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áme tu pořád ještě léto, čas
jablek, rybízu, čerstvého salátu
a hlavně také čas okurek.
Nevím, proč novináři na okurkovou sezonu tolik žehrají. Okurky jsou fajn. Mají
v sobě spoustu vody, vitaminů a různých
prvků, které vám zaručeně pomohou proti
kocovině. Že nepijete alkohol, a že se vás
tudíž kocovina netýká? Nenechte se mýlit.
Morální kocovina číhá na každého, kdo
jen na chvíli hlavu ztratil.
Až tento letní klid před bouří skončí,
ocitneme se rovnýma nohama v předvolebním klání. Možná by nebylo od věci se
dopředu trochu obrnit. Neztratit nadhled
a nezapomínat na minulost. Nikdo z nás
není vůči falešným argumentům zcela
imunní. Až příliš často zjišťujeme, jak
snadno se necháme zmýlit. Tak například:
Odjakživa mluvíme o „Trojském koni“,
ale ten kůň vůbec nebyl trojský, byl řecký.
Sami vidíte, jak snadno, aniž máme šanci
postřehnout, vítězí klišé nad očividným
faktem.
Nebude to dlouho trvat a klišé si začnou
podávat ruce s frázemi a floskulemi a do
našich hlav se začnou dobývat lidé
a hesla z bill boardů. Ohromovat nás
budou úžasné myšlenky, jak popcorn
velké objemem a nicotné svým obsahem.
Nebude snadné jim odolat. Každému na
něčem záleží a každý máme pro něco
slabost. Udiček s lákavými sousty bude
do příbramského rybníčku nahozeno
tolik, že se v tom našinec ztratí jedna dvě.
Přání se stane otcem myšlenky a rybička
už se třepe na háčku.
Čím jsem starší, tím více lituji odcházejícího léta. Podzim mi vždycky připadal
smutný, ať už byl jakkoli barevný. Ten
letošní podzim nám naštěstí ve všem tom
předvolebním zmatku uběhne nejspíš velmi rychle. A pokud nebudeme hru před
volbami brát až tak moc vážně, možná se
i docela pobavíme.
Pokud by snad někdo zatoužil slyšet
radu do příštích měsíců, zkusím jednu
nabídnout: „V drobných věcech se spolehni
na rozum, ve velkých věř srdci.“
S Jindřich Vařeka
starosta města Příbram
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KRÁTCE
Kozy do Kozičína

Foto: ČBK

Výročí korunovace na Svaté Hoře
V Příbrami se uskutečnilo Výročí korunovace milostné sošky P. Marie Svatohorské. Slavilo se
jako Hlavní pouť české církevní provincie. V předvečer slavnosti, 9. června, bylo pro poutníky připraveno slavení českých mariánských nešpor u Korunovačního oltáře, po nichž následovala mešní
liturgie s následným světelným průvodem. V den slavnosti, v neděli 10. června, byl hlavní program
zahájen varhanní půlhodinkou v bazilice, na náměstí před Svatou Horou program pokračoval přednáškou Věry Smolové o historii Svaté Hory. Následovala společná modlitba růžence. Slavnostní
mši svatou celebroval kardinál Dominik Duka, a to za spoluúčasti českých a moravských biskupů.
Pražský arcibiskup uvedl, že pouť představuje návrat k tradici zdejšího putování za Pannou Marií,
která byla přerušena náročnou rekonstrukcí Svaté Hory. Odpolední program zahájil slavnostní
koncert v bazilice. Následovala pobožnost křížové cesty na Toufarově louce v parku a program byl
zakončen slavnostním požehnáním s žehnáním předmětů u Korunovačního oltáře a uctíváním.

Díky Minigrantům 1. SčV se rozdělí téměř
čtvrt milionu
Jedenáct let poskytuje společnost 1. SčV možnost účastnit se projektu Minigranty, a získat tak
finanční podporu na veřejně prospěšný projekt, který zaměstnanci firmy realizují ve svém volném
čase. „V letošním roce uspělo za 1. SčV se svou žádostí celkem šest projektů, mezi které bylo rozděleno
230 000 korun,“ uvedla tisková mluvčí společnosti Kristina Blaszczyková. Finanční podporu získal
např. projekt na založení lipové aleje v bezprostřední blízkosti Příbrami. Dalším podpořeným projektem
je zajištění jezdeckého vybavení pro hipoterapii včetně úpravy jízdárenského povrchu. Tento příspěvek
putuje příbramskému Jezdeckému klubu Club F. Díky podpoře se speciálního kola dočká devítiletý
chlapec s diagnostikovanou poruchou autistického spektra. „Speciální kolo s ručním a elektrickým
pohonem si za získané prostředky může pořídit kolega po úrazu páteře, který se tak bude moci vrátit ke
svému koníčku. V obci Nehvizdy se mladí fotbalisté mohou těšit na nové dresy a příbramští skauti již
letošní léto postaví nová tee-pee,“ dodala Kristina Blaszczyková. Program běží pod záštitou Nadačního
fondu Veolia a zaměstnanci mohou získat maximální podporu 50 000 korun. Za jedenáct let jeho
trvání podpořila naše společnost 52 projektů za téměř dva miliony korun. Úspěšným žadatelům,
kteří se zúčastnili slavnostního vyhlášení v příbramské restauraci Atollo, předali minigranty ředitelka
Nadačního fondu Veolia Vendula Valentová a generální a finanční ředitel 1. SčV Ivan Eis.
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Děti z Lesní mateřské školy Kozičínský klabánek mají na farmě další živé tvory, a to díky
projektu Mladí výtvarníci pomáhají mladším
– 2017/2018 Kozy do Kozičína. Matýsek
a Princezna jsou dvě kozičky, o které mateřská
škola pečuje. Kozlíka Matýska darovali Lesní
MŠ Jana a Dominik z Cukrárny Upekla. Druhá
kozička Princezna byla pořízena z prodeje
obrazů, které mladí výtvarníci ze základní
umělecké školy T. G. Masaryka malovali na
podzim v Cukrárně Upekla. „Výtěžek z prodejní
charitativní akce se dále použil na pronájem
poníčka Bártíka, na kterém děti z Lesní mateřské školy Kozičínský klabánek pravidelně
v pátek dopoledne jezdí a učí se o něj pečovat.
Poníka zapůjčili školce manželé Dvoranovi
z Bohutína.
Největší radost mají ze všeho děti a zřejmě
i zvířata (ovečky, koníci, slepičky a kozičky),
kterým se na farmě náramně daří,“ uvedla
předsedkyně spolku Martina Čapková. Podle
ní pouto mezi zvířaty a dětmi rozvíjí smysl pro
zodpovědnost: „Každodenní péče o zvířata
napomáhá ukotvit hodnoty, o kterých si myslíme, že mají v životě smysl.“ Druhý ročník charitativní akce Mladí pomáhají mladším
proběhne v listopadu 2018.

Vzdělání pro seniory
už od září
Akademie třetího věku VISK připravuje
první
semestr
akademického
roku
2018/2019. Všechny programy začínají
v září/říjnu 2018, první semestr končí v lednu
2019. Následně může zájemce pokračovat
v druhém semestru. Studující se mohou
věnovat programu Šlechtické rody (I. část,
4 x 5 vyuč. hodin) nebo právní gramotnosti
seniorů Jak se neztratit a orientovat v dnešním právním světě (II. rozšíření, 5 x 5 vyuč.
hodin). Probíhat budou také jazykové kurzy
angličtiny a němčiny (dělení podle úrovně
znalosti jazyka, hodinová dotace kurzu za
1 semestr je 30 vyuč. hodin, učí se 1 x týdně
2 vyuč. hodiny) nebo kurz Pohybové aktivity
pro seniory s prvky jógy (1x týdně 2 vyuč.
hodiny). Další informace získáte ve VISKu
(Osvobození 387, Příbram), případně na
webu visk.cz.

Pro půjčku do FOZ
Město vyhlásilo druhé výběrové řízení na
zápůjčky z Fondu zápůjček města Příbram
(FOZ). Půjčit si mohou občané na vnitřní i vnější
úpravy staveb pro bydlení a na opravy a údržbu
nemovitých věcí ve vlastnictví města Příbram
na území města. Podrobnosti jsou na úřední
desce na adrese edeska.pribram.eu/eDeska.
Žádosti lze předložit do 31. července, výběrové
řízení se uskuteční 3. srpna 2018.

Kočky k osvojení

Na Novém rybníku funguje půjčovna
Nový rybník nabízí nově možnost zapůjčit si různé sportovní vybavení. V nabídce jsou paddleboardy, šlapadla a loďky. Pro lenošení na břehu si lze vypůjčit lehátko. Služba je zpoplatněna a kompletní ceník vybavení a atrakcí najdete na webu szm.pb.cz. Půjčovna je v provozu za hezkého počasí
ve všední dny od 11.00 do 20.00 a o víkendu od 10.00 do 20.00. V provozu jsou i nové toalety
a v čase uzávěrky Kahanu se připravovalo zapojení sprch. K dispozici je také velká nafukovačka
do vody.

Spolek pro kočku nabízí k adopci další zvířata:
Martin (na snímku) je asi roční kocourek. Je
očkovaný, kastrovaný, čistotný. Je rozpustilý
a provokuje ostatní, ale jinak umí být i hodný
a také po získání důvěry je velice mazlivý.
Šmudlík je dospělý černobílý chlupatý kocourek. Podstoupil amputaci ocásku. Je spíše samotář. Je kastrovaný, očkovaný a čistotný. Vhodný
i ven. Majka je krásná mazlivá a chlupatá kočička, očkovaná, kastrovaná. Nesnáší u sebe jiné
kočky a psy. Podrobnosti získáte na telefonu
773 982 827.
inzerce

Slévárna v Praze 5
přijme

Slévárenské dělníky
Taviče / Zámečníky
Náplň práce dle pozice:
• obsluha vakuových a předehřívacích pecí
• příprava skořepin - čištění, balení
• povrchové úpravy odlitků - praní, čištění, tryskání, omílání,
broušení
• další práce na licím poli
Nabízíme:
• práci na hlavní pracovní poměr
• 7,5hodinovou pracovní dobu
• dobré platové podmínky
• ﬁremní beneﬁty - týden dovolené navíc, penzijní připojištění,
ﬁremní stravování a další
Životopis zašlete na personal@praguecast.cz
nebo volejte na tel. 222 531 704
nebo zašlete na adresu
Prague Casting Services a.s., Radlická 227/107,
158 00 Praha 5 - Radlice.
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SOCIÁLNÍ PÉČE
Den železnice
se uskuteční 8. září
Členové spolku Rakovnicko – Protivínská
dráha spolu s ostatními partnery připravují
další ročník regionálních oslav Dne železnice,
které se uskuteční na příbramském vlakovém
nádraží v sobotu 8. září. I v tomto roce bude
pro návštěvníky připraven bohatý kulturní
program, doplněný jízdami zvláštních parních
a motorových vlaků. Připraveno bude opět
i několik novinek. Podrobnější program akce
přineseme v příštím Kahanu.

Pediatři si vyměňovali zkušenosti
V přednáškovém sále Sporthotelu Trhovky se na konci minulého týdne uskutečnil dvanáctý
ročník Podbrdských pediatrických dnů. Jde o setkání lékařů i zdravotních sester pediatrického
zaměření, které si klade za cíl vzdělávání, výměnu zkušeností, ale i budování spolupráce a mezilidských vztahů. Letošní ročník se tematicky dotýkal například nemocí dýchacích cest, lékových
alergií a dalších zajímavých případů a kazuistik z praxe. Své vědomosti a praktické příklady zde
prezentovali odborníci z Pediatrické kliniky 2. LF a FN Motol, FN Bulovka, VFN, ON Kolín,
ON Příbram a dalších.

Zimní stadion „pod ledem“
V polovině července začala v Příbrami sezona ledů a obě haly jsou již „pod ledem“. První zátěžový test ledové plochy ve velké hale obstará příbramská hokejová mládež, která už začala trénovat. Následoval kemp krasobruslařů a krasobruslařek. Koncem července dorazila i česká
hokejová reprezentace U 18. Výběr ČR U 18 se v Příbrami připravoval na turnaj Hlinka Gretzky
Cup, na který tým odlétá 3. srpna do Kanady. V obou halách zimního stadionu proběhly všechny
potřebné revize, opravy a údržba. „Letos bylo také zapotřebí před tvorbou ledu předělat značení
podle nových směrnic IIHF tak, abychom mohli nadále hostit zápasy vyšších soutěží a turnaje
s mezinárodní účastí,“ řekl vedoucí Zimního stadionu Příbram Zdeněk Kálal. Sportovní zařízení
města Příbram plánuje také vypsání letních termínů pro veřejné bruslení.

Vítěz ME Jan Suda
navštívil radnici
Reprezentant České republiky v silovém
trojboji Jan Suda navštívil příbramskou radnici. Ve dnech 27.–31. května absolvoval jako
reprezentant ČR mistrovství Evropy ve Francii. Mistrovství Evropy vyhrál a byl nominován
na mistrovství světa v Maďarsku. Starosta
města Příbram Jindřich Vařeka a místostarosta
Václav Švenda gratulovali silákovi k dosaženým úspěchům, poděkovali za vzornou reprezentaci města a popřáli vše dobré do dalších soutěží.
Rada města poskytla Janu Sudovi mimořádnou dotaci 19 000 korun na krytí části nákladů spojených s uvedenými sportovními aktivitami.

Jírovec padl po zásahu vandala
Neznámý vandal zlomil jírovec, který rostl mezi Základní školou Jiráskovy sady a kavárnou
V Zátiší. Stalo se tak pravděpodobně o víkendu 14. a 15. července. Město žádá občany, kteří si
všimli něčeho podstatného, co by vedlo k odhalení pachatele, aby kontaktovali Odbor životního
prostředí prostřednictvím e-mailu daniela.wagnerova@pribram.eu.
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Začíná mediální
kampaň na podporu
obětí trestného činu

Městské byty jsou levnější, ale podléhají
přísnějším pravidlům

Probační a mediační služba zahájila mediální
kampaň na pomoc obětem trestných činů.
Kampaň bude pět měsíců probíhat na internetu, v rozhlase a v tisku. Cílem osvětové akce je
upozornit oběti trestné činnosti a širší okruh
poškozených na jejich práva a informovat
o této problematice veřejnost. Kampaň je součástí čtyřletého projektu na pomoc obětem
Proč zrovna já? II. „Přestože se postavení obětí
v systému české trestní justice v posledních letech
zlepšuje, pořád je před námi velký kus práce.
Třeba mnoho obětí stále dobře neví, jaká má
práva, a že se jich může při řešení následků trestného činu dožadovat,“ uvedla ředitelka Probační a mediační služby (PMS) Andrea
Matoušková. Od roku 2013 PMS pomohla
zhruba 27 000 obětí trestných činů. Jen v loňském roce se v 90 % jednalo o pomoc dospělým, v 5,5 % seniorům, ve 4,5 % dětem
a mladistvým. Podle poradce pro oběti trestných činů a projektového pracovníka Tomáše
Kellnera bývají informace od orgánů činných
v trestním řízení příliš komplikované a málo
srozumitelné. Oběti také špatně snášejí nedostatek času, který jim bývá věnován, či stresující prostředí. „V poradnách oběti trpělivě
vyslechneme, dáme jim možnost ptát se na cokoliv, doprovodíme je k soudu nebo na policii,
vysvětlíme jim, co potřebují,“ uvedl Tomáš
Kellner. Poradna pro oběti trestných činů funguje v Příbrami na adrese U Nemocnice 85 a má
otevřeno v pondělí (9.00–12.00) a ve středu (13.00–17.00). Podrobnosti získáte na
telefonu 606 053 265 nebo e-mailu
polanecka.pms@gmail.com.

Bydlení patří mezi základní potřeby drtivé většiny lidí. Občané měst a obcí, které vyprodaly většinu svého bytového fondu často
za neadekvátně nízké ceny (mezi které Příbram patřila), se v poslední době opět více zajímají, jak o zbytek bytů pečovat a jak je
přidělovat lidem, kteří je opravdu potřebují.

Na Nováku
se pracuje i přes léto
Máme za sebou akce, kdy areál Nováku
dostal zabrat: Bezpečná Příbram, Vítání Slunovratu i Family Fest. Podle starosty města
Jindřicha Vařeky dostaly trávníky během akcí
„do těla“, a proto se nyní kropí a sekají. Na
Nováku bude ještě stále probíhat čilý stavební
ruch. Pokračují práce na velkých projektech –
bistro, minigolf, Junior klub a inline dráha.
Nejpozději na začátku září by mělo být vše
dokončené tak, aby celý areál fungoval jako
celek. Kromě skateparku, workoutového a volnočasového hřiště na Nováku funguje také půjčovna šlapadel a dalšího sportovního náčiní
a malé občerstvení. Své obyvatele hostí také
minizoo a brzy bude hotové malé lanové centrum. K dispozici jsou také nové dřevěné
záchodky v blízkosti Rákosníčkova hřiště.

S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň

Příbram pronajímá byty
v těchto kategoriích:
– standardní,
– sociální,
– byty v domech s pečovatelskou
službou,
– služební,
– pro příjmově vymezené osoby,
– podporované byty zvláštního určení
KoDuS.

Bytů v Příbrami je relativně dost. Svůj bytový fond spravuje město a v posledních letech vzniklo i několik nových
bytových projektů soukromých investorů.
Foto: Stanislav D. Břeň

Město Příbram vlastní a spravuje stovky bytů,
jež spadají zejména do čtyř kategorií: standardní, služební, sociální, byty v DPS. Dále město
vlastní byty pro příjmově vymezené osoby
a podporované byty zvláštního určení KoDuS.
Snahou města je mít vždy volné byty pro potřebné, ale také ke komerčnímu pronájmu. Pronájmy se řídí Směrnicí č. 1/2018 (Pravidla pro
pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města
Příbram; nahrazena směrnice č. 1/2015), která
podrobně určuje pravidla pronájmu, ale také
například ceny.
BEZDLUŽNOST JE PODMÍNKOU I BRZDOU
Bytový fond města Příbram v současnosti čítá
více než 600 bytů a 24 ubytovacích buněk na
ubytovně města Příbram. Standardní byty jsou
od září 2015 pronajímány na základě výběrového řízení za splnění dalších podmínek. Kritériem výběru je maximální výše nabízeného
nájemného, minimální požadovaná cena nájmu
činí 80 Kč/m2. Další podmínkou výběrového
řízení je mj. složení jistoty pro účely výběrového
řízení, prokázání bezdlužnosti vůči městu Příbram a jeho organizačním složkám a příspěvkovým organizacím. Dále také vůči Finančnímu
úřadu, Okresní správě sociálního zabezpečení
a příslušné zdravotní pojišťovně. Uchazeč musí
být občanem města Příbram po stanovenou
dobu a musí prokázat, že nemá vlastnické, spoluvlastnické nebo břemenné právo užívání jiného bytu nebo nemovitosti určené k bydlení.
Prověřování uchazečů o pronájem bytů je tak
poměrné přísné a průkazné.

Od listopadu 2015 do března letošního roku
bylo k pronájmu nabídnuto celkem 35 bytů,
některé opakovaně. Ze statistiky těchto pronájmů vyplývá, že ve 20 případech se do výběrového řízení nepřihlásil žádný uchazeč, ve
čtyřech případech jeden, v šesti případech dva
uchazeči. V pěti případech to byli tři nebo čtyři
uchazeči. Průměrný počet uchazečů ve výběrových řízeních, která se uskutečnila od září
2015 do června 2018, činí dva.
Samotné vyhlášení výběrového řízení však
neznamenalo, že se některý z uchazečů do bytu
skutečně nastěhoval. „Z dat vyplývá, že město
nabízí dostatek nájemních bytů a zdaleka o ně
není tak velký zájem, jak se může na první pohled
zdát,“ uvedla členka bytové komise Marta Frýbertová. Ke konci května letošního roku mělo
město celkem 13 bytů volných, a to v různých
kategoriích: DPS, služební či sociální (zde nájem
činí 35 Kč/m2). Ke stejnému datu bylo také osm
neobsazených buněk v rámci městské ubytovny.
O STARTOVACÍ BYTY NENÍ ZÁJEM
Čas od času se v Příbrami rozvíří debata o startovacích bytech. Podle místostarostky Aleny
Ženíškové nejsou potřeba: „Máme standardní
byty, které jsou volné a které můžeme pronajmout. Nezaznamenali jsme žádnou poptávku po
takzvaných startovacích bytech.“ Z aktuálně platné směrnice vyplývá, že tzv. startovací byty
jsou zatíženy nižší sazbou nájmu (60 Kč/m2).
Ohledně pronájmu těchto bytů musí být vyhlašována výběrová řízení, upravená zvláštními

podmínkami: výběr z přihlášených uchazečů
vychází ze stanovených hodnotících kritérií pro
určení pořadí uchazečů; jistota pro účely výběrového řízení se nepožaduje, avšak jistota pro
účely nájmu je požadována. Ze statistiky Městské realitní kanceláře plyne, že o tzv. startovací
byty, jež by měly být primárně určeny pro mladé
rodiny, neprojevil nikdo zájem od září 2015.
„Zájem o pronájem městských bytů je spíše ze
strany starší generace občanů, občanů nezaměstnaných (tržní ceny nájmů bytů na trhu realit
jsou vyšší, než je cena nájemného v městských
bytech),“ stojí v podkladech Městské realitní
kanceláře. Pokud by někdo projevil zájem o startovací byt, hledala by se možnost, jak takovou
jednotku vyčlenit z volného bytového fondu,
aby mohl být oprávněný žadatel uspokojen.
Pravdou ovšem také zůstává, že v analýze, kterou si město nechalo před třemi lety zpracovat,
se doporučuje vyčlenit pro „startovací bydlení“
tři až pět bytů. „Při trvajícím nezájmu o startovací byty bychom je však měli prázdné,“ podotkla
místostarostka.
BYTŮ V PŘÍBRAMI JE DOST
Co se týká bytové situace, ukazuje se, že
poptávku po bytech včetně těch nájemních
dokáže uspokojit trh. Realitní servery a tisk stále
inzerují volné byty k pronájmu. Ti, kteří na
komerční bydlení nedosáhnou, nemají zpravidla ani na složení kauce, která je však nutná
i při pronájmu městských bytů. Situace takových uchazečů se musí řešit jiným způsobem.
Byty v Příbrami také pomalu přibývají. Nové
bytové jednotky budou k dispozici v domech
v Březnické, které zchátralé před časem od města koupil soukromý investor a jež v současnosti
revitalizuje. Nové byty vznikly v bytovém domě
u autobusového nádraží a nadstandardní byty
také v ulici Hornických učňů. Čtyři nové byty
mají vzniknout také v domě na Rynečku.
S Stanislav D. Břeň
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Na bílé ano, na žluté ne
Pro řidiče v oblasti příbramského sídliště Drkolnov začala platit podstatná změna v režimu parkování. Během června byl prostor
sídliště osazen dopravní značkou „Zóna – zákaz stání mimo vyznačená parkovací stání“ a místa, kde je možné parkovat, jsou
vyznačena příslušným vodorovným dopravním značením – bílou barvou. Místa, kde se parkovat nesmí, jsou vyznačena barvou
žlutou.

Na Drkolnově se otevřela nová parkoviště
pro 120 vozů
Pomoci vyřešit potíže s parkováním v Příbrami by mohla nově vznikající parkoviště v systémech P+R (park and ride), B+R (bike
and ride) a K+R (kiss and ride). Pro příbramské řidiče i přespolní se nově otevřela parkoviště na Drkolnově.

Hlavním důvodem změny
režimu parkování
na Drkolnově
byla neukázněnost řidičů.

komunikací bude omezeno pouze stání. Naproti
tomu stání v křižovatkách, na přechodech a na
trávnících již nebude možné nadále tolerovat.
Pro řidiče se nedávno otevřela dvě nová parkoviště v systému P+R, jejichž výstavba byla
podpořena z Integrovaného regionálního operačního programu. První je u čerpací stanice
a slouží pro 34 osobních automobilů. Druhé
parkoviště, u Březohorského hřbitova, má kapacitu 86 parkovacích míst. Veřejnosti je zpřístupněno také parkoviště v ulici Šachetní. „Toto
parkoviště bude nepřetržitě monitorováno z nově
zřizovaného kamerového bodu napojeného na
centrální dohledový systém městské policie. Termín uvedení do provozu se předpokládá koncem
září tohoto roku,“ doplnil Jindřich Vařeka.
S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Dvě ze tří nově budovaných parkovišť se otevřela na Drkolnově. U Březohorského hřbitova
řidičům nabízí 86 míst pro osobní automobily,
součástí plochy je i nové veřejné osvětlení. Další
parkoviště se nachází severně od křižovatky
ulic Drkolnovská, Jana Drdy a Šachetní. Jedná
se o parkovací plochu s veřejným osvětlením,
typu P + R, s kapacitou 34 osobních automobilů.
„V rámci realizace obou parkovišť na Drkolnově
navíc došlo k výměně vodovodu a kanalizace pod

oběma parkovišti,“ doplnil příbramský místostarosta Václav Švenda s technickou informací,
že pojezdové plochy parkoviště jsou asfaltové
a parkovací stání ze zámkové dlažby. „V rámci
stavby bylo vysazeno 21 stromů,“ dodal.
Třetím parkovištěm ve fázi výstavby je lokalita Čechovská ulice (včetně K+R), jehož dokončení se předpokládá do konce prázdnin.
Město Příbram obdrželo dotaci na projekt
nazvaný Výstavba parkovacích systémů P+R,

B+R a K+R v Příbrami. Dotace na projekt byla
schválena v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu. Celkový rozpočet projektu dosahuje téměř 20 milionů korun, přiznaná dotace činí 90 %, zbytek financuje
město. Po dokončení bude mít Příbram 187
nových parkovacích míst pro auta a 32 pro
kola.
S sdb

Rychlíkem a MHD až pod Pražský hrad
na jedinou jízdenku
Přijíždíte vlakem na Smíchov, vyhazujete jízdenku do koše a spěcháte do traﬁky, abyste si koupili další lístek na metro. Jde to ale
i snadněji, s jízdenkou Pražské integrované dopravy (PID). Je výhodnější a ušetří vám překvapivě mnoho času.

Jízdní řády jsou
již vytištěné
Ne vždy řidiči respektují dopravní značku Zóna - zákaz stání mimo vyznačená parkovací stání.
Foto: Pavlína Svobodová

Hlavním důvodem změny režimu parkování
na Drkolnově byla neukázněnost řidičů, kteří
mnohdy parkovali na všech úzkých komunikacích vnitrobloku včetně křižovatek, čímž znemožňovali průjezd vozidel Hasičského záchranného
sboru. Hasiči pak nemohli projet svýškovou technikou, jež je důležitá pro případnou záchranu lidí
z vyšších pater budov, pokud by došlo k požáru.
Případný zásah v takových případech trvá déle
a je mnohem komplikovanější.
Dalším důvodem změn je zvyšující se počet
automobilů. „S tím, jak přibývá aut, se zároveň
zhoršují iživotní podmínky těch, kteří jsou zvyšující
se dopravou a četností automobilů nejvíce postiženi. Především ve večerních a nočních hodinách
se popojíždění automobilů, svícení do oken, hluk

|8|

či koncentrace zplodin dostávají přes únosnou
míru,“uvedl příbramský starosta Jindřich Vařeka.
Nový parkovací režim se testuje v průběhu
prázdnin, kdy je provoz nejmenší a obyvatelé
tak budou mít možnost uvyknout novému řešení. „Pokud se v příštích měsících ukáže, že opatření jsou nefunkční, popřípadě nedostačující,
město bude připraveno vyvíjet další aktivity směrem k vyřešení svízelné situace s parkováním na
Drkolnově,“ dodal starosta.
Podle Jindřicha Vařeky si město velmi dobře
uvědomuje i to, že lidé potřebují mít možnost
vyložit nákup, dítě nebo kočárek co nejblíže svému vchodu do domu. Z tohoto důvodu proto
nebude nikde rozmísťováno dopravní označení
zamezující zastavení vozidla. Na většině vnitřních

Městský úřad Příbram vydal brožuru
s jízdními řády MHD Příbram platnými
k 10. červnu 2018. Jízdní řády městské
hromadné dopravy v tištěné podobě jsou
k dispozici v Infocentru Městského úřadu
Příbram v Zámečku-Ernestinu. Brožuru lze
koupit za 15 korun, a to denně od 10.00
do 17.00 (červenec, srpen, září).
S sdb

Již od února jsou rychlíky z Příbrami přes
Beroun do Prahy (linka R26) zařazeny v systému PID. Znamená to, že můžete jet na jedinou přestupní jízdenku z Příbrami až pod
Pražský hrad. Díky rychlíku se dostanete do
úplného středu města i bez přestupu na autobusovém terminálu Na Knížecí.
„Kromě toho, že je cesta rychlíkem do Prahy
mnohem pohodlnější než cesta autem nebo
autobusem, bude také pro řadu cestujících nově

Pokud si nejste jisti cenou,
vždy vám napoví tarifní
kalkulačka či vyhledávač
spojení na pid.cz.

levnější,“ vysvětlil výhody integrace Pavel Procházka, ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK). „Především ve srovnání
s klasickými traťovými jízdenkami ČD budou
lidé počítat úspory ve stokorunách měsíčně.
Navíc na jednu jízdenku dojedou do Prahy a dál
s ní mohou přestoupit na tramvaje, metro nebo
autobusy, bude to mnohem pohodlnější.“
Pokud pravidelně dojíždíte za prací do Prahy, pořiďte si předplatní jízdenku PID pro
sedm pásem a pak tramvajenku pro Prahu.
Oproti běžným traťovým jízdenkám ušetříte
téměř 600 korun, a přitom získáte přístup
k celé pražské MHD. To vše za předpokladu,
že jste dosud využívali slevovou aplikaci ČD
a nepotřebovali metro ani tramvaje – v opačném případě cenový rozdíl hravě přesáhne
tisíc korun.
Výhod je ale víc. Na stejnou časovou jízdenku můžete jet třeba o víkendu se známými na
Karlštejn. Nic nedoplácíte, ani nemusíte do
pokladny. Sedmipásmová jízdenka platí prakticky na celém území Středočeského kraje
v osobních vlacích, rychlících a na autobusových linkách PID, jejichž počet neustále roste.

Systém může na první pohled vypadat složitě, ale ve skutečnosti si musíte pamatovat
pouze to, že Praha a Středočeský kraj se dělí
na pásma – jakési prstence, podle kterých se
počítá cena. Nezáleží na kilometrech ani na
počtu zastávek, pouze na tom, kolik pásem
při své cestě projedete, případně jak dlouho
vám cesta potrvá. Pokud si nejste jisti cenou,
vždy vám napoví tarifní kalkulačka či vyhledávač spojení na webu pid.cz.
Systém PID nabízí výhodné jednorázové jízdenky, které lze koupit v pokladnách Českých
drah včetně Příbrami. Třeba právě na Karlštejn
postačí jízdenka pro čtyři pásma v ceně 40 Kč.
Oproti jízdnému Českých drah je to úspora
19 korun za cestu.
Nejlepší zpráva na konec: v průběhu posledního čtvrtletí se do systému PID zařadí i některé
autobusové linky na Příbramsku (včetně linek
Praha–Dobříš–Příbram). Získáte tak ještě více
možností, jak levněji cestovat po regionu i do
Prahy.
S Oldřich Buchetka
Integrovaná doprava Středočeského kraje
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ŽIVOT V PŘÍBRAMI

Restaurovaná památka opět zdobí
náměstí 17. listopadu

Pohodové zakončení prázdnin
Poslední prázdninový víkend bude v Příbrami patřit kulinářským zážitkům a pohodovým setkáním milovníků dobrého jídla.
Chystá se akce Piknik na Nováku.

Znamení zvěrokruhu v datech
Složení: Sousoší je vyhotoveno z keramického páleného materiálu. Je tvořeno
osmatřiceti díly, které byly vytvářeny
a páleny samostatně a poté jednotlivě
sesazeny.
Rozměry: výška sousoší 230 cm, šířka
152 cm, hloubka 133 cm
Termín rekonstrukce: zahájení v říjnu
2017, dokončení v červenci 2018
Cena za restaurátorské práce: 267 490
korun včetně DPH

Kdo se chce s létem rozloučit dobrým jídlem
a zábavou, může v sobotu 1. září navštívit Nový
rybník. Koná se zde akce nejen pro gurmety agurmány nazvaná Piknik na Nováku. Začínat se bude
v deset dopoledne a končit kolem osmé večerní.
V areálu Nový rybník bude připraveno okolo
30stánků sdobrotami ze všech koutů světa. Součástí budou také workshopy a doprovodný program. „Náš koncept se soustředí na kuchyně
a gastronomii, kterou v Příbrami a blízkém okolí
lze jen těžko ochutnat. Chceme představit oblíbené
chutě apokrmy různých zemí, takzvané street food.
Přeneseme vás do odlišných kultur a způsobu přípravy jídla,“ přiblížil Ondřej Lachman, který má
spodobnými akcemi zkušenosti, protože pořádal
Farmářské trhy v pražských Dejvicích. Kromě
jídla se můžete těšit také na širokou škálu nápojů

Timbersports
Czech Series dorazí
do Příbrami

Po několika měsících práce byl restaurátorský proces zakončen usazením sousoší na jeho původní místo.
Foto: Pavlína Svobodová

Keramické sousoší z kašny na náměstí
17. listopadu vyobrazující dvanáct znamení
zvěrokruhu je zpět na svém místě. Sousoší prošlo složitým restaurátorským procesem pod
dohledem předního odborníka v oboru, vedoucího ateliéru restaurování výtvarných děl
sochařských Akademie výtvarných umění
v Praze akademického sochaře prof. Petra Siegla. Původní počet čtyř trysek kašny byl rozšířen
na počet znamení zvěrokruhu.
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„Velice si vážíme spolupráce s akademií
výtvarných umění, jejíž tým odvedl skvělou práci,“ uvedl příbramský místostarosta Václav
Švenda s doplněním, že profesor Petr Siegl spolupracuje s městem Příbram i na posuzování
stavu dalších uměleckých památek v majetku
města. „Oprava sousoší na náměstí 17. listopadu
byla takovou první vlaštovkou, chystáme se
postupně opravit, případně restaurovat i další
sochy v Příbrami,“ dodal.

Sousoší se před restaurováním nacházelo ve
velmi špatném stavu. Kromě četných prasklin
a trhlin chyběly v některých částech fragmenty
originálního keramického materiálu, a navíc bylo
celé při poslední „opravě“ naprosto nevhodně
natřeno červenou barvou, která dílo poškodila.
Restaurátorský průzkum a samotné restaurování památky provedl Tomáš Otoupal,
student 6. ročníku Školy restaurování děl sochařských Akademie výtvarných umění v Praze
pod odborným vedením vedoucího pedagoga
Petra Siegla, který je rovněž autorem návrhu
restaurátorského postupu.
Keramické sousoší Znamení zvěrokruhu je
dílem akademického sochaře prof. Jana Kavana.
Architektonický návrh samotného náměstí
17.listopadu (dříve náměstí VŘSR) byl zpracován
Václavem Hilským, Otakarem Jurenkou a Jiřím
Náhlíkem vletech 1957–1960, přičemž samotná
realizace byla dokončena vroce 1962. Kašna byla
vyhotovena v letech 1960–1962 a od té doby
prošla řadou proměn. Nejenže se změnila celková
architektura kašny, ato hlavně vpartiích obkladu,
ale změny se dotkly také sochy samotné.
S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

V Příbrami se poprvé uskuteční akce, která
patří do série závodů Timbersports Czech
Series. V sobotu 15. září od 12.00 v letním kině
vystoupí 18 závodníků z celé ČR, kteří se utkají
ve čtyřech disciplínách Stihl Timbersports –
Stihl Stock Saw, Standing Chop, Single Buck
a Underhand Chop. Se dvěma disciplínami –
sekáním ve výšce a řezáním pilou s výkonem
přes 70 koní – se představí Martin Komárek,
mistr světa v dřevorubeckém sportu, kterého
jste mohli vidět na červnovém Family Festu.
Na závěr akce vystoupí národní tým, který
reprezentoval ČR na mistrovství světa v roce
2017 v norském Lillehammeru. Po dobu konání
akce budou připravené doprovodné aktivity
pro malé i velké diváky. Těšit se můžete například na malování na dřevěné kotouče a řezání
ruční pilou. Vstup na akci je zdarma.

Dejme jídlu
druhou šanci

a akce představí také minipivovary. Chybět nebudou šumivé víno Prosecco, káva a míchané
nápoje.
Piknik na Nováku bude oslavou jídla i pohodovým setkáním známých, kamarádů asousedů.
„Koncept chceme směřovat tak, aby si lidé mohli
koupit jídlo, které je jejich oblíbené a chutná jim,
ale také pokrmy, které ještě nikdy neochutnali. To
vše z kvalitních surovin a profesionálně připraveno. V piknikovém koši si ho mohou vzít do chill out
zóny nebo na deky do trávy a v klidu si ho vychut-

nat,“ přiblížil Vojtěch Hrach z Cowárny, která je
hlavním pořadatelem akce ve spolupráci s Pivovarem Podlesí a s My prosecco.
Hudební fanoušci se mohou těšit na hudební
produkci, zájemci o gastronomii se dozvědí zajímavosti v rámci doprovodného programu a na
děti čeká skákací hrad a další atrakce, kterých je
na Nováku velký počet. Podrobnosti najdete na
webu pikniknanovaku.cz.
S red
inzerce

CZECH CUP PŘÍBRAM 2018

Areál Nový rybník – letní kino
15. září 2018 od 12:00
V S T UP

Z DA R M

A

Photo by Vojtěch Obrovský

Sousoší Znamení zvěrokruhu je zpět na náměstí 17. listopadu. Sousoší vyobrazuje dvanáct znamení zvěrokruhu. Ve spodní rovině
je umístěn lev, kozoroh, beran a býk, ve vrchní rovině: panna, střelec, vodnář a blíženci. Mezi lidskými postavami jsou
zakomponována znamení raka, štíra, vah a ryb.

Podle statistik vyhodí každý Čech až 200 kg
jídla za rok. Z druhé strany jsou mezi námi lidé,
kteří nemají peníze ani na obědy pro své děti.
Obecně prospěšná společnost ALKA chce přispět
k řešení těchto problémů a uvádí do provozu
první Komunitní lednici v Příbrami. Nachází se
v prostoru Nácvikového kiosku ALKA umístěného v bývalé vrátnici areálu nemocnice ve Zdaboři.
Komunitní lednice byla uvedena do ostrého provozu 16. července.
S red
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ZŠ Březové Hory před kamerami ČT sport

Španělská akademie
na Spartaku

Fotbalová škola z Březových Hor slavila nečekaný úspěch ve volejbale. Cestou do republikového ﬁnále musela přejít i přes
několik škol z celé republiky, které se specializují na volejbal.

Hráči fotbalové školy se uplatní velmi dobře i jako volejbalisté.

Kolo první, okresní soutěž. Ve finále nás
čekala první volejbalová škola, a to ZŠ Příbram
pod Svatou Horou. Po dobrém výkonu, jasná
výhra 2:0 na sety. Kolo druhé, krajské finále.
Do Neratovic se probojovaly i dvě volejbalové

Foto: ZŠ Březové Hory

školy, které loni bojovaly o titul na mistrovství
republiky škol – ZŠ Kolín a ZŠ Odolena Voda.
Ve skupině jsme porazili ZŠ Kolín po strhujícím
zápase 2:1. Poté jsme v semifinále lehce porazili Kladno. Ve finálovém utkání nám Kolín

oplatil porážku ze skupiny, ale nám to nevadilo, jelikož do kvalifikace postupovali oba
finalisté. Kolo třetí, kvalifikace a další volejbalová škola, tentokrát České Budějovice. Po
horším rozjezdu jsme Budějovice opět jasně
přehráli a vyhráli 2:0. Druhý soupeř ze Strašnic
byl slabší a nedosáhl ani na 10 bodů v setu.
Dvoudenní finálový turnaj, Karlovy Vary.
Mistrovství ČR základních škol, kterého se
účastnilo šest nejlepších škol v ČR. V těžké skupině B jsme nejprve porazili pražskou volejbalovou základní školu, po výborném výkonu
2:0. Souboj o první místo ve skupině se ZŠ Znojmo byl velmi vyrovnaný, ale souboj o první
místo ve skupině jsme vyhráli 2:1. Druhý den
v semifinále jsme v pohodě přehráli ZŠ Liberec
a těšili se na finále.
Finále, zápas, který vysílala živě Česká televize. Soupeř ZŠ Znojmo, družstvo, které jsme
ve skupině porazili. Kluci se snažili, bojovali,
ale bohužel na soupeře to tentokrát nestačilo.
Nicméně druhé místo patří mezi největší úspěchy školy. Šikovní kluci z Březových Hor ukázali, že jsou dobří nejen ve fotbale a futsale
(mistři ČR), ale i ve volejbale.
S Josef Strejc
ZŠ Březové Hory

Hebík ovládl etapový závod Lidice
Martin Hebík v poslední etapě otočil celkové pořadí ve svůj prospěch. Mezinárodní cyklistický etapový závod Lidice se letos jel
v termínu 15. až 17. června.

Úspěšní příbramští cyklisté týmu CK Příbram Fany Gastro.

Třiapadesátý ročník mezinárodního etapového závodu Lidice 2018 startoval v pátek
15. června novou etapou, kterou byla časovka
do vrchu na 5 km v Jincích. Na startu se kromě
tradičních českých sešly i týmy z Německa
a z Rakouska. Vítězem se stal Adam Sekanina
z Favoritu Brno, který jako jediný dosáhl času
pod 10 minut. Z příbramských si nejlépe počínal
5. Hebík a 6. Gruber. Druhá etapa v Blatné na
165 km se jela jako součást Českého poháru.
V prvních okruzích se od pelotonu odpoutaly
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Foto: CK Příbram

tři dvojice uprchlíků, jejichž náskok dosáhl i více
než sedm minut. Po polovině závodu se však
celé hlavní pole sjelo dohromady a více se již
nikomu nepodařilo od pelotonu odpoutat. Až
v nájezdu do posledního kola nastoupil Krotký
(Sparta Praha) a svůj náskok udržel až do cíle.
Peloton tak spurtoval o druhé místo. Příbramským chyběl hlavní spurter Martin Boubal, který
do etapy nenastoupil pro nachlazení, a nejlépe
se tak umístil Pavel Gruber na 8. místě. Poslední
etapa se jela v Lidicích na tříkilometrovém okru-

hu, který závodníci zdolali celkem 33x. V průběžném pořadí si držel Hebík 5. a Gruber
6. místo za vedoucím Sekaninou. Hned
v prvním okruhu zaútočil příbramský Tomáš
Jakoubek, ke kterému se přidalo pár závodníků,
kteří Jakoubkovi ve stoupání nestačili. Když už
to vypadalo, že bude dojet, přidal se k němu náš
další závodník Vojtěch Modlitba a spolu
s německým jezdcem opět pelotonu odjeli. Po
více než polovině závodu byli uprchlíci dostiženi a nastupovat začali další příbramští závodníci, především Malik a Gruber. Asi 15 km před
cílem se po zdrcujícím nástupu Martina Hebíka
na čele usídlila trojice Hebík, Vaníček (ČEZ
Tábor) a Stoiber (Union team Tirol). V pelotonu
již nikdo neměl sílu tuto trojici dostihnout. Martin Hebík si v posledním stoupání svým dalším
nástupem pojistil vítězství v etapě a osamoceně
protnul cílovou pásku. Hlavní pole přijelo
s minutovou ztrátou, a to znamenalo i celkové
prvenství pro Martina Hebíka, který si odvezl
i zelený trikot pro vítěze bodovací soutěže.
V celkovém pořadí se dále umístili 8. Gruber,
12. Jakoubek, 14. Malik, 15. Modlitba.
S red

Malí příbramští fotbalisté se potkali s fotbalistou věhlasných evropských klubů
Tomášem Ujfalušim. Při této příležitosti se uskutečnilo také testování dětí v desítce
dovednostních kategoriích.

Na SK Spartak Příbram přijela španělská fotbalová akademie v čele s Tomášem Ujfalušim.
Uskutečnil se zde projekt, během nějž proběhlo
testování dětí v šesti fyzických a čtyřech technických dovednostech. Testy se zařadí do databáze zhruba 150 000 dětí po celé České
republice, mladí fotbalisté si pak mohou výsledky porovnat na základě obdrženého certifikátu.
Tomáš Ujfaluši, bývalý český reprezentant,
fotbalista španělského Atletico Madrid a dalších
věhlasných evropských klubů, se dětem věnoval po celý den, kdy je podporoval, fotil se a byl
jim příkladem. Při rozhovoru kladně hodnotil

přístup dětí a také areál Spartaku, kde se cítil
velmi dobře a přislíbil další návštěvu.
„Snažíme se těm nejmenším vytvářet maximální dobré podmínky pro jejich další rozvoj,
a proto jsme se dohodli na této akci. Největší
radost jsem měl z nadšení dětí, které mezi sebou
mohly soutěžit a cítily se dobře,“ řekl prezident
klubu Vladimír Králíček a poděkoval pořadatelům i Tomáši Ujfalušimu. „Pracovat s dětmi má
vždy smysl, a proto se budeme snažit přivádět
podobné projekty i v budoucnosti,“ dodal.
S Rudolf Válek
Spartak Příbram

Vysvědčení se rozdávalo
i v aquaparku
Plaveckou výuku navštívilo za školní rok 2017/2018 bezmála 6000 dětí z mateřských,
základních a středních škol z širokého okolí. Na konci turnusu dostává každý malý plavec
„Mokré vysvědčení“ s hodnocením plaveckých dovedností a něco dobrého na zub.

Honzík Novák není zdaleka jediným úspěšným držitelem „Mokrého vysvědčení“.
Foto: SZM

Sportovní zařízení města Příbram je dlouhá
léta realizátorem plavecké výuky. „Prostřednictvím více než sta nasmlouvaných škol a školek nám rukama projdou tisíce dětí ve věku od

4 do 18 let. Plaveckým dovednostem učíme i děti
ze speciálních a praktických škol,“ řekla vedoucí plavecké výuky Zdeňka Nová.
Děti se během deseti nebo dvaceti lekcí naučí
základním plaveckým dovednostem jako splývání, potápění hlavy či vydechování do vody.
Ty větší se učí různým plaveckým způsobům
a zdokonalují se v nich. Uplavané metry kraulem nebo třeba pod vodou a další plavecké
dovednosti se zaznamenávají na tzv. Mokré
vysvědčení, které se dětem slavnostně předává
na poslední lekci.
„Na vysvědčení rozdáváme jen jedničky nebo
hvězdičky, přičemž jednička je za skvělé výkony
a hvězdička je za jakékoli zlepšení, což s hrdostí
můžeme dát všem zúčastněným dětem, protože
pokrok je vidět vždy,“ komentovala Zdeňka Nová.
Plavecká výuka se přes prázdniny nekoná,
začíná se opět od 6. září.
S Miroslava Poláková
SZM Příbram

Bazén bez omezení
a sauna v provozu
Aquapark Příbram je do konce srpna
otevřen pro veřejnost bez
dopoledních a odpoledních omezení.
Ve zkráceném provozu běží i sauna.

O prázdninách se nekoná plavecká výuka
ani odpolední kurzy plavání, ve všední dny
je tak bazén otevřen od 6.00 do 22.00 bez
pauzy. Tobogany jsou po celé prázdniny
v provozu od 10.00 do 20.00 každý den.
„Návštěvníci musí i o prázdninách počítat
s možností obsazení některých plaveckých
drah pronájmy a tábory, které nás v létě hojně navštěvují,“ upozornil manažer aquaparku Lukáš Kozohorský. Pokud jsou
tábory dopředu hlášené, SZM o tom informuje veřejnost prostřednictvím webových
a facebookových stránek.
Prázdninová provozní doba aquaparku
Bazén, parní kabina, vířivky: Po–Pá:
6.00–22.00; So: 10.00–21.00; Ne, svátek:
8.00–20.00
Tobogany: každý den od 10.00 do 20.00
Sauna: úterý: 18.00–21.00 (muži);
čtvrtek: 18.00–21.00 (ženy)
Venkovní bazén: Po–Pá: 10.00–20.00;
So, Ne: 9.00–20.00

Parní kabina má
nový generátor
páry
Parní kabina se v polovině června dočkala nového generátoru páry. Během týdenního zkušebního provozu se neobjevil
žádný problém, pára je od té doby v provozu každý den podle provozní doby.
Nový generátor nahradil zařízení staré
téměř 20 let, které se od začátku roku potýkalo s častými výpadky a poruchami. Další
opravy starého zařízení byly vyhodnoceny
jako neekonomické.
Parní kabina nyní běží v prázdninovém
provozu, tedy každý všední den od 6.00
do 22.00, v sobotu od 10.00 do 21.00
a v neděli a ve svátek od 8.00 do 20.00. Po
prázdninách, tedy od 6. září poběží pára
opět ve všední dny od 6.00 do 8.00 a potom
od 12.00 nebo podle rozpisu obsazenosti
bazénu.
S Jan Slaba
SZM Příbram

| 13 |

ŽIVOT V PŘÍBRAMI

ŽIVOT V PŘÍBRAMI

Rekonstrukce druhé části
pavilonu D4 vyjde
na 100 milionů

Hasiči se představili příbramské veřejnosti

Nová publikace
připomíná požár
Svaté Hory

Česká hasičská jednota Hasičského sboru Příbram prezentovala schopnosti svých členů na červnové akci Den bezpečné Příbrami
2018, která se konala v areálu Nový rybník.

Příbramská nemocnice bude mít rekonstruovaná zbývající patra pavilonu D4.
Stavební práce má na starosti ﬁrma Staveko, zřizovatel nemocnice investuje téměř
100 milionů korun.

Rekonstrukce další části pavilonu D4 není jediné, co má nemocnice v plánu. Nové bude také lůžkové oddělení
paliativní péče.
Foto: ONP

Příbramskou nemocnici čeká rekonstrukce
zbývajících pater pavilonu D4. Přestavba se
týká tří nadzemních a jednoho podzemního
podlaží. Trvat bude celkem 11 měsíců a práce
provede s nejnižší nabídkou necelých 94
milionů korun stavební firma Staveko.
„Projekt navazuje na rekonstrukci vrchních
tří pater pavilonu D4, kde vznikla nová porodnice, oddělení šestinedělí a zázemí pro lékaře.
Ve zbývajících čtyřech patrech bude následně
nové lůžkové gynekologické oddělení, gynekologické ambulance se zákrokovým sálem a denním
stacionářem a dále skladovací prostory a šatny,“
popsal hlavní body rekonstrukce Tomáš Hadžega, který je náměstkem pro ekonomiku a provoz Oblastní nemocnice v Příbrami.
V rámci stavebních prací budou propojena
všechna podlaží výtahem. Kompletně nové
budou inženýrské sítě, dělníci vymění okna
a budovu zateplí. Součástí jsou také parkové
úpravy okolních prostor.
„Možná ještě větší cenností než to, že budeme
a máme již krásné některé prostory, je personál.
Stáváme se vyhledávaným místem pro porody,“
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řekl předseda představenstva nemocnice Stanislav Holobrada.
Nemocnice už nyní disponuje potřebnými
přístroji a vybavením. V příštím roce pak plánuje dovybavení nově vzniklých provozů. Za
tímto účelem bude vedení nemocnice žádat
Středočeský kraj o investiční dotaci.
Rekonstrukce se nijak nedotkne porodnice
ani oddělení pro novorozence. V nemocnici
dále bude poskytováno akutní gynekologické
ošetření, pouze ambulance byly přesunuty do
areálu II ve Zdaboři.
V letošním roce se Oblastní nemocnice Příbram dočká ještě jedné významné rekonstrukce, jež by se měla rozeběhnout na konci léta
nebo na podzim. Zhruba od začátku roku pak
bude zprovozněno lůžkové oddělení paliativní
péče, které vznikne rekonstrukcí lůžkového
oddělení interny IV. Cena rekonstrukce dosahuje 24 milionů korun a bude opět hrazena
z dotace zřizovatele.
S sdb

Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora
vydala za finanční podpory města Příbram
publikaci Požár Svaté Hory 27. 4. 1978
a její rekonstrukce. Knížka o 80 stránkách
vychází z textů a fotografií připravených
pro stejnojmennou výstavu, která se koná
do konce tohoto roku na Svaté Hoře. Zabývá se situací na Svaté Hoře před požárem,
příčinami vzniku požáru, hasebním zásahem, vyšetřováním požáru a také následnou rekonstrukcí Svaté Hory. Vydává také
svědectví o hrdinství hasičů, kteří zachránili Svatou Horu před úplnou zkázou, a úsilí
mnoha lidí, kteří se v relativně krátkém
čase zasloužili o rekonstrukci poutního
místa. Publikace je k dostání například ve
Svatohorském poutním muzeu a ve Státním okresním archivu Příbram.

„Kdo hledá, najde.“ To je příznačný slogan
členů České hasičské jednoty Hasičského
sboru Příbram, kteří se zabývají výcvikem psů
a psovodů. Seznámit jste se s jejich činností
mohli na Dni bezpečné Příbrami v půli června
v areálu Nového rybníka. V průběhu dne proběhly dvě ukázky výcviku psů, včetně ukázky
transportu psa pomocí lanového traverzu.
Členové sboru jsou záchranáři, kteří se věnují
především plošnému a sutinovému vyhledávání. Jejich vycvičení psi se uplatňují při vyhledávání pohřešovaných osob v terénu, jako jsou
lesy, louky, rozsáhlá pole, špatně přístupný
terén – jeskyně, doly, lomy, skály. Také při
vyhledávání osob při přírodních katastrofách
(zemětřesení), výbuchu plynu, po povodních,
požárech, zřícení budov.
Při výcviku a při simulaci zásahu využívají
GPS navigace a podrobné mapové podklady,
výpočetní technologie, radiostanice (vysílačky),
kompletní lezeckou výstroj pro sestup na laně
do nepřístupných prostor (slaňování), výstup
po laně, záchranu osob z výšek, lanové traverzy.
Více najdete na webu hasicskysborpribram.cz.
S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Foto: Pavlína Svobodová

Kadeřábkův den patřil kontroverzím
současné medicíny
Otázky etiky, práva a ekonomiky v medicíně řešily přednášky v rámci devátého ročníku vzdělávací akce Kadeřábkův den.
Ta se letos konala v Oblastní nemocnici v Příbrami na počest prvního primáře interního oddělení Františka Kadeřábka.

inzerce

CHCETE BÝT INFORMOVÁNI
REGISTRUJTE SE DO
INFOSERVISU MĚSTA
PŘÍBRAM.
Registrace on-line na
infoservis.pribram.eu
nebo pomocí formuláře
na MěÚ Příbram,
v Knihovně Jana
Drdy, Infocentru
a v aquaparku.

O poslušné a chytré psy měly zájem zejména děti.

Medaile pro lékaře a sestry, kteří se zasloužili o rozvoj
zdravotnictví na Příbramsku.
Foto: ONP

Hned v úvodu předal ředitel zdejší nemocnice
Stanislav Holobrada medaile lékařům a zdravotním sestrám, kteří se významně zasloužili
o rozvoj nemocnice a zdravotnictví na Příbramsku. Mezi oceněnými byla vrchní sestra očního
oddělení Jana Hrabáková, bývalá vrchní sestra
ARO Ludmila Prokopová, primář Petr Ježek
a dále pak lékaři Eugenie Michovská, Milada

Maňhalová, Daniela Pulgertová, Jindřich Kaňa,
Josef Rejlek a Martin Zahradník.
„S úrovní přednášek, dodržením časů vymezených na přednášky, stejně tak i se slavnostní
Kadeřábkovou přednáškou jsem byl maximálně
spokojen. Vysoce zhodnotili úroveň Kadeřábkova
dne všichni přednášející, především paní docentka Drábková, která se přednáškových dnů účastní opakovaně,“ hodnotí úroveň přednášek
organizátor odborné části lékař Martin Polák
z ON Příbram, který očekával na přednáškách
větší účast.
Příští rok se bude konat výroční desátý Kadeřábkův den, které by se měl protáhnout do dvou
dnů. Tematicky se bude věnovat úspěchům, kterých se podařilo dosáhnout během minulých
deseti letech spolu se spolupracujícími pracovišti,
především pak z VFN, NNH, FN Motol, IKEM
a dalšími. Přednášet budou jak lékaři a sestry
ztěchto pracovišť, tak lékaři asestry zpříbramské
nemocnice. „Další ročníky již přenechám někomu
ze svých kolegů a bude na něm, jak tuto tradici
bude dále rozvíjet,“ uvedl Martin Polák.

V příštím roce by také měla vyjít kniha
o významných osobnostech příbramského
zdravotnictví, včetně audio a videonahrávek
se vzpomínkami žijících osobností nebo jejich
potomků. Autorem této publikace je zmíněný
Martin Polák.
S Martin Janota
Oblastní nemocnice Příbram

Kino promítá celé
prázdniny
Příbramské kino promítá celé letní
prázdniny. V srpnu můžete zhlédnout
mnoho zajímavých filmových titulů, jako
například Hotel Artemis, Mission: Impossible – Fallout, Úžasňákovi 2, Teambuilding, Miss Hanoi, Equalizer 2, Ant-Man
a Wasp, Teheránská tabu či Alfa.
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BEZPEČNÁ PŘÍBRAM

K recyklaci zamířilo 65 tun
starých spotřebičů

Motorkáři i policisté na spanilé jízdě
Ve snaze zlepšit vztahy mezi motorkáři, policisty i širokou motoristickou veřejností se letos uskutečnila kampaň vrcholící
v Dlouhé Lhotě. Součástí byla také společná spanilá jízda motocyklistů a policistů.

Snaha obyvatel našeho města recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již
několik let vyplácí. Před prázdninami Příbram obdržela certiﬁkát vypovídající
o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení.
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit,
o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody Příbramští díky recyklaci
vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země.
Víme také, o jaké množství snížili produkci
skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové
společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě
spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané Příbrami v loňském roce vyřadili 64 720,85
kilogramů elektra. Tím, že bylo následně předáno k recyklaci, bylo uspořeno 962,67 MWh
elektřiny, 56 976,02 litrů ropy, 4 137,52 m3
vody a 31,96 tun primárních surovin. Navíc
jsme snížili emise skleníkových plynů
o 195,30 tun oxidu uhličitého ekv., a produkci
nebezpečných odpadů o 859,93 tun.
Zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na

životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu
elektrické energie pro domácnost až na čtyři
roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy
potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska,
jsou to zajímavá čísla. Pozitivní zprávou pro
uživatele počítačů také je, že odevzdání 10
vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie
potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých pěti let.
V současné chvíli mají občané města Příbram k dispozici 20 červených kontejnerů
umístěných u tzv. hnízd na tříděný odpad
a dále elektroodpad můžou odevzdat ve sběrném dvoře v Mlynářské ulici. Každý, kdo má
zájem třídit vysloužilé elektro, si může najít
nejbližší sběrné místo na sberne-dvory.cz
nebo na cervenekontejnery.cz.
Motorkáře čekala přibližně osmdesátikilometrová vyjížďka za doprovodu policie. Cílem byla Dlouhá Lhota.
Foto: Policie ČR

S red
Certifikát environmentálního vyúčtování pro Příbram.
Repro: red

HFAD: 14 koncertů, unikátní
projekty i open-air akce
Jubilejní ročník Hudebního festivalu A. Dvořáka Příbram skončil 7. června velkolepým
koncertem pod širým nebem. Na Svaté Hoře v Příbrami zaznělo Dvořákovo Requiem a letošní ročník se stal minulostí.
Jaký byl letošní ročník? Slavnostní i civilní,
tradiční i nevšední, pro opravdové znalce i pro
širokou veřejnost. Každý z festivalových dní
měl svoji unikátní příchuť a náročná příprava
se přetavila v radost z hudby a setkání se slavnými umělci i novými talenty na hudební
scéně.
„Z velmi pozitivních reakcí návštěvníků soudím, že tento jubilejní ročník splnil – či dokonce
předčil – očekávání,“ řekla Albína Houšková,
ředitelka festivalu. Své poděkování za město
připojil také příbramský místostarosta Václav
Švenda, který vyzdvihl více než půlroční intenzivní úsilí všech zúčastněných: „Akce a skvělé
koncerty i organizace přispěly k tomu, že Příbram
opět vzrostla v očích kulturní veřejnosti.“
V průběhu letošního festivalu se podařilo
představit publiku řadu světově uznávaných
umělců v čele s Gabrielou Beňačkovou, Václavem Hudečkem, Janou Bouškovou, Radkem
Baborákem, dirigentem Ondrejem Lenárdem
a mnoha dalšími protagonisty, díky kterým se
každý z koncertů mohl pyšnit velmi vysokou
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interpretační úrovní. Součástí festivalu byla
i česká premiéra unikátního projektu dirigentů
Debashishe Chaudhuriho (Indie) a Davida
Rutherforda (USA), tzv. Immersive concert.
Padesátý ročník přinesl 14 koncertů, jeden
hudebně dramatický pořad, dvě operní představení pro děti a rozsáhlou doprovodnou akci
s názvem Den s Antonínem Dvořákem, který
zahrnovala 12 dílčích projektů a menších koncertů v mateřských a základních školách a na
mnoha dalších místech v Příbrami. Velkolepé
finále pak proběhlo na Svaté Hoře, kde zaznělo
Dvořákovo Requiem v podání PKF – Prague
philharmonia v čele s dirigentem Debashishem Chaudhurim, sólisty Janou Šrejma Kačírkovou, Ester Pavlů, Josefem Moravcem
a Martinem Gurbalem. Nelehkého sborového
partu se ujaly spojené sbory: Pražský komorní
sbor, Vepřekův smíšený sbor a Ženský komorní sbor Krásky.
„Součástí festivalu byla také výstava
k 50 letům trvání festivalu, kompoziční soutěž
pro skladatele do 40 let, jejímž vítězem se stal

Petr Koronthály se Suitou pro smyčcový orchestr (skladba bude v premiéře uvedena na
51. ročníku) a také výtvarná soutěž pro děti
z 1. stupně ZŠ. V průběhu festivalu se divákům
představilo 350 profesionálních umělců, v rámci Dne s Antonínem Dvořákem se k nim přidalo
ještě přibližně 100 studentů příbramských ZUŠ.
Festival navštívilo více než čtyři tisíce diváků,
což znamená, že se nám podařilo opět přivést
na festival více návštěvníků, než v minulých
letech (oproti roku 2015 se jedná o nárůst přibližně 170 %),“ dodala ředitelka festivalu.
A na co se můžeme těšit v příštím roce? „Jednapadesátý ročník ponese motto Žáci Antonína
Dvořáka, bude tedy primárně zaměřen na tvorbu Mistrových studentů. Jména interpretů spolu
s kompletním programem budou zveřejněna již
tradičně v lednu příštího roku,“ prozradila Albína Houšková. Václav Švenda doplnil, že je přesvědčen, že město bude i nadále podporovat
takto významnou kulturní událost.
S red

Jen za loňský rok zemřelo na českých silnicích
šest desítek motocyklistů. Ředitelství služby
dopravní policie Policejního prezídia ČR ve spolupráci s Asociací center pro zdokonalovací
výcvik řidičů Autoklubu ČR i z toho důvodu přišlo s novou preventivní aktivitou zaměřenou na
bezpečnost řidičů motocyklů. Motorkářskou
sezonu odstartovala v dubnu společná jízda
s následným bezplatným tréninkem na výcvikovém okruhu ve Vysokém Mýtě, následovalo
dalších šest míst v republice. Zakončení této akce
se uskutečnilo v neděli 17. června na Příbramsku, konkrétně na polygonu v Dlouhé Lhotě.
„Cílem projektu je prezentace nových bezpečnostních prvků, zprostředkování praktického
vzdělávání a zdokonalování řidičů motocyklů,
především však jde o snížení následků a počtu

dopravních nehod zaviněných motorkáři
a o osvětu všech účastníků silničního provozu,“
uvedla mluvčí příbramské policie Monika
Schindlová.
Z Mníšku pod Brdy vyjelo 17. června v dopoledních hodinách kolem dvou set předem přihlášených motorkářů v doprovodu dopravních
policistů na motocyklech na spanilou jízdu
dlouhou asi 80 km. Trasa vedla přes Novou Ves
pod Pleší, Nový Knín, Slapskou přehradu, Neveklov, Sedlčany, Cholín a Dobříš. Cílem byl polygon v Dlouhé Lhotě. „Tam mohli přijet další
zájemci na svých strojích, aby si vyzkoušeli jízdu
zručnosti, různé soutěže, natrénovali si bezpečnou jízdu, ochutnali zdarma nealko pivo nebo si
prohlédli a vyzkoušeli krásné motorky,“ řekla
policejní mluvčí.

Během akce policisté upozornili, že při
dopravních nehodách jsou motorkáři více zranitelní než řidiči dvoustopých vozidel. Riziko,
že motorkář nebo jeho spolujezdec bude při
havárii usmrcen či vážně zraněn, je mnohem
vyšší než u osádky automobilu. „Motocyklistu
nechrání žádná karoserie, bezpečností pás, ale
pouze prvky pasivní bezpečnosti, které má na
sobě. Je to speciální a dobře viditelné oblečení,
kvalitní přilba, pevná obuv, rukavice, chrániče
kloubů a páteře či airbagové vesty,“ vysvětlila
Monika Schindlová. Navzdory sebedokonalejší
výbavě by se motorkáři měli vyvarovat riskování a přizpůsobit jízdu počasí, stavu vozovky
a hustotě provozu.
S Stanislav D. Břeň

Více dopravních nehod v červnu
V porovnání s loňským rokem se v červnu na Příbramsku stalo více dopravních nehod. Za první půlrok došlo v regionu k téměř
800 nehodám, které nepřežili tři lidé.
V červnu řešili policisté 148 nehod, což je o 19
více než ve stejném měsíci před rokem. Smrtelné
poranění utrpěl jeden člověk, jedenáct osob těžké zranění (vloni pět) a 34 lidí poranění lehčího
charakteru. Nejčastější příčinou dopravních
nehod byl v červnu nesprávný způsob jízdy
a následně nepřiměřená rychlost, a to v 24 případech. Pět motoristů, kteří způsobili nehodu,
bylo pod vlivem alkoholu. Celkem 27 karambolů
zavinila zvěř, od začátku roku jde o 179 těchto

srážek. Na automobilech vznikla škoda, která
přesáhla osm milionů korun.
Za prvních pololetí letošního roku je evidováno na Územním odboru Příbram celkem 764
dopravních nehod. Od začátku roku zemřeli na
příbramských silnicích tři lidé a dalších 23 osob
skončilo v nemocnici s těžkým zraněním.
S Monika Schindlová
Policie ČR Příbram
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Na začátku bylo logo
Odbor kancelář města je mezi odbory Městského úřadu Příbram nováčkem – vznikl v dubnu 2015. Mezi jeho odpovědnosti patří
komunikace s veřejností, rozvoj cestovního ruchu a propagace města.

Příbram zabodovala
v České ceně za PR
Projekt Poznej Příbram získal pozornost Asociace public relations agentur, která jej
ocenila v kategorii Státní správa, veřejný a neziskový sektor. Zařadil se do společnosti
dalších zajímavých PR aktivit jako například Embéčko paní velvyslankyně.

Staletá tradice a všudypřítomnost heraldického motivu
ve městě ovlivnila podobu loga.

OKM se podílel na přípravě turistických rozcestníků, účastní se veletrhů cestovního ruchu nebo měl na starosti
změnu vizuální identity města.
Foto: Pavlína Svobodová, archiv

Odbor kancelář města vznikl, aby podporoval dobré jméno města Příbram, jehož značka
– s nadsázkou řečeno – funguje již 800 let. Naší
vizí je posilovat image Příbrami jako důvěryhodné instituce, která aktivně komunikuje
s veřejností.

v reklamě stejný význam jako Český lev pro
film. Dalším krokem byl již Kahan. Ten získal
nejen novou grafiku v souladu s novým vizuálním stylem města, formát, ale především
obsah, do kterého jsme přidali například oblíbené články o historii města a křížovku. Kvalita zpracování byla oceněna v celostátní
soutěži o nejlepší obecní a městský zpravodaj,
kterou Kahan v roce 2016 a 2017 vyhrál. Dále
jsme v rámci otevřenosti radnice zavedli nový
informační servis města. Informace jsou
poskytovány sms zprávami v případě mimořádných krizových událostí a týdenními
e-maily s informacemi o dění ve městě. V systému máme aktuálně zaregistrováno přes
2100 e-mailů a téměř 3000 telefonních čísel.
V dnešní době jsou nejvíce využívaným
komunikačním prostředkem města webové
stránky pribram.eu. Návštěvnost stránek se
pohybuje kolem 35 000 unikátních návštěv
měsíčně. I z tohoto důvodu jsme v loňském
roce přistoupili k jejich redesignu, který sladil
web s vizuálním stylem města a zlepšil přehlednost a orientaci uživatelů.
Nově nastupujícím informačním kanálem
se ve veřejné sféře stávají sociální sítě. Profil
města na Facebooku sleduje téměř 5400 lidí.
Počet sledujících každým dnem roste, a to
především díky důvtipné práci tiskové mluvčí
městského úřadu.

KOMUNIKUJÍCÍ MĚSTO
První úkol od vedení radnice byl jasný, ale
nelehký – změnit městský zpravodaj Kahan,
aby se z něj stalo periodikum, které nezůstává
ležet v bedýnce s reklamními letáky. Hned na
počátku bylo potřeba vyřešit dilema, jakou
cestou se dát. Vtisknout Kahanu novou podobu v rámci nejasného grafického stylu města,
nebo začít úplně od nuly koncepcí nového jednotného vizuálního stylu? Zvolena byla druhá
cesta a v červnu 2015 byla vyhlášena veřejná
soutěž na nové logo města, z níž vzešel koncept navržený s respektem vůči historii města
a v nadčasovém designu. Jednotný vizuální
styl vlastně představuje základ pro veškeré
tištěné výstupy úřadu, ale i pro vše, čím se
město navenek prezentuje vizuálně. Příbramské logo bylo dokonce v roce 2016 oceněno
třetím místem v kategorii design v prestižní
soutěži ADC Creative Awards. Tato cena má

Budoucnost propagace patří
digitálním médiím.
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PŘÍBRAM JAKO CÍL TURISTŮ
Druhým pilířem odpovědnosti Odboru kancelář města je rozvoj cestovního ruchu. Hlavním cílem je posílení prezentace Příbrami jako
zajímavé turistické destinace s bohatou kulturní, sportovní a volnočasovou nabídkou.
K tomuto účelu vydáváme propagační mate-

riály, účastníme se veletrhů cestovního ruchu
a úzce spolupracujeme s Informačním centrem MěÚ Příbram a Středočeským krajem.
Vedle prezentace samotného města jsou
z pohledu rozvoje cestovního ruchu důležité
také Brdy. Snažíme se kontinuálně pracovat
na podpoře propagace této chráněné oblasti.
V loňském roce jsme vydali tipy na výlety do
Brd, které návštěvníky dovedou na nejznámější místa. Pro jednodušší orientaci v oblasti
jsme se společností Seznam.cz vyjednali panoramatické snímkování Brd. Před výletem do
Brd se tak můžete podívat on-line, jaký terén
vás při výšlapu čeká. Pro uplynulou běžkařskou sezonu jsme ve spolupráci s Vojenskými
lesy a statky připravili mapu cest, které nebyly
ošetřeny při zimní údržbě.
DOBRÉ JMÉNO MĚSTA
Další důležitou oblastí práce odboru je propagace města. Vnímáme, že budoucnost propagace patří digitálním médiím, a proto jsme
iniciovali vznik značky Poznej Příbram, která
má svůj web a profil na Facebooku a Instagramu a občasnou rubriku v Kahanu. Jejím úkolem je ukázat, že je v Příbrami co objevovat
a poznávat (více na straně 19). Samostatnou
kapitolou jsou akce města. Jsme u propagace
všech městských akcí, jako byly oslavy 800 let
Příbrami, Den sportu, Family Fest, Příbramská
svatohorská šalmaj nebo advent.
Příbram chce být městem, které otevřeně
komunikuje s občany, firmami i návštěvníky.
Pro Odbor kancelář města je toto přání jednoznačné zadání i cíl.
S Zuzana Kučerová
vedoucí Odboru kancelář města

Tvůrci Poznej Příbram chystají každý měsíc originální sérii fotografií, které zachycují místa spjatá s významnými
osobnostmi.
Foto: Poznejpribram.cz

Ve čtvrtek 14. června na slavnostním galavečeru v pražské City Tower udělovala Asociace
public relations agentur (APRA) ceny v prestižní
soutěži Česká cena za PR. Úspěch v kategorii
Státní správa, veřejný a neziskový sektor slavila
také Příbram, a to díky projektu Poznej Příbram.
Odborná porota udělila letos kromě hlavních
cen i tři Zvláštní ocenění. Získal je v kategorii
Společenská odpovědnost a filantropie projekt
„Embéčko paní velvyslankyně“ (Velvyslanectví
Velké Británie a Severního Irska) za taktický
přístup a kreativitu, v kategorii Státní správa,
veřejný a neziskový sektor projekt „Poznej Příbram“ za příkladný přístup k propagaci města
a v kategorii Zábava a sport bylo uděleno
projektu „10 let českého rugby“ za dlouhodobý
přístup ke komunikaci.
„Rozhodli jsme se hrdě přihlásit k historickým
osobnostem a zároveň Příbramanům ukázat, že
mají být na koho pyšní. Zároveň jsme se chtěli
odlišit od komunikace jiných měst a nestavět
obsahovou strategii na atraktivních fotkách
městské architektury a krajiny,“ uvedl Václav
Bešťák, autor projektu.
Příbram na svých sociálních sítích směrem
k turistům dosud nekomunikovala, a pokud,
tak nijak strategicky. To se město rozhodlo změnit. Místo toho, aby vystupovalo jako infocen-

trum městského úřadu, využilo existující web
a začalo od nuly budovat novou značku Poznej
Příbram. V Příbrami se narodila nebo působila
řada zajímavých osobností – na některé se
zapomnělo, některé nemá veřejnost spojené
s Příbramí. Město Příbram se rozhodlo vzbudit
patriotismus ve svých obyvatelích a zvědavost
v turistech a vydalo se po stopách těchto osobností.
„Primárním cílem je vytvářet pozitivní obraz
města a jeho okolí, sekundárním přilákat do Příbrami nové turisty,“ řekla Zuzana Kučerová,
vedoucí Odboru kancelář města.
V rámci projektu Poznej Příbram vzniká každý měsíc série fotografií, které autentickým způsobem zachycují skutečná místa, na nichž tito
lidé žili a tvořili. Snahou je vytvářet komunikaci
města se společenským přesahem. „Těší mě, že
je město Příbram takovým projektům otevřeno
a že se nebojí komunikovat i trochu netradičně,“
dodal na závěr Václav Bešťák.
Českou cenu za Public Relations vyhlašuje
APRA od roku 2006. Profesní soutěž je určená
subjektům, které poskytují služby v oblasti
public relations. Více informací o soutěži na
webu cenapr.cz.
S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Od července se
zjednodušila
výměna řidičáku
Končí vám platnost řidičského
průkazu? V souvislosti s novelizací
zákona o silničním provozu došlo od
1. července 2018 ke změně ve
vydávání řidičských průkazů
a digitálních karet do tachografu.

Pro žadatele je nejdůležitější změnou
fakt, že k žádosti o vydání uvedených
dokladů již není nutné přikládat papírovou fotografii a žádost je možné podat
u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností. Nikoliv tedy nutně tam,
kde má trvalé bydliště. Podá-li však žadatel žádost na jiném úřadu, na stejném úřadu si musí nové doklady i vyzvednout.
Naopak odebírání řidičských průkazů,
jejich omezování, vracení nebo pozastavovaní jejich platnosti budou nadále řešit
úřady místně příslušné trvalému bydlišti
řidičů.
K výrobě dokladu je od začátku července primárně použita fotografie žadatele
pořízená např. při výrobě občanského
průkazu nebo pasu. Pokud taková fotografie v ministerských registrech k dispozici není, nebo pokud se na ní podoba
žadatele zásadně liší od skutečnosti, úředníci pořídí novou fotografii přímo na přepážce. Zároveň pořídí i digitalizovaný
podpis. Papírová fotografie však je stále
nezbytnou součástí žádosti o vydání
mezinárodního řidičského průkazu. Na
nově vydaných řidičských průkazech již
také není uvedeno bydliště, při stěhování
jej tedy není nutno měnit.
S těmito změnami dojde zároveň
i k navýšení správního poplatku za výrobu
řidičského průkazu, a to z 50 na 200 korun, při expresním vydání do pěti pracovních dnů pak z 500 na 700 korun. Je-li
však důvodem výměny řidičského průkazu konec jeho platnosti, výměna ve standardní 20denní lhůtě je zdarma. Ostatní
poplatky zůstávají ve stejné výši, tedy
50 korun za mezinárodní řidičský průkaz
a 700 korun za kartu do tachografu.
Klienti příbramského Dopravního úřadu mohou využít možnost elektronického
objednání a rezervace termínu odbavení
prostřednictvím webu města.
S Jan Novák
Dopravní úřad
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Od minulosti k současnosti:
kulturně historické setkání s Valle di Ledro

Nizozemští studenti si užili návštěvu
Příbrami

V sobotu 9. června ve večerních hodinách se vrátili žáci ZŠ 28. října z týdenního pobytu v severoitalském Valle di Ledro, který se
uskutečnil v rámci projektu Od minulosti k současnosti – kulturně historické setkání s Valle di Ledro, který ﬁnančně podpořilo
město Příbram.

Na příbramské gymnázium zavítala návštěva z partnerského města Hoorn v rámci projektu Copernicus. Přijelo 14 studentů za
doprovodu tří pedagogů a v Příbrami i okolí si užili příjemný šestidenní pobyt.

Oblast Valle di Ledra je historicky spjata s Příbramskem zdoby 1. světové války, kdy byli místní
obyvatelé ve velkém počtu vysídleni právě do příbramského regionu. Tato událost položila základy
koboustrannému přátelství mezi obyvateli těchto
regionů. Žáci se během pobytu zúčastnili několika
naučných exkurzí po blízkém ivzdálenějším okolí
a setkání se zástupci škol i obcí.
Stoleté výročí konce 1. světové války si připomněli návštěvou muzea války a Zvonu míru
v Roveretu, ulitého ze zbraní, které zůstaly na
polích, loukách a v lesích po válce. Prošli starou
cestu Ponale, která jako jediná dlouho spojovala
údolí Lago di Ledro s městem Riva di Garda. Po
této cestě odcházeli obyvatelé z válkou postižených oblastí na vlak do českých zemí. V obci Pré
žáci sledovali práci mistrů kovářů, kde se kovaly
železné cvočky na podrážky bot, vyzkoušeli si
chodit v okovaných botách podobných těm, jaké
nosili naši legionáři v bojích o tuto oblast.
U obce Bezzecca obdivovali bitevní posty
Garibaldiho oddílů a muzeum Garibaldiho.
Nedaleko Lago di Ledro v Molině v muzeu Palafitte se seznámili s historií osídlení oblasti z doby
bronzové. V Pieve di Ledro navštívili starou
lékárnu Foletto i moderní rodinný pivovar,
jehož sládek se učil vařit pivo v Čechách.
Na salaši Malga Giú se potkali s žáky ze školy
v Bezzecce. K dalšímu setkání příbramských
žáků s mladými Italy došlo ve školách v Molině, v Concei, v Pré a v knihovně v Bezzecce.
Žáci si prohlédli výstavu výkresů s tématem
odchodu Italů do Čech, zúčastnili se připraveného programu, hovořili s ředitelem školy,
učiteli i žáky, pochutnali si na pohoštění. Na
oplátku rozdávali dětem i dospělým dárky,
které si pro ně připravili při hodinách výtvarné
výchovy a naučili italské děti české sportovní
i taneční hry. Během pobytu se opakovaně
setkali se současným i minulým starostou Valle di Ledra a jejich rodinami. Na každém kroku
se žáci potkávali s velice přátelským a vlídným
přijetím.
Čas zbyl i na ochutnávání pravé italské pizzy,
zmrzliny i na výlety k jezerům i do přírody.
V oblasti Monte Cadria a Tremalza se žáci pohybovali po horských loukách s neuvěřitelně kvetoucí vzácnou alpskou květenou, orchidejemi,

Nizozemské studenty okouzlila Praha i Karlštejn.
Foto: Monika Oravská

Návštěvníci si prohlédli také Zvon míru v Roveretu, který byl po konci 1. světové války ulitý z nalezených
zbraní.
Foto: Martina Vöröšová

upolíny a liliemi. Poslední den pobytu navštívili
moderní muzeum vědy MUSE v nedalekém
Trentu.
Autobus odjížděl z Itálie nabitý novými
poznatky, zážitky a přátelstvími. Velký dík za
úspěšný pobyt patří italským spoluorganizátorům pobytu, především Luise Boccagni a Giulianu Pellegrini, všem obyvatelům údolí Ledro
za milé přijetí, žákům naší školy, kteří svým
chováním a vystupováním v průběhu celého

pobytu skvěle reprezentovali příbramský region, a samozřejmě městu Příbram za finanční
podporu celého projektu.
S Martina Vöröšová

Příbramské
kulturní léto letos
zavítalo i na Novák
Letos počtvrté se koná Příbramské kulturní léto. Zahajovací koncert se nesl ve
znamení jazzu. Pokračováním bylo folkové odpoledne v neděli 1. července.
Vystoupily kapely ProVokace Folk, Fanda
Tomášek a přátelé a Pavlína Jíšová & Bababand. Dosavadní novinkou letošního ročníku bylo přesunutí folkového programu
na Novák. „Folkový žánr je typicky spjatý
s přírodou a klidnou atmosférou, věřím
proto, že návštěvníci folkového odpoledne
byli s výběrem místa spokojeni,“ uvedl příbramský místostarosta Václav Švenda.
Příbramské kulturní léto pokračuje
29. července dechovkou na náměstí
17. listopadu a rockem 29. srpna na
náměstí T. G. Masaryka. Vstup na všechny
akce je zdarma, informace hledejte také
na fb.com/events/2171597433114336.

Ve dnech 3.–9. června navštívila Gymnázium Příbram v ulici Legionářů skupina
14 nizozemských studentů za doprovodu tří
pedagogů v rámci projektu Copernicus z našeho partnerského města Hoorn. Jednalo se
o šestidenní pobyt nizozemských studentů
v hostitelských rodinách našich žáků, se kterými se seznámili při našem březnovém pobytu v Hoornu.

Díky podpoře města Příbram, Krajského úřadu
Středočeského kraje, rodičů, pedagogů a žáků
naší školy jsme mohli nizozemské studenty
a jejich pedagogy pohostit, ukázat jim výuku
v naší škole a poznat zajímavá místa naší země
a našeho regionu.
Projekt Copernicus probíhal již od prvních
dnů ve znamení srdečné atmosféry, ke které
nemalou měrou přispěla i pondělní návštěva
starosty Jindřicha Vařeky. V odpoledních hodinách zavítal mezi členy projektového týmu a velmi vřele vedl se studenty hodinovou diskuzi
zaměřenou na problematiku života současné
Příbrami, otázky podpory sportu, vzdělávání
a volnočasových aktivit mladých lidí a jeho vizí
budoucnosti města.
Program, který si naše škola pro holandské přátele přichystala, byl velmi pestrý a různorodý.
V rámci poznávání našeho města a regionu jsme
navštívili Svatou Horu, Hornické muzeum, kde
jsme se svezli důlním vláčkem a prošli štolou
z dolu Anna na důl Vojtěch. V Památníku Vojna
jsme zhlédli dokumentární film Rudé peklo
mapující cestu komunistů k moci v poválečném
Československu a polické procesy z padesátých

let. Následně jsme si prohlédli celý areál památníku. Součástí programu bylo i poznávání českých pamětihodností. Snad jako každého cizince
i Nizozemce okouzlila Praha a všichni se shodli
na tom, že nejsou v Praze naposledy. Výlet na
Karlštejn jsme rozšířili opřekrásný výhled na lom
Amerika, jednu z nejkrásnějších přírodních
památek naší země.
Celý týden nám počasí přálo, možná někdy
více, než bychom si přáli. I když slunce pražilo,
zaskákali jsme si na trampolínách a zahráli minigolf vMilíně. Svoje síly jsme změřili při bowlingu,
přičemž technika hodu některých z nás byla předem předurčena k tzv. žlábku.
Týdenní pobyt v České republice přinesl studentům řadu nevšedních zážitků a nových zkušeností, např. teplý tříchodový oběd ve školní
jídelně místo studeného sendviče, kopcovitost
naší krajiny je trochu zaskočila, velmi si užili jízdu
autobusem vyrobeným vroce 1959, který poutal
pozornost všech kolemjdoucích, pochvalovali si
českou pohostinnost a vstřícnost hostitelských
rodin.
S Monika Oravská
Gymnázium Příbram

Významný solitér navazující na tvorbu
starých mistrů
V příbramské Galerii Františka Drtikola můžete zhlédnout výjimečnou expozici výjimečného umělce. Do 12. srpna letošního roku
trvá výstava František Ronovský Dnes.
„Pravda Ronovského obrazů dosahuje k pravdě těch nejlepších fotografů a navazuje na velkou
vizi Felliniho filmů,“ tak charakterizoval obrazy
Františka Ronovského jeho přítel Bohumil Hrabal. „Výjimečný malíř, jehož dílo je v obecném
kontextu ctěné a vážené. Ojedinělá umělecká
osobnost, významný solitér mezinárodního formátu, navazující na tvorbu starých mistrů. Jeho

monumentální obrazy připomínají barokní
nástropní malby…Výsostné malířské podání.
Dimenze tvorby, která přesahuje naše poměry

i náš čas,“ uvádí k dílu Františka Ronovského
historička umění Alena Potůčková.
Retrospektivu malířova díla měli návštěvníci
možnost zhlédnout naposledy v roce 2009 v Jízdárně Pražského hradu. Po mnoha letech vzdává
tomuto umělci hold příbramská Galerie Františka
Drtikola, která představuje výběr z tvorby od
60. let 20. století do malířovy smrti roku 2006.
František Ronovský (1929–2006) studoval
na přelomu 40. a 50. let na pražské AVU. Do
výtvarného života vstoupil na konci 50. let,
kdy se české umění vracelo k odkazu modernismu. Výtvarný zájem Ronovského se zpočátku soustředil k figuře a jejím vztahům
v obrazové kompozici. V 70. letech se inspiroval tvorbou umělců rané renesance, tvořil rozměrné obrazy představující monumentální
podobenství života.
Výstava potrvá do 12. srpna 2018, otevřena
je denně kromě pondělí.
S red
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Obdivuhodné recitační výkony
v Památníku Karla Čapka

Další dvě základní školy znají jména
nových ředitelů

V Památníku Karla Čapka se každoročně scházejí děti z Příbramska, aby změřily své síly v recitaci básní a získaly titul nejlepšího
recitátora okresu. Ani letošní rok nebyl výjimkou.

Příbramští radní jmenovali dva nové ředitele základních škol. Na jménech se rada města shodla jednomyslně – všech šest
přítomných radních respektovalo doporučení odborné výběrové komise.

V pondělí 11. června se v Památníku Karla
Čapka odehrálo finálové kolo recitační soutěže
pro první stupeň základních škol okresu Příbram. Ve finálovém kole se utkávají ti nejlepší
z nejlepších, ti, kteří vyhráli školní kolo. Do poroty usedl herec a režisér Ondřej Kepka, novou
tváří byla Mária Olšanská a třetí členkou se stala
Hana Svojitková. Porota hodnotila hlasový
výkon, téma a náročnost básně, ale také jazykový projev a další znaky typické pro recitaci
básní. Porota letos neměla lehký úkol, výkony
byly velmi dobré a vyrovnané. Soutěže se
zúčastnilo 27 dětí z 10 škol z Příbrami a okolí.
Soutěžilo se ve třech kategoriích. V první kategorii (1. a 2. třída) zvítězil Ludvík Honzálek, na
druhém místě se umístila Aneta Fouknerová
a třetí místo obsadil Tobiáš Krampl. Ve druhé
kategorii (3. a 4. třída) zvítězila Jitka Kořínková,
na druhém místě se umístila Lea Funfálková
a třetí místo vybojovala Lucie Fenyková. Ve třetí
kategorii (5. třída) zvítězila Adéla Chroumalová,
na druhém místě se umístil Pavel Sobotka a na
třetím místě Rozálie Jesenská. Soutěž už tradičně podpořilo Knihkupectví a nakladatelství Pistorius & Olšanská a obec Stará Huť.

Recitační soutěže se účastnilo 27 dětí z deseti škol z Příbrami a okolí.

Foto: Památník Karla Čapka

Odměnou a motivací jsou
vědomosti i certifikát
V sobotu 2. června 2018 se na ZŠ Školní 75 konaly druhým rokem Cambridge dětské
jazykové zkoušky z angličtiny / Young Learners. Letošní školní rok proběhl pod
záštitou Akcent International House Prague.

Pilná příprava se zúročila.

Foto: ZŠ Školní

Za letošní školní rok se do našich kurzů
přihlásilo přes 70 žáků, a to ve třech různých
úrovních. Z toho se na vybrané jazykové mezinárodní zkoušky Cambridge English přihlásilo
celkem 47 žáků. Sedm žáků na první základní
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úroveň Starters, 28 žáků na druhou úroveň
Movers a 12 žáků na úroveň KET, což je zkouška
na základní úrovni pokročilosti (A2) podle
Evropského referenčního rámce a je uznávaná
i v zahraničí. Děti se pod vedením svých učitelů
připravovaly pilně po celý školní rok tak, aby
mohly své znalosti zúročit v rámci vybrané jazykové zkoušky. Odměnou a motivací jim jsou
především vědomosti samotné a těm, co skládaly vybranou zkoušku, bude i certifikát o absolvování. Věříme, že naši žáci budou i nadále
s chutí a rádi ve studiu anglického jazyka pokračovat, a to nejenom ve škole v lavicích, ale
i v rámci bezprostřední komunikace třeba
během letních prázdnin a dovolených.
S Jana Žáková, Petr Noha
ZŠ Školní

S Tereza Todorová
Památník Karla Čapka

Žáci měřili
hustotu silničního
provozu
V úterý 19. června se žáci ZŠ Březové
Hory navštěvující ekologická praktika
zúčastnili průzkumu hustoty silničního
provozu na Březových Horách. Letošní
průzkum byl již patnáctý v řadě. Akce
začínala v šest hodin ráno a končila v šest
hodin odpoledne.
Účastníci se střídali ve dvouhodinových
intervalech na křižovatce ulice Rožmitálská a náměstí J. A. Alise. „Počítali jsme
osobní a nákladní automobily, autobusy,
motorky i cyklisty. Množství dopravních
prostředků nás překvapilo a už se těšíme
na stejnou akci příští rok,“ uvedli žáci ekologických praktik 8. a 9. ročníku. Za dvanáct hodin byl naměřen průjezd téměř
9000 osobních aut, nákladních bylo přes
1100. Autobusů projela stovka a cyklistů
přes třicet.
S sdb

Mnoho školáků půjde po prázdninách do školy, kterou povede nový ředitel.

Od školního roku 2018/2019 budou mít
některé příbramské základní školy nové ředitele. Již před několika týdny město jmenovalo
nové ředitele pro ZŠ Školní (Klára Karlíková)
a ZŠ Březové Hory (Josef Strejc). ZŠ Jiráskovy
sady bude řídit Petr Šlemenda, ZŠ pod Svatou
Horou opět povede Roman Behún. Ředitelé by
se měli ujmout svých funkcí k 1. srpnu 2018.
Pro ZŠ 28. října ředitel zatím nebyl vybrán.
„Jsem přesvědčen, že další ředitelé, které jsme
na radě vybrali, zajistí dlouhodobý rozvoj škol,
v nichž působí. Jde o zkušené pedagogy, kteří

Foto: archiv

navíc již prokázali manažerské schopnosti,“
uvedl příbramský místostarosta Václav Švenda.
Roman Behún v minulých letech vedl ZŠ pod
Svatou Horou, Petr Šlemenda působil jako
zástupce ředitele školy.
Nového ředitele ZŠ 28. října na svém zasedání
rada města nejmenovala. „V tomto případě se
z důvodu záruky dlouhodobé perspektivy rozvoje
školy rada jednomyslně shodla na tom, že vyhlásí
konkurzní řízení znovu,“ komentoval Václav
Švenda výsledek jednání rady města. Řízením
této školy je do doby jmenování svého nástupce

pověřen současný ředitel Jaroslav Kopecký. Do
konkurzu na nového ředitele se uchazeči
mohou hlásit do 31. srpna letošního roku.
Město Příbram letos vypsalo konkurzní řízení
na místa ředitelů základních škol, kterým
v letošním roce končí jejich šestileté funkční
období. „Školy mají zásadní vliv na výchovu
a přípravu dětí pro jejich budoucí život. Musí je
proto vést lidé, kteří dokážou instituce rozvíjet,
motivovat učitele i žáky a komunikovat s rodičovskou veřejností,“ vysvětlil Václav Švenda.
Ředitelé mateřských škol, základních uměleckých škol a školních jídelen pokračují bez nutnosti absolvovat výběrová řízení.
Města a obce jako zřizovatelé mohou na základě školského zákona vyhlásit konkurz na místa
ředitelů v případě, že končí jejich funkční období. Jestliže tak neučiní, ředitelé nadále pokračují
po dobu dalších šesti let. V průběhu funkčního
období jednají ředitelé samostatně a zřizovatelé
je mohou odvolat jen při závažném porušení
povinností definovaných ve školském zákoně.
Konkurz, jehož komise je sedmičlenná, se řídí
vyhláškou Ministerstva školství ČR a má své specifické podmínky. Členy komise jsou kromě
dvou zástupců zřizovatele (města Příbram) také
zástupce Krajského úřadu Středočeského kraje
a České školní inspekce. V komisi zasedá i odborník na oblast státní správy, organizace a řízení
(zpravidla ředitelé škol z jiných obcí), a dále
zástupci pedagogů školy a školské rady. „Z hlediska zajištění maximální objektivity a transparentnosti jsme do všech konkurzních komisí za
zřizovatele nominovali i reprezentanty opozice
z příbramského zastupitelstva, kteří mají zkušenosti z oblasti školství,“ doplnil Václav Švenda.
S Stanislav D. Břeň

Nově bude zabezpečena škola
v Jiráskových sadech
Město Příbram se v posledních dvou letech intenzivně věnuje zabezpečování mateřských a základních škol proti neoprávněnému
vstupu cizích osob. O letošních prázdninách se pozornost zaměřila na Základní školu Jiráskovy sady.
Žáky Základní školy Jiráskovy sady čeká po
prázdninách velká změna, a to nejen v podobě
nového ředitele (podrobnosti v jiném článku
tohoto vydání). Dočkají se také zavedení elektronického přístupového systému na základě
čipů.
Nový systém elektronické evidence příchodů a odchodů žáků a jejich případného monitoringu zákonnými zástupci bude propojen

s programem Bakalář, který umožňuje online
evidenci dat žáků včetně třídní knihy. Systém
je zároveň kompatibilní s obědovým systémem školní jídelny.
Zavedení nového režimu si vyžádalo i úpravu a elektronické uzamčení hlavního vchodu
do školy. Tyto změny v oblasti zabezpečení
školy budou spolufinancovány z rozpočtu prevence kriminality. Jedná se o třetí příbram-

skou školu, která zavedla elektronickou evidenci příchodů a odchodů na základě čipů. Už
v minulosti byly zabezpečeny mateřské školy,
kam je možný přístup jen díky čipu nebo otisku prstu.
S Lucie Máchová
manažerka prevence kriminality
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Kulturní léto s rostoucí návštěvností

Vítání slunovratu ve znamení tvrdé muziky

V tomto roce se Příbramské kulturní léto koná již počtvrté. Za tu dobu si získalo stovky fanoušků. Je vždy tematicky rozděleno tak,
aby si na své prišli příznivci všech žánrů. Proto se i letos začínalo jazzem, pokračovalo folkem, následně přišla na řadu dechovka
a v závěru prázdnin hudební seriál přitvrdí rocková hudba.

Vítání slunovratu v podání našich předků bývalo poněkud divočejší záležitostí. Při tomto vědomí se pořadatelé letošního prvního
ročníku Vítání slunovratu na Nováku uchýlili k tvrdšímu programu. Novák nejdříve rozehřál revival AC/DC, skupina Špejbl´s
Helprs, a potom řádně přitopila kapela RCZ, která čerpá z repertoáru skupiny Rammstein.

Druhý koncert Příbramského kulturního léta se uskutečnil premiérově na Nováku. Na programu byl folk.

Kapela RCZ se svou Rammstein Tribute Show se neobejde bez ohně...

Náměstí T. G. Masaryka zaplnily stovky posluchačů.
...bez hodně ohně.
Příbramské kulturní léto zahájil Příbramský Big Band.

S Foto: Dagmar Bětíková, Zdeněk Havrančík
Text: Stanislav D. Břeň
Fanoušci tentokrát obléhali nejen samotné pódium, ale také speciální molo.

Prokopská pouť: tradice pokračuje
Prokopská pouť patří k tradičním událostem začátku letních prázdnin v Příbrami. A letos tomu nebylo jinak. Po hornické parádě
a průvodu městem následoval bohatý program na Březových Horách. Vstup do expozic Hornického muzea Příbram činil v neděli
8. července pouze symbolickou korunu.

S Foto: Václav Šimonovský
Text: Stanislav D. Břeň

Příbramský půlmaraton s ohromujícím
počtem štafet
Běh je skvělou příležitostí zapojit všechny svaly těla, pročistit mysl a „našlápnout“ se dávkou endorﬁnů. Pokud zároveň
vyběhnete ulicemi svého města s dalšími stovkami sousedů, kamarádů a spoluobčanů, pak je zážitek dokonalý.

Část programu Prokopské pouti se odehrává také u kostela sv. Prokopa, který je patronem horníků.
Zejména hojná účast štafet ukázala, že běh a týmová
pospolitost příbramským běžcům jednoznačně sedí.

Prokopská pouť začala tradičně hornickou parádou
na náměstí T. G. Masaryka, odkud se vydal průvod
celým městem.

Průvod krojovaných horníků tradičně končí v „příbramské hornické Mekce“, tedy na Březových Horách.
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S Foto: Karel Plaček
Text: Stanislav D. Břeň

Příbramský půlmaraton má ambici přivést k běhu
i děti.

Na trať se letos vydalo 200 individuálních běžců a 80 štafet.

S Foto: František Gahler
Text: Stanislav D. Břeň
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Family Fest pro celou rodinu

Devět tipů na prázdninové výlety do Brd

Po předchozích úspěšných letních akcích na Nováku se letos pozornost organizátorů upřela na „celé domácnosti“. Family Fest
přitáhl tisíce příslušníků rodin, kdy si každý mohl najít to své. Přehlídka pivovarů, přehlídka modelek, přehlídka současné
populární hudby a mnoho a mnoho dalšího.

Letní prázdniny jsou ve své polovině a řadu výprav máte jistě za sebou. Pokud si chcete vyšlápnout do okolí, přinášíme vám
několik tipů na pěkný výlet, při kterých poznáte nejatraktivnější místa v Brdech.

Ti, co netopí dřevem, si nedokážou představit, jak velkou zábavou může být jeho porcování.
Michal Nesvadba byl jednou z význačných osobností
Family Festu.

Nechyběly atrakce, které přivedly návštěvníky k pohybu do všech světových stran.

Ohňostroj na hrázi tvoří už neodmyslitelný závěr letní
akce na Nováku.

Slza a srdce. Kapela a její fanoušci.

Program, který uchvátil...

S Foto: Petr Černohorský
Text: Stanislav D. Břeň

Den bezpečné Příbrami přilákal malé
i dospělé
Vojáci, záchranáři, policisté, kynologové, celníci, hasiči... Ti všichni, a nejen oni, na jednom místě. S technikou, zajímavými
ukázkami své práce a bohatým doprovodným programem. To je Den bezpečné Příbrami, který se letos na Novém rybníku konal
už potřetí. Rok od roku přitahuje větší pozornost dětských i dospělých návštěvníků.

K vidění byl unikátní rentgen celníků.
Vojenská technika nechá chladným málokteré dítě.

Nechyběly oblíbené projížďky na člunu.

Kolem houfnice byl vždy velký houf malých i velkých.

Návštěvníci si mohli „prošmejdit“ i veškerou techniku.
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Zakousnout se a nepustit. Demonstrace kynologů.

S Foto: Roman Prokůpek
Text: Stanislav D. Břeň

Tok (865 m)
GPS: 49.7043319N, 13.8765422E
Nejvyšší vrchol Brd, Středočeského kraje i českého vnitrozemí. V oblasti vrcholu se nachází
krajina charakterem a přírodními podmínkami
připomínající severskou tundru. Z řady míst na
cestě daleké rozhledy. Zajímavá a cenná společenstva flóry afauny, obsahující chráněné apozoruhodné druhy (např. rosnatka, suchopýr, všivec,
lelek lesní, zmije obecná, majka). Unikátní periglaciální geomorfologické jevy, anemo-orografický systém.
Východiska: Z Příbrami – Orlova (MHD, parkoviště, stravování-občerstvení, ubytování) po zelené značce 7,6 km. Středně náročná cesta;
Z Obecnice (bus, parkoviště, stravování – občerstvení, ubytování, koupaliště) po červené značce
6,8 km. Krásná, ale náročnější cesta.
Praha (863 m)
GPS: 49.6593392N, 13.8189972E
Druhý nejvyšší vrchol Brd s 60metrovou věží
srážkového meteoradaru (nepřístupný objekt).
Z okrajů vrcholové plošiny celá řada pěkných
rozhledových míst (vč. tzv. Čákovy vyhlídky),
za ideálních podmínek s výhledem až na Alpy.
Půvabné horské lesy. V okolí vrcholu pozůstatky
radarové stanice ze druhé světové války.
Východisko: Z Nepomuku (parkoviště, stravování – občerstvení) po modré a žluté značce 3 km.
Krátká, ale náročnější cesta.
Houpák (794 m) a cílová plocha Jordán
GPS: 49.7253425N, 13.8679236E
Patrně nejlepší přirozený rozhledový bod
v Brdech ze střechy vojenské pozorovatelny na
holém vrcholu kopce Houpák. Na cílové ploše
krajina charakterem a přírodními podmínkami
připomíná severskou tundru. Zajímavé a cenné
ekosystémy – I. a II. zóna CHKO; unikátní periglaciální geomorfologické jevy.
Východisko: Z Obecnice (bus, parkoviště, stravování–občerstvení, ubytování, koupaliště) po
červené a modré značce 9,2 km. Náročnější cesta
se značným převýšením.
Třemšín (827 m)
GPS: 49.5670708N, 13.7772589E
Nejvyšší hora jižní části Brd. Stávalo zde hradiště a později hrad. Poslední rozhledna podlehla
v r. 2015 požáru, uvažuje se o výstavbě nové.
Nedaleko vrcholu kaplička z r. 1771, na rozcestí
červené, modré a zelené značky Třemšínská bouda (turistická útulna) a Gangloffův kříž. V blízkosti také Třemšínská studna a renovovaný
partyzánský úkryt. Pěkné výhledy mezi porostem, v severních svazích velké kamenné moře.
Velmi romantické místo. Dominanta Rožmitálska, Spálenopoříčska a Novomitrovicka.
Východiska: Z Rožmitálu (vlak, bus, parkoviště, stravování, občerstvení, ubytování, tři muzea,
nepřístupný zámek, koupaliště) po červené
značce (z náměstí) 8,8 km. Pohodlná cesta;
Z Hutí pod Třemš. (parkoviště, občerstvení) po

Mraveniště s výhledem na Dolejší padrťský rybník.

červené značce 4 km po středně náročné cestě;
Z Voltuše (bus, parkoviště, občerstvení) po žluté
a modré značce 7,5 km. Pohodlná cesta (kolem
mohyly J. J. Ryby).
Bor (750 m)
GPS: 49.6884119N, 13.8528839E
Krásná luční enkláva pod stejnojmenným
sedlem (také sedlo „U jeřábku“) a dvouvrcholovou Korunou (837 m) na cestě od Pilské nádrže
na Tři Trubky a do Strašic. Stávala zde hájovna
a později reprezentativní arcibiskupská myslivna, zbouraná v r. 1959. V dolní části luk půvabná
vodní nádržka. Východisko na Korunu a do Třítrubeckého údolí. Pěkné výhledy.
Východisko: Z Bohutína (bus, parkoviště, stravování – občerstvení, ubytování, muzeum Bohutínska – Řimbaba) po zelené značce 8,4 km (od
zast. busu), 7,2 km od parkoviště. Středně náročná cesta vede také kolem Pilské nádrže.
Jahodová hora (726 m)
GPS: 49.6283914N, 13.7976411E
Vrch v hlavním hřebeni nad Věšínem a Bukovou. Z vrcholu dnes bez výhledu, ale tur. značka
(zelená) nás dovede i ke skalám s pěknými rozhledy a mohutnou hlubokou průrvou. Nedaleko
vrcholu zbytky visutého kamenného chodníku
a níže pěkná studánka Nad Vartou.
Východiska: Z Věšína (bus, parkoviště, stravování, ubytování) po cyklotrase č. 2274 a po
zelené značce pohodlnou cestou 4.1 km; Z Bukové u Rožmitálu (bus, parkoviště, občerstvení)
po zelené značce pohodlně 2,5 km.
Padrťské rybníky (618–672 m)
V rozsáhlé kotlině horní části údolí Padrťského
potoka leží celkem 10 vodních nádrží, ale jen
šest má své jméno – největší (115 ha) Hořejší
a o něco menší (65 ha) Dolejší padrťský rybník
a čtyři menší rybníčky – Výtažník, Šindelka, Gričák a Ledvinka. Pod hrází Dolejšího rybníka stávala až do r. 1953 ves Padrť. Ta byla nuceně
vystěhována (obdobně jako blízká Záběhlá a Kolvín) a kotlina byla přeměněna na vojenské cvi-

Foto: Stanislav D. Břeň

čiště. Najdeme tu řadu chráněných druhů rostlin
i živočichů (vstavače, upolín, kosatec sibiřský,
rak kamenáč, vydra, orel mořský atd.). Krajina
zde připomíná oblast šumavských plání, je velmi
půvabná, a i díky dostupnosti je také nejnavštěvovanější lokalitou v CHKO Brdy.
Východiska: Z Teslín (bus, parkování, občerstvení) pohodlně po červené a zelené značce
5,6 km k hrázi Dolejšího rybníka (Padrť); Ze Skořice, Kolvín – Kreslovny (záchytné parkoviště)
po modré, žluté a červené značce, pohodlně
5,5 km k chatě u hráze Hořejšího rybníka; Z Míšova (bus, parkoviště, občerstvení) po červené
pohodlně 6,5 km k hrázi Dolejšího rybníka.
Koruna (837 a 832 m)
GPS: 49.6956925N, 13.8376322E
Dvouvrcholová hora tvoří dominantu nádherného Třítrubeckého údolí. Do nedávna stávala
na nižším (832 m) z vrcholů zeměměřičská věž,
musela být však z bezpečnostních důvodů
odstraněna. Ze svahů mohutné hory se otevírá
řada pěkných, ale omezených výhledů. Nedaleko
se pak nachází velmi půvabná luční enkláva Bor
s vodní nádržkou, kde do r. 1959 stávala pěkná
myslivna.
Východisko: Z Bohutína (bus, stravování –
občerstvení, ubytování, koupaliště, muzeum
Bohutínska – Řimbaba) po zelené značce 9,2 km
(od koupaliště a hřiště u lesa).
Třemošná (779 m)
GPS: 49.6918956N, 13.9398669E
Jedna z dominant Příbrami. Mohutný skalnatý
hřeben západně od města, s výtečnou vyhlídkou
ze skály (mrazového srubu) Kazatelna. Přirozené
rekreační zázemí Příbrami, snadno dostupné
z městské části Orlov.
Východisko: Z Orlova (MHD, parkoviště, stravování, ubytování) po modrém okruhu přes
Kazatelnu 2,1 km středně náročnou cestou.
S Pavel Čámský
Městský úřad Příbram
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O březohorském proutníku
Muž, který si dlouhou řadou svých milostných dobrodružství vyslouží označení proutník, není zrovna životní výhrou. Tou ale nebyl
pro Březové Hory ani ten jejich, i když se v tomto případě jednalo o skutečný proutník, nikoliv o proutníka.

Svatohorská mecenáška,
o které toho příliš nevíme
I v tomto díle budeme pokračovat ve vyprávění příběhů o životech mecenášů
nejvýznamnější příbramské stavby svatohorského areálu. Tentokrát se zaměříme na
ženu, a to na hraběnku Ludmilu Kateřinu Benignu ze Šternberka, rozenou Kavkovou
z Říčan (* ?? – + 1672). Je zajímavé, že o mnoha významných osobnostech toho stále
víme velmi málo, a Ludmila Benigna je právě takovým případem. Z informací, které
o ní víme, je patrné, že se jednalo o energickou ženu, která byla schopná řídit svůj
osud a v případě potřeby i osud jiných, zejména svých příbuzných.

Důl Marie zrekonstruovaný po katastrofě.

Mapa Březových Hor s vyznačením proutníku na pozemku horního závodu.

Po důlní katastrofě v květnu 1892 příbramské
stříbrorudné hornictví dál upadalo, a tak nezaměstnanost dělnického obyvatelstva neustále
rostla. Březohorská městská rada vyslala delegaci
do Vídně, aby tam prosila o zavedení nějakého
náhradního průmyslu, například tabákové továrny nebo železničních dílen. Rakouská vláda její
opakované žádosti nevyslyšela a místo toho
povolila na Březových Horách zřídit v roce 1907
krajkářský kurz pro dívky a košíkářskou školu,
ve které se měly košíkářskému řemeslu vyučit
desítky převážně mladých lidí. Ministerští vídeňští úředníci tvrdili, že odbyt košíkářských výrobků bude zajištěn a že tento obor, kterým se ve
skutečnosti tehdy sotva uživili košíkáři na Mělnicku, kde už měla výroba proutěného zboží
dlouhou tradici, postupně odstraní nezaměstnanost na Březových Horách.
MÁLO VRB
Největším problémem nové školy byla kromě
malého zájmu mládeže onelukrativní zaměstnání
skutečnost, že zde nerostl dostatečný počet vrb,
a tak se potřebné proutí muselo dovážet zdaleka.
Tím se výroba košíkářského zboží prodražovala.
Nedostatek hlavní košíkářské suroviny musely
řešit městská rada a zastupitelstvo Březových
Hor. V zápisech z jejich schůzí z roku 1909 se
uvádí, že zde vlastní proutník velmi chybí. Proto
bylo rozhodnuto jako při většině jiných problémů
požádat c. k. horní řiditelství v Příbrami o pronájem závodních pozemků u Vokačovského rybníka (Drozďáku), na kterých by se mohlo proutí
prozatím na zkoušku pěstovat, což se také stalo.
Když v roce 1912 městské zastupitelstvo znovu požádalo c. k. horní řiditelství o pronájem
dostatečné výměry závodních pozemků na dobu
osm let, a to u dolu Marie, uvedlo jako účel pro-
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nájmu zřízení výdělečného proutníku. Pak ovšem
zřejmě někdo ctihodné zastupitele upozornil, že
používat sice jazykově správný, ale dvojsmyslný
výraz proutník pro tak seriózní záležitost není
nejlepší nápad. Proto si napříště představitelé
obce místo proutníku oblíbili výraz vrbovna.
C. k. horní řiditelství pronajalo březohorské
obci od 1. října 1912 část svého pozemku
č. k. 575, na který bylo vysazeno 1000 sazenic
vrby. Proutí nepotřebuje pro dobrý a rychlý růst
mokřinu, ve které spíš zahnívá, ale vydatnou
a pravidelnou zálivku. Kde se tedy na úbočí skalnatého kopce vzala potřebná voda k zalévání vrb,
když obyvatelstvo Březových Hor v těch letech
trpělo trvalým nedostatkem vody?
VODA TU NĚKDY BYLA
Důl Marie byl hlouben od roku 1822, avšak důlní
činnost v této lokalitě začala už o několik století
dříve. Na dochovaných starých důlních mapách
je vidět, že kolem šachty vedlo několik štol
v různých hloubkách. Dlouholetý hlavní měřič
někdejších Rudných dolů, jejichž těžební činnost
skončila rokem 1978, vodpovědi na dotaz týkající
se případného zavlažování zdejší vrbovny prohlásil, že tam z nějakého starého důlního díla skutečně
voda mohla vyvěrat a že by odtud voda ze stařin
nejpravděpodobněji odtékala dolů k Dědičné štole,
ale že je to v současnosti prakticky neprokazatelné.
Nicméně se podařilo zjistit, že v roce 1989 byl
na sídlišti pod Březovými Horami budován kolektor CZT (centrálního zdroje tepla). Přestože
hydrogeologický průzkum nepředpokládal
výskyt podzemních vod, při ražbě kolektoru se
narazilo na přítoky vod 8 l za sekundu, t. j.
28 800 l za hodinu. K odvedení těchto vod směrem k šachtě Marii byla ražena chodba o profilu
6 m2 s TH výztuží. Ve vzdálenosti 6 m od jámy

Marie byla ražba zastavena, byl ponechán celík,
který byl provrtán vrtem oprůměru 20cm. Voda,
která má charakter pitné vody, je dosud čerpána
tímto vrtem do jámy Marie adál je skutečně odváděna Dědičnou štolou. Vrbovna udolu Marie tedy
nebyla založena bez rozmyslu.
Na kopci u mariánského dolu se proutí pěstovalo i po vypuknutí první světové války, a to také
na dalším dílu pronajatého pozemku. Když
navzdory původním předpokladům válka pokračovala, bylo 15. února 1915 vydáno ministerské
nařízení, aby byly veškeré polní pozemky nadcházejícího jara osety neb osázeny plodinami
sloužícími jako potrava. Se svolením horního
ředitelství byly tedy na závodním pozemku
č. k. 575/1 místo vrboví vysázeny brambory.
Zatímco výtěžek z vrbovny činil za rok 1915
34 K 80 h, z obecního brambořiště na dalším díle
vrbovny dosáhl 131 K 54 h.
PODPORA NUTNÁ
V říjnu 1916 se městská rada i zastupitelstvo
usnesly i toto brambořiště osázet opět vrbovím.
Vrbovna zde zůstala až do roku 1918. Poslední
nalezená zpráva o košíkářské škole pochází
zbřezna tohoto roku, kdy okresní výbor aMěstská
spořitelna v Příbrami udělily košíkářské škole na
provoz každoroční subvenci 340 K, protože košíkářská škola ani vrbovna si na sebe nevydělaly
(kilogram proutí nastojato stál 8 h a kilogram
proutí s pořezáním a odvezením 10 h).
Březohorská košíkářská škola i s vrbovnou
zanikla v dobách po vyhlášení Československé
republiky, neboť tu o ně vlastně nikdo nestál.
Alespoň si však díky březohorskému zastupitelstvu můžeme objasnit to, co nevysvětluje internetový vyhledávač ani žádný z dostupných
slovníků českého jazyka – odkud se vzalo slovo
proutník jako označení pro muže, který nenechá
na pokoji žádnou sukni. Ve vrbovně čili proutníku, prutníku, ale někdy i proutnici, se pěkně do
řady za sebou nasázejí vrbové sazenice, kterým
se říká hlavy čili babky. Pruty, které na babkách
vyrostou a které nesežere brouk proutník patřící
do čeledi kůrovců, se pak sklízejí jako jednoleté
nebo dvouleté. Šikovný vrbař zručně ořízne jednu
babku za druhou, dokud nesklidí celou vrbovnu.
S Věra Smolová
SOkA Příbram

Ludmila Kateřina Benigna ze Šternberka.
Repro: SOA v Praze

O mládí Ludmily Benigny nevíme skoro nic.
Pocházela ze starobylého rodu české šlechty pánů
z Říčan. Jeden z představitelů tohoto rodu a Ludmilin současník patřil během stavovského
povstání k zemským direktorům a jako jediný
z těch, kteří byli po bělohorské bitvě souzeni, unikl smrti a dostal milost. Ludmila však patřila ke
straně vítězů, neboť její otec Jan starší Kavka
z Říčan stál na katolické straně a následně využil
příležitost k výhodné koupi konfiskátů. I proto
se mohla Ludmila vdát za Františka Karla Matyáše
ze Šternberka, dvorního maršálka a nejvyššího
zemského sudí Království českého. S ním měla
šest dětí, z nichž některé dosáhly vynikající karié-

Do příbramských dějin se
Ludmila Benigna zapsala jako
mecenáška kaple
Narození P. Marie.

ry. František však relativně v mladém věku zahynul při obléhání Prahy Švédy v roce 1648, a to
poměrně kuriózním způsobem, kdy jej v okně
jeho domu trefila náhodně vystřelená kulka, atak
po zbytek života se Ludmila Benigna musela starat o svůj osud i osud svých dětí sama.
Je o ní známo, že udržovala přátelské vztahy
s významnými jezuity (např. s Janem Tannerem),
ale i předními umělci své doby. Zároveň se dokázala pohybovat v nejvyšších kruzích a získat zde
dobré kontakty a vlivné přímluvce, díky čemuž
mohla rozmnožovat svůj majetek i rodovou prestiž. Např. je známo, že se jí v roce 1661 podařilo
získat pro své syny dědičný hraběcí titul. Majetek,
který Ludmila spravovala, byl v jeden čas impozantní. Zahrnoval mj. panství Staré Sedliště,
Bechyně, Zalužany, Horažďovice a Troju u Prahy
a několik nemovitostí (paláců) přímo v Praze.
V roce 1665 její synové dospěli, rozdělili si rodový
majetek mezi sebou a Ludmila Benigna se mohla
nadále věnovat jen svým zálibám.
Jednalo se o zbožnou a zároveň velmi kultivovanou osobu. Již jen rozsah jejích donací je úctyhodný. Byla např. zakladatelkou horažďovické
Lorety, kostela Marie Einsiedelnské na Hradčanech či kaple sv. Františka Xaverského v novoměstské jezuitské koleji. Zdá se, že se zhlédla ve
své tchyni Marii Maxmilianě ze Šternberka, která
mj. celou novoměstskou kolej z velké části financovala. Zároveň inspirovala i své děti, které rovněž významně podporovaly různé církevní
stavby. Pro její dobrý vkus svědčí mj. i to, že svou
dceru Marii Maxmilianu nechala portrétovat Karlem Škrétou jako pastýřku kráčející krajinou. Jedná se o jeden z nejznámějších českých barokních
obrazů unikátní jak provedením, tak neobvyklým
pojetím portrétované osoby.
Do příbramských dějin se Ludmila Benigna
zapsala jako mecenáška kaple Narození P. Marie,
návštěvník na ni narazí v ambitech, aje to ta první
vpravo od hlavního vchodu. Původně ji financovala její švagrová Marie Eva ze Šternberka, nicméně hlavní zásluhy o tuto stavbu patří až naší
Ludmile. Výzdoba kaple byla realizována v letech
1670–71. Kaple je poměrně dobře dochovaná
v původní podobě, nalezneme zde tedy raně
barokní štuky, erby Šternberků a pánů z Říčan
ioltářní obraz od Karla Daniela Komínka. Bohužel
se i zde projevily některé úpravy z konce 19. století, které původní ráz kaple pozměnily. A tak
ačkoliv o životě Ludmily Benigny zatím známe
opravdu jen několik základních údajů, její dílo
zdobí naše město dodnes.

SRPEN
1. srpna 1958
V Příbrami proběhla slavnostní premiéra
filmu Zde jsou lvi s Karlem Högerem
a Danou Medřickou v hlavních rolích.
Film se natáčel v Příbrami.

6. srpna 1568
Císař Maxmilián zakázal pobyt Židům ve
všech horních městech včetně Příbramě.
Zdejší Židé našli útočiště v Trhových Dušníkách, kde od té doby žila silná židovská
komunita.

14. srpna 1908
Na základě kartelové dohody několika pivovarů (včetně příbramského a dušnického)
bylo v celém Českém království zdraženo
pivo, v důsledku čehož bylo v příbramských
hostincích spatřeno mnoho štamgastů,
smutnících nad sodovkou.

19. srpna 1928
Ve Zdaboři se konal první sjezd rodáků.

21. srpna 1858
Vypukl na Březových Horách požár, který
zničil jedenáct domů a dvě stodoly.

22. srpna 1858
Příbram oslavila 101 ranami z děla narození
korunního prince Rudolfa.

22. srpna 1968
Skupina asi 150 vězňů z pracovně nápravného tábora Bytíz se pokusila o hromadný
útěk, který skončil neúspěchem.

23. srpna 1888
V okolí Příbrami začalo velké vojenské
cvičení 8. armádního sboru, města
Příbram a Březové Hory poskytla vojsku
všestranné zázemí.

25. srpna 1628
Císař Ferdinand II. vrátil Příbrami všechna
privilegia za to, že se jako první město
v Čechách přihlásilo ke katolické víře.

28. srpna 1918
Narodil se v Příbrami Václav Bedřich,
výtvarník a režisér animovaných filmů,
mj. autor maxipsa Fíka.

S Daniel Doležal
SOA v Praze
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NA ZÁVĚR

KALENDÁŘ AKCÍ

Kdo na vás čeká v útulku
„Pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské ctnosti bez lidských vad,“ prohlásil prý básník
George Gordon Noel Byron. Dejte příležitost nalezencům v lazeckém útulku. Uvidíte, že lord Byron
měl pravdu.
Kubíček je 11–12letý útulkový dědeček, který už moc
neslyší ani nevidí. S touto
vadou, která postihuje vlivem věku většinu pejsků,
umí žít bez jakéhokoliv
omezení. Není to pejsek,
který by se nechal vodit na
vodítku, proto by byla kněmu vhodná spíše menší zahrádka u domku. Nemá problém s ostatními psími kamarády.

Vilík je dvouletý kříženec
malého vzrůstu. Tento pejsek byl vrácen z adopce.
Není vhodný k dětem ani
ostatním pejskům. Líbilo
by se mu na zahradě
s domkem. Zvíře je hodně
aktivní a má rádo pohyb.

Kryšpínmá asi dva roky ajde
okřížence jagdteriera. Vykazuje velký temperament,
a tak by byl ideálním pejskem pro psí sporty jako agility nebo dogfrisbee. Nejlépe
by se mu žilo na zahradě.

Kamilje asi dvouletý kříženec loveckého psa. Aktivní
a kontaktní pejsek bude
vhodným parťákem pro
každého, kdo s ním bude
chtít trávit spoustu času.

Podrobnosti o adopci najdete na www.utulekpribram.cz.

S sdb

Město nabízí
prostory k podnikání
Příbram pronajme prostory pro podnikatelské účely. Výběrové řízení se uskuteční
v srpnu. Bližší informace získáte na telefonech 318 498 299, 734 399 881 nebo e-mailu
barbora.hrusovska@pribram.eu (Barbora
Hrušovská).
Prostor k podnikání č. 700 o celkové výměře
138,40 m2 na adrese Příbram VII, ul. Bratří Čapků 329. Minimální výše požadovaného základního nájemného činí 1000 Kč/m2/rok bez záloh
na plnění poskytované v souvislosti s užíváním
prostoru k podnikání. V případě uchazeče plátce
DPH cena 1000 Kč/m2/rok bez DPH.

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA
26. 8. 15.00–20.00 Rockové odpoledne
(Příbramské kulturní léto)
NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 121
10. 9. 16.00
Zasedání ZM Příbram
NÁMĚSTÍ 17. LISTOPADU
29. 7. 14.00–16.00 Odpoledne s dechovkou –
Venkovanka Originál
(Příbramské kulturní léto)
AREÁL NOVÝ RYBNÍK
1. 9. 10.00–20.00 Piknik Cowárny
FARMÁŘSKÉ TRHY
4. 8., 18. 8., 1. 9. 8.00–13.00
Dvořákovo nábřeží
LETNÍ KINO
25. 8. 20.30 Úžasňákovi 2
DIVADLO A. DVOŘÁKA
31. 8. 19.00 Drobečky z perníku

Prostor k podnikání č. 702 o celkové výměře
148,70 m2 na adrese Příbram VIII, ul. Čechovská 114. Minimální výše požadovaného základního nájemného činí 900 Kč/m2/rok bez záloh
na plnění poskytované v souvislosti s užíváním
prostoru k podnikání. V případě u uchazeče
plátce DPH cena 900 Kč/m2/rok bez DPH.

KINO PŘÍBRAM
26. 7. 20.00 Plán útěku 2
29. 7. 16.00 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní
dovolená – 3D
1. 8. 20.00 Hotel Artemis
2. 8. 20.00 Mission: Impossible – Fallout
5. 8. 16.00 Úžasňákovi 2 – 3D
8. 8. 20.00 Chata na prodej
9. 8. 20.00 Meg: Monstrum z hlubin – 3D
12. 8. 16.00 Úžasňákovi 2
15. 8. 17.00 Teambuilding
15. 8. 20.00 Meg: Monstrum z hlubin
16. 8. 20.00 Temné síly
19. 8. 16.00 Úžasňákovi 2 – 3D
19. 8. 19.00 Miss Hanoi
22. 8. 20.00 Equalizer 2
23. 8. 20.00 Mission: Impossible – Fallout – 3D
26. 8. 16.00 Úžasňákovi 2
26. 8. 19.00 Teheránská tabu
29. 8. 16.00 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní
dovolená – 3D
29. 8. 19.00 Slender Man
30. 8. 16.00 Ant-Man a Wasp – 3D
30. 8. 19.00 Důvěrný nepřítel
31. 8. 17.00 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená
31. 8. 20.00 Alfa

KOVOHUTĚ
8. 9. Běh Kovohutěmi
VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ
8. 9. Den železnice v Příbrami
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ BANÍK PŘÍBRAM
10.–12. 8. Slavonicko
16.–18. 8. 50. ročník Pětilisté růže

Výstavy:
GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
Stálá expozice Fotograf František Drtikol – život
a dílo příbramského rodáka
František Ronovský Dnes – do 12. 8.
Mikoláš Axmann: Sítnice (vernisáž 6. 9.)
HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
Nejnovější mineralogické přírůstky do sbírek
muzea
S Honzou z role do role (hornický domek)
Rok na vsi – život hornických obcí Příbramska ve
vzpomínkách pamětníků 1870–1940

SVATÁ HORA
Nemohli jsme mlčet. Lidé Charty 77
Připomenutí 40. výročí požáru Svaté Hory
PAMÁTNÍK VOJNA LEŠETICE
Poslední bitva 2. světové války v Evropě u Slivice
na Příbramsku
Ani gram uranu okupantům
Skautská lilie za ostnatým drátem
Galerie OPE: Tom Kůs, Ivan Bukovský
MUZEUM III. ODBOJE – STÁLÉ VÝSTAVY
Političtí vězni v uranových dolech 1948–1968
Ženy ve III. odboji a za mřížemi věznic 1948–1968
Z Čech do sibiřských gulagů
DŮM NATURA
Živá příroda – expozice českých plazů
a obojživelníků
CHKO Brdy
Museum Sphingidae
Hic sunt leones
Umělecká výstava Posel naděje
Příbramské betlémy – historie a současnost
inzerce

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
13.–17. 8. Příměstský tábor s angličtinou
SVATÁ HORA
každá neděle Nedělní varhanní půlhodinka
v basilice od 14.00
15. 8.
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
18. 8.
Poutní slavnost – vigilie
19. 8.
Pouť chrámových sborů a zpěváků
27. 8.
Slavnost 344. výročí posvěcení
baziliky
1. 9.
Pouť bývalých svatohorských
vokalistů, trubačů a ministrantů
8. 9.
Příbramská svatohorská šalmaj
8. 9.
Běh hasičů do Svatohorských schodů

Vážení čtenáři, přinášíme vám pranostiku na měsíc srpen.
Tajenka ze zpravodaje č. 6-7/2018: Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta. Knihu vyhrává
Zdeňka Veselá. Blahopřejeme. Kniha je připravena v redakci k vyzvednutí.
Vyluštěnou tajenku můžete poslat e-mailem na adresu: kahan@pribram.eu. Čtenář, jehož
správně vyluštěná tajenka bude doručena jako šestá v pořadí, od nás dostane pěknou knihu.
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SENIOR POINT PŘÍBRAM, ŽEŽICKÁ 193
Od 16. 7. do 24. 8. bude kancelář Senior Pointu
uzavřena.
SK SPARTAK PŘÍBRAM
1. 9. Oslavy 124 let od založení klubu
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