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Vlčí máky a chrpy - léto je tu!

Starosta MVDr. Josef Řihák a místostarostové MUDr. Ivan Šedivý
a Václav Černý si prohlédli návrhy
nábytku do nové jednací síně
v budově bývalého podnikového
ředitelství Rudných dolů Příbram
na náměstí TGM.

Dne 18. června oslavili dobrovolní
hasiči z Jerusaléma 85. výročí
založení svého sboru. U příležitosti této oslavy pořadatelé
připravili pěkný program, včetně
tradiční akce Dobytí Jerusaléma
křižáky.

Dne 19. 5. se uskutečnilo "Velké
finále" středoškolského poháru
ve fotbale. Tohoto finále se zúčastnili i žáci SPŠ a VOŠ Příbram.
Družstvo je složené nejen z hráčů
1.FK Příbram, ale i z fotbalistů
hrajících nižší soutěže. Nakonec
toto družstvo "Velké finále"
vyhrálo a odvezlo si spoustu hodnotných cen - i tu nejhodnotnější
cenu, a to zájezd na pohárové
utkání BAYERNU MNICHOV.
Oznámení o uzavírce místní
komunikace ul. Březnická
Městský úřad Příbram, odbor
správy silnic, oznamuje, že
z důvodu výkopových prací pro
uložení plynovodního potrubí,
prováděné
firmou
REVISLIBEREC, spol. s r. o., Humpolecká 108/3, Liberec 5, dojde
k následujícím opatřením:
V termínu od 7. 7. do 8. 8. 2010
bude uzavřena v Příbrami IV
místní komunikace ulice Březnická
v úseku od ul. Mariánská až ul.
Osvobození.
Objízdná trasa pro nákladní
dopravu – ulice Plzeňská, Milínská.
Provoz autobusů MHD a veřejné
linkové autobusové dopravy
zůstane zachován.
Zdeněk Škaloud
vedoucí odboru správy silnic
Od 28. 6. do 31. 8. 2010 bude
Centrální spisovna MěÚ Příbram
uzavřena.
Informace vyřizuje a žádosti přijímá
podatelna MěÚ Příbram, hlavní
budova - Tyršova 108, Příbram I.,
tel: 318 402 258, 318 402 211.

1. farmářské trhy v Příbrami
pod záštitou MVDr. J. Řiháka,
starosty města Příbram,
se konají v sobotu 24. 7. 2010
od 8 h. na Dvořákově nábřeží.
Přijďte si koupit čerstvé produkty
od českých pěstitelů a výrobců.
www.centrumobora.cz

MUZEA

Celé dva měsíce si nyní mohou užívat příbramské děti,
žádné úkoly, žádná škola! Spousta se jich rozjede
do táborů, k moři, k babičkám, ale spousta dětí zůstane
v Příbrami. Právě pro tuto skupinu je připravena řada
možností, jak trávit volný čas.
K nabídce zajímavých programů přispějí i nejrůznější
subjekty v našem městě. Příkladem může být třeba
největší hornické muzeum v Evropě – Hornické
muzeum Příbram. To nabízí řadu expozic, nových
výstav a velké atrakce - projížďky hornickým vláčkem.
Za tímto fenoménem jezdí lidé téměř z celého světa
a je ještě dost Příbramáků, kteří v tomto muzeu nikdy
nebyli. O těchto prázdninách tedy mají jedinečnou
příležitost, jak se svými dětmi strávit zajímavý den.
Položili jsme proto řediteli muzea PaedDr. Josefu
Velflovi několik otázek.

Jaké novinky připravilo muzeum pro letošní
turistickou sezónu?
„Hornické muzeum Příbram připravilo pro letošní
sezónu novou archeologickou část expozice „Z dějin
příbramského hornictví“ umístěnou v cáchovně
Ševčinského dolu, která zachycuje zdejší montánní
činnost od pravěku až do 16. století. Vystaveny jsou
cenné exponáty dosud uložené v depozitáři, mimo jiné
též bronzové předměty z doby keltského osídlení.
Prohlídková trasa na dole Anna byla obohacena
o informační panely s tematikou „Čerpání důlních
vod“, „Důl Prokop a Prokopská štola“ a „Voda v rudném hornictví Příbramska a využití vodních kol“.
V cáchovně dolu Vojtěch jsou k vidění hned dvě nové
výstavy – „Havířská bašta“ o tradiční příbramské
kuchyni 19. století se zaměřením na typická hornická
jídla a „Doba spalovačů mrtvol“ přibližující mladší
dobu bronzovou na Příbramsku. Obě výstavy doplňuje
interaktivní část umožňující zejména dětem hravou
formou se seznámit s dějinami našeho regionu.
Vedle toho důl Vojtěch nabízí též prohlídky podzemí
a unikátního parního stroje.
Nelze zapomenout ani na pobočky Hornického muzea
Příbram. V Památníku Vojna při příležitosti 5. výročí
jeho otevření byly obnoveny řetízkové šatny a zahájeny
tři výstavy – dílo sochaře Jiřího Sozanského znázorňující lidské bytosti pod tlakem totalitní moci, kresby
Otmara Olivy a výstavní projekt Šárky Horákové
s názvem „Zpráva o Akci K“ představující svědectví
o perzekuci řeholních řádů. Do Skanzenu Vysoký
Chlumec byly přeneseny a za podpory finančních
prostředků z fondů Evropské unie znovupostaveny čtyři
objekty tradičního lidového stavitelství, a to vodní
mlýn, celoroubený obytný dům a dvě roubené stodoly.
Expozice doplňují sezonní výstavy, například „Život
obyvatel kolem staré Vltavy“ nebo „Sekery a sekernické řemeslo“. V Muzeu Špýchar Prostřední Lhota
proběhla náročná oprava dřevěných konstrukcí
interiéru a stávající expozice doplnila nová výstava
o tradičních poutních řemeslech spojených se Svatou
Horou u Příbrami. Rozšíření expozice o historii města
se dočkalo i Muzeum zlata Nový Knín, včetně dokladů
o středověké těžbě zlata a vystaveného unikátního
šperku z 11. století, tzv. Vikinského náramku, patrně
souvisejícího s novoknínským knížecím dvorcem.“
Na Prokopské pouti tradičně zahajujete některou
novou expozici. Co to bylo tentokrát?
„Při příležitosti 21. historické hornické Prokopské

PŘÍBRAM

pouti jsme si letos připomněli 480. výročí udělení
stříbrného pečetidla březohorskému Hornímu
bratrstvu králem Ferdinandem I. Habsburským roku
1530. V areálu Ševčinského dolu proběhlo od 14 hodin
šermířsko-divadelní představení na toto téma spolu
se scénkou předání pečeti hornickému cechu.“

S jakým ohlasem se u návštěvníků setkala výstava
Hornická bašta? Zaznamenali jste i nějaké zajímavé připomínky?
„Výstavu „Havířská bašta“ v cáchovně dolu Vojtěch
vyhledávají zejména školní výpravy a rodiče s dětmi,
neboť jejím doplňkem je interaktivní část s možností
zahrát si na Popelku při hledání vybraných zrn
ze směsi semen, určovat koření pomocí čichu a některé
zemědělské plodiny pomocí hmatu nebo modelovat
tradiční tvary pečiva.“
Která expozice z té obrovské spousty Vámi nabízených se setkává s největším zájmem návštěvníků?
„S největším zájmem návštěvníků se setkávají přede-

vším prohlídky podzemí na dolech Anna a Vojtěch
a jízdy hornickými vláčky v podzemí i na povrchové
trase. Stranou však nezůstávají ani ostatní expozice,
zájem je například o prohlídku původních šachetních
budov s vyhlídkou do okolí, o návštěvu hornického
domku či bohaté sbírky minerálů.“
Bez ohledu na finanční možnosti, co je Vaším
velkým přáním týkajícím se právě muzea?
„V rámci dlouhodobého strategického plánu bychom
rádi realizovali prodloužení dráhy hornického vláčku
až k dolu Vojtěch, uvedení do pohybu pomocí
stlačeného plynu jednoho z parních těžních strojů
a vytvoření funkční repliky vodního kola v podzemí
na tzv. Wasserlaufu, vodním patře v areálu dolu Anna.
Kromě uvedených aktivit se prezentujeme i v zahraničí,
v současné době je činnost muzea představena v prostorách báňského archivu ve městě Clausthal-Zellerfeld, odkud poputuje do hornického muzea v Oelsnitz
v Německu.“
str

Město Příbram pořádá seminář v rámci Integrovaného plánu rozvoje města
pro zónu Březohorského sídliště.
Seminář se bude konat dne 22. 7. 2010 od 16,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Příbram,
Na Příkopech 105, Příbram I (budova restaurace U Švejka).
Seminář bude zaměřen na problematiku podávání žádostí o dotace v rámci další plánované výzvy na aktivitu 5.2b) Regenerace bytových domů.
Na seminář je nutné se registrovat na tel. 318 402 221,
e-mail: petra.skuhrovcova@pribram-city.cz
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Vážení spoluobčané,
začalo léto a s ním
i období, kdy většina
z nás má před sebou
dny volna, odpočinku.
Čas, kdy mezi svými
nejbližšími čerpá
nové síly do dalšího
tvořivého života.
Přeji každému z Vás,
aby si pěkně prožil
dovolenou podle
svých představ.
Na léto se patrně
nejvíce těší děti
a studenti, pro které
skončilo horečné
úsilí spojené se závěrem školního roku a kteří
nyní mají před sebou dlouhé dva měsíce
zasloužených prázdnin.
Přeji každému školákovi, aby ve zdraví prožil
hezké prázdniny. Samozřejmě nemohu zapomenout ani na učitele a středoškolské profesory.
I oni mají před sebou dny zaslouženého
odpočinku.
Se školním rokem skončil v Příbrami první rok
provozu školní autobusové linky. Dva autobusy
zdarma rozvážely děti každý všední den
po celých deset měsíců ze zastávek na Březových Horách a na Nové Hospodě na trase
přes celé město do jednotlivých škol.
Na bezpečnost dětí dohlíželi městští strážníci.
Tato nová služba, kterou jsme zavedli, se velmi
osvědčila. Školní autobusy byly hojně
využívány, a proto budeme i v příštím školním
roce tuto linku provozovat.
Obyvatelé Březohorského sídliště již určitě
zaznamenali, že se naplno rozběhla plánovaná
rekonstrukce ulice Bratří Čapků a jejího okolí.
Komplexní oprava skončí během prázdnin. Jde
o první akci, kterou město Příbram realizuje
v rámci tzv. Integrovaného plánu rozvoje měst.
Na tento program jsme z Evropské unie dostali
dotaci ve výši přibližně 150 milionů korun.
Tyto peníze mohou kromě města využívat
i majitelé domů na Březohorském sídlišti. A já
jsem rád, že Příbramští, kterých se projekt týká,
se chopili příležitosti a už si za evropské peníze
opravují svůj majetek.
Další kolo výběrového řízení na regenerace
bytových domů připravujeme. Doporučuji
všem, kteří mají zájem o získání dotace, aby se
zúčastnili semináře, který město tento měsíc
pořádá. Podrobnosti jsou v tomto čísle Kahanu.
Ke zvelebení našeho města přispěje nejen
dotace na regeneraci Březohorského sídliště, ale
i další dotace, které se nám podařilo v poslední
době získat. Byli jsme velmi úspěšní
v získávání grantů Středočeského kraje. Uspěli
jsme např. se žádostmi na revitalizaci městské
zeleně. S pomocí peněz od Středočeského kraje
budeme také opravovat všechny městské
kruhové objezdy v Příbrami.
Jak důležité a užitečné jsou v našem městě
investice do obnovy zeleně a zkrášlení
prostředí, o tom se mohou obyvatelé
a návštěvníci Příbrami denně přesvědčit
na vloni dokončené pěší a odpočinkové zóně
Hořejší Obora. Mám velkou radost, že si tuto
nově rekonstruovanou část města Příbramští
oblíbili a že zde rádi tráví volný čas. O tom, že
se nová pěší zóna rychle stala živou součástí
města, svědčí i skutečnost, že se zde řada
organizací i jednotlivců rozhodla uspořádat
kulturní, sportovní a společenskéh akce.
Namátkou připomenu například úspěšné oslavy
našich hasičů, velmi povedenou alternativní
akci Spolku Ve Čtvrtek s názvem Korzo Obora,
Festival Hořejší Obora, nebo též nově chystané
1. příbramské farmářské trhy či slavnostní
setkání veteránů Policie České republiky.
Věřím, že podobných akcí, a to nejen na Oboře,
bude v Příbrami čím dál více. Za město říkám,
že jsme připraveni podle svých sil a možností
pořadatele podpořit.
Vážení občané Příbrami, na závěr mi dovolte,
abych ještě jednou popřál hezké léto Vám všem,
především však našim dětem. Všechny děti,
které neodjely z města, si dovolím pozvat
na školní hřiště, která jsme pro ně letos opět
o prázdninách otevřeli. Věřím, že všichni letos
prožijeme krásný červenec plný slunce
a pohody.

MVDr. Josef Řihák

Informace z radnice
Příspěvky na sportovní a kulturní akce
Radní města Příbrami doporučili na jednání dne 21. června 2010
zastupitelstvu města schválit příspěvky na některé sportovní
a kulturní akce.
Konkrétně radní doporučují schválit poskytnutí dotace Klubu
tanečního sportu Příbram na uspořádání soutěže “Mezinárodní
cena Středočeského kraje a města Příbrami” ve výši 10 tisíc
korun. Dále doporučují schválit dotaci na letošní XXXII. ročník
Rally Příbram, který se koná ve dnech 24. - 25. 9. 2010, a to
ve výši 100 tisíc Kč.
Rada dále doporučila schválit dotaci občanskému sdružení
SK SPARTAK Příbram na činnost mládeže ve výši 63 027 Kč
a dotaci ve výši 20 tisíc Kč stejnému sdružení na zajištění
II. ročníku turnaje „O pohár starosty města Příbram“. Radní
rovněž doporučili schválit poskytnutí dotace ve výši 30 tisíc Kč
sportklubu Oxygen Příbram na nominační závody pro Mistrovství Evropy 2010 v Kladně. „Na všechny tyto akce chceme použít
peníze z rezervy, kterou jsme si na tyto mimořádné příspěvky
ponechali v rozpočtu města,“ vysvětlil starosta MVDr. J. Řihák.

Rekonstrukce ulice Bratří Čapků
Rekonstrukce ulice Bratří Čapků je součástí realizace Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) pro Březohorské sídliště,
na které město Příbram získalo podporu z fondů Evropské unie.
Celkem na program IPRM město získalo dotaci ve výši přibližně
144 milionů korun. Část peněz může být využita na opravy,
zateplení a rekonstrukce domů, a zbytek je určen na opravy silnic,
parkovišť a veřejných prostranství. Program IPRM pro Březohorské sídliště potrvá do roku 2015.
„První projektový celek, který realizuje město v rámci programu
IPRM a který se týká oprav silnic, parkovišť a veřejných
prostranství, je akce s názvem „Rekonstrukce ulice Bratří
Čapků 1. a 2. etapa, ulice Boženy Němcové, Prof. Skupy a vnitrobloku „Malý kotel“, která právě začala,” informoval starosta
MVDr. Josef Řihák.
Právě zahájená rekonstrukce ulice Bratří Čapků bude stát asi
12 milionů korun a na základě výběrového řízení byla uzavřena
smlouva na realizaci stavby s firmou STRABAG, a. s.
„V souvislosti s realizací stavby dochází od 9. června k omezení
dopravy v této ulici a nejbližším okolí. Práce budou organizovány tak, aby dopad pro dopravní obsluhu byl co nejmenší.
Děkuji předem obyvatelům a návštěvníkům ulice Bratří Čapků
za pochopení. Věřím, že obtíže, které jim stavba přinese, budou
kompenzovány jednak vylepšením okolí jejich bydliště a jednak
o polovinu vyšším počtem parkovacích míst, která tu vzniknou,“
řekl příbramský starosta Josef Řihák.
Stavební práce jsou v současné době zahájeny v úseku od základní školy k ulici S. K. Neumanna a vnitrobloku za „Malým
kotlem“. To znamená, že ulice bude průjezdná od ulice Edvarda
Beneše až po ulici Prof. Skupy. K uzavření ulice Bratří Čapků
v celém rozsahu dojde pravděpodobně na přelomu června a července 2010. Předpoklad dokončení stavebních prací je konec
srpna 2010. „Po celou dobu realizace stavby jsou připraveni
zodpovědět občanům veškeré dotazy úředníci odboru správy
silnic Městského úřadu Příbram pan Zdeněk Škaloud (tel. č.
777 826 308) a pan Richard Hadač (tel. č. 608 153 223),“ sdělil
starosta MVDr. Josef Řihák.
Zahájení stavebních prací v ulici Bratří Čapků ale není první
akcí, která se v rámci realizace projektu uskutečnila. Už koncem
března byly v ulici vykáceny stromy a keře. Rozhodnutím Městského úřadu Příbram, odboru životního prostředí, ze dne 18. 12.
2009 bylo v této lokalitě povoleno pokácet celkem 137 hlohů
(Crataegus laevigiata). Kácení se uskutečnilo v době vegetačního
klidu. Po skončení rekonstrukce budou v této ulici vysazeny
nové dřeviny, předepsané rozhodnutím ke kácení jako náhradní
výsadba. Konkrétně bude vysazeno 66 ks dřevin druhu Amelanchier arborea ´Robin Hill´ (jedná se o cca 6 m vysoký strom
s široce pyramidální korunou, efektní v květu, s nádherným
podzimním zbarvením listů), 5 ks hlohů (Crateaegus monogyna
´Stricta´) a 218 ks keřů (Pyracantha coccinea).
„Po vykácení stromů jsem se sešel s mladými ekology a dohodli
jsme se, že náhradou za pokácené hlohy vysadíme v okolí ulice
Bratří Čapků ještě další stromy nad rámec projektu. Umístíme je
po dohodě s odborníky tam, kde se už nebudou provádět další
stavební práce,“ doplnil starosta Josef Řihák.
Postup prací na této akci také pravidelně kontroluje 1. místostarosta MUDr. Ivan Šedivý. “Práce by měly skončit do zahájení
letošního školního roku. Na ulici Bratří Čapků by měly vzniknout
na obou stranách nové chodníky, cyklostezka, šikmé parkování
pro osobní auta, úprava zeleně včetně výsadby nových stromů
a nového veřejného osvětlení,“ informoval Ivan Šedivý. Zároveň
dodal, že právě v těchto dnech rada města schválila možnost
náhradního parkování pro obyvatele bydlící v sídlištní části Ve Dvoře,
kteří tak nyní mohou zaparkovat z boku Zimního stadionu.

Bezplatné poradenství pro občany
V pondělí 14. června 2010 začala v budově Městského úřadu
Příbram fungovat Poradna pro oběti trestné činnosti a osoby
hledající odborné sociální poradenství. Poradna se zabývá problematikou obětí trestné činnosti a poskytováním odborného
sociálního poradenství. Poradna pro oběti trestné činnosti je
otevřena každé pondělí a pátek od 13 do 16 hod.
Pracovník poradny bude poskytovat poškozeným a obětem trestného činu podporu a pomoc při podávání trestního oznámení
a i v průběhu úkonů prováděných orgány činnými v trestním
řízení informovat klienty o možnostech využívání dalších
dostupných a návazných služeb v regionu (intervenční, zdravotní,
advokátní, psychologické apod.). Pracovník bude dále příchozí
informovat o zákonných možnostech řešení domácího násilí
a v případě potřeby obětem domácího násilí poskytne prvotní
psychosociální a sociálně-právní služby. Sociální pracovník bude
dále poskytovat podporu a poradenství i osobám blízkým

poškozeného trestným činem, tj. rodinným příslušníkům,
přátelům, známým apod.
Odborné sociální poradenství je poskytováno každou středu
od 10 do 12 hod. a od 13 do 16 hod. Bude se jednat o osobní
konzultační a poradenské služby v těchto oblastech: Obrana
proti diskriminaci, Bydlení, Ochrana v právním systému,
Pracovní právo, Přestupkové právo.
Poradna poskytuje služby občanům bezplatně, anonymně,
nezávisle a nestranně, a vždy s ohledem na konkrétní potřeby
klienta. Od 14. června 2010 se mohou občané na pracovníky
Poradny obracet i prostřednictvím k tomu zřízené e-mailové
adresy: poradna@pribram-city.cz a v době konzultačních hodin
i na telefonní linku 318 402 291. Poradna je umístěna
v Tyršově ulici 107, Příbram I (v přízemním objektu ve dvoře
naproti hlavnímu vchodu do budovy MěÚ Příbram).
Celý projekt je součástí Městského programu prevence kriminality
na rok 2010 a je hrazen z finančních prostředků získaných
prostřednictvím dotací.
„Jsme si vědomi, že o poskytování této bezplatné služby je stejně
jako v obdobně velkých městech velký zájem. Více než 2 roky
jsme hledali neziskovou organizaci, která by tuto službu v našem
městě poskytovala. V převážné většině měst tuto službu poskytují
občanská sdružení. Protože se žádný vhodný subjekt neobjevil,
rozhodlo se město poskytovat tuto sociální službu občanům
samo,“ komentoval otevření Poradny starosta MVDr. Řihák.

Farmářské trhy v Příbrami
Rada města Příbrami schválila poskytnutí záštity starosty města
nad Prvními farmářskými trhy v Příbrami, které se uskuteční dne
24. 7. 2010 od 8,00 hodin na Dvořákově nábřeží v Příbrami.
Záštitu radní poskytli na základě žádosti Ing. Michala Shrbeného
- Centrum Obora, který první farmářské trhy v Příbrami pořádá.
„Vřele vítám každou podobnou aktivitu občanů, a proto jsem se
záštitou rád souhlasil. Podobné trhy již pořádá několik měst
u nás a všude se tyto akce setkaly s velmi pozitivním ohlasem
veřejnosti. Věřím, že i občané Příbrami se pro farmářské trhy
nadchnou,“ řekl starosta MVDr. Josef Řihák.

Školní hřiště o prázdninách
Již v loňském roce se osvědčilo, že město Příbram celodenně
otevřelo u některých základních škol venkovní sportovní hřiště.
S touto nabídkou přichází i v letošním roce. „Po zkušenostech
z loňského roku musíme tato zařízení sice více chránit, ale
otevřená budou. Jejích zpřístupnění a dohled nad nimi bude mít
na starosti Městská policie, která zajistí, že hřiště budou každý
den otevřena od 10 hodin do 18 hodin,“ uvedl místostarosta
Václav Černý a dodal: „Zároveň jsme určili jednoho stálého
pracovníka, který na tato zařízení také bude dávat pozor a zajistí
případné opravy.“ Po dobu prázdnin tedy dětem budou k dispozici venkovní sportoviště u Základní školy Jiráskovy sady,
u Základní školy Březové Hory, Základní školy Bratří Čapků
a také Základní školy ve Školní ulici. „Do posledně jmenované
školy nebudeme veřejnost pouštět na nově vybudované
sportoviště, protože tam ještě nestačila narůst tráva a docházelo
by tak k jejímu poškození. K dispozici bude staré atletické hřiště
a dětské hřiště,“ doplnil informace V. Černý.

Letní kino
Druhý prázdninový den, tedy 2. července, se také otevře Letní
kino. „Zařízení je v současné době po revizi a probíhá úprava
celého areálu tak, aby se mohlo začít promítat,“ uvedl
místostarosta V. Černý. Letní kino bude promítat oba prázdninové měsíce vždy ve čtvrtek, pátek a v sobotu od 21 hodin.
Zároveň by se tady měla objevit i celá řada nejrůznějších hudebních koncertů. Provozovatelem zařízení jsou Sportovní zařízení
města Příbram.

Provoz venkovního bazénu
V těchto dnech se otevřel venkovní bazén u Aquaparku.
Vykoupat se je možné i na Novém rybníku. „Voda v obou těchto
zařízeních odpovídá hygienickým požadavkům a obě jsou plně
pod kontrolou hygieniků. Kdyby se tedy na kvalitě vody cokoliv
změnilo, budou o tom občané včas informováni,“ uvedl místostarosta Václav Černý.

Generel vodovodů a kanalizací
První místostarosta MUDr. Ivan Šedivý se zúčastnil výrobního
výboru na zpracování Generelu vodovodů a kanalizací města
Příbram, který zpracovává firma Hydroprojekt. „Byl jsem seznámen a také jsem zkontroloval, jak práce pokračují,“ uvedl Ivan
Šedivý a pokračoval: „V minulých dvou měsících proběhlo
měření na kanalizační soustavě k získání údajů potřebných právě
pro matematickou modelaci kanalizace. Lze říci, že jsme měli i
štěstí, protože právě v době měření přišly přívalové deště, které
v tomto ročním období nebývají. Naměřené hodnoty, které se tímto
získaly, jsou pro budoucí matematickou modelaci velmi cenné.
Jeden den dokonce napršelo až čtyřistakrát více, než bývá
obvyklý průměr.“ Generel je podle jeho slov velice důležitý pro
budoucí rozvoj města a bude z něj jasné, zda jsou splněny
nároky, které vycházejí z územního plánu. „Určí nám infrastrukturu v technické hodnotě a vlastně budeme vědět, jaké jsou
priority v rekonstrukcích a opravách a zároveň i v rozvoji celé
infrastruktury jak vodovodů, tak i kanalizace,“ dodal místostarosta Šedivý. Projekt probíhá ve spolupráci s provozovatelem
městských sítí, tedy s 1. SčV Příbram. Schůzky nad projektem,
který by měl být hotov do konce března příštího roku, budou
pokračovat každý měsíc.
jk, as

P ŘÍBRAMSKÁ JMÉNA
JERONÝM ŠLIK Z HOLÍČE
ZÁSTAVNÍ PÁN

PŘÍBRAMĚ

1494 - 1551
Dnešní osobnost v našem seriálu patří opět mezi významné
hybatele veřejného života své doby, která se však dotkla
dějin našeho města jen marginálně.
Jeroným Šlik patřil do bohatého a mocného rodu, který své
postavení získal dolováním stříbra v západních Čechách,
především v Jáchymově. Šlikové pocházeli z Chebska
(součástí Čech je Chebsko až od roku 1714). Jeronýmův
bratr Štěpán objevem stříbrné rudy na Jáchymovsku
obrovsky zbohatl, porušil královský regál a razil vlastní
mince – tolary. V roce 1526 Štěpán pravděpodobně
zahynul v bitvě u Moháče (od té doby jej nikdo nespatřil)
a úlohu hlavy rodu převzal náš Jeroným. Po nástupu Ferdinanda I. na český trůn byla moc šlechty postupně
umravňována, jedna z prvních snah krále vedla k obnovení
královského mincovního regálu. V roce 1528 bylo Šlikům
mincovní právo odňato a Šlikové od té doby, střídavě
otevřeně, střídavě skrytě, nebyli vůči panovníkovi loajální.
Jeroným Šlik vyrůstal v německých zemích, později se
zapojoval do veřejného života v Chebsku. Na rozdíl
od svého bratra se válkám vyhýbal všemi možnými
prostředky, v roce 1532 se např. vymlouval, že se nemůže
účastnit tažení proti Turkům, protože musí dohlížet
v Jáchymově na dolování.
Součástí vzájemné usmiřovací taktiky mezi Šliky
a panovníkem bylo zřejmě i povolení, kterého Jeroným
dosáhl v roce 1540, a které se týkalo vyplacení zástavy
příbramského panství. Důvodem Jeronýmova zájmu
o Příbram byla zdejší těžba stříbra. Příbram však zůstala
v Jeronýmově majetku pouhý rok, v říjnu roku 1541 ji totiž
postoupil Ludvíkovi z Gutštejna. Jeroným se tehdy chystal
majetkoprávně vypořádat se všemi držiteli částí bývalého
arcibiskupského panství Příbram a postupně je celé sjednotit pod svoji správou. Pro krátký čas, který na to měl, se
mu to však nepodařilo. Výhodnější nabídka jiného majetku
zapříčinila, že se Jeroným Příbrami zbavil.
V roce 1545 se dostal Jeroným spolu se svým bratrem
a dalšími příbuznými do ostrého sporu s králem, byl za to
zajat a uvězněn v Bílé věži na Pražském Hradě.
Na svobodu se dostal teprve poté, co se zcela poddal králi.
Tato „poddanost“ však vydržela jen do roku 1547, do tzv.
šmalkadlské války. Tento konflikt probíhal v německých
zemích mezi císařem Karlem V. (bratrem Ferdinanda I.)
a protestantskými knížaty, a jejím cílem bylo obnovit
náboženskou jednotu v říši. Český král Ferdinand, aby podpořil svého bratra, vyhlásil v Čechách zemskou hotovost,
čímž ovšem porušil platné zemské zřízení. To se stalo
záminkou pro odboj české šlechty proti němu, která,
z velké části již protestantská, spíše sympatizovala
s nepřítelem. Nicméně, po vítězství habsburských zbraní,
se před svým králem sklonili i čeští odbojníci. Přestože se
původně zdálo, že panovníkův hněv povede k drastickým
trestům (Šlikové byli uvězněni), ekonomický zájem
na těžbě stříbra v Jáchymově převážil a došlo k vzájemné
dohodě: Jáchymov i zdejší doly se staly královským
majetkem, Šlikové museli odevzdat králi všechna panství
v loketském kraji. Naproti tomu byl rod Šliků odškodněn
méně důležitými panstvími v jiných částech západních
Čech. Jeroným zemřel v roce 1551 v Rabštejně nad Střelou
téměř chudý.

Daniel Doležal

ČERVENCOVÉ KALENDÁRIUM
1. 7. 1960
proběhla územní reorganizace,
při které vznikl okres Příbram
v současných hranicích.

1. 7. 1960
byly zřízeny Technické služby města Příbram, a to
vyčleněním z Komunálních
podniků města Příbram.

3. 7. 1960
byl zorganizován sběr mandelinky bramborové, na který
se dostavilo více než 200
obyvatel města.

8. 7. 1820

navštívil Březové Hory
korunní princ arcivévoda
Ferdinand a položil základní
kámen k šachtě, která pak
nesla jeho jméno.

12. 7. 1930
byla slavnostně zahájena
Živnostensko-průmyslová,
hospodářská a školská výstava
v Příbrami.

14. 7. 1875

bylo konáno slavné requiem
v kostele sv. Prokopa
za zemřelého českého krále
Ferdinanda V.

15. 7. 1815
se v Příbrami narodil Augustin
Beer, profesor a ředitel
báňské akademie.

18. 7. 1850
navštívil Březové Hory
a zdejší doly hrabě Rudolf
z Kolovrat - Krakovský.

24. 7. 1980
zemřel v Praze Jan Malík,
příbramský rodák a významný
český loutkář

29. 7. 1660
bylo započato s výkopem
základů pro svatohorské
ambity.

Daniel Doležal

M ĚSTSKÁ POLICIE P ŘÍBRAM
PŘÍBRAM I,

NÁMĚSTÍ

T. G. MASARYKA 121,

Dne 4. 6. v 20.08 hod. oznámila telefonicky na služebnu
MP Příbram žena, že její dcera byla fyzicky napadena
a okradena svým přítelem v místě bydliště v Příbrami VIII.
Na místo ihned vyjela hlídka MP a po příjezdu kontaktovala
34letou dceru oznamovatelky. Ta uvedla, že její přítel poté,
co ji napadl, odešel na zastávku autobusu ve Školní ulici.
Strážníci s poškozenou ve služebním vozidle provedli
následně kontrolu zastávek autobusů v nejbližším okolí
místa činu, avšak útočníka nikde nenalezli. Napadená žena
dále uvedla, že její 35letý přítel napadl rovněž jejího
63letého otce, když se ji snažil před útokem bránit. Oba
napadení odmítli lékařské ošetření. Na dotaz hlídky
poškozená ještě sdělila, že její přítel z bytu odcizil bundu,
mobilní telefon a klíče od bytu. Protože na základě
zjištěných skutečností dospěli strážníci k závěru, že v uvedené věci se jedná o podezření ze spáchání trestného činu,
přivolali na místo hlídku Policie ČR, které celou záležitost
předali za účelem dalšího vyšetřování.
Dne 4. 6. v 23.25 hod. požádala strážníky o pomoc žena,
s tím, že ji v místě bydliště v Příbrami VII fyzicky a slovně
napadl její manžel. Na místo neprodleně vyjely dvě
dvoučlenné hlídky MP. Před domem na uvedené adrese
zastihli strážníci oznamovatelku, která uvedla, že její
manžel nemá v uvedeném domě trvalé bydliště, přesto se
však zdržuje v jejím bytě a vyhrožuje jí újmou na zdraví.
Hlídka kontaktovala 45letého manžela oznamovatelky,
který uvedl, že sdělení jeho manželky není pravdivé a že
k žádnému napadení z jeho strany nedošlo. Strážníci
dotyčného vyzvali k odchodu a ten jejich výzvu respektoval. Protože v uvedené věci vzniklo důvodné podezření
ze spáchání trestného činu, přivolali strážníci hlídku Policie
ČR, která si celý případ převzala k dalšímu šetření.
Dne 7. 6. v 20.16 hod. řekl telefonicky strážníkům jeden
občan, že u restaurace v Příbrami VIII leží na zemi nějaká
osoba, pravděpodobně v podnapilém stavu. Na místo ihned
vyjela hlídka MP. Ta zde nalezla 65letého muže silně
pod vlivem alkoholu, který nebyl schopen samostatného pohybu. Na základě zjištěných skutečností přivolali strážníci
záchrannou zdravotnickou službu. Lékař muže prohlédl
a nechal ho převézt k ošetření do Oblastní nemocnice
v Příbrami. Protože dotyčný muž měl s sebou psa, postarala
se hlídka MP o jeho odvoz do psího útulku v Lazci.
Ve 22.11 hod. požádala telefonicky sestra z nemocnice

TEL.

318 624 245, 156

městskou policii o pomoc při převozu tohoto muže do protialkoholní záchytné stanice, kam ho poté strážníci na základě
rozhodnutí ošetřujícího lékaře odvezli.
Dne 11. 6. v 01.17 hod. upozornil strážníky pracovník
bezpečnostní agentury Schwarz, že jejich zaměstnanec
zahlédl na silnici mezi Příbramí a Kovohutěmi osobu, která
na projíždějící vozidla hrozila sekyrou. Na místo vyjela
hlídka MP. V místech u firmy Ravak zastihli strážníci muže,
který v ruce držel asi 1 metr dlouhou sekyru. Hlídka muže
vyzvala k odložení sekyry, což dotyčný učinil, ale choval se
agresivně a strážníci ho museli několikrát vyzývat, aby se
uklidnil. Následným ztotožněním osoby hlídka zjistila, že
se jedná o muže ve věku 30 let. Vzhledem k tomu, že v uvedené věci vyvstalo podezření ze spáchání trestného činu,
přivolali strážníci na místo hlídku Policie ČR.
Dne 12. 6. v 01.45 hod. přijaly hlídky MP, provádějící
pravidelnou hlídkovou činnost v okolí Uranu, výzvu k výjezdu ke klubu v Příbrami I, kde došlo k potyčce. Po příjezdu k uvedené provozovně zde strážníci zahlédli muže
a ženu, kteří se vzájemně drželi za oblečení v oblasti hrudníku. Strážníci je vyzvali, aby se přestaly fyzicky napadat.
Následným ztotožněním jmenovaných hlídka zjistila, že se
jedná o manžele, 46letého muže a 41letou ženu. Vzhledem
k výše uvedeným skutečnostem přivolali poté strážníci
k místu incidentu hlídku Policie ČR, která si celou věc
převzala.
Dne 14. 6. v 18.16 hod. sdělil telefonicky správce Nového
rybníka, že v uvedeném areálu demoluje skupina mládeže
budovu plavčíka. Na místo ihned vyjela hlídka MP. Zde
zahlédla, jak se kolem domku plavčíka pohybuje několik
dětí. Na dotaz strážníků děti uvedly, že se přišly vykoupat.
Bližší prohlídkou objektu hlídka zjistila, že u vchodu do budovy plavčíka je utržená petlice. Strážníci kontaktovali
oznamovatele a ten mezi dětmi označil osobu, která petlici
vylomila. Ztotožněním strážníci zjistili, že se jedná
o chlapce ve věku 13 let a on se k činu doznal. Vzhledem
k minimální škodě, která vznikla poškozením petlice,
správce Nového rybníka uvedl, že věc nechce hlásit
na policii. Strážníci následně odvezli nezletilého pachatele
do místa jeho bydliště, kde ho předali do péče matky.
JUDr. Milan Fára, manažer prevence kriminality

Příbramští občánci narození v květnu a červnu

Město Příbram skončilo v letošním 3. ročníku celorepublikového srovnávacího výzkumu „Město pro byznys“ na třetím místě ve Středočeském
kraji. Výzkum pořádaný časopisem Ekonom a agenturou Eurovia pravidelně
hodnotí podmínky pro podnikání v regionech České republiky.
Nejvhodnějším místem pro podnikání ve středních Čechách se v hodnocení
dvaceti šesti měst regionu stal Beroun. Na druhé místo se z loňské sedmé
pozice posunulo Kladno, třetí místo náleží vloni třinácté Příbrami. „Ocenění
si velmi vážím, neboť je objektivním a nezávislým důkazem skutečnosti, že
se v našem městě snažíme vytvářet co nejlepší podmínky pro podnikatele
a firmy,“ řekl starosta MVDr. Josef Řihák, který na snímku drží certifikát s cenou.

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY 2010
Zpřístupnění školních hřišť o prázdninách

Na jaře roku 2009 se při jednání pracovní skupiny prevence kriminality zrodil
nápad, že by bylo vhodné zpřístupnit některá školní hřiště o prázdninách veřejnosti, tak
aby děti, případně jejich rodiče i prarodiče, mohli svůj volný čas trávit během prázdnin aktivním pohybem na k tomuto účelu určených plochách. Z tohoto důvodu
rozhodlo vedení města v loňském roce zpřístupnit veřejnosti čtyři školní hřiště.
Protože se otevření hřišť osvědčilo a jednotlivá sportoviště byla hojně využívána,
dojde k zpřístupnění školních hřišť i v letošním roce. Jedná se o čtyři sportoviště
v areálech tří základních škol: sportovní hřiště u Základní školy Jiráskovy sady,
dvě sportoviště sloužící Základní škole Březové Hory (hřiště na Březových
Horách a hřiště v ulici Bratří Čapků) a travnaté atletické hřiště u ZŠ ve Školní
ulici. Jednotlivá hřiště budou otevřena od čtvrtka 1. července do neděle
29. srpna 2010, a to v době od 10 do 18 hod.
Hřiště na Březových Horách bude i v době školních prázdnin občas využíváno
pro organizované tréninky mladých fotbalistů. Tito fotbalisté budou mít přednost
před veřejností. Aktuální informace o dnech a časech, kdy budou na tomto hřišti
probíhat tréninky, budou včas vyvěšeny na vchodu u hřiště.
Otevírání a zamykání hřišť bude mít na starosti MP Příbram a strážníci-okrskáři
budou rovněž namátkově kontrolovat provoz na hřišti, aby nedocházelo k ničení
sportovního zařízení a objektů celkově.

Městská policie úspěšně ukončila pilotní fázi projektu primární
prevence návykových látek EU-DAP

OCHRANA MAJETKU PŘED ZLODĚJI
Vloupání do rodinných domů, bytů a rekreačních chat
rok od roku roste. Každý majitel nemovitosti se proto
obává nezvaných návštěvníků. Pachatelé jsou při svém
jednání stále vynalézavější a často k páchání trestné činnosti používají moderní technické vybavení. Z tohoto
důvodu je dobré postarat se o zajištění objektu či bytu
takovým bezpečnostním systémem, který je co nejvíce
schopen krádeži zabránit. Sebelepší zabezpečení
domácnosti sice úplně nevyloučí riziko krádeže, avšak
může podstatně ovlivnit jeho snížení.
Zejména je třeba dbát na důkladné zajištění oken a dveří
tak, aby případný zloděj nenabyl přesvědčení, že bude
snadné se tudy dostat dovnitř. Na okna si můžeme
pořídit bezpečnostní kování a bezpečnostní fólie.
Zabezpečení jednoho čtverečního metru okna kvalitní
fólií vyjde zhruba na 600,- až 900,- Kč.
Zloděj si zpravidla vybírá slabá místa bytu či rodinného
domu. Pokud necháte otevřené dveře na zahradu,
bezpečnostní vchodové dveře vykradení nezabrání.
Do bytových domů se také zloděj často dostane
světlíkem, tento postup je poněkud namáhavější
a složitější, ale pachatel není při této činnosti nikým
rušen a vstup do bytu pak už většinou nepředstavuje
žádný větší problém. Rovněž není na místě podceňovat
zabezpečení vstupních dveří. Mnoho lidí má u svých

bytů stále ještě běžné dveře, doplněné pouze přídavným
zámkem nebo řetízkem a vybavené cylindrickou vložkou
FAB běžné konstrukce. Takovou překážku překoná
zkušený zloděj za několik desítek vteřin. Skutečně
bezpečné vstupní dveře jsou jen bezpečnostní dveře III.
nebo IV. bezpečnostní třídy. Jsou vyrobeny z ocelové
konstrukce a oboustranně pokryty ocelovým plechem,
ukrytým pod povrchovou úpravou tak, že je od běžných
dveří na první pohled nelze rozeznat. Bezpečnostní
cylindrická vložka je moderní výrobek, odolný vůči
známým způsobům překonání a ovládá zámek s několika
aktivními čepy, které dveře zajistí nejen uprostřed jedné
strany, ale i v její spodní a horní části. Pantová strana
dveří je rovněž zajištěna aktivními nebo pasivními čepy.
Takové dveře jsou schopné odolávat útoku bytového
zloděje desítky minut a nelze je překonat bez pořádného
hluku. Cena těchto dveří se pohybuje v rozmezí 20 až
30 000,- Kč.
Zabezpečit domácnost před vloupáním je potřeba nejen
z důvodu snížení rizika vloupání. Většinou až v případě
vykradení bude pojišťovna zkoumat, zda zabezpečení
odpovídalo požadavkům pojistné smlouvy. V případě,
že zloděj nemusel překonávat překážky, může být
pojistné plnění kráceno nebo i zcela odmítnuto.

Projekt EU-DAP (EUROPEAN DRUG ABUSE PREVENTION) je celoroční školní
program prevence užívání návykových látek pro dospívající ve věku cca 12 let,
protože právě v tomto věku začínají žáci experimentovat s drogami a návykovými
látkami (především s tabákem, alkoholem a konopím).
Program Unplugged, který je součástí projektu EU-DAP, vychází z komplexního
modelu založeného na vlivu sociálního prostředí a zahrnuje trénink sociálních
dovedností, práci s normativními očekáváními, závazek žáků neužívat drogy
a případně doplňující intervence s rodinami. Program se skládá z dvanácti hodin,
které jsou připraveny tak, aby bylo možno provést každou z nich v rámci jedné
vyučovací hodiny, a vychází z principu komplexního vlivu sociálního prostředí,
interaktivity a zapojení témat osobních dovedností a normativních přesvědčení.
Lekce jsou zaměřeny na konopí a další nelegální drogy, ale také na tabák a alkohol.
Náplň programu se zaměřuje na snižování počtu dětí začínajících užívat návykové
látky anebo na oddalování přechodu od experimentování s drogami k pravidelnému
užívání.
Prvním strážníkem Městské policie Příbram, který byl v této oblasti na konci roku
2009 proškolen, je manažer prevence kriminality JUDr. Milan Fára, který může již
samostatně projekt EU-DAP realizovat. Pilotní vyzkoušení projektu v praxi,
pod odbornou supervizí pracovníků K – centra Magdaléna Příbram, provedl ve třídě
6.B na Základní škole 28. října.
Jednotlivé lekce se u dětí setkaly s velkým ohlasem. I dle pedagogů, kteří jsou jednotlivým lekcím přítomni, lze konstatovat, že tato forma dlouhodobé specifické
primární prevence má svůj velký význam pro formování životních hodnot. Proto
jsme se rozhodli, že i v příštím školním roce bude MP Příbram v realizaci tohoto
projektu pokračovat, protože právě školy jsou vhodným prostředím pro prevenci
užívání alkoholu, tabáku i nelegálních drog, a to především díky tomu, že se lektoři
mohou zaměřit na žáky ve věku, kdy ještě nemají pevný názor na kouření a užívání
jiných návykových látek.
MVDr. Josef Řihák
předseda pracovní skupiny prevence kriminality

Více informací najdete na těchto adresách:
www.next.cz, www.dverebedex.cz, www.adlo.cz

Pozvání k poslechu i tanci
Dne 9. září 2010 od 15,30 hodin pořádá Občanské sdružení zdravotně postižených Příbram Březové Hory v příjemném prostředí hotelu WELLTOR hotel – wellness centrum, Brodská 140,
Příbram VIII (pod Fialkou, bývalý hotel SALVE) Posezení při hudbě, jako vždy druhou středu
v měsíci. Zveme naše členy, ale i každého, kdo rád poslouchá hudbu s možností si zatančit.
Pavol Vráblica, předseda OSZP Příbram – Březové Hory

Strážníci Městské policie Příbram se zúčastnili zdokonalovacího kurzu
v poskytování první pomoci.
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Město Příbram obdrželo dotaci na projekt „Tvorba a zavádění evaluačních nástrojů pro zkvalitnění
vzdělávání a inovaci školních vzdělávacích programů základních škol zřizovaných městem
Příbram“. Starosta MVDr. Josef Řihák představil tento projekt žákům ZŠ Bratří Čapků.

Starosta MVDr. Josef Řihák se zúčastnil slavnostního otevření kanceláře veteránů Policie ČR
v Příbrami.

Starosta Příbrami MVDr. Josef Řihák si v doprovodu ředitele Sportovních zařízení města Příbrami
Ing. Pavla Pikrta prohlédl venkovní bazén příbramského Aquaparku. Starosta nebyl spokojen
s celou řadou skutečností, které v areálu venkovního koupaliště viděl. „Očekávám, že nepořádky
a nedostatky budou co nejdříve napraveny. Je škoda, že se to neudělalo dříve. Nyní v sezóně má
už venkovní bazén lidem sloužit bezchybně,“ řekl starosta Josef Řihák.

Hasičských slavností a závodů v Obecnici se zúčastnili příbramští dobrovolní hasiči v čele
se starostou MVDr. Josefem Řihákem.

U 1. místostarosty MUDr. Ivana Šedivého se konají jednání ve věci zpracování Generelu
vodovodů a kanalizací ve městě Příbram.

Místostarosta MUDr. Ivan Šedivý při pravidelné kontrole na stavbě v ulici Bratří Čapků.

Místostarosta Václav Černý se zúčastnil slavnostního setkání u příležitosti oslav 5. výročí otevření
Památníku Vojna.

Město Příbram se zúčastnilo tradičních hornických slavností v německém Freibergu. V čele
městské delegace byl místostarosta Václav Černý.
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PŘEDSTAVUJE SVOJE ČLENY

Mezi první vlaštovky, které se
po desetiletích
zavrhování soukromého podnikání v Čechách
uhnízdily, patří
firma Periskop.
Ano, v dubnu
tomu bylo 20 let
od založení Periskopu a v květnu
vyšlo 1. číslo těchto soukromých
novin Příbramska a širokého
okolí. Na rozdíl
od spousty inzertních novin, které
se vysemenily
jak houby po dešti, plnily tyto regionální noviny především
funkci zpravodajskou. Ovšem bez inzerce se žádné noviny
neobejdou, protože to, co se za noviny vybere, sebere
z poloviny distribuce a prodejci. Takže tady asi o zlatý důl
zrovna nepůjde, ptám se zakladatelky a šefredaktorky paní
Zdenky Brožové.
„Teď jste klepl hřebíček na hlavičku. Nikdy jsme nepočítali
s tím, že z nás budou milionáři. Dělali jsme a děláme svou
práci, která nás těšila a těší, a o které si stále myslím, že má
smysl. Demokracie je pro nás stále něco tak neuchopitelného, neustále šlapeme po těch, kteří mají odlišný názor,
a jsme v tom neúprosní. A je to jedno, jde-li o názor doleva
nebo doprava. Prostě je jiný a stále je mezi námi živé
heslo „Kdo nejde s námi, jde proti nám“. A my jsme v tomto
regionu takovou pojistkou, že ať vyhraje volby kterákoli
politická strana, tu druhou neumlčí, protože u nás bude mít
místo, pokud nebude navádět k nesnášenlivosti.“
To není zrovna postoj, který by vám přivedl stálé
přátele...
„Přátele asi ne. Často slyšíme, že když budeme psát trochu
jinak, než je představa čtenáře, přestane nás dotyčný
kupovat. Mrzí mne to, protože tito lidé si neuvědomují, jak
snadno se myšlení této společnosti přehupuje na tu či onu
stranu. Chceme pro obyčejné lidi to nejlepší, to ale neznamená, že se jim to nemusí občas zajídat. Všichni bychom se
chtěli mít lépe a dělat méně. Co ale s tím, když po světě

běhá spousta těch, kteří se mají hůř a jsou ochotni, aby se
uživili, dřít od rána do večera. Dnes je naivní říkat si, že se
nás to netýká. V téhle době je zeměkoule jeden maličký svět.
Když to na jejím druhém konci vyrobí rychleji a levněji, je
ten opačný konec bez práce. A z toho nekouká vyšší životní
úroveň.“
Tím chcete říct, že by se lidi měli uskromnit? Už tak
mnozí nestačí splácet úvěry a některým po odečtení
nájmu zbude sotva na chleba.
„Ale to je také o tom, co dokážeme upřednostnit. Generace
těch více pamatujících si starosti s budoucností nedělala.
Věděla, že bude mít práci a ve stáří důchod. A své potomky
jsme nedokázali naučit myslet na zadní kolečka. Že může
být všechno jinak. Měli bychom se naučit přemýšlet, když
něco kupujeme, zda je to nezbytné, a naučit se držet spolu.
Koupit od našich, aby část z toho, finance i práce, zůstala
u nás. Otázkou je, kolik firem je českých.“
Ale vy jste ryze česká firma.
„Spíše firmička. Živí nás noviny a tiskárna. Ve chvíli, kdy
máme noviny dojeté, a věřte, že tu hromadu nenajedeme
za chvíli, zbude čas na výrobu knih.“
To v dnešní době zrovna není výnosný byznys.
Dostáváte nějaké dotace? A mimo novin už nic nevydáváte?
„Jo dotace, to by se to vydávalo! Dříve jsme vydávali
časopis Šikulka, ale bez inzerce se to nedalo finančně
zvládnout. Občas vydáme nějakou dětskou knihu, kuchařku
nebo humor. Ale něčím se přece jen můžeme pochlubit.
Vydáváme edici „Básně na sobotu“. Příští kniha bude již
třináctá, a to je v zemi, kde se na původní českou tvorbu
naprosto kašle, malý unikát.“
Máte nějaké plány do budoucna?
„Což o to, představy budoucnosti, to je moje. Byla bych ale
ráda, kdyby se nestaly pouhou utopií. Především musíme
znovu svést boj o naše čtenáře, a to v době, kdy se otáčí
každá korunka, není lehký úkol. Nějak jsem pozapomněla,
že se po založení novin přehoupla nová generace. Musíme
k nim najít cestu a s tím najít také cestu i k novým inzerentům. Stále věřím, že si lidé uvědomují, že ryze české noviny
jsou takovou raritou a že si své regionální noviny podrží.“
A já věřím tomu, že se tahle doba přehoupne a že budeme
znovu nabízet spoustu pracovních míst a přinášet do rodin
pohodu.
S šefredaktorkou a zakladatelkou Periskopu hovořil
Vladimír Lutovský.

ÙäÒõàónÇîñø
Co je Matice Svatohorská?
Matice Svatohorská je dobrovolné, neziskové, veřejně
prospěšné občanské sdružení přátel a dobrodinců Svaté
Hory, které si klade za cíl pečovat o kulturní a duchovní
zázemí nejvýznamnějšího mariánského poutního místa
v Čechách - Svaté Hory. Za tímto účelem shromažďuje
finanční prostředky, s jejichž pomocí realizuje projekty
zvelebující svatohorskou svatyni a její okolí, a snaží se
vytvářet příznivé podmínky pro příchozí poutníky a turisty.
Matice Svatohorská byla založena již roku 1921, do roku
1948 měla 13 000 členů a svou činorodostí vtiskla Svaté
Hoře tvář, jakou vlastně vidíme dodnes – opravené
fresky, obrazy, sochy, portály, zvonice, svatohorské
náměstí, exerciční dům, krámky … Po revoluci byla činnost Matice obnovena roku 2000 zejména zásluhou
P. Stanislava Přibyla, CSsR., který dal tomuto spolku
právní formu neziskového občanského sdružení.
Kdo je členem Matice Svatohorské?
V současné době je registrováno přes 1 200 členů z České
republiky i ze zahraničí. Jsou to lidé z Příbramska, ale
i z dalekých krajů, kteří jezdí pravidelně na Svatou Horu
několikrát do roka, váží si tohoto zázračného místa
a chtějí přispět k jeho rozkvětu.
Podle stanov Matice Svatohorské může být členem
sdružení fyzická osoba starší 18 let i právnická osoba. Je
třeba pouze vyplnit přihlášku dostupnou na Svaté Hoře
nebo na internetových stránkách www.svata-hora.cz.
Doporučený členský příspěvek je 400/200 Kč ročně.
Většina členů však přispívá finančními dary mnohem
vyššími, aby se tak mohly uskutečnit rozsáhlé projekty
oprav, stavebních úprav a jiných kulturních akcí na Svaté
Hoře, které navrhuje a realizuje sedmičlenný výbor
Matice Svatohorské, jenž je výkonným orgánem Matice.
Zákonným zástupcem Matice je protektor, farář Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie
Příbram - Svatá Hora, nyní tedy P. Josef Michalčík,
CSsR.
Projekty, které již Matice Svatohorská z členských
příspěvků a darů uskutečnila:
- výměna kotlů pro vytápění areálu Svaté Hory (dokončena
2009) – 200 000 Kč
- stavba chórových varhan (dokončena 2007) – 3 500 000 Kč
- výroba zádveří do Svatohorského poutního muzea
(dokončena 2006) – 100 000 Kč
- restaurování kovaných dveří z ambitů na proboštství
a do Svatohorského poutního muzea (dokončeno 2006) –

120 000 Kč
- restaurování vjezdových vrat do proboštství
(dokončeno 2004) – 400 000 Kč
- pořízení výstavních vitrín do Svatohorského poutního
muzea (dokončeno 2002) – 250 000 Kč
- restaurování západních vstupních dveří do baziliky
(dokončeno 2002) – 80 000 Kč
- restaurování vstupních vrat Pražské brány (dokončeno
2001) – 100 000 Kč
Aktuální projekty
- stavba velkých varhan (smlouva podepsána 22. prosince
2008) - celkové náklady projektu 15 000 000 Kč
- oprava a zpřístupnění interiéru zvonice - celkové náklady
projektu 250 000 Kč

Kromě těchto větších projektů se Matice Svatohorská
finančně podílí také na vydávání celoročního Kalendáře
akcí na Svaté Hoře, pořádá cyklus koncertů „Hudba
v nezvyklých souvislostech“ a organizuje poutní zájezdy.
Na podporu stavby nových varhan pořádá benefiční koncerty, vydává pamětní bronzové a stříbrné medaile
ke koupi a díky vyhlášené veřejné sbírce na stavbu
velkých varhan pro svatohorskou baziliku rozšiřuje povědomí o tomto velkolepém projektu kulturního rozkvětu
Čech a o jedinečnosti našeho příbramského regionu.

Cesta na konferenci OSN
V uplynulých dnech proběhla konference Pražského studentského summitu. V hotelu Ambassador bylo zahájeno čtyřdenní setkání studentů z celé České republiky. Studenti měli možnost si poslechnout projevy řady politických osobností
a diplomatů. Přemysl Sobotka, předseda senátu České republiky, Karel Kovanda, náměstek generálního ředitele pro vnější
vztahy Evropské komise, i Egbert Myjer, soudce Evropského soudu pro lidská práva, zahájili svými příspěvky jedinečný
projekt sdružující vysokoškolské i středoškolské studenty jednající v češtině, ale i angličtině.
Během tří jednacích dní delegáti diskutovali o nejpalčivějších problémech světového dění a snažili se konstruktivně tyto
problémy řešit. Přitom však museli mít na paměti zájmy svých zemí. Delegáti zastupovali státy ve více orgánech, například ve Valném shromáždění, kde se projednávala problematika zhroucených států či reformy Rady bezpečnosti a misí
OSN. Rada bezpečnosti se zabývala poválečnou stabilizací Afgánistánu, bezpečností námořní dopravy a situací na Korejském poloostrově. Rada pro lidská práva se zaobírala problematikou trestu smrti a reprodukčními právy žen. Mimo rámec
svých předem schválených agend museli studenti také pohotově reagovat na krizové situace. Uveďme například nepokoje
v srbské metropoli mající za následek vlnu uprchlíků z řad místních obyvatel.
Samotná konference již probíhala v prostorách Kongresového centra v Praze, kde se uskutečnilo i slavnostní zakončení
všech jednání.
Za studenty: Terezie Behenská, Jitka Pohořelá, Gymnázium pod Svatou Horou
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Vážení čtenáři,
tak konečně začínají vysněné
prázdniny. Pro mě osobně začíná
období, kdy už mám za sebou cestovatelskou dovolenou, a tak se naplno
vrhám do aktualizace Regionálního adresáře firem a institucí pro rok
2011, který bude již 18. regionálním podnikatelským katalogem Příbramska.
Vím, že stále trvají dopady ekonomické krize, ale přesto věřím, že se podnikatelé nebudou chovat odmítavě k zápisům do tohoto adresáře.
V červnu jsme měli pro podnikatele připraveny dva semináře. První na téma „DPH a další
daně 2010 v příkladech“ s daňovým poradcem Ing. Václavem Dvořákem jsme museli
bohužel zrušit pro malý zájem účastníků. Zkusíme podobný seminář uspořádat na podzim,
kdy už snad budou známy další připravované změny pro rok 2011.
Druhý červnový seminář, dokonce bezplatný, byl z hlediska účasti také oříšek. Nakonec se
uskutečnil, což je dobře, neboť jde o možnost využít dotaci na pořízení informačních
technologií a hardware ve výši 50 % celkové investice v rámci III. výzvy programu ICT
v podnicích. Seminář jsme zrealizovali společně s firmou UBK, s. r. o., Plzeň, a účastníci
měli též možnost se seznámit s produktem příbramské softwarové firmy J.K.R., s. r. o., která
vyvíjí podnikové informačními systémy třídy Byznys.
V první polovině června 2010 se tradičně v Penzionu Nový Rybník u Obořiště sešli členové
představenstva OHK, dozorčí rady a pozvaných hostů na předprázdninové schůzi představenstva OHK, kde se mimo jiné hodnotily aktivity komory za první pololetí roku
a konala se příprava na 2. pololetí roku 2010. V září bychom se měli sejít na Úřadu práce
v Příbrami s novým ředitelem JUDr. Jiřím Kubešou, abychom projednali další možnosti
spolupráce mezi komorou a ÚP, která již řadu let funguje na dobré úrovni.
Dne 18. června jsme uspořádali náhradní termín XVI. ročníku V.I.P. tenisového turnaje
OHK Příbram ve čtyřhrách v Bohutíně, namísto květnového turnaje, který jsme museli
zrušit kvůli špatnému počasí. I tentokrát jsme do poslední chvilky neměli jistotu, zda se
turnaj uskuteční, neboť ještě ráno pršelo. Pak se ale mraky roztrhaly a celý den bylo pěkně.
Prvenství obhájila firma ARTUR ROSS, s. r. o., ve složení Jiří Slunéčko a Martin Bartoš,
druhé místo obsadili bratři Jiří a Milan Homolovi z firmy HEXIM, s. r. o., a třetí příčku
vybojovala dvojice David a Luděk Lorencovi za PB Tisk, s. r. o. Připraveny byly jako
každoročně pěkné ceny i za přispění tradičních sponzorů, jako pohár od firmy Rückl crystal,
a. s., tenisové ceny od Erste Private Banking a pěkné knihy od firmy PB Tisk, s. r. o.
Poděkování patří i vedení TK Bohutín za perfektní přípravu zázemí.
Příbramská komora se podílí jako partner na investičních projektech města Příbram.
Na projekt „Rekonstrukce a revitalizace nám. T. G. Masaryka v Příbrami“ (objekty
110a, 112a) byla městu Příbram dotace přidělena, partnerství s OHK Příbram bude
pokračovat i ve fázi realizace projektu.
Informujeme, že i během prázdninových měsíců můžete navštívit kontaktní místo Czech
POINT při Okresní hospodářské komoře v Příbrami, kde Vám vystavíme a ověříme veškeré
výpisy z registrů státní správy.
Ze života členské základny:
Dne 11. června jsem měla možnost zúčastnit se na pozvání Integrované střední školy
v Příbrami praktické části závěrečných zkoušek žáků 3. ročníku oborů vzdělávání
ukončených výučním listem, a to konkrétně v oboru číšník. Žáci připravili celé polední
menu a předvedli nám svoje kulinářské a číšnické umění pod vedením zkušených mistrů
odborného výcviku. ISŠ se snaží své studenty připravit do praxe co nejzodpovědněji, jen je
škoda, že právě většina učňů z oboru kuchař a číšník se v mnoha případech nevěnuje svému
řemeslu po ukončení školy, zejména z důvodů finančního ohodnocení v těchto profesích.
Obchodní akademie a VOŠ Příbram pořádala 23. června odborný seminář s ukázkami
vytvořených e-learningových materiálů k projektu „Využití informačních technologií
pro autoevaluaci žáků“, a to v sekcích: matematika-fyzika-statistika, český jazyk a literatura-dějepis, anglický jazyk- německý jazyk-ruský jazyk, účetnictví, ekologie a enviromentální
výchova.
Irena Karpíšková, ředitelka
Okresní hospodářská komora, Příbram I, Tyršova 106, Zámeček - Ernestinum,
tel: 318 627 784, www.ohkpb.cz

Pět svíček pro GymTV
Pět let nemusí být v životě člověka dlouhá doba, ale v životě jedné školy už to znamená docela
dost. Zvlášť když můžete sledovat její vývoj a proměny téměř den po dni. Pět let je malé výročí,
ale přesto již příležitost k ohlédnutí. Právě takovou dobu už totiž život na Gymnáziu Příbram
sleduje školní televize GymTV. Když 27. června 2005 zahájila své vysílání, jejím cílem bylo
především sledovat dění ve škole a informovat o všem studenty. I dnes je tento cíl prvořadý, ale
postupně se k němu přidala celá řada dalších.
Od září 2005 připravuje redakce školní televize pro studenty a učitele školy měsíc co měsíc
dvacetiminutové zpravodajství. Postupně ke zpravodajství přibyly i další televizní zpravodajskopublicisticko-dokumentární žánry – už 20 pedagogů například poodhalilo divákům své soukromí.
Reportáže zpracovávají redaktoři se vším všudy, a tak jim nejsou cizí ani termíny jako synchron
a asynchron či stand-up. Za pět let své činnosti měli možnost setkat se s politiky od představitelů
samosprávy až po prezidenta republiky, osobnostmi kulturního a uměleckého života a dalšími
zajímavými osobnostmi. Vedle vlastní projekce ve škole se s informacemi o škole setkávají diváci
i na webových stránkách televize gymtv.pb.cz a v rámci vysílání TV Fonka.
Oproti době před pěti lety je však činnost školní televize gymnázia mnohem bohatší, a právě v tom
spočívá důvod k ohlédnutí. Kdo by si v roce 2005 pomyslil, že GymTV bude mít vlastní webové
stránky, kde bude nejen prezentovat sama sebe, ale které se zároveň stanou informačním serverem
školy? Vždyť jen od ledna do konce června tohoto roku zde redaktoři publikovali 110 článků
o životě školy s fotodokumentací. Že za pět let vydá téměř 50 titulů na DVD – záznamů školních
akademií, vzpomínkových DVD z maturitních plesů nebo loučení s maturanty, které bude zaznamenávat třeba i na pět kamer? Že natočí a bude průběžně aktualizovat půlhodinový dokument
o škole, do kterého se jí podaří získat svědectví pamětníků, letecké záběry nebo historické
materiály z archivu Krátkého filmu Praha? Možnost zhodnotit všechny tyto činnosti dostali
studenti při Setkáních školních televizí z České republiky pod záštitou České televize, kde se
setkali nejen s renomovanými partnerskými školními televizemi, ale i s profesionály z ČT, a kde
měli také příležitost svoji tvorbu porovnávat s ostatními. Dva ročníky této akce v letech 2006
a 2010 a třetí ročník, který se připravuje na rok 2012, dokladují úspěch a přínos takového setkání.
Spolupráci s Českou televizí GymTV rozvinula i v rámci projektu Digináves. Od září 2009 na server
ČT diginaves.cz odeslala bezmála čtyřicítku reportáží z akcí v příbramském regionu, a přispěla tak
ke zviditelnění města a okolí v republikovém měřítku.
Ale nejsou to jen radosti, které se objeví při pohledu zpět. Je to především spousta práce, kterou
patnáctka redaktorů dělá ve svém volném čase, stres při stíhání uzávěrek, starosti při generační
výměně redaktorů, která je vlastně průběžná a stálá, nebo rozčilování nad chybami redaktorů.
Nelehký úkol je také držet krok s technickým vývojem, ale i to se s občasným přispěním vlastní
soukromé techniky daří – od jednočipové kamery až ke třem tříčipovým, od videokazety k blueray disku, na němž jsou už k dispozici poslední vydané tituly.
Škola po rekonstrukci, která je televizí také detailně zmapována, dopřála redaktorům vlastní
zázemí, které jim umožňuje v klidu zpracovávat reportáže a natáčet moderátorské vstupy před
klíčovacím pozadím. GymTV se díky takovémuto kvalitnímu zázemí podařilo posunout technickou
úroveň zpravodajství ještě výš. O obsah se stará sama škola, která v průběhu roku nabízí tolik akcí
hodných zpravodajského zpracování, že si z nich redaktoři musí vybírat ty, které zpracují.
Pět let je v životě školní televize relativně dlouhá doba – ti, kteří ji tehdy na gymnáziu zakládali,
už odmaturovali, ale jsou tu jiní, studenti od sekundy po třetí ročník, kteří se o její chod starají dále.
Tradičně se sejdou i o prázdninách, aby připravili vstup do dalšího roku, v historii GymTV už
šestého.

Josef Fryš

BITVA RYTÍŘŮ NA HRADĚ TOČNÍK
Na letošní 17. ročník tradiční akce konané na hradě Točník ve dnech 3. - 6. 7. je pro návštěvníky
jako hlavní program připravena velkolepá rytířská bitva.
Pohádkově laděný příběh odvěkého souboje dobra a zla, v němž hlavními hrdiny jsou:
na jedné straně šlechetný a spravedlivý princ Dobroslav, na druhé pak ukrutný a loupeživý
kníže Zápor. Chybět rozhodně nemohou udatné armády obou znepřátelených stran
a v neposlední řadě krásná a urozená princezna. Tuto třičtvrtěhodinovou podívanou v podání
bezmála sta účinkujících mohou shlédnout návštěvníci dvakrát denně od 13 a od 16 hodin.
V rámci celodenního doprovodného programu od 10 do 19 hodin uvnitř hradu budou
na několika scénách probíhat šermířská a divadelní představení z různých historických
období, vystoupení kejklíře a žongléra. Chybět nebude dobová hudba a tance. V konírně bude
umístěna výstava kresleného vtipu známého kreslíře Mirka Vostrého.
Nejen pro děti je připraveno loutkové či maňáskové divadlo, historická střelnice s kuší
a lukem. Na hradní vyhlídce budou s odborným výkladem sokolníci a k vidění jejich draví
ptáci, jež si odvážnější mohou nechat sednout na ruku či se s nimi zvěčnit.
V neposlední řadě bude celé první i druhé nádvoří zaplněno dobovým tržištěm, kde různí
řemeslníci budou své výtvory nejen prodávat, ale i jejich výrobu předvádět.
Samozřejmě je pamatováno i na žaludek, o jehož spokojenost se postará několik šenků, neboli
krčem na hradě i v předhradí a chybět nebude ani černá kuchyně.
Z předchozího výčtu je patrno, že každý návštěvník si z nabízeného programu dozajista
vybere. Srdečně Vás zvou pořadatelé.

Turnaj dětí v plážovém fotbale
V rámci boje proti kriminalitě mládeže pořádá SK Spartak Příbram ve spolupráci s městem
Příbram pod záštitou starosty města MVDr. Josefa Řiháka turnaj „mládežnických uličních
týmů“ ve dnech 29. 7., 12. 8. a 26. 8. 2010.
Čas:
Kategorie:
Místo:
Počet mužstev:
Počet hráčů:
Hrací doba:
Přihlášky:
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8 - 12, 12 - 16, 16 - 20 hodin (dle kategorií)
10 - 12 let, 13 - 15 let a 16 - 18 let
hřiště na plážový fotbal v areálu SK Spartak Příbram
dle přihlášených, maximálně 10
kategorie I 5 + 1, kategorie II a III 4 + 1
2 x 10 minut
emailem na adresu bodyst@seznam.cz nebo v den konání
nejpozději 15 minut před zahájením příslušné věkové kategorie

Přesné propozice a časový harmonogram turnaje bude upřesněn dle počtu přihlášených
mužstev. Turnaj se koná ve zbrusu novém areálu SK Spartak Příbram. Na všechna
zúčastněná mužstva čekají věcné ceny. Občerstvení po celý den zajištěno v nové klubové
restauraci přímo v areálu, nebo ve stánku na hřišti. Těšíme se na vaši účast.
Miroslav Bodnár, sportovní ředitel SK Spartak Příbram
tel.: 724 32 11 33, e-mail: bodyst@seznam.cz

Letní kino Příbram
začátky představení ve 21:00 hodin
pá
2. 7.
AVATAR (sci-fi)
90,- Kč

Sportklub Oxygen na Mistrovství Evropy
V kladenské sportovní hale se konalo od 2. do 6. června 2010 Aquila Mistrovství Evropy ve sportovním
aerobiku, Hip Hopu a Fisaf fitness týmech. Souběžně probíhala také otevřená pohárová soutěž pro kadety
a juniory. Příbramský Sportklub Oxygen vysílal na tento šampionát 40 závodnic v různých kategoriích. Finálové
boje sledovalo přímo v kladenské sportovní hale přes 1 500 návštěvníků a závodů se zúčastnilo 730 závodníků.
Příbramské týmy se ve velké konkurenci opravdu neztratily. Atmosféra všech kol byla nabitá obrovskou energií
a závodníci si navzájem nasadili opravdu vysokou laťku. K největším favoritům patřily týmy z Ruska, Austrálie
a České republiky.
Seniorský stepový tým ve složení Lucie Chlebnová, Daniela Chlebnová, Petra Kleinbauerová, Markéta
Severová, Petra Svobodová, Veronika Mišjaková, Aneta Drobílková, Kristýna Vöröšová a Jana Vávrová i přes
velmi vyrovnaný boj s týmem z Ruska nakonec získal v napínavém finálovém závodě stříbrnou medaili a titul
Vicemistrů Evropy 2010.
Kadetský stepový tým obsadil během závodních dní i první místa, ale při finálovém závodě dívky ve složení:
Karolína Macasová, Michaela Větrovská, Michaela Kvasnicová, Karolína Urbanová, Veronika Hejhalová,
Lenka Grosmanová, Jana Sladká a Anežka Wijsmanová obsadily 4. místo.
Velkým překvapením bylo umístění v kategorii Individuál kadet ženy, kde Kateřina Kryllová v konkurenci
40 závodnic z celé Evropy obsadila krásné páté místo.
V taneční kategorii Hip Hop získaly členky taneční skupiny LsD Dancers v evropské konkurenci páté místo.
Tým tančil ve složení: Lucie Chlebnová, Daniela Chlebnová, Veronika Mišjaková, Dita Drobílková, Kristýna
Vöröšová, Julie Bucharová, Karolína Jíchová a Dominika Jíchová.
Dívky ve věku 14 – 16 let v kategorii junior step získaly šesté místo. V Kladně se představily ve složení: Martina
Severová, Barbora Doubková, Lucie Mrázková, Kristýna Poslušná, Klára Eklová, Dominika Krejčová, Karolína
Smolařová
Kadetský stepový tým: Valentýna Vokurková, Tereza Machová, Kristýna Bláhová, Barbora Eliášová, Nela
Valtová, Tereza Urbanová, Petra Ejemová a Anna Marešová, který se poprvé zúčastnil evropského závodu získal
desáté místo.
Touto cestou by chtěla děvčata poděkovat svým trenérkám Lence Chlebnové a Lucii Chlebnové.

Zdráhavý hrdina. Epická cesta. Volba mezi životem, který nechal za sebou, a neuvěřitelným
novým světem, který se naučil nazývat domovem. Trhák AVATAR od Jamese Camerona –
největší dobrodružství současnosti.
so
3. 7.
Iron Man (sci-fi)
80,- Kč
V hitparádě okouzlujících rošťáků, kteří tu a tam navléknou nějakou masku, aby zachránili
svět, by bral bezkonkurenčně první místo. I proto se původem komiksový superhrdina Iron
Man dočkal druhého dílu. Ten slibuje další intenzívní zážitek, v němž navíc už tak luxusní
herecké obsazení jedničky doplňují další hvězdná jména – Scarlett Johansson, Sam Rockwell
a Mickey Rourke.
ne
4. 7.
Chlupatá odplata (rodinná komedie)
80,- Kč
Pomsta nejlíp chutná, když je pěkně… chlupatá! Skvělá rodinná komedie plná neodolatelných gagů vás naučí, že pokoušet se bojovat proti matce přírodě, je předem prohraná bitva.
po
5. 7.
Vlkodlak (horor)
80,- Kč
Nejnovější zpracování legendy teď dostanete v luxusním balení, v němž najdete oscarové
herce Benicia Del Tora, Anthonyho Hopkinse a čím dál populárnější Emily Blunt.
čt
8. 7.
Koncert - RYTMUS, KONTRAFAKT, KWÉ, Players, Radu
Rapový den, od 17:00, 300,- Kč
pá
9.
Nejlepší z Brooklynu (akční, krimi, drama)
80,- Kč
Strhující drama z prostředí newyorského policejního sboru, jež realistickým způsobem
zachycuje, jak jednoduché je překročit hranici oddělující od sebe muže na straně zákona
a zločinu. Každodenní povinnosti řadových policistů ve městě, které nikdy nespí, nedovolí
usnout ani divákům v kině. Režie Antoine Fuqua (Training Day)
hrají: Richard Gere, Don Cheadle, Ethan Hawke, Wesley Snipes
so
10. 7. Kouzelná chůva (rodinná komedie)
80,- Kč, rodinné vstupné 240,- Kč
Když vás vlastní děti přivedou na úplné dno, existuje jen jeden jediný člověk, který vás z něj
může dostat. Kouzelná chůva Nanny McPhee. Před pár lety pomohla v úspěšné pohádce
zvládnout kupu ratolestí zoufalému vdovci a teď bude muset vydat všechny síly, aby
zachránila zdravý rozum jedné farmářky a navíc i její střechu nad hlavou.
čt
15. 7. Twilight sága: Stmívání (thriller, romantický, horor, fantasy) 80,- Kč
(od 12 let). Bella byla vždy trochu jiná. Když se její máma znovu vdala, Bella se rozhodla
sblížit se svým otcem a nastěhovala se k němu do malého deštivého městečka Forks
bez toho, aniž by čekala, že se její život změní.
pá
16. 7. Twilight sága: Nový měsíc (thriller, rom., horor, fantasy) 80,- Kč (od 12 let)
Poté, co se Bella zotaví z útoku upíra, který ji málem stál život, chystá se s Edwardem
a jeho rodinou oslavit své 18. narozeniny. Nešťastnou náhodou se však Bella při oslavě
poraní a pohled na čerstvou krev je pro rodinu Cullenových až příliš lákavý.
so
17. 7. Twilight sága: Zatmění (thriller, rom., horor, fantasy) 100,- Kč (od 12 let)
Seattlem otřásá série záhadných vražd a Belle znovu hrozí nebezpečí od záludné upírky, jež
stále touží ji zabít. Uprostřed toho všeho se navíc musí rozhodnout, čemu dá přednost: lásce
k Edwardovi, nebo přátelství s Jacobem. Edward je upír, Jacob vlkodlak. Hrají: Kristen
Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Billy Burke, Ashley Greene .
ne
18. 7. Shrek - Zvonec a konec (rodinná komedie) 90,- Kč, rod. vstupné 240,- Kč
Co nás čeká ve čtvrtém díle Shreka? Mnohem drsnější Fiona, otylý Kocour v botách
a mnohem zmatenější Oslík. A království Za sedmero horami vzhůru nohama. Na svědomí to
má Shrek, který vypustil do světa jedno velmi nerozumné přání.

Tramtamtýdamtůdá fest 2010
- hudebně divadelní v prostřed lesa festival 7. 8. 2010 - areál lesního divadla Skalka v Novém
Podlesí u Příbrami, kde vystoupí: Už jsme doma, Zapaska (UKR), Květy, Jazz faces, Origami, Vrch
a jako velmi vzácný host Antonie Svobodová.
Věnováno památce Mgr. Václava Chvála. Uskutečněno za nemalé podpory města Příbram a obce
Podlesí. Případný zisk poputuje do psího útulku Maják v Lazci.
více info na www.festivalek.wz.cz

Projekt “Šance pro každého”
Vedení města Příbram společně s 1.FK Příbram realizuje projekt prevence kriminality
„Šance pro každého“, jehož cílem je nabídnout zdarma příbramským dětem
smysluplné využití volného času pod odborným dohledem s možností začít následně
trvale aktivně sportovat.
Děti, které mají zájem o fotbal a sport obecně, si mohou zdarma na hřišti 1.FK
Příbram zatrénovat a zahrát fotbal pod vedením zkušeného trenéra tohoto
fotbalového oddílu a jednoho z prvoligových hráčů.
Hřiště bude dětem pod odborným vedením k dispozici po dobu 120 minut. Dále
budou mít děti zdarma tréninkové pomůcky (míče, branky, rozlišováky, kužely atd.)
a k dispozici šatnu včetně sprch.
Projekt je určen pro chlapce i dívky ve věku 10 – 16 let z Příbrami a blízkého
okolí se zájmem o fotbal (registrovaní i neregistrovaní).
Termín jednotlivých tréninků a další podrobnosti jsou vždy s předstihem zveřejněny
na webových stránkách města Příbram (www.pribram.eu) a 1.FK Příbram
(http://www.fkpribram.cz).
Tréninky na hřišti 1.FK Příbram pro děti zdarma proběhnou během letních
prázdnin v následujících termínech: 9., 23. a 30. 7., 6., 20. a 27. 8. od 14 hodin.

čt
22. 7. Muži, co zírají na kozy (komedie)
90,- Kč
Reportér Bob Wilton se snaží zapomenout na rozpadlé manželství a hledá velký námět
pro svůj příští článek. Potkává agenta speciální jednotky Lyna Cassadyho, který mu odhalí
existenci tajné vojenské jednotky, jejímž cílem je změnit válku tak, jak ji známe. Hrají:
George Clooney, Ewan McGregor, Jeff Bridges, Kevin Spacey, Stephen Lang.
80,- Kč
pá
23. 7. Muž ve stínu (Thriller)
Thriller z pera mistra historických románů Roberta Harrise přináší napínavý příběh spisovatele, který je najat na sepsání pamětí bývalého britského premiéra. Děj začíná nabírat
nebezpečné obrátky krátce poté, co na opuštěnou zimní pláž známého amerického letoviska
vyplaví moře mrtvolu jeho předchůdce na tomto literárním projektu.
so
24. 7. Jak vycvičit draka (rodinná komedie) 80,- Kč, rodinné vstupné 240,- Kč
Viděli jste už trojrozměrného draka? A Vikinga? Pokud ne, budete mít příležitost
v animované rodinné komedii Jak vycvičit draka od studia DreamWorks. Autoři Shreka se
tentokrát rozhodli pro podívanou, která je ve všech ohledech poněkud drsnější. Jejich
nejnovější dbrodružství se odehrává na drsném Severu, který obývají ještě drsnější Vikingové
a spolu s nimi i draci. Ti jsou jednoznačně nejdrsnější.
80,- Kč
čt
29. 7. Český mír (drsný dokument)
Ve filmu uvidíte Baracka Obamu, George Bushe, Mirka Topolánka i Tomáše Klvaňu, Jana
Neorala, Ivana M. Jirouse, mírové aktivisty, obyvatele Příbrami a Brd a také ochočeného
divočáka Jonáše. Navštívíte Oválnou pracovnu Bílého domu, Pentagon i paseky v okolí
brdské kóty 718. Jaký tajný červený vzkaz určený budoucím generacím ukryli tvůrci
ve filmu? Od tvůrců Českého snu.
pá
30. 7. Robin Hood (historický film)
80,- Kč
Zapomeňte na všechno, co jste kdy slyšeli o slavném zbojníkovi Robinu Hoodovi. Režisérská
legenda Ridley Scott vám odvypráví vlastní verzi tohoto příběhu. Ta je temná, jak temný byl
raný středověk, v němž se film odehrává, vášnivá tak, jak vášniví byli lidé, kteří věděli, že
další den pro ně nemusí nastat, a dobrá tak, jak dobrá herecká a tvůrčí sestava se na tomto
výjimečném projektu sešla.
so
31. 7. A tým (akční komedie)
80,- Kč
Velkolepá akční komedie, plná honiček, vtípků a digitálních triků vychází z populárního
seriálu z osmdesátých let The A-Team, jehož autorem byli Frank Lupo a Stephen J. Cannell.
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