.pessos.estránky.cz
e-mail: ajsacanis@seznam.cz; pajabajerova@seznam.cz
777 180 788, 607 637 658
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. okresní organizace Příbram, nabízí
zájemcům kurz finanční gramotnosti z projektu STP v ČR, o. s., Praha,
který je spolufinancován z prostředků MPSV ČR.
Závazné přihlášky jsou přijímány co nejdříve v naší kanceláři na Centru
neziskových organizací, Žežická 193 – bývalá 8. ZŠ nebo na telefonech:
606 650 114 nebo 776 865 566. Spoluúčast na kurzu bude 30,- Kč.
Rovněž upozorňujeme nejen naše členy na volná místa v rekondičním
pobytu do Soběšic na Šumavě od 1. do 10. srpna letošního roku.
Doprava, ubytování a plná penze za cenu 4 900,- Kč. Možnost rehabilitačních procedur, využití krytého bazénu v těsné blízkosti hotelu. Volná
místa máme k dispozici na Slovensko do termálních lázní Velký Meďér
v hotelu Orchidea. V ceně 7 200,- Kč je doprava v délce 6 hodin
i s přestávkami, ubytování, volné vstupy do termálu, zájezd, polopenze.
Termín 16. - 21. září 2013. Informace a přihlášky na výše uvedené adrese
a telefonních číslech.

Den Země v Ekologickém centru Orlov

František Drtikol
/ Grafická tvorba

V neděli 21. 4. od 10 do 17 hodin pořádá Ekologické centrum Orlov Den Země. Připravili jsme
pro vás zážitkové aktivity nejen pro děti, ale
pro celou rodinu. Čeká na vás prohlídka farmy
s kozlíkem Pepou. V areálu zhlédnete expozice ryb,
obojživelníků a plazů žijících u nás. Seznámíte se
se zelenou medicínou a ochutnáte ji. Děti potěší
hry, soutěže a dílny s ekologickou a přírodovědnou tématikou, do kterých se zapojí celá rodina.
Zájemci si budou moci s odborným výkladem
prohlédnout expozici muzea zaměřenou
na zástupce motýlů z Brd a poslechnout vyprávění
o expedicích muzea do světa. Dále budou prezentovány ukázky rukodělných aktivit (paličkování,
řezbářství, výroba píšťalek a další). V učebně
ekocentra proběhne ve 14 hodin beseda o Brdech,
jejich bohatství a dozvíte se i novinky, co s nimi
bude dále.
Vyvrcholením celé akce bude slavnostní sázení
stromu, kterého se zúčastní i zástupci města
a Středočeského kraje.
Pokud chcete prožít příjemný jarní den, něco
nového se dozvědět, pobavit se a podpořit naše
úsilí o zřízení CHKO Brdy, přijďte s námi oslavit Den
Země do Ekologického centra Orlov. Najdete nás
nedaleko centra Příbrami, uprostřed nádherné
přírody na úpatí civilizací nedotčených Brd.
Těšíme se na Vás. Jako vstupné si přineste alespoň
jedno víčko od PET lahve. Uvidíte, že se Vám bude
hodit. Podrobnosti na www.eco-centrum.cz
MVDr. Luboš Gardoň,
Ekologické centrum Orlov

6. března – 25. dubna 2013
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Galerie Františka Drtikola, Zámeček – Ernestinum Příbram. Otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

František Drtikol, Cesta, 1923, lept
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DIVADLO

Divadlo
A. Dvořáka Příbram

VELKÁ scéna
po

1. | 15:00

VELIKONOČNÍ DOBROČINNÝ BAZAR

st

3. | 10:00

RANDE S DUCHEM | sk. G | veřejná generálka

čt

4. | 19:00

RANDE S DUCHEM | sk. P | premiéra

ne

7. | 15:00

JAK SE HONZA DOSTAL NA HRAD | sk. D

út

9. | 19:00

JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU

½ 140 minut | M 150, 110 Kč

čt

11.| 19:00

BROUK V HLAVĚ

½ 145 minut | M 150, 110 Kč

pá 12.| 19:00

RANDE S DUCHEM | sk. A

½ 135 minut | M 150, 110 Kč

út 16. | 19:00

MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD | sk. N

½ 135 minut | M 260, 220 Kč

čt 18. | 19:00

HANA ZAGOROVÁ

so 20. | 19:00

CIZINEC

ne 21. | 15:00

MAJDA S PETREM PLAŠÍ DUCHY A ZACHRAŇUJÍ DIVADLO

út 23. | 19:00

VÁLKA ROSEOVÝCH | sk. F

½ 135 minut | M 150, 110 Kč

st 24. | 17:00

HAVRAN | sk. KMD

½ 105 minut | M 150, 110 Kč

čt 25. | 19:00

DÁMA S KAMÉLIEMI | sk. R

½ 135 minut | M 150, 110 Kč

pá 26.| 19:00

JEŠTĚRKA NA SLUNCI | sk. E

½ 120 minut | M 250, 210 Kč

po 29. | 19:00

DŮM BERNARDY ALBY

út 30. | 18:00

SVĚTOZNÁMÉ OPERNÍ ÁRIE V PODÁNÍ SÓLISTŮ
TEATRO ALLA SCALA | Hudební festival Antonína Dvořáka

M 150, 110 Kč
½ 65 minut | M 80 Kč

½ 130 minut | M 550 Kč
½ 140 minut | M 150, 110 Kč

MAMA

horor

|TIT|M100 Kč

so 6./19:00

BABOVŘESKY

komedie

|CZ|M100 Kč

ne 7./16:00

MARTIN A VENUŠE

komedie

|CZ|M100 Kč

čt 11./19:00

LÁSKA V HROBĚ

dokument |CZ|M100 Kč

pá 12./20:00

30 MINUT PO PŮLNOCI

akční

|TIT|M110 Kč

so 13./19:00

30 MINUT PO PŮLNOCI

akční

|TIT|M110 Kč

ne 14./16:00

TENKRÁT NA ZÁPADĚ

western

|TIT|M100 Kč

út 16./17:00

Filmy, na které se zapomnělo

ĎÁBLOVA PAST

drama

|CZ|M50 Kč

čt 18./19:00

ŠMEJDI

drama

|CZ|M100 Kč

pá 19./20:00

JACK A OBŘI

fantasy

|CZ|M100 Kč

so 20./19:00

JACK A OBŘI

fantasy

|CZ|M100 Kč

ne 21./16:00

MOCNÝ VLÁDCE OZ

rodinný

|CZ|M100 Kč

½ 75 minut | M 150, 110 Kč

MÉ DCEŘI ŘEKNI, ŽE ODJÍŽDÍM

½ 90 minut

čt 25./19:00

BEZPEČNÝ PŘÍSTAV

romantický|TIT|M100 Kč

pá 26./20:00

SCARY MOVIE 5

komedie

so 27.

II. FESTIVAL S POHÁDKOU ZA RUKU

PRO školy
po

8. | 8:30, 10:30

Art Film

Art Film

½ 60 minut | M 155 Kč

malá SCÉNA
ne 14. | 19:00

pá 5./20:00

vstupné dobrovolné
M 50 Kč

KINO

JAK SE HONZA DOSTAL NA HRAD

½ 65 minut | M 50 Kč

Art Film

estrádní sál
st

3. | 9:00

ZEPTER INTERNATIONAL – PREZENTAČNÍ AKCE

st 10. | 10:00

PRODEJ OBUVI

so 20. | 8:00

BURZA NEROSTŮ

ne 21. | 12:30

SBĚRATELSKÁ BURZA

ne 28. | 10:00

PRODEJNÍ TRHY

po 29. | 10:00

PRODEJNÍ TRHY
Recitál Renaty Drössler

|M60 Kč

9:00 - 12:00 hod. a 14:00 – 17:00 hod.

D–KLUB
pá 19. | 19:00

|TIT|M100 Kč

so 27./19:00

SCARY MOVIE 5

komedie

|TIT|M100 Kč

ne 28./16:00

SUNSET BLVD.

film noir

|TIT|M100 Kč

Art Film

M 150 Kč

M Cenu vstupenky určuje vždy distributor filmu.
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