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POJĎME SLAVIT SPOLEČNĚ

Z ima pomalu končí a o slovo se již hlásí
pozitivní energií naplněné jaro. Na Pří-
bramsku však nemáme jaro spojené jen

s nádhernou přeměnou probouzející se pří-
rody, ale již pět desetiletí také s mimořádný-
mi hudebními prožitky oslavujícími dílo
Antonína Dvořáka. 

Antonín Dvořák patří díky své genialitě
mezi nejvýznamnější světové hudební skla-
datele všech dob a podstatnou část svého
života spojil s Příbramskem. Díky jeho ohro-
mující tvorbě se můžeme pyšnit tím, že Pří-
bram je známa i daleko za hranicemi České
republiky. Pokud jste se hlouběji zajímali
o Dvořákův život, jistě jste na základě vzpo-
mínek jeho přátel zaznamenali, že ani genia-
lita a světový věhlas neovlivnily jeho vřelou
a laskavou povahu. Stále se cítil být prostým
člověkem, který si velmi oblíbil venkovský
život v příbramském regionu. Mimořádnost
díla, osobnosti Antonína Dvořáka i jeho lokál-
ní vazba byly zřejmě inspirací pro zakladatele
hudebního festivalu, který nese hrdě jeho
jméno.

Čtvrtého května 1969 se ve vyprodaném
příbramském divadle uskutečnilo zahajovací
vystoupení prvního ročníku Hudebního fes-
tivalu Antonína Dvořáka. Během úvodního
ročníku se uskutečnily čtyři koncerty, které
se setkaly s mimořádným ohlasem a vysta-
věly velmi pevný základ tradici přetrvávající
již půl století.

Hudební festival Antonína Dvořáka za tu
dobu ušel obrovský kus cesty a právem si
vydobyl vynikající renomé a věhlas. Zejména
v posledních letech, kdy naše město svěřilo
péči o toto své rodinné stříbro profesionálům
z neziskové společnosti Dvořákovo Příbram-
sko pod vedením Albíny Houškové, se daří
festival dále rozvíjet. Například v průběhu
49. ročníku festivalu se uskutečnilo 13 kon-
certů. Naprostá většina z nich byla vyprodá-
na a všechny pořádané akce navštívilo téměř
4000 lidí.

A jak nejlépe oslavit takto mimořádné
výročí? Samozřejmě přehlídkou špičkové
hudby zasazené opět do nádherných míst
příbramského regionu. Oslava to bude
skvostná – za účasti hvězd, které u nás již
v minulosti vystupovaly a zanechaly u pub-
lika hluboký dojem, ale i hudebních osob-
ností, které jsme na festivalu ještě neviděli.
Nenechte si tuto příležitost ujít.

Přeji vám krásné jarní dny a těším se na
shledanou na některém z koncertů letošního
Hudebního festivalu Antonína Dvořáka.

S Václav Švenda
místostarosta města Příbram
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Na sídlišti vznikne
nová železniční
zastávka

Příbram – sídliště, tak se bude jmenovat
chystaná železniční zastávka v Příbrami. Měla
by vzniknout v blízkosti železničního přecho-
du u Junior klubu. Přístup k nástupišti projek-
tanti navrhují chodníkem od stávajícího
železničního přejezdu. Zastávka bude vyba-

vena přístřeškem pro cestující, rozhlasem a orientačním a informačním systémem. Správa želez-
niční dopravní cesty předpokládá, že v letošním roce se uskuteční příprava stavby a příští rok
v tomto čase by se mělo začít stavět. Termíny jsou však zatím orientační. 
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Dominik Duka mluvil v Příbrami
o paliativní péči

Při příležitosti Světového dne nemocných (12. února) navštívil příbramskou nemocnici kardinál
Dominik Duka. Nejprve se setkal s vedením nemocnice a zaměstnanci. S těmi rozebíral především
téma paliativní péče a otázky života a smrti. Následně sloužil mši svatou a požehnal lůžkové
jednotce pro paliativní péči. Příbramská nemocnice by pro své pacienty chtěla zřídit rovněž
 takzvanou místnost ticha. Nemocnice vloni jako první v kraji otevřela Centrum paliativní péče.
Jeho posláním je zajištění péče o pacienty po ukončení léčby v nemocnici a pro nevyléčitelně
nemocné v domácím i nemocničním prostředí. Paliativní centrum si klade za cíl poskytnout
 pacientovi i rodině co nejvyšší kvalitu života, zmírnit fyzickou bolest a duševní strádání.

Odvyknout kouření
během pěti dnů

Klub zdraví Příbram pořádá seminář nazva-
ný Svobodně dýchej – za 5 dnů nekuřákem.
Kurz odvykání kouření začíná 19. března
v 18.00 a koná se pak další čtyři večery vždy
v 18.00. Akci pořádá Dobrovolnické centrum
Adra na adrese Čs. armády 5.

S Jiřím Jirouškem
zakroužit nad Brdy

V pátek 23. března od 18.00 můžete více
poznat Brdy. Fotograf a paraglidista Jiří Jirou-
šek pořádá promítání v Domě Natura v Příbra-
mi. „Oblíbený tandem = poletíme v tom dva. Já
za letecké fotky a povýšené povídání, pasažérem
bude vedoucí Správy CHKO Brdy Bohumil Fišer.
Doplní mě o odborný přízemní komentář,“ láká
s úsměvem Jiří Jiroušek. Vstupné na akci je
50 korun.

Čtyřicítka
„participativních“
projektů

Projekt participativního rozpočtu v Příbrami
pokročil do další fáze. Sběr námětů je ukončen,
sešlo se celkem 40 projektů. Tyto návrhy
 projdou během dvou měsíců posouzením
 příslušnými odbory města, které se budou
 za bývat možnostmi proveditelnosti. O ví těz -
ných námětech nakonec rozhodnou občané
v  hlasování, které se bude konat od 1. do
22. června. Pokud se už nyní chcete seznámit
se zařazenými projekty, navštivte web
 spolecne.pribram.eu.

Městský úřad
v číslech 
za rok 2017

9 752 vydaných občanských průkazů

5 942 vydaných cestovních dokladů

174 uskutečněných svatebních
obřadů

15 576 vydaných řidičských průkazů

10 479 provedených změn vlastníka
vozidla

1 524 provedených zkoušek uchaze-
čů o řidičský průkaz

27 vydaných registračních značek
na přání

386 vydaných územních rozhodnu-
tí a souhlasů s umístěním stav-
by

52 vydaných stavebních povolení

116 vydaných společných územ-
ních rozhodnutí a stavebních
povolení

360 vydaných stavebních povolení
na stavby vodních děl

25 vydaných stavebních povolení
na dopravní stavby

121 vydaných závazných stanovi-
sek památkové péče

4 350 projednaných přestupků v do -
pravě

963 projednaných přestupků na
úseku veřejného pořádku,
občanského soužití a ve věcech
majetkových

123 projednaných správní deliktů
a přestupků v oblasti životního
prostředí

549 vydaných rybářských lístků

379 vydaných loveckých lístků

376 nově registrovaných podnika-
telských subjektů

56 povolených dopravních uzaví-
rek

83 realizovaných výběrových říze-
ní na veřejné zakázky

Pieta za popravenými v Brandenburgu
Město Příbram uspořádalo pietní shromáždění k uctění obětí 2. světové války u příležitosti

výročí popravy 16 příbramských občanů v Brandenburgu. Akce za účasti významných osobností
příbramského života i široké veřejnosti se konala ve čtvrtek 15. února v obřadní síni v Zámeč-
ku-Ernestinu.

Mladí literáti mají čas do konce dubna
Až do 30. dubna letošního roku se mohou mladí literáti přihlásit do soutěže Příbram Hanuše

Jelínka. Soutěží se ve třech věkových kategoriích: 12–15 let, 16–19 let a 20–23 let. Autoři si
mohou zvolit vlastní téma. Posílat lze poezii (maximálně tři básně) nebo prózu v rozsahu maxi-
málně do šesti stran. Knihovna Jana Drdy coby pořadatel přijímá pouze původní a dosud nepu-
blikované práce v elektronické podobě na adrese jelinek@kjd.pb.cz. Přihlášením do soutěže
dává autor svolení k případnému publikování. Poté, co práce ohodnotí odborná porota, budou
nejlepší autoři oceněni a z textů vznikne almanach. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne
v říjnu při příležitosti Týdne knihoven. 

Studenti se
dozvěděli, co je čeká
v nemocniční praxi

Na recepci nemocnice se v  domluvenou
dobu sešlo zhruba pět desítek zájemců, kteří
se následně přesunuli do přednáškového sálu.
Zde pro ně měla manažerka ošetřovatelské
péče Ivana Králíčková připravené krátké před-
stavení nemocnice. Poté ji u mikrofonu vystří-

dala dvojice mladých lékařů z naší nemocnice. Ti vyprávěli o nemocnici ze svého pohledu
a zodpovídali na velké množství dotazů z obecenstva. 

Naši mladí lékaři poradili studentům, na co si dávat pozor u přijímacích zkoušek, kterou
z fakult si vybrat, a shrnuli, proč je po škole výhodné nastoupit do oblastní nemocnice, jako je
ta v Příbrami. Poté se zájemci za doprovodu Ivany Králíčkové podívali na jedno z lůžkových
oddělení, prošli si oddělení akutního příjmu a pokládali další dotazy. 

Exkurze do nemocnice budou pokračovat. Během následujících týdnů bude připraveno několik
detailněji zaměřených ukázek pro zájemce o konkrétní obory. Tyto exkurze budou určeny jen
malým skupinkám zájemců a umožní lepší seznámení s prací na konkrétním oddělení.  

S Martin Janota
Oblastní nemocnice Příbram

Foto: Jiří Jiroušek

Poděkování CSZS
Do redakce nám přišla reakce na článek, který byl uveřejněn v Kahanu 2/2018. Senioři nechtějí

být jmenováni, jen požádali, abychom jejich poděkování otiskli: Byl pěkný váš článek o kuchyni
Domova seniorů na Březových Horách. Chtěli bychom poděkovat za výborné jídlo podávané
s úsměvem.

S Skupina seniorů, kteří využívají možnosti odběru obědů 

Házenkářský memoriál vyhrál Sokol Šťáhlavy
Poslední únorovou neděli se v příbramské sportovní hale konal druhý ročník Memoriálu

Zdeňka Vojíře. Na palubovku nastoupilo osm družstev mladších žáků (narození od roku 2005).
V turnaji vyhrál Sokol Šťáhlavy následovaný HBC Strakonice 1921 a Lokomotivou České Budě-
jovice. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Miloslav Tíkal z HBC Strakonice a nejlepším střelcem
se stal Jakub Tofl. „V průběhu turnaje se vybíralo dobrovolné vstupné. Výtěžek ve výši 1497 korun
byl věnován Dětskému domovu Pepa v Lazci,“ řekl trenér mladších žáků Pavel Pecka. Memoriál
je pojmenován po Zdeňku Vojířovi, bývalém senátoru z Příbrami, který v minulosti rovněž tré-
noval příbramské házenkáře.

Domácí oddíl TJ Spartak Příbram Házená v současnosti nabírá další mladé zájemce o tento
sport. Přihlásit se mohou děti už od šesti let, tréninky se konají dvakrát až třikrát týdně. Podrob-
nosti najdete na hazenapribram.cz.

Foto: ONP
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Město Příbram nabízí k prodeji
Pozemek p. č. 2604/125 o výměře 241 m2, jehož
 součástí je budova č. p. 375 v Příbrami IV, Ná-
dražní ul., stavba technického vybavení, a poze-
mek p. č. 2604/124, zahrada, o výměře 22 m2,
za minimální cenu 494 000 Kč.

Pozemek p. č. 3299 o výměře 267 m2, jehož sou-
částí je budova č. p. 546 v Příbrami VI – Březové
Hory, ulice Pod Špitálem, objekt k bydlení,
a pozemek p. č. 3296, zahrada, o výměře
2384 m2, za minimální cenu 1 860 000 Kč.

Část pozemku p. č. 273, zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 490 m2, jehož součástí je
budova č. p. 45 v Orlově, rodinný dům, za mini-
mální cenu 940 000 Kč.

Pozemek p. č. 3162/4
o výměře 1072 m2, jehož
součástí je budova
č. p. 346 v Příbrami I, Ply-
nárenská ulice, víceúče-
lová stavba, pozemek

p. č. 3162/1, manipulační plocha, o výměře
498 m2, a pozemek p. č. 3167/2, jiná plocha,
o výměře 1331 m2, za minimální cenu
4 700 000 Kč.

Pozemek p. č. 1508
o výměře 73 m2, jehož
součástí je budova bez
čísla popisného nebo
evidenčního, jiná stavba,
v Příbrami II, za minimál-
ní cenu 200 000 Kč.

Pozemek p. č. 223/2 o výměře 49 m2, jehož sou-
částí je budova bez čísla popisného nebo evi-
denčního, stavba technického vybavení,
v Příbrami-Žežicích, pozemek p. č. 223/1, jiná
stavba, o výměře 121 m2, a pozemek p. č. 223/4,
jiná plocha, o výměře 20 m2, za minimální cenu
227 000 Kč. 

Prodejní stánek u hřbitova v Příbrami I, ul.
K Zátiší.

Nebytové prostory k pronájmu

Prostor k podnikání č. 700 o celkové výmě -
ře 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.

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

Prostor k  podnikání
č. 701 o celkové výměře
564 m2 na adrese Pří-
bram I, náměstí T. G.
Masaryka 98. Prostor je
určen pro provoz restau-
race. Minimální výše
poža dovaného základ-
ního nájemného činí
1100 Kč/m2/rok bez zá -

loh na plnění poskytované v souvislosti s uží-
váním prostoru k podnikání. V případě uchazeče
plátce DPH cena 1100 Kč/m2/rok bez DPH.

Bližší informace: Barbora Hrušovská, Městská realitní kancelář, tel.: 318 498 299, e-mail:  barbora.hrusovska@pribram.eu.

Bližší informace: Věra Černá, Odbor správy majetku, tel.: 318 402 568, e-mail: vera.cerna@pribram.eu.

S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň

Zlatá Pážata
Na konci února se v  Příbrami konalo

Mistrovství ČR a Přebor ČR v synchronizova-
ném bruslení. Perfektní výkon předvedla
Pážata Bruslařského klubu Příbram, která na
zimním stadionu nakonec zvítězila se ziskem
28,34 bodů. V poslední době se příbramským
dívkám dařilo sbírat stříbrné a bronzové
medaile, a tak klub považuje vítězství za
vyvrcholení několikaleté práce. Za příbram-
skými závodnicemi skončily týmy Gemini –
Dukla Jihlava, Bublinky – SC Brno, Kometa –
USK Praha a Tempo – Dukla Jihlava. Podle pří-
bramské místostarostky Aleny Ženíškové, kte-
rá předávala ocenění, je pořádání prestižní
sportovní akce potvrzením, že rekonstrukce
zimního stadionu měla význam.

Foto: BK Příbram

Zastupitelé rozhodli o rozsahu prováděcí
dokumentace pro aquapark
Příbramští zastupitelé učinili další krok v přípravě rekonstrukce aquaparku. Na svém posledním zasedání vzali na vědomí zvýšený
rozpočet rekonstrukce a rozhodli také o rozsahu zpracování prováděcí dokumentace. 

Cena za rekonstrukci se
z původně předpokláda-
ných asi 250 milionů
korun nakonec vyšplhala
na 301,2 milionů po fázi
projektu pro stavební
povolení. O definitivní
podobě realizace stavby
a způsobu financování
budou muset zastupitelé
ještě rozhodnout.

Prováděcí dokumentace
bude připravena podle
varianty, která počítá
s řešením celkové rekon-
strukce a modernizace objektu stávajícího pla-
veckého bazénu s kompletním zázemím
a s dětským bazénem, přestavby bývalé res-
taurace ve druhém nadzemním podlaží na fit-
centrum a přestavby bývalé nevyhovující
sauny ve třetím nadzemním podlaží na šatny
zaměstnanců a strojovnu vzduchotechniky.
Rozšíření aquaparku spočívá zejména v pří -
stavbě vodního relaxačního světa, samostat-
ného plaveckého bazénu se třemi drahami
25 m a saunového světa se saunovou zahra-
dou. 

MOŽNÁ ETAPIZACE
„Zároveň tato varianta prováděcí dokumen-

tace umožňuje projekt rozvrhnout do etap. To
znamená, že plánované dětské brouzdaliště na
venkovním bazénu a saunová zahrada s ven-
kovním saunovým domkem budou projektová-
ny tak, aby je v případě potřeby bylo možné
realizovat dodatečně a tímto způsobem pořizo-
vací náklady více rozložit v čase,“ vysvětlil sta-
rosta města Příbram Jindřich Vařeka s tím, že

za celkovou rekonstrukci
aquaparku bez venkovní
saunové zahrady a ven-
kovního brouzdaliště se
dostáváme na částku
275,9 milionů korun.

Podle starosty však
bude celková částka dále
upřesněna po zpracování
detailního položkového
rozpočtu zhotoveného na
základě prováděcí doku-
mentace, která by měla být
dokončena v létě tohoto
roku. „Tato dokumentace

bude podkladem pro provedení výběrového
řízení, ve kterém předpokládáme další snížení
částky za rekonstrukci vyplývající z projektu,“
doplňuje Vařeka.

Záměru rekonstrukce příbramského aqua-
parku dali zastupitelé „zelenou“ v listopadu
2016, poté vznikala studie, projektová doku-
mentace pro stavební povolení. Aktuálně
 začíná stavební řízení a tvorba prováděcí
dokumentace. „Příprava projektu je vzhledem
k tomu, že se jedná o největší investiční záměr
posledních desetiletí, dlouhá a složitá. Nelze
zde však nic uspěchat, protože by to bylo na
úkor kvality,“ poznamenal místostarosta měs-
ta Příbram Václav Švenda.

ROZHODNOU PŘÍŠTÍ ZASTUPITELÉ
O definitivní podobě realizace stavby a způ-

sobu financování budou muset zastupitelé ješ-
tě rozhodnout. „Osobně jsem toho názoru, že
o rozhodnutí, zda provést rekonstrukci aqua-
parku, a to včetně jeho rozšíření o zážitkovou
zónu a saunový svět, by mělo hlasovat již nové

složení zastupitelstva města vzešlé z podzimních
komunálních voleb,“ uvedl starosta s tím, že
podle jeho názoru se jedná o velký závazek,
který by na sebe se vší zodpovědností mělo
nové zastupitelstvo převzít. „Nebylo by serióz -
ní, aby stávající zastupitelstvo měsíc před skon-
čením svého mandátu tak závažné rozhodnutí
učinilo,“ dodal.

„Připravíme vše tak, aby příští zastupitelstvo
mohlo bez prodlení rozhodnout a projekt dokon-
čit,“ doplnil Václav Švenda s dovětkem, že je
přesvědčen o tom, že si Příbram takto moderní
aquapark zaslouží a je v možnostech města
realizaci uskutečnit.

S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Aquapark bude mít nové atrakce, které ocení zejména děti. Repro: red

300
milionů korun

je předpokládaná výše
nákladů na rekonstrukci

aquaparku.

Jedním z lákadel bude bezpochyby saunový svět.

Takto by po rekonstrukci měl vypadat plavecký bazén.

Rekonstrukce by měla zatraktivnit aquapark pro pří-
bramskou veřejnost i návštěvníky města. 
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Jubilejní Dvořákův festival: 
Když padesátka, tak s plnou parádou
Padesáté výročí je vždy důvod k oslavě, ať už v životě, firemní tradici, historii značky nebo trvání akce. Festival klasické hudby
není výjimkou. „Dožít se padesátky je obrovský úspěch, obzvlášť pokud se jedná o festival klasické hudby,“ říká ředitelka
Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Albína Houšková. Festival se letos koná od 24. dubna do 7. června. 

SKUTEČNOST, ŽE FESTIVAL „PŘEŽIJE“
NEPŘETRŽITĚ 50 LET, JE OBROVSKÝ ÚSPĚCH.
V ČEM SPATŘUJETE JEDINEČNOST
DVOŘÁKOVA FESTIVALU?

Padesátka je obrovským úspěchem. Existují
sice festivaly starší (např. Pražské jaro, které
má 73 let, Smetanova Litomyšl se 60 lety), ale
většina festivalů je výrazně mladších, než jsme
my. Navíc renomé našeho festivalu nikdy
v minulosti nešlo výrazně dolů, naopak se nám
daří jeho prestiž výrazně posilovat. Je to i díky
výjimečnosti, kterou mu dává jeho rozprostře-
ní po celém příbramském regionu a dispono-
vání velkou škálou prostor, díky kterým je
možné vymýšlet speciální koncerty pro spe-
ciální prostory. 

NA PROGRAMU LETOŠNÍHO ROČNÍKU
ZROVNA JEDNU SPECIALITU VIDÍM. TOU JE
VYSTOUPENÍ NETRADIČNÍHO
MULTIŽÁNROVÉHO TĚLESA CLARINET
FACTORY. DÁ SE VŮBEC V RÁMCI KLASICKÉ
HUDBY HOVOŘIT O ŽÁNRECH?

Jsou to spíše styly. Doménou některých
hudebních těles je to, že ve výsledku přesáh-
nou přes tu klasickou linii. Prolnou klasickou
hudbu, ovšem s maximální instrumentální
zručností, s prvky jiných hudebních žánrů.
Jako právě v případě Clarinet Factory napří-
klad do etna, do populární či minimalistické
hudby. 

KLASICKÁ HUDBA JE OBROVSKY ŠIROKÁ.
A ZROVNA CLARINET FACTORY DO NÍ
VNÁŠEJÍ NĚCO JINÉHO, NOVÝ NÁBOJ,
NOVOU MYŠLENKU. V JAKÉM PROSTŘEDÍ SE
JEJICH KONCERT USKUTEČNÍ?

To je náš takový letošní bonbónek. Bude to
v prostorách březnické Galerie Ludvíka Kuby.
Jedná se o bývalou jezuitskou kolej, na jejímž
nádherném nádvoří proběhne koncert pod
otevřeným nebem. Samozřejmě počítáme
i s takzvanou mokrou variantou. Kdyby pršelo,
pro uspořádání koncertu využijeme jedné
z obrovských chodeb Galerie.

PRÁVĚ CLARINET FACTORY JSOU ČERSTVÝMI
DRŽITELI CLASSIC PRAGUE AWARDS 2017,
V SOUČASNÉ DOBĚ NEJVYŠŠÍHO OCENĚNÍ
V OBLASTI KLASICKÉ HUDBY. VZHLEDEM
K TOMU, ŽE UMĚLCE MUSÍTE PRO FESTIVAL
NASMLOUVAT MINIMÁLNĚ ROK DOPŘEDU,
PODAŘILO SE VÁM VYTIPOVAT ABSOLUTNÍ
ŠPIČKU!

Ano, Ceny klasické hudby 2017 nám opět
potvrdily, že během příbramského festivalu
představujeme ty nejlepší umělce z nejlepších.
Vždyť téměř v každé kategorii byl ze tří nomi-
novaných někdo, kdo u nás buď vystupoval,
anebo se na to letos chystá. K získání nejvyš-
ších trofejí kromě letos vystupujícím Clarinet
Factory a famóznímu pianistovi Ivo Kahánkovi
gratulujeme harfenistce Kateřině Englichové,

violoncellistovi Petru Nouzovskému, Plzeňské
filharmonii a dirigentu Tomáši Braunerovi, na
scéně jsme ale jako výjimečná tělesa doprová-
zející celý večer viděli Epoque quartet, Belfiato
quintet a za klavírem dirigenta Jana Kučeru.

DALŠÍ ZAJÍMAVÝ KONCERT BUDE
V KOMORNÍM PROSTŘEDÍ TŘEBSKÉHO
KOSTELÍKU ÚZCE SPOJENÉHO SE ŽIVOTEM
ANTONÍNA DVOŘÁKA.

V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Třeb-
sku zazní 28. dubna Dvořákovy Biblické písně
v podání mladého českého barytonisty Jiřího
Rajniše, sólisty drážďanské Semperoper, za
varhanního doprovodu příbramské rodačky
Michaely Káčerkové. Výjimečné to bude
v tom, že koncert, při kterém vzpomeneme,
jak v tomto kostelíku Antonín Dvořák hrával
svého času na varhany, bude při svíčkách.

KDYŽ SE VRÁTÍM K SAMOTNÉMU
ZARÁMOVÁNÍ FESTIVALU, NEJVÍCE JSOU
JEHO NÁVŠTĚVNÍCI ZVĚDAVÍ PRÁVĚ NA
ZAHAJOVACÍ A ZÁVĚREČNÝ KONCERT. KDO
TO PRO LETOŠNÍ ROK BUDE?

Slavnostního zahájení se v Divadle A. Dvo-
řáka 24. dubna ujme Symfonický orchestr Čes-
kého rozhlasu (SOČR) s dirigentem Ondrejem
Lenárdem a sólisty Pavlem Breslikem a Adria-
nou Kučerovou. Letošní závěrečný koncert se
uskuteční 7. června na Svaté Hoře. Dvořákovo
Requiem pod taktovkou dirigenta Debashishe
Chaudhuriho (Indie) zazní v podání PKF- Pra-
gue Philharmonia, sólistů Jany Šrejma Kačír-
kové, Ester Pavlů, Josefa Moravce, Martina
Gurbala a Pražského komorního sboru, rozší-
řeného o příbramské sbory. 

CELÝM LETOŠNÍM PROGRAMEM SE
PROLÍNÁ LINIE UMĚLCŮ, ANSÁMBLŮ
I HVĚZD, KTERÉ UŽ NĚKDY NA HFAD
VYSTUPOVALI. JE TO ZÁMĚR?

Slavíme padesátku, tak letošním tématem
festivalu nemůže být nic jiného než jubileum.
Budeme slavit. A to s hvězdami, které u nás
už v minulosti vystupovaly. Podařilo se nám
oslovit umělce, kteří zanechali v příbramském,
a nejen v  příbramském publiku hluboký
dojem. Zopakujeme si proto vystoupení z roku
1969, kdy jediným velkým souborem, který
vystoupil na prvním ročníku HFAD, byl právě
Symfonický orchestr Československého roz-
hlasu. Tehdy na závěrečném koncertu ode-
hráli Dvořákovu 8. a 9. symfonii. My tento
koncert letos připomeneme při slavnostním
zahájení uvedením 8. symfonie, přičemž
v první polovině večera necháme zaznít nád-
herné operní árie a dueta v podání předních
slovenských pěvců, hostů významných svě-
tových operních scén. Jejich výběr není

„Podařilo se nám oslovit umělce, kteří zanechali ve festivalovém publiku hluboký dojem,“ říká ředitelka HFAD
Albína Houšková. Foto: red

náhodný, tak jako v roce 1969 byl HFAD fes-
tivalem československým, tak nyní účast slo-
venských umělců ve spojení s  českým
symfonickým orchestrem evokuje tuto spo-
lečnou existenci i v kontextu na její vznik
v roce 1918. V tomto krásném „padesátiletém
oblouku“ uvidíte český soubor se slovenskými
interprety řízený významným slovenským
dirigentem Ondrejem Lenárdem. Na tomto
koncertě budou Češi a Slováci opět spolu.

KOHO Z DALŠÍCH UMĚLCŮ VYSTUPUJÍCÍCH
NA MINULÝCH ROČNÍCÍCH FESTIVALU
LETOS UVIDÍME?

Například již na třetím ročníku festivalu
v roce 1971 vystoupil umělec příbramskému
publiku velice blízký, mistr nejen českého
koncertního umění, houslový virtuos Václav
Hudeček. Na festival se později vrátil ještě
několikrát a pozvání přijal i na letošní, jubilejní
ročník. Další, kdo přijal pozvání, je operní pěv-
kyně Gabriela Beňačková, která vystoupila na
10. ročníku. Z těch posledních let se v Příbrami
velmi intenzivně vzpomíná na koncert Radka
Baboráka, vynikajícího, světově proslulého
hornisty.

V RÁMCI ZÁVĚREČNÉHO KONCERTU SE
PŘÍBRAMSKÉ PUBLIKUM OPĚT SETKÁ
S CHARISMATICKÝM INDICKÝM
DIRIGENTEM DEBASHISHEM CHAUDHURIM.
KONCERT BUDE VÝJIMEČNÝ I TÍM, ŽE NA
NĚM VYSTOUPÍ DVA PŘÍBRAMSKÉ PĚVECKÉ
SBORY – SBOR KRÁSKY A VEPŘEKŮV
SMÍŠENÝ SBOR.

Chceme, aby festival byl skutečně v nejlep-
ším slova smyslu regionální. Už několik let se
snažíme spolupracovat s  příbramskými
hudebními školami, přičemž spolupráce
s nimi je na vysoké úrovni. Letos jsme udělali

krok ještě o kousek dál a příbramskou hudební
sféru jsme zapojili přímo do festivalu. Vybrali
jsme si Vepřekův smíšený sbor a sbor Krásky.
HFAD není uzavřený svět lidí, ale je to záleži-
tost, která vzniká v Příbrami, vzniká v tomto
regionu. Návštěvníci festivalu se tak mohou
těšit na open air koncert na nádvoří Svaté
Hory. Jsme přesvědčeni o tom, že to bude
vrchol festivalu.

OPROTI LOŇSKU TEDY DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ.
ZÁVĚREČNÝ KONCERT JIŽ NEPROBĚHNE
UVNITŘ SVATÉ HORY?

Bude změna. Zjistili jsme, že svatohorské
ambity mají svá omezení. Vloni jsme si
vyzkoušeli, že viditelnost krajních řad není
pro diváky dostatečně komfortní. Koncert se
nakonec uskuteční na nádvoří Svaté Hory, při-
čemž část prostor určených divákům bude
zastřešena.

MEZI ZAHAJOVACÍM A ZÁVĚREČNÝM
KONCERTEM SE ODEHRAJE CELÁ ŘADA
MIMOŘÁDNÝCH VYSTOUPENÍ NA MNOHA
MÍSTECH PŘÍBRAMSKÉHO REGIONU. BUDE
I LETOS ZPŘÍSTUPNĚNA VILA RUSALKA
VEŘEJNOSTI?

Bude, a to v rámci Benefičního koncertu pro
vilu Rusalka. Pro letošek přijala pozvání vyni-
kající harfistka Jana Boušková (mimochodem
její rodiče účinkovali na našem festivalu v roce
1974). V tento den bude vila Rusalka zpří -
stupněna veřejnosti za přítomnosti potomků
Antonína Dvořáka. 

LETOS TO BUDE JIŽ TŘETÍ ROČNÍK BENEFICE.
CO SE Z JEJÍHO VÝTĚŽKU PODAŘILO NA
RUSALCE UDĚLAT?

Díky ní se nám daří shromažďovat prostřed-
ky, které se používají pro obnovu a pro rekon-

strukci jednotlivých artefaktů vily Rusalka. Ať
už to byla první rok branka do zahrady
s názvem Vila Rusalka, nebo vloni podloží altá-
nu, podařila se i repase stolu. Pro příští rok při-
pravujeme benefici, jejíž výtěžek půjde na
restaurování nábytku. 

Do Památníku Antonína Dvořáka se ale
během festivalu podíváme ještě dvakrát.
10. května se zde uskuteční ojedinělý projekt
PhDr. Jiřího Vejvody, který bude vyprávět
o umělcích, kteří v průběhu 50 let prošli naším
festivalem. Předěly mezi vstupy pak „vyplní“
klavírní virtuos Ivo Kahánek. Dne 28. května
pak již tradiční koncert laureátů Mezinárodní
pěvecké soutěže A. Dvořáka v Památníku Anto-
nína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami představí
mladé pěvce v repertoáru připomínajícím přá-
telství Antonína Dvořáka s Leošem Janáčkem,
jehož 90. výročí úmrtí si letos připomínáme.
Tento koncert se uskuteční v den prvního výročí
úmrtí Antonína Dvořáka III., jemuž bude kon-
cert věnován.

S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Clarinet Factory vystoupí v prostorách březnické Galerie Ludvíka Kuby. Foto: Martin Straka

Budeme slavit s hvězdami,
které u nás už vystupovaly.



Vzhledem k situaci, kdy zejména v centru
staré Příbrami je nalezení parkovacího místa
pro řidiče velkým problémem a poptávka po
parkování výrazně převyšuje počet volných
parkovacích míst, se rada města rozhodla
zareagovat na tuto situaci zavedením regula-
ce. Jedná se například o změnu parkovacího
režimu u nemocnice či v lokalitě v okolí
Zámečku.

„Připravujeme změnu, při které dojde ke
zpřehlednění a zlepšení možností parkování ze -
jména v centru města. Parkovací místa budou
nově rozdělena do zón – červené, modré a zelené,
kdy každá zóna bude mít jiný tarif placení,
některé budou na rezidentní karty, některé
budou určeny pro celodenní parkování,“ infor-
moval místostarosta města Václav Švenda.

Rozdělení parkovacích zón

Červená parkovací zóna bude zavedena
pouze na nejvytíženějším místě – na
náměstí T. G. Masaryka. Úhrada za parko-
vání bude 25 korun za hodinu. Provozní
doba parkovacího automatu bude od
pondělí do pátku od 8.00 do 16.00. V této
zóně nebudou vydávány rezidentní karty.

Modrá parkovací zóna bude zavedena na
parkovišti Uran, na náměstí 17. listopadu,
v ulici Osvobození, u Zámečku, na Václav-
ském náměstí, v ulicích Střelecká, Zahrad-
nická, Gen. R. Tesaříka, v Jiráskových
sadech, Zlatý kříž, na Hornickém náměstí,
u nemocnice, u Hvězdičky a v ulici Legio-
nářů. Úhrada za parkování bude 15 korun
za hodinu. Provozní doba parkovacího
automatu bude od pondělí do pátku od
7.00 do 18.00, v sobotu od 7.00 do 12.00.
Rezidenti (fyzické osoby) si budou moci
zakoupit parkovací kartu za 200 korun za
měsíc a za 600 korun měsíčně bude
dostupná pro právnické a podnikající
fyzické osoby.

Zelená parkovací zóna bude zavedena
v ulici Fibichova a v ulici Primáře Václava
Trnky. Úhrada za parkování bude 15
korun za hodinu – maximálně 30 korun
za den. Provozní doba parkovacího auto-
matu bude od pondělí do pátku od 7.00
do 18.00, v sobotu od 7.00 do 12.00.
Rezidenti si nebudou moci zakoupit par-
kovací kartu, ale bude možné si v parko-
vacím automatu zakoupit kartu za 120
korun na měsíc (ovšem bez nároku na
zajištění místa).
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Město bude více regulovat parkování
Příbram zavádí nový režim placeného parkování ve městě. Rozhodli o tom příbramští radní, kteří schválili rozdělení stávajících
parkovacích míst s parkovacím automatem na tři zóny. Změny a značení zón bude probíhat postupně v průběhu letošního roku.

„Nepatrně zdražíme parkování v centru
 města, ale za to nabízíme levné parkování 
na novém parkovišti u nemocnice,“ vysvětlil
příbramský starosta Jindřich Vařeka s dovět-
kem, že nově zaváděné zelené zóny budou
umožňovat na některých stávajících parko-
vištích celodenní stání za poplatek maximálně
30 korun.

„Za stěžejní považujeme v prvé řadě udržet
rovnováhu mezi parkováním rezidentů, krát-
kodobým parkováním a parkováním místních,
ale i mimo příbramských, kteří odjíždějí za prací
mimo město a chtějí v Příbrami nechat své
auto,“ doplňuje starosta.

Z důvodu přechodu na nový režim dojde
i k postupné výměně parkovacích automatů

a inovačním pracím na automatech, kdy se
bude postupně přecházet na nové možnosti
úhrady za parkovné – jako je například platba
platební kartou, prostřednictvím mobilní apli-
kace nebo přes SMS.

S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram
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DOPRAVA AKCE

VSTUPENKY:
V době uzávěrky tohoto vydání Kahanu pro-

bíhal internetový prodej vstupenek a volných
míst kvapem ubývalo. Od 7. března začali
vstupenky nabízet také v informačním centru
v Zámečku-Ernestinu. Vzhledem k obrovské-
mu zájmu o účast lze však předpokládat, že
v době distribuce tohoto vydání Kahanu už
nebudou lístky k dispozici. 

FAN ZÓNA:
Pokud se na někoho nedostanou vstupenky,

může přijít do fan zóny, která bude otevřena
mezi sportovní halou a zimním stadionem. Na
velkoplošné obrazovce se zde budou promítat
oba reprezentační zápasy.

TRÉNINK PRO DĚTI: 
Třetího dubna v dopoledních hodinách

 proběhnou tréninky národního mužstva, při
kterých by mohly být přítomny děti z příbram-
ských škol. 

PARKOVÁNÍ:
Z důvodu pořádání akce bude třeba vypar-

kovat některá místa v  blízkosti stadionu.
Podrobné informace budou zveřejněny na
webu města pribram.eu.

S Stanislav D. Břeň

U nemocnice je 122 nových 
parkovacích míst
Nové parkoviště u nemocnice bylo otevřeno pro motoristickou veřejnost. V současnosti funguje ve zkušebním provozu
a parkování je zde zdarma.

V úterý 13. února bylo ve zkušebním provo-
zu zprovozněno nové parkoviště u nemocnice,
v ulici Gen. R. Tesaříka. Jeho celková kapacita

je 122 parkovacích stání, výstavbu financovalo
město Příbram ze svého rozpočtu. Součástí pro-
jektu je i točna pro autobusy MHD, výstavba

nové zastávky, která bude stát přímo před
nemocnicí, je plánována na letošní jaro. 

V rámci zhruba dvouměsíčního zkušebního
provozu budou doladěny poslední detaily.
Terénní úpravy kolem parkoviště, výsadba zele-
ně a vodorovné dopravní značení budou reali-
zovány, jakmile nastanou příznivé klimatické
podmínky.

Náklady na výstavbu dosáhly výše 9,14
milionu korun (včetně DPH), zhotovitelem
stavby je společnost BES. Údržbu a správu par-
koviště budou zajišťovat Technické služby měs-
ta Příbrami. Po dobu zkušebního provozu bude
parkování zdarma.

Nová parkoviště se v současnosti chystají také
na sídlišti Drkolnov. Stavební práce nebyly přes
zimu možné a stavět se začne opět s tím, jak
porostou teploty. Aktivita však probíhá už na
straně hasičů a městských strážníků, kteří při-
pravují změnu režimu parkování ve vnitroblo-
cích. Výhledově zde vzniknou zóny zákazů
stání, které budou mimo veškerá vyznačená
místa pro parkoviště. Důvodem regulace par-
kování je mimo jiné to, že hasiči se s těžkou
technikou nedostanou k  mnoha vchodům,
pokud by došlo k požáru v některé z výškových
budov.

S red

Nyní parkoviště funguje ve zkušebním provozu. Foto: Stanislav D. Břeň

Rychlíkem do Příbrami na jízdenku PID
Příbramští cestující, kteří využívají železnici, mohou v posledních týdnech kupovat jízdenky Pražské integrované dopravy. 
Při pravidelném dojíždějí mohou ušetřit až stokoruny měsíčně. 

Až o třetinu se zlevnilo cestování na někte-
rých železničních linkách ve Středočeském kra-
ji. Od 4. února je totiž nově možné cestovat na
Berounsku, Příbramsku, Hořovicku i Rakovnic-
ku vlaky Českých drah také na jízdenky Pražské
integrované dopravy. Do systému se zapojily

osobní vlaky i rychlíky (včetně R26 přes Pří-
bram). Ve vlacích je možné využívat jak před-
platní kupony Pražské integrované dopravy,
tak nově i jízdenky PID pro jednotlivou jízdu.
Nejvíc ušetří ti, kteří dojíždějí pravidelně.

Železnice je nepostradatelná v rychlém dojíž-
dění do Prahy pro desetitisíce lidí každý den.
Jen z Berouna a jeho bezprostředního okolí jezdí
do Prahy každý den několik tisíc lidí. „Pokud
jste chtěli jet vlakem na jízdenku PID do Prahy,
mohli jste doteď využít jen pomalejší osobní vlaky.
Proto rozšiřujeme nabídku i o 19 rychlíků, které
z Berouna do Prahy v pracovní dny jezdí. A stejně
tak se zlepší cestování rychlíky v Příbrami, Jin-
cích, ve Zdicích, Hořovicích, Kařezu, Rakovníku
nebo třeba ve Stochově a Novém Strašecí,“ uvedl
radní Středočeského kraje pro oblast dopravy
František Petrtýl. 

Pro mnoho cestujících by novinka měla při-
nést také úsporu. Především ve srovnání s kla-

sickými traťovými jízdenkami ČD by lidé mohli
počítat úspory ve stokorunách měsíčně. Navíc
na jednu jízdenku dojedou do Prahy a dál na ni
mohou přestoupit na tramvaje, metro nebo
autobusy. Zapojení rychlíků do systému Pražské
integrované dopravy ulehčí i dnešním osobním
vlakům, které jsou především ve špičkách velmi
vytížené.

V integrovaných osobních vlacích i rychlících
na Příbramsku, Hořovicku, Berounsku i Rakov-
nicku lze nově využívat také krátkodobé pře-
stupní jízdenky PID pro jednotlivou jízdu. I ty
jsou často výhodnější než klasické jízdné ve vla-
ku, zvlášť v situaci, kdy cestující nemá slevovou
kartu ČD. Zatímco obyčejná jízdenka z Příbrami
na Smíchov stojí 110 korun, s jízdenkou PID
cestující zaplatí 68 korun (a pokud má kupon
pro Prahu, tak 54 korun).

S sdb

Pro mnoho cestujících 
by novinka měla přinést
úsporu.

Hokejová reprezentace v Příbrami: 
Co byste měli vědět
Ve dnech 4. a 5. dubna se na příbramském zimním stadionu uskuteční dvě utkání mezi českým a švýcarským reprezentačním
výběrem. Tato akce je příležitostí pro všechny hokejové fandy, zároveň však ovlivní dopravu a parkování v blízkosti stadionu.

Po mnoha letech se do Příbrami opět vrací hokejová reprezentace. Foto: Aleš Krecl, ČSLH

Obří požár připomene vzpomínková akce
V roce 2018 uplyne 40 let od rozsáhlého požáru Svaté Hory v Příbrami. Pohnuté události z 27. dubna 1978, kdy vznikl od „nevinné“
hry dětí jeden z největších požárů v historii okresu, navždy zasáhly a změnily pohled na národní kulturní památku a dominantu
města.

S požárem v té době bojovalo několik dní přes
300 hasičů z více než 40 jednotek profesionál-
ních a dobrovolných hasičů, armáda a další sub-
jekty včetně dobrovolníků. Rozsah celé této
záchranné akce předčil regionální charakter
a i díky obětavosti tehdy zasahujících složek

došlo k záchraně baziliky jako nejvýznamnější-
ho sakrálního místa uvnitř areálu a byla ochrá-
něna zhruba polovina ambitů včetně dvou kaplí.
V sobotu 28. dubna 2018 bude uspořádána
Hasičským záchranným sborem Středočeského
kraje – ÚO Příbram ve spolupráci s Okresním
sdružením hasičů  Příbram, městem Příbram
a Římskokatolickou farností u kostela Nanebe -
vzetí Panny Marie Svatá Hora vzpomínková
akce. Ta bude nejen velkým svátkem pro pro-
fesionální i dobrovolné hasiče, ale i příležitostí
pro prezentaci činností HZS ČR. Pro veřejnost
je naplánován celodenní program s představe-
ním historické i soudobé techniky a spousta
zábavy pro děti i dospělé. Podrobný program
najdete v dubnovém vydání Kahanu.

S Kristýna Vojtíšková
HZS Středočeského kraje

S plameny na Svaté Hoře zápasili hasiči několik dní.
Foto: archiv
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Za deset let klesla kriminalita 
o téměř dvě třetiny
Mezi nejčastější trestnou činnost na Příbramsku patří krádeže vloupáním, maření výkonu úředního rozhodnutí a poškození 
cizí věci. Meziročně kriminalita opět poklesla a objasněnost trestných činů se zvýšila, přispěl k tomu i preventivní program 
Bezpečná Příbram. 

Kriminalita v  loňském roce opět klesla
a podařilo se zvýšit objasněnost. Za poslední
desetiletí je kriminalita na nejnižší úrovni,
o 62 procent nižší než v roce 2007. Vyplývá
to z čerstvých statistik příbramské policie. „Ve
všech oblastech kromě násilných trestných činů
došlo k poklesu. U násilné trestné činnosti však
činí objasněnost 81 % a k navýšení došlo přede-
vším u nebezpečného vyhrožování. Největší
pokles byl zaznamenán u majetkových trest -
ných činů, zejména krádeží vloupáním,“ uvedla
příbramská policejní mluvčí Monika Schind-

lová. Zloději také méně kradli, i vykrádali, auta
a jízdní kola.

V loňském roce bylo na Územním odboru
Příbram spácháno celkem 1859 trestných
činů, 51 % z nich se podařilo policii objasnit.
Přibližně polovina případů se stala přímo v Pří-
brami, kde objasněnost stoupla o desetinu mj.
i díky  preventivnímu programu Bezpečná Pří-
bram (více na webu bezpecnapribram.cz).

MÉNĚ VYKRADENÝCH AUT
Majetková trestná činnost se na celkové kri-

minalitě podílí polovinou. „Nejčastější majet-
kovou trestnou činností jsou krádeže věcí
z vozidel – 119 (o 30 méně než předloni) a poté
vloupání do ostatních objektů, např. sklepy,
garáže, kočárkárny – 93. Dvaašedesát vykra-
dených aut jsme měli přímo ve městě Příbram,“
podotkla policejní mluvčí. Krádeží vloupáním
bylo evidováno 278, a to zejména do ostatních
objektů a chat, šlo zde o pokles o téměř 27 %. 

Násilná trestná činnost stoupla ze 106 na
129 případů, objasněnost však vzrostla na
81 %. „Loni došlo k jedné vraždě a k pokusu
vraždy, oba případy byly objasněny. Úmyslné
ublížení na zdraví bylo spácháno 40krát, nebez-
pečné vyhrožování 34krát, týrání desetkrát
a loupež osmkrát,“ řekla Monika Schindlová. 

V roce 2017 poklesla také hospodářská
trestná činnost, a to o 15 %. Mezi nejčastější

případy, které řešili příbramští kriminalisté,
patřily neoprávněné držení platebního pro-
středku, úvěrový podvod, podvod a zprone-
věra.

U mravnostní kriminality došlo ke snížení
z 23 na 20 činů. Z toho je jeden případ znásil-
nění a šest případů pohlavního zneužívání.
Objasněnost zde činila 85 %.

ZACÍLENÍ NA DROGY
Co se týká drogové trestné činnosti, krimi-

nalistům se podařilo během loňského roku
odhalit 69 případů trestného činu nedovolená
výroba a držení psychotropních látek a jedů,
což je o 18 případů více než v  roce 2016.
„Nejde však o kvantitativní nárůst, ale proje-
vuje se zde zvýšená kvalita na úseku odhalování
a objasňování policejními orgány. Drogové
problematice je věnována maximální pozor-
nost, protože je úzce spojena s majetkovou trest -
nou činností,“ vysvětlila policejní mluvčí. 

Recidivisté spáchali téměř polovinu objas-
něných trestných činů. Nejčastěji mařili 
výkon úředního rozhodnutí, neplatili výživné,
dopouštěli se krádeží, drogové trestné činnosti
nebo nebezpečného vyhrožování. Mladiství 
ve věku od 15 do 18 let se podíleli na 40 trest -
ných činech.

S sdb

Nejčastěji se kradou věci z vozidel, počet těchto trestných činů však stále klesá. Foto: Shutterstock

Zviditelněte se, nabádá policie
Modré oblečení je vidět jenom na 18 metrů. Pokud má chodec na sobě oblečení s reflexními prvky, jeho viditelnost se podstatně
zlepší. Podle testů se může zvýšit až desetinásobně. 

Již dva roky platí nová povinnost pro chod-
ce, mít na sobě reflexní prvky. Mají je nosit
osoby, které se pohybují za snížené viditel-

nosti (tma, šero, déšť, mlha) mimo obec podél
okraje vozovky, a kde není veřejné osvětlení.
Reflexní prvek by měl být umístěn tak, aby byl

dobře viditelný zepředu i zezadu pro ostatní
účastníky silničního provozu a měl by být smě-
rem do silnice. Jestliže chodec takto označen
není, hrozí mu na místě pokuta do výše 2000
korun.

Chodci sami by však měli mít zodpovědný
přístup při pohybu v silničním provozu, spolu
s cyklisty jsou ti nejzranitelnější. Příčinou
mnoha tragických nehod je právě nedostateč-
ná viditelnost. Používáním reflexních oděv-
ních součástek a doplňků se zvyšuje světelný
kontrast vůči pozadí a prodlužuje vzdálenost,
na jakou jsou vidět. 

Z barev jsou nejlépe rozpoznatelné bílá (na
55 metrů) a žlutá (na 37 metrů). Modré oble-
čení je vidět pouze na 18 metrů, reflexní prvky
až na 200 metrů. Při rychlosti 75 km/h potře-
buje řidič asi 30 metrů na to, aby zareagoval.
Reflexní předměty, které jsou dostupné
a vůbec ne drahé, je nejlépe umístit ke konci
rukávů, blízko ke kolenům a do úrovně pasu.

S Monika Schindlová
Policie ČR Příbram

Reflexní prvky na oděvu mohou zachránit život. Foto: Shutterstock

Hledáme v současné době pro rozšíření  
našeho pracovního týmu zaměstnance  
na pozice:

 HUTNÍK
a případně další dle aktuální situace – vše najdete  

na www.kovopb.cz/kariera

Nabízíme:
- motivační a náborový příspěvek ve výši 5 000,- Kč
-  zázemí stabilní společnosti s dlouhodobou působností  

v dané oblasti
- práci na hlavní pracovní poměr
- možnost dalšího vzdělávání
- dotované závodní stravování – aktuálně 25,- Kč za oběd
- pracovní doba v průměru 19 směn v měsíci (hutníci)
- 5 týdnů dovolené
-  nadstandardní zdravotní program pro zaměstnance „Systémová 

podpora zdraví“ s Klinikou pracovního lékařství Praha

Kompletní nabídku najdete na www.kovopb.cz/kariera

Jsme společnost s 230letou tradicí  
a uznávaný regionální zaměstnavatel

Kontaktujte nás - personální manažerka:  
Blanka Kadlecová

tel.: 318 470 246

tel.: 601 090 968

e-mail: kadlecova@kovopb.cz

Aktuální informace: 
www.kovopb.cz/kariera

inzerce

Drogové problematice 
je věnována maximální
pozornost, protože je 
úzce spojena s majetkovou
trestnou činností.
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Příbram vyhlašuje konkurzy na místa
ředitelů základních škol
V roce 2018 končí šestileté funkční období celkem 17 ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram. Radnice se
po projednání rozhodla vyhlásit konkurzy na místa všech ředitelů základní škol, kterým toto období letos končí. Rozhodnutí
města se konkrétně týká pěti ze sedmi základních škol.

Podle radních představují právě základní
školy velmi důležitý článek vzdělávacího sys-
tému, vychovávají a připravují na život stovky
dětí. A z tohoto důvodu by na pozicích ředitelů
měli být ti nejlepší z nejlepších. Radní tímto
krokem dávají příležitost ředitelům k obhájení
své vize vedení a rozvoje škol.

„Ředitelé mají zcela zásadní vliv na to, jak
se na jednotlivých školách učí, jaká je zde atmo-
sféra, jak jsou finančně i nefinančně motivováni

učitelé, jak se komunikuje s rodiči, dětmi a veřej-
ností. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že ředitelé
jsou v tomto ohledu manažery, kteří dokážou
řídit, ale také obhajovat svoji práci,“ objasnil
příbramský místostarosta Václav Švenda, kte-
rý v minulosti sám jako učitel působil.

„Nejde vůbec o to, že by současní ředitelé
nebyli dobří. Mají však odpovědnost za přípra-
vu stovek našich dětí pro budoucnost, a proto
by vždy na konci jejich funkčního období měli

prokázat, že jsou stále ti nejlepší a že mají dosta-
tečnou chuť, motivaci a vize do dalších šesti let
své práce,“ uvedl Václav Švenda s důrazem na
to, že na management škol jsou kladeny nad-
standardní nároky. „V tomto ohledu bychom
se chtěli přiblížit praxi v zemích s vyspělými
vzdělávacími systémy,“ doplnil.

Šestileté období 16 ředitelů končí k 31. čer-
venci 2018, jedné ředitelce k 30. červnu
2018. Konkurzy aktuálně připravuje školský
odbor a budou vyhlášeny v květnu. Konkurzy
neprojdou ředitelé Waldorfské školy a ZŠ Bra-
tří Čapků, kterým šestileté funkční období ješ-
tě nekončí. Ředitelé mateřských škol,
základních uměleckých škol a školních jídelen
budou pokračovat bez nutnosti absolvovat
výběrová řízení. Podrobnosti získají kandidáti
i veřejnost na úřední desce na adrese
edeska.pribram.eu/eDeska

Města 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
jejich funkčního období jednají ředitelé
samostatně a zřizovatelé je mohou odvolat jen
při závažném porušení povinností definova-
ných ve školském zákoně.

S Stanislav D. Břeň

Před čtyřmi lety se pokusili tehdejší deváťáci,
kteří mimochodem letos již maturují, ztvárnit
adaptaci divadelního dramatu bratří Mrštíků
Maryša, které se jim i díky návštěvě Divadla
Komedie v Praze, kde toto drama zhlédli v podá-
ní opravdových profesionálů, mimořádně
povedlo. O rok později pak následující devátý

ročník mohl čerpat ze zkušeností svých před-
chůdců a představení opět s velkým ohlasem
a úspěchem zopakoval. Říká se, že změna je
život, proto i rok 2016 byl s ohledem na divadlo
přelomový, neboť tentokrát učitelky velice zda-
řile nazkoušely se svými žáky Drdovu veselohru
Hrátky s čertem. A přišel rok 2017, kdy se ten-
tokrát diváci mohli seznámit s velmi úspěšným
zpracováním Erbenových balad. Letos nás čekal
muzikál Ať žijí duchové.

Děti se pod vedením učitelů V. Havlíčka,
S. Eliášové, M. Čmuchařové a za hudebního
doprovodu V. Heráka nechaly inspirovat filmo-
vým zpracováním českého dětského muzikálu,
takže v prostorách zimní zahrady, kde pro daný
účel vzniklo malé divadlo s ručně malovanými
kulisami, opět zazněly slavné písně autorské
dvojice Svěrák – Uhlíř. Výsledkem pak byla
téměř hodinová přehlídka úžasných hereckých,
pěveckých a tanečních výkonů všech protago-
nistů, za které se jim dostalo od ostatních žáků
a učitelů školy a v odpoledních hodinách i od
rodičů a dalších rodinných příslušníků, kteří

zaplnili zimní zahradu do posledního místečka,
zaslouženého dlouhotrvajícího potlesku. 

Opět se tak ukázalo, že dramatická výchova
má na naší škole nejen dlouholetou tradici, ale
je prezentována na vysoké úrovni, což potvrdila
nejen výše zmiňovaná vystoupení, ale i další
dílčí představení žáků I. a II. stupně, kterých se
každoročně objevuje mezi školními akcemi čím
dál tím víc. Proto je i předmět dramatická
 výchova zakomponován do školního vzdělá-
vacího programu pro I. stupeň. Za zmínku tak
stojí například každoroční čertovské divadlo
nejen pro žáky školy, ale i pro předškoláky,
a školní akademie, které pořádá škola v tzv.
olympijském cyklu (jednou za čtyři roky).
Vzhledem k tomu, že se poslední  uskutečnila
v roce 2014, můžeme se letos v červnu těšit na
další (pravděpodobný termín 20. a 21. června
v příbramském Di vadle A. Dvořáka).

S Václav Havlíček
ZŠ Školní

Školy by měli vést ti nejlepší z nejlepších, říkají radní. Foto: Pavlína Svobodová

Pod Svatou Horou 
oslaví 130. výročí založení školy
Absolventi i široká veřejnost si mohou připomenout historii školy ve středu 28. března ve sportovní hale v Příbrami, kde se bude
konat školní akademie. 

Datum založení školy najdeme v roce 1888.
V tomto roce vznikla měšťanská škola chlapecká
a jejím pokračovatelem je dnes naše škola,
Základní škola pod Svatou Horou. Během 130
let prošla mnoha změnami, měnil se i její název.
V roce 1948 se stala 1. střední školou, po slou-
čení s 1. a 2. národní školou v roce 1953 vznikl
nový subjekt – 1. osmiletá střední škola v Pří-
brami I. V rychlém sledu následovaly změny
názvů školy na devítiletou střední školu (1959),
základní devítiletou školu (1961), 1. základní
devítiletou školu (1983), 1. základní školu v Pří-
brami (1990). Poslední změna proběhla k 1. září
2007 na současný název Základní škola pod
Svatou Horou, Příbram.

Škola sídlí v Balbínově ulici 328, Příbram II,
v tichém a příjemném prostředí, obklopena
krásným přilehlým parkem. V současnosti školu
navštěvuje ve 25 třídách 576 žáků, na jejichž
vzdělávání a výchově se podílí 47 pedagogic-
kých zaměstnanců, z  toho 36 učitelů 
a 11 vychovatelek školní družiny a školního
klubu. Součástí školy je také školní jídelna. 

Vzdělávání probíhá podle vlastního školního
vzdělávacího programu Škola pro zdravý život,
součástí výuky je i zaměření na ekologii a třídění
odpadu. Výuku, kromě jiného, zpestřujeme
projektovými dny k významným datům
v kalendáři, zimními i letními zotavovacími
pobyty, lyžařskými kurzy a dalšími akcemi, sou-
visejícími s výukou, velice se osvědčují i aktivity
školní psycholožky. Žákům nabízíme aprobo-
vanou výuku třech jazyků – Aj, Nj, Rj a také mož-
nost sportovního vyžití v  nepovinných
předmětech a zájmových útvarech na 1. stupni

a volitelných předmětech na 2. stupni. V návaz-
nosti na tuto nabídku mohou žáci i žákyně ve
svém volném čase pokračovat ve volejbalových
klubech. O tom, že je toto sportovní zaměření
velice úspěšné, svědčí fakt, že v letech 2015
a 2017 se naše děvčata stala nejlepším týmem
v České republice, kdy ani v celorepublikovém
finále nenašla přemožitelky, v roce 2016 se děv-
čata i chlapci umístili v celostátním finále shod-
ně na druhých místech. 

V rámci volnočasových aktivit dále nabízíme,
hlavně žákům 1. stupně, možnost zapojit se do
činnosti zájmových útvarů s různým zaměřením.

Hlavní prioritou naší školy však zůstává kva-
litní výuka v pracovním prostředí s příjemnou
atmosférou a vzájemnou spoluprací se žáky
a jejich zákonnými zástupci. 

Vyvrcholením oslav 130. výročí školy bude
školní akademie, která se uskuteční ve středu
28. března 2018 ve sportovní hale v Příbrami.

S Roman Behún
ZŠ pod Svatou Horou

Duchové ve Školní 
sklidili dlouhotrvající potlesk
V pondělí 29. a ve středu 31. ledna odehráli na Základní škole ve Školní ulici žáci 9.A a 9.C společně s žáky 4.A a 4.D muzikálové
představení Ať žijí duchové. Navázali tak na tradici divadelních představení devátého ročníku, která trvá od roku 2014, letos však
byla navíc obohacena o spolupráci I. a II. stupně. 

Město Příbram propůjčilo za symbolickou
částku nové prostory humanitární organizaci
ADRA. Ty se sice nacházejí jen pár desítek metrů
od těch původních, přesto se však jedná o důle-
žitý krok v působení tohoto centra.  Zájem dětí,
a především jejich rodičů o případné doučování
už přesahoval kapacitu starých prostor. 

ADRA se nyní nově nachází v bývalé budově
Městských lesů Příbram. Ta sice zvenku nevy-
padá zrovna přitažlivě, vevnitř se však již nachá-
zí útulné studijní prostředí. K této změně byla
zapotřebí rozsáhlá rekonstrukce interiéru, které
se zúčastnili i samotní dobrovolníci, chodící
malé školáky doučovat. Rekonstrukce zahrno-
vala kupříkladu vymalování, nastěhování nové-
ho nábytku, zavedení elektřiny amnoho dalšího. 

Jakmile byly práce na rekonstrukci úspěšně
dokončeny, přišlo na řadu symbolické slav-

nostní otevření. Toho se zúčastnilo mnoho
významných osob, například Věra Černá
z Odboru správy majetku města Příbram, Jiří
Kala, ředitel Charity Příbram, Jaroslav Patera,
kurátor pro děti a mládež, či Vít Vurst, předseda
Českého Sdružení Církve Adventistů sedmého
dne. Dále nechyběli ani garanti, kteří v minu-
losti pomáhali dobrovolníky pro ADRU nalézt.
Slavnostní pásku pak přestřihli Radomír Špin-
ka, ředitel ADRA, a místostarostka Alena Ženíš-
ková. Zúčastnění měli možnost seznámit se
formou prezentace s výsledky doučovacího
střediska. Celou akci moderoval Stanislav
Kamenický, taktéž působící v centru jako
doučující. 

S Zdeněk Kubát 
dobrovolník DC Adra 

Doučování v novém
Dobrovolnická organizace ADRA, pomáhající mnoha dětem dohnat školní látku, se přestěhovala do nových prostor v bývalé
budově Městských lesů Příbram, kde mimo jiné působí i oddíly skautů a pionýrů. K oslavě této změny uspořádala ADRA
slavnostní otevření, kde nechyběla spousta významných hostů. 

Foto: ZŠ Školní

Součástí výuky je i zaměření
na ekologii a třídění odpadu.

Foto: DC Adra
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První byty
v DPS Hradební
po rekonstrukci

Dům s pečovatelskou službou v Hradební
ulici musí projít nutnou rekonstrukcí. Podle
projektové dokumentace, která vychází
z požadavků hasičů ohledně dodržování
protipožárních předpisů platných pro zaří-
zení tohoto typu, bude vybudováno nové
únikové schodiště a evakuační výtah, upra-
veny vstupní dveře aokna do bytů apřibude
i elektrická požární signalizace.

V současné chvíli je zpracovávána pro-
jektová dokumentace k projektu tak, aby
byla budova rekolaudována a aby odpo-
vídala požárně bezpečnostním normám.
„Ještě předtím, než tato etapa začne, jsme
se už pustili do rekonstrukce jednotlivých
bytů,“ uvedla místostarostka města Pří-
bram Alena Ženíšková.

Rekonstrukce prvních dvou bytů je již
dokončena, pokračuje se dále podle toho,
jak se byty postupně uvolňují. Dva nově
opravené byty budou navíc využity jako
takzvaně „přechodné“. „Stávající nájemníci
se do nich načas přestěhují, my jim opravíme
jejich byty a po rekonstrukci se zase přestě-
hují zpět,“ doplnila místostarostka s tím,
že opravy budou probíhat postupně
a všem nájemníkům se při stěhování
dostane náležité pomoci. 

Jak rekonstruované byty vypadají? Byly
kompletně vyměněny rozvody elektřiny
(včetně jističů), vody, odpadů a odvětrá-
vání, v koupelně se vyměnily vany za pro
seniory bezpečnější sprchové kouty, jsou
tam také nová umyvadla a záchodové mísy,
v celém bytě byly vyměněny dlažby a lino-
lea, byly repasovány parkety. V kuchyni
došlo k výměně kuchyňských linek a nově
byl také do kuchyně vyveden přívod pro
pračku. Nezapomnělo se ani na zavedení
kabelů na elektrickou požární signalizaci.
Nově byla natřena i topná tělesa, obrubně
dveří a vyměněny byly i vnitřní dveře. 

„Schází nám ještě vyměnit vstupní dveře
za protipožární, tato výměna však proběhne
až po dokončení projektové dokumentace
při první etapě rekonstrukce společných pro-
stor,“ doplnila Alena Ženíšková.

S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Jaké budou letošní 
farmářské trhy
Pořádáním Farmářských trhů chce město pomoci farmářům s propagací a prodejem
jejich výrobků, zvýšit zájem občanů o české zemědělské produkty, rozšířit nákupní
možnosti a sortiment a tím podpořit zdravý životní styl Příbramanů.

Alternativním, a přitom hodnotnějším způ-
sobem nakupování potravin s důrazem na kva-
litní české produkty a produkty ekologického
zemědělství je možné zásadním způsobem
přispět k ochraně životního prostředí (omezí
se přeprava zboží, klesá spotřeba pesticidů
a hnojiv atd.) a k podpoře místní soběstačnos-
ti. Farmářské trhy tak nejsou pouze prodejní
akcí, ale i nejpravidelněji se opakující spo -
lečenskou akcí města vhodnou pro celou
 rodinu.

Farmářské trhy pořádané na Hořejší Oboře
vynikají počtem stánků, atraktivní prodejní
plochou umístěnou v centru města a širokým
sortimentem nabízených produktů. Pyšní se
rovněž výborným servisem pro zákazníky,
například dostatečným počtem parkovacích
míst v okolí, snadnou dosažitelností městskou
hromadnou dopravou či klidným místem láka-
jícím k odpočinku.

Pro ještě větší oblibu Farmářských trhů při-
pravujeme řadu kroků vedoucích k jejich roz-
voji. V současné době město organizuje trhy
vždy první a třetí sobotu v měsíci od 8.00 do
13.00 pro obyvatele Příbrami a celého okolí.

Sedmou sezónu Farmářských trhů v Příbra-
mi zahájíme 17. března 2018 v 8.00 na Hořejší
Oboře. V letošním roce chystáme opět několik
novinek a zajímavých akcí. Našli jsme nové
dodavatele, kteří zpestří nabídku minulých
let. Bohatý sortiment zahrnuje ovoce, zeleni-
nu, mléčné výrobky, maso, uzenářské výrob-
ky, kávu, čaje, ořechy, bylinky, houby, mošty
a šťávy, pekařské výrobky, občerstvení, kvě-
tiny, ryby, víno, rukodělné výrobky, vejce,
koření. Sortiment trhů je pečlivě vybírán
a bude doplňován po celý rok s ohledem na
roční období. Zaměříme se i na zdravou výži-
vu, a to včetně občerstvení vegetariánského,
raw, bez cukru a bez lepku. 

Obecným tématem prolínajícím se celým
ročníkem bude třídění odpadu ve spolupráci
s neziskovou společností EKO-KOM. Na trhu
budou umístěny popelnice na tříděný odpad
s edukativními informacemi. Třídit budeme
učit i děti v dětském koutku za využití aktivit,
které děti hravou formou seznámí, jak se
odpad třídí a recykluje. Tato venkovní vzdě-
lávací akce je určená pro všechny zájemce o tří-
dění, které je v současné době běžnou součástí
každodenního života domácností více než
72 % občanů ČR.

Věříme, že oblibu si získají i připravovaná
témata trhů. Začínáme trhem velikonočním
s tradičním prodejním sortimentem doplně-
ným o velikonoční dětskou dílničku, kde se
děti mohou naučit plést pomlázku, velikonoční
věnec z proutí a sít osení, které na Velikonoční
pondělí ozdobí jejich domov. Dále plánujeme
například trh jarních bylinek, setí hrášku, kvě-
tinový trh s ukázkou osázení letního truhlíku,
jahodový, dýňový, jablečný, vinobraní, bez-
obalový trh, dušičkový a samozřejmě advent-
ní. Navážeme na loňské dětské dílny, ve
kterých dětem zajímavým a hravým způsobem
ukážeme, jak si samy mohou něco vypěstovat,
naučí se rozpoznávat základní bylinky a koření,
třídit odpad a podobně. Před prázdninami ve
spolupráci s  Odborem životního prostředí
našeho města doporučíme méně známé zají-
mavé místní lokality pro výlety s rodiči (chrá-
něné oblasti, motýlí louku, lesoparky).
Doufáme, že si i vy najdete svého farmáře
a smysluplné naplnění sobotního dopoledne.

Před každým trhem hledejte konkrétní pro-
dejce a program na Facebooku: Farmářské trhy
Obora Příbram.

S Jaroslava Kozohorská Rampová
Živnostenský úřad

Ti (vzrůstem) nejmenší
z klientů CSZS
Dětské skupiny a rehabilitační stacionář Příbram jsou jedním ze středisek Centra
sociálních a zdravotních služeb města Příbram. Dětské skupiny Berušky a Sluníčka
byly registrovány již v roce 2016 a poskytují péči a služby dětem ve věku od roku do
pěti let. Do rehabilitačního stacionáře docházejí i děti s různými specifickými
potřebami a handicapy, a to ve věku 1–7 let.

O děti pečuje tým odborníků, mezi něž patří
zdravotní sestry, fyzioterapeut, speciální
pedagog, sociální pracovník, chůva pro děti
do zahájení povinné školní docházky. Pečující
osoby – vychovatelky, které pracují s dětmi
v dětských skupinách, musí splňovat všechny
zákonné kvalifikační předpoklady. Podmín-
kou je mimo jiné znalost vývojové psycholo-
gie, pedagogiky, didaktiky a první pomoci. 

Součástí zařízení je stravovna, v níž je dětem
připravována celodenní strava. K dispozici je
také prádelna, takže děti mohou využívat
oblečení, které je v  zařízení připraveno,
a maminkám tím šetříme spoustu prádla, které
by jinak děti při pobytu a aktivitách v našem
zařízení zašpinily.

CANISTERAPIE, SOLNÁ JESKYNĚ,
AROMATERAPIE…

Děti pracují v souladu s plánem výchovy
a péče, který vychází z metodik péče o děti
v raném věku, ale hlavně z Rámcového vzdě-
lávacího programu pro předškolní vzdělávání.
Mimo toho nabízíme nadstavbové programy,
jako je canisterapie, pobyt v solné jeskyni, aro-
materapie a individuální fyzioterapeutická
péče. V letošním roce jsme dětem pořídili mul-
tifunkční interaktivní pomůcku, tzv. třetí box.
Tento bude využíván k podpoře a rozvoji řeči
dětí, pozornosti, paměti, jemné motoriky, gra-
fomotoriky a dalších oblastí osobnosti každé-
ho dítěte.

Kapacita DS Berušky činí 17 dětí a v dětské
skupině Sluníčka je 23 dětí. Do rehabilitačního
stacionáře dochází v současné době 15 dětí.
Díky principu tzv. sdílených míst se snažíme
vyhovět co největšímu počtu rodičů a při-
jmout nejvyšší možný počet dětí. Obsazenost
v počtu dětí se nám daří plnit v průměru okolo
70 % v obou Dětských skupinách i v Rehabi-
litačním stacionáři, což nás velmi těší. Pova-
žujeme to za pozitivní zpětnou vazbu od

rodičů dětí v  zájmu o přijetí a pobyt dětí
v našem zařízení. Přínosem pro rodiče dětí je
pak i možnost přijmout děti s trvalým pobytem
mimo Příbram.

Velkou výhodou zařízení je rodinný charak-
ter a klima zařízení s menší kapacitou, které
je pro děti útulné, příjemné a bezpečné. Naší
jednoznačnou prioritou je kladný a citlivý pří -
stup ke každému dítěti. 

FINANCOVÁNO Z EVROPSKÝCH PENĚZ
Provoz Dětských skupin je financován na

období od 1. září 2016 do 31. srpna 2018
z Evropského sociálního fondu, konkrétně
z Operačního programu zaměstnanost. Žádos-
ti o další tzv. navazující dotační tituly byly
podány a čekáme, jak dopadnou. Přínosem
čerpání uvedených dotačních titulů je nejen
možnost zajištění většího počtu pečujících
osob o děti v každé DS, ale i dostatek finanč-
ních prostředků na nákup hraček, didaktic-
kých pomůcek pro děti a nákup nového
dětského oblečení i dalšího vybavení. V letoš-
ním roce bychom chtěli modernizovat ven-
kovní hrací plochu určenou pro hru dětí
a dovybavit ji novými herními prvky. Plánů,
návrhů nových aktivit a vizí pro děti nejen pro
letošní rok máme mnoho. Chceme se aktivně
zapojit do celorepublikového vzdělávacího
programu, tzv. Projektu Zdravá 5 – se zamě-
řením na zdravé stravování.

Dále se opět chceme zúčastnit Projektu
 Prima Vizus – zaměřeného na preventivní
vyšetření zraku dětí. Naším cílem je podporo-
vat u dětí zdravý životní styl i péči o životní
prostředí. Přestože je v současné době mož-
nost přijímat dvouleté děti i do mateřských
škol, věříme, že rodiče především menších
dětí budou i nadále rádi využívat naši službu. 

S Jitka Šnypsová
vedoucí střediska DSRS

Stavění sněhuláka na zahradě baví každého. Do dětských skupin mohou rodiče vodit už jednoroční
děti. Fota: DSRS

Návštěva přátel
z Ledra se blíží

Vpondělí 30. dubna přijedou do Příbrami
potomci rodin válečných uprchlíků, kteří
zde během I. světové války našli druhý
domov. Pro naše vzácné hosty jsme připravili
program na Svaté Hoře: v 10.00 bude v bazi-
lice sloužena mše svatá apoté se v ambitech
Svaté Hory uskuteční krátký pietní akt
u památníku věnovaného uprchlíkům 
z Valle di Ledro. V 17.00 začne slavnostní
koncert, během kterého se na společném
pódiu objeví  lederský pěvecký sbor Coro
Cima d´Oro, Vepřekův smíšený sbor a Pří-
bramská fil harmonie. Koncert může navští-
vit široká veřejnost. Vstup je volný. 

S Lea Enenkelová
Odbor školství, kultury a sportu

Farmářské trhy navštěvují pravidleně stovky lidí. Foto: archiv

Pomozte s úklidem
černých skládek

Město Příbram se i letos zapojí do celostátní
akce nazvané Ukliďme Česko. Skupiny dobro-
volníků budou v různých částech města uklízet
volně pohozené odpadky a černé skládky. Letos
se úklid uskuteční vsobotu 7. dubna. Město zajistí
likvidaci veškerého vysbíraného odpadu a dob-
rovolníkům poskytne ochranné rukavice apytle.
Akci zajišťuje Odbor životního prostředí. 

Registrace dobrovolníků je možná na adrese
uklidmecesko.cz nebo e-mailu ozp@pribram.eu,
popř. telefonu 318 402 476.

S Marcel Strnad
Odbor životního prostředí

Foto: archiv

Zápisy do školek
V květnu nás čekají zápisy do příbram-

ských mateřských škol. Mimo jedné výjim-
ky proběhnou všechny zápisy ve stejném
termínu, tedy 3. května v čase od 10.00 do
16.00. Zmiňovanou výjimkou je waldorf-
ská školka, kde bude zápis v sobotu 5. květ-
na ve stejném časovém rozmezí. Všechny
zápisy se uskuteční v jednotlivých sídlech
mateřských škol.

S Marta Pávková
Odbor školství, kultury a sportu

Foto: Pavlína Svobodová
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Seriál Běhej lesy „doběhne“ v červnu do Brd
Zájemci o rekreační běh by si ani letos neměli nechat ujít akci Běhej lesy. Jeden ze závodů celorepublikového seriálu se v červnu
poběží také v Brdech. 

Seriál Běhej lesy slibuje trasy vedoucí z 80 %
po měkkém povrchu a na 100 % na čerstvém
vzduchu. „Běhej Lesy je alternativou k městským

běhům a nabízí nový běžecký zážitek uprostřed
přírody. Ve spolupráci s generálním partnerem
Lesy ČR jsme hledali lokality, které budou atrak-
tivní a nabídnou unikátní zážitky. Každý závod
je něčím výjimečný,“ říká David Douša z agen-
tury Raul, pod jejíž taktovkou seriál vzniká. 

Organizátoři myslí i na děti. Pro malé běžce
budou připraveny trasy na 500 m a 1 km po
měkkých cestách přímo v areálu. Závod také
nabízí dvě týmové kategorie. Tandem pro smí-
šené dvojice, které se snaží z obou tratí při-
běhnout s co nejnižším časem, a slow motion,
kdy je naopak úkolem strávit na trati v součtu
co nejdelší dobu. Samozřejmostí je také dopro-
vodný program a servis pro závodníky jako
občerstvení na trase, úschovna zavazadel a kol
či hlídání dětí. Všichni závodníci se mohou

těšit na pamětní dřevěnou medaili v cíli či
diplom a osobní fotografie ke stažení  zdarma. 

Registrace na závody seriálu Běhej lesy jsou
spuštěny na webu behejlesy.cz.

TERMÍNY SERIÁLU BĚHEJ LESY 2018:
14. dubna: Běhej lesy Lednice
5. května: Běhej lesy Karlštejn
2. června: Běhej lesy Brdy
23. června: Běhej lesy Slavkovský les
21. července: Běhej lesy Vysočina
11. srpna: Běhej lesy Bílá
25. srpna: Jizerská 50 RUN
8. září: Běhej lesy Boletice

S red
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Zastupitelé: 
Prodejna nábytku 
na zimní stadion nepatří
Zastupitelé rozhodli, že prodejna nábytku do prostor zimního stadionu nepatří.
Pronájmy tohoto typu podle části zastupitelů neodpovídají nové koncepci
Sportovního zařízení města Příbram. 

Společnost, která dlouhodobě prodávala
nábytek v prostorách zimního stadionu, zde
ukončí svou činnost. Na svém únorovém
 zasedání o tom většinově rozhodli zastupitelé
města. 

Po výpovědi by Sportovní zařízení města
Příbram mohlo využít tyto prostory pro účely,
které lépe korespondují s posláním této měst-
ské organizace. A tou je správa zařízení urče-
ných pro sport a rekreaci občanů Příbrami. 

„Jsem velice ráda, že naše vize a hlavně
rozum zvítězily a že zastupitelé dali zelenou dal-
šímu rozvoji sportovních zařízení města. A to

zejména rozvoji zimního stadionu, jehož nová
éra byla tímto krokem nastartována,“ uvedla
příbramská místostarostka Alena Ženíšková.
Podle jejích slov patří k dlouhodobým cílům
radnice zvýšit úroveň kvality nabízených slu-
žeb a prostředí celé příspěvkové organizace
(o budoucích plánech jsme mluvili s ředitelem
Janem Slabou v Kahanu 2/2018). 

Podle vedení radnice má město už v součas-
nosti velmi dobrou vyjednávací pozici při
pořádání mezinárodních akcí, kempů či sou-
středění. Příkladem více než ilustrativním jsou
dvě utkání národní hokejové reprezentace,
která se uskuteční v dubnu letošního roku. 

Starosta města Jindřich Vařeka upozornil,
že vize a plány do budoucna v tom, jak a kam
sport a sportoviště v Příbrami posouvat, stojí
na zcela jiných základech, než je pronájem
komerčním subjektům, jež se sportem nemají
nic společného. 

„Hlasování o výpovědi bylo lakmusovým
papírkem indikujícím postoj budoucích
možných nových zastupitelů k dalšímu rozvoji
projektu Zelená páteř města a sportu v Příbrami
jako takového. Přál bych Příbramanům, aby se
neměli čeho obávat,“ dodal starosta.

S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Rekonstrukce
uzavře knihovnu

Knihovna Jana Drdy na náměstí T. G.
Masaryka bude od jara do podzimu prochá-
zet rozsáhlou rekonstrukcí, která mimo jiné
zahrnuje vybudování výtahu. Knihovna se
na několik měsíců přestěhuje do Špalíčku.

Rekonstrukce v  Knihovně Jana Drdy
zahrnuje vybudování bezbariérového pří -
stupu včetně instalace výtahu, na který byla
poskytnuta dotace z rozpočtu Ministerstva
kultury ČR. V rámci Národního rozvojového
programu mobility pro všechny získalo
 město Příbram příspěvek ve výši 2,7 milionů
korun. 

Výtah povede středem domu a bude se
tedy jednat opoměrně velký stavební zásah,
který ovlivní chod celé budovy. Vedení
knihovny tedy žádá své návštěvníky
o pochopení při omezeném a provizorním
provozu v době od 22. března do 31. srpna
letošního roku. 

Vlivem stěhování knihovny do prozatím-
ních prostor bude budova Knihovny Jana
Drdy na náměstí T. G. Masaryka pro čtenáře
úplně uzavřena už od 22. března 2018.

Ústřední půjčovna pro dospělé aÚstřední
půjčovna pro děti budou od 3. dubna 2018
fungovat v náhradních prostorách takzva-
ného Špalíčku (Špitálská ulice). Studovna
bude po dobu rekonstrukce uzavřena úplně
svýjimkou rešeršní ameziknihovní výpůjční
služby, kterou si mohou zájemci objednat
ve Špalíčku.

Další aprůběžně aktualizované informace
najdete na webu afacebookovém profilu pří-
bramské knihovny. 

S sdb

Restaurace na Nováku získává kontury
Práce na revitalizaci Nového rybníku pokračují i přes zimu. Jen před pár týdny vyrostla v prostoru původního stánku
s občerstvením ocelová konstrukce, která tvoří základ budoucí nové restaurace. 

Už před koncem roku 2017 byla zahájena
druhá etapa revitalizace, jejíž součástí je vybu-
dování nové restaurace s velkým prostorem
pro posezení a sociálním zařízením. „Nový
objekt bude sloužit jako zázemí pro návštěvníky
areálu, kromě restaurace s vnitřním posezením
tam budou i zastřešená místa venkovního pose-
zení, před restaurací budou postaveny pergoly
a chybět nemůže ani moderní hygienické zázemí
s toaletami,“ informoval starosta města Jin-

dřich Vařeka. Součástí stavby je i zastřešené
pódium, které bude využíváno při příleži -
tost ných kulturních akcích, jinak bude
návštěvníkům sloužit jako venkovní terasa
s posezením.

Řemeslníkům přálo počasí až do posledního
únorového týdne. Následně byla stavba na při-
bližně dva týdny přerušena. „Uvidíme, jak se
situace s počasím bude vyvíjet, ale předpoklá-
dáme, že termín dokončení, konec května, i přes

počasím vynucené přerušení stavby dodržíme,“
poznamenal starosta.

První etapa revitalizace Nového rybníka
skončila vloni. Zahrnovala především kom-
pletní rekonstrukci rybníku včetně vytvoření
ostrůvku s altánem, vybudování multifunkč-
ního a vodního hřiště, instalaci mobiliáře,
vzduchových trampolín a vyřezávaných dře-
věných soch. Ve druhé etapě kromě nové res-
taurace vyroste v  areálu na místě bývalé
plavčíkárny také půjčovna sportovních
potřeb. V prostoru nad Rákosníčkovým hřiš-
těm vznikne i slibovaný lanový park, v němž
budou využity některé prvky z před časem
demontovaného hřiště na Rynečku. Chystá se
také otevření zoologického koutku. „Pejskaři“
a jejich čtyřnozí parťáci se mohou těšit na psí
park s herními prvky. Součástí komplexní
 revitalizace je skatepark, který bude slavnost-
ně otevřen na jaře. Záměr učinit Nový rybník
centrem sportovního a volnočasového dění
v Příbrami završí vybudování inlineové  dráhy.

S sdb

Na Březových Horách představí 
hornické Velikonoce
V Hornickém muzeu Příbram si od 19. března do 1. dubna návštěvníci připomenou, jak Velikonoce, nejvýznamnější křesťanské
svátky, oslavovali březohorští havíři na přelomu 19. a 20. století. 

Již tradičně ve velikonočním čase proběhne
v Hornickém muzeu Příbram na Březových
Horách velikonoční akce. Hornickým domkem
na Březových Horách prostoupí vůně jidášů
a rozezní se lidové písně. 

Návštěvníci se tu mohou seznámit s podo-
bou velikonočních svátků v hornické domác-
nosti na počátku 20. století: vůně pečiva,
lidové popěvky, tradiční výzdoba i um tvůrců
lidových řemesel. Zájemci si mohou vše vlast-
noručně vyzkoušet – mimo jiné tedy pletení
pomlázek, zdobení perníčků, pečení jidášů,
regionální zdobení vajíček, výrobu rákosových
píšťalek či korálkových ozdob. 

Ve všedních dnech je program určen přede-
vším pro školní exkurze. Široké veřejnosti
doporučuje vedení muzea návštěvu o víken-
dech a o velikonočních prázdninách, tedy ve
dnech 24. března a 25. března, 29. března až
1. dubna, kdy bude program probíhat od
10.00 do 17.00. 

Jednotné vstupné činí 20 korun. 

S red

Foto: Běhej Lesy Ocelový skelet nové restaurace. Foto: Pavlína Svobodová

Velikonoce v hornickém domku jsou příležitostí poznat velikonoční tradice. Foto: HMP

Zimní stadion by měl sloužit prioritně sportu. 
Foto: Pavlína Svobodová
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Pořádáte noční 
akci? Nechte ji 
zařadit do vyhlášky

Příbram připravuje vydání doplnění
obecně závazné vyhlášky o omezení doby
nočního klidu. Po novele přestupkového
zákona přijatá vyhláška z loňského roku
v její příloze stanovila výjimečné případy,
kdy je doba nočního klidu kratší nebo
žádná. 

Do 16. března 2018 přijímá město
náměty pořadatelů akcí, jež by mohly
narušit noční klid. Podklady budou
následně vyhodnoceny a případně zařa-
zeny do vyhlášky. 

V  případě zájmu o zahrnutí akce do
vyhlášky uveďte název akce, pořadatele
(včetně kontaktních údajů) a dobu jejího
konání. Informace zasílejte na adresu: 
Městský úřad Příbram, Tyršova 108,
 Příbram I, případně na e-mailovou adresu:
radka.skubalova@pribram.eu. 

Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017
o změně OZV č. 2/2017 o nočním klidu
naleznete na webu města pribram.eu
nebo pod zkratkou bit.ly/2ETvUM6.

Zaměstnanci podpořili
příbramskou nemocnici
Nejen na dětské oddělení, ale i na léčebnu dlouhodobě nemocných myslí štědří
dárci, kteří podporují příbramskou nemocnici. Nedávno nemocnici podpořili
i zaměstnanci Kooperativy.

Ve čtvrtek 15. února byl předán symbolický
šek ve výši 10 000 korun od zaměstnanců spo-
lečnosti Kooperativa, kteří peníze pro dobro-
činné účely v  rámci své kanceláře vybírají
pravidelně.

„Je to už potřetí, co jsme takto peníze za naši
kancelář vybrali. Říkali jsme, že působíme tady

v  regionu, tak bychom měli peníze věnovat
někomu zde. Dva předchozí roky jsme podpo-
rovali dětské oddělení a tento rok jsme oslovili
nemocnici, ať si sama řekne, kde ty prostředky
nejvíce potřebuje,“ řekl při předání Jiří Urban
ze společnosti Kooperativa.

Primář oddělení LDN Jaroslav Kolář, který
šek převzal, uvedl, že částka bude zřejmě
použita na nákup matrací, které zabraňují
vzniku proleženin. 

„Moc si vážím toho, když si někdo vzpomene
na zdravotnictví i ve chvílích, kdy ho nepotře-
buje. Je mnoho takovýchto aktivit na dětských
odděleních, a o to cennější je, když si lidé vzpo-
menou i na dlouhodobě nemocné,“ uvedl ředitel
nemocnice Stanislav Holobrada. 

S Martin Janota
Oblastní nemocnice Příbram

Zakončete zimu na bruslích
Sportovní zařízení města Příbram chystá ukončení sezony na zimním stadionu. Při té příležitosti jsou rozšířeny časy posledního
veřejného bruslení. 

Vídeňský porcelán? Do skla určitě ne
Seriál O odpadu vtipně příbramské studentské televize GymTV pokračuje dalším dílem. První se týkal třídění papíru s akcentem
na povánoční úklid, tentokrát je na programu sklo. Co do bílých a zelených kontejnerů na sklo nepatří, se dozvíte v novém
videoklipu.

Také si myslíte, že zrcadlo patří do kontej-
neru na sklo? Nebo že tam můžete vhodit roz-
bitý porcelánový hrníček? Pokud s odpovědí
váháte, hledejte ji v novém videoklipu, který
připravila školní televize Gymnázia Příbram

– GymTV. Video najdete na městském kanálu
YouTube na adrese youtu.be/3WN5nnU-z6s. 

V Příbrami máme téměř dvě stovky zvono-
vých kontejnerů na sklo. Polovina z nich je
bílá pro čiré sklo, polovina zelená pro sklo

barevné. „Sklo je nejvděčnější materiál k recy-
klaci. Dá se znovu používat vlastně donekoneč-
na. Nový skleněný výrobek může být navíc
tvořen až 100% recyklovaným sklem. Šetří se
tak přírodní zdroje a energie nutná při těžbě
surovin a samotném sklářském procesu,“
vysvětlil příbramský místostarosta Václav
Švenda. Dodal také, že tříděné sklo není třeba
zvlášť vymývat nebo zbavovat etiket nebo
kovových uzávěrů. Nemusíte se ani snažit roz-
bíjet skleněné předměty při vhazování do kon-
tejnerů – vlastně je to nežádoucí, protože při
dotřiďování se malé střepy obtížně oddělují. 

A co se děje se sklem dál? Technické služby
města Příbram kontejnery vyprázdní jednou
za 20 dní (každou barvu zvlášť) a odvezou ke
zpracovateli. Skleněné střepy  putují na třídicí
linku, výstupní čistá směs střepů je nadrcena
na částice o velikosti několika milimetrů až po
zhruba dva centimetry. Drcené střepy se poté
míchají s dalšími surovinami a vzniká tzv. sklář-
ský kmen, který je za teploty asi 1500 °C roz-
taven v peci. Vzniklá tavenina je následně ve
výrobních strojích přeměněna například na láh-
ve a další skleněné výrobky, které se s čerstvými
produkty vrátí opět do vaší domácnosti.

S red

Foto: ONP

Které věci do skla nepatří? Foto: GymTV

V neděli 25. března končí provoz malé haly
Zimního stadionu v Příbrami a právě v tento
den se uskuteční závěrečné veřejné bruslení
této sezony. Konat se bude hned dvakrát: stan-
dardně od 14.00 do 16.00 a také mimořádně
od 8.00 do 9.30. „Vstupné činí 30 korun za oso-
bu, po předložení ID senior karty vyjde pouze na
20 korun. Nebruslící doprovod zaplatí 10 korun,
je zde i možnost uložení věcí v šatně za 5 korun,“
řekla mluvčí SZM Miroslava Poláková. 

Poslední bruslení pro seniory v této sezoně
připadlo na čtvrtek 22. března (9.30–10.30)
ve velké hale Zimního stadionu. Vstupné činí
20 korun za osobu, po předložení ID senior
karty vyjde na polovinu.

Posledním veřejným bruslením ještě velká
hala nekončí svůj provoz. „Bude se připravovat
na netrpělivě očekávané dvojutkání reprezen-
tačních výběrů Česko versus Švýcarsko, které
se bude konat ve dnech 4. a 5. dubna od 17.00,“
připomněla Miroslava Poláková. 

S sdb

Zápis dětí do prvních ročníků 
základních škol
V dubnu se uskuteční zápisy do prvních tříd. Týká se to dětí narozených od 1. září 2011 do 31. srpna 2012, včetně dětí s odloženou
školní docházkou. V odůvodněných případech je možné domluvit s ředitelstvím školy jiný termín. K zápisu vezměte s sebou svůj
občanský průkaz a rodný list dítěte. 

V souladu s ustanovením § 46 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
stanovují ředitelé příbramských základních
škol místo a dobu zápisu do 1. ročníku zá -

kladního vzdělávání pro školní rok 2018/2019
takto:

Základní škola pod Svatou Horou, 5. dubna 2018 13.00–18.00
Balbínova 328, Příbram II 6. dubna 2018 13.00–16.00

Základní škola, Příbram – Březové Hory 6. dubna 2018 14.00–18.00
Prokopská 337, Příbram VI 7. dubna 2018 8.00–12.00

Základní škola, Příbram VII, 6. dubna 2018 14.00–18.00
Bratří Čapků 279, příspěvková organizace 7. dubna 2018 8.00–12.00

Základní škola, Příbram II, 6. dubna 2018 14.00–18.00
Jiráskovy sady 273 7. dubna 2018 9.00–11.00

Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 5. dubna 2018 13.00–18.00

Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 7. dubna 2018 8.00–13.00

Waldorfská škola Příbram – 6. dubna 2018 14.00–17.00
mateřská škola, základní škola a střední škola, Hornická 327, Příbram II 7. dubna 2018 9.00–12.00

Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola, 18. dubna 2018 12.00–17.00
Příbram IV, příspěvková organizace, Pod Šachtami 335 25. dubna 2018 12.00–17.00

(náhradní termín)

Veřejné bruslení je zábava pro všechny věkové skupiny. Foto: SZM
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Czech Press Photo 
s rekordním počtem autorů
Výstava Czech Press Photo 2017 ukazuje nejen snímek vítěze hlavní ceny Fotografie roku, ale také práce těch, kdo uspěli
v jednotlivých kategoriích, a další vybrané neoceněné fotografie. Do 15. dubna ji můžete zhlédnout také v Příbrami. 

Do poloviny dubna si můžete v Příbrami
prohlédnout fotografie a videa, které byly pre-
zentovány na 23. ročníku soutěže Czech Press
Photo. 

Výstava v Galerii Františka Drtikola Příbram
je reprízou expozice na Staroměstské radnici
v Praze z přelomu loňského a letošního roku.
Představí téměř 500 fotografií a videí od více
než 100 autorů.

Do letošního ročníku soutěže Czech Press
Photo se přihlásil rekordní počet tvůrců. Mezi-
národní porota hodnotila práce 482 fotografů
s trvalým bydlištěm v České nebo Slovenské
republice s celkovým počtem 7277 fotografií.

Videosekce se zúčastnilo 26 autorů s celko-
vým počtem 56 videí. 

Czech Press Photo je prestižní fotografická
soutěž s více než dvacetiletou tradicí, která
každoročně prostřednictvím nejlepších foto-
grafií a dokumentárních filmů mapuje nejvý-
znamnější události uplynulého roku v mnoha
oblastech života – od zpravodajských aktualit
přes umění, každodenní život až po přírodu
a sport. Soutěž (a následná výstava) dává
 možnost zveřejnit i takové fotografie, které
z nejrůznějších důvodů nenašly v médiích
uplatnění. Největší pozornost zpravidla při -
tahují tradiční kategorie, jako jsou například

Aktualita, Každodenní život či Lidé, o kterých
se mluví. Vloni k nim přibyly navíc kategorie
Problémy dnešní doby či Lifestyle. V letošní
soutěži byla velmi silně zastoupena kategorie
Příroda, věda a životní prostředí s fotografie-
mi, které přibližují tu hezčí stránku světa. 

Výstava je otevřena denně kromě pondělí
od 9.00 do 17.00.

S Hana Ročňáková
Galerie Františka Drtikola
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Masopust si užili malí i velcí 
Dlouhou tradici má masopust na Březových Horách, na kterém spolupracují i bohutínští hasiči. Děti z mateřinek se letos účastnily
veselí na náměstí 17. listopadu. 

Foto: Lukáš Bíba Foto: Michal Červený Foto: Roman Vondrouš

V únoru Příbram opět ožila masopustními
veselicemi. Konaly se na různých místech, tra-
dičně například na nádvoří Hornického muzea

na Březových Horách a průvod maskovaných
figur dorazil i na příbramskou radnici, kde
maškary přivítal místostarosta Václav Švenda. 

Na přípravě lidové veselice muzeum kaž-
doročně spolupracuje se Sborem dobrovol-
ných hasičů z Bohutína, kteří masopust
pořádají nepřetržitě mnoho desítek let. 

K masopustnímu veselí se připojily také pří-
bramské mateřinky – MŠ Perníková chaloupka,
MŠ Školní ulice, MŠ Bratří Čapků a MŠ Klubíč-
ko. Vyrazily na masopustní veselici 13. února
na náměstí 17. listopadu. „Byla jsem velice
mile překvapena, kolik dětí i dospělých se této
akce zúčastnilo. Za sebe mohu říci, že jsem byla
nadšená,“ řekla jedna z přítomných maminek
a dodala: „K vidění byly rozličné bytosti z lidské,
pohádkové i zvířecí říše. Děti a paní učitelky si
připravily spoustu říkadel a písniček za dopro-
vodu živé hudby. Z dětí již na dálku sršela radost
a dobrá nálada. Všichni tak potěšili nejen své
rodiče i kolemjdoucí, ale především přispěli
k obnovení staročeské tradice v Příbrami.“

S sdb

Dětský masopustní průvod dorazil také na příbramské sídliště. Foto: MŠ Školní
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KČT chtěl od počátku zpřístupnit Brdy
Klub českých turistů stál od samého počátku u zpřístupnění Brd veřejnosti, milovníkům přírody a cestování. Klub slaví 130 let 
své existence, je tedy dokonce ještě starší než naše republika, jejíž kulaté výročí vzniku si tento rok připomínáme, říkají 
Miroslav Kolář a Josef Bican, předseda a místopředseda KČT Baník Příbram.

JAK VZNIKL PŘÍBRAMSKÝ ODBOR KLUBU
ČESKÝCH TURISTŮ?

M. Kolář: KČT vznikl na myšlenkách národ-
ního obrození a vlastenectví, které pojal spe-
cifickou formou poznávání naší vlasti, její
historie a toho, co příslušníci našeho národa
dokázali. Poté, kdy se obnovila naše národní
svrchovanost v novém státě, postupně se klub
transformoval do zájmové organizace těch,
kteří rádi cestují, poznávají přírodu, vlastní
i cizí kulturu i výsledky lidské činnosti. Tak
vznikl i příbramský odbor KČT – velmi brzy,
v roce 1889, jako teprve čtvrtá venkovská
pobočka KČT. Stalo se tak zásluhou prof. Jose-
fa Hrabáka, přítele zakladatele klubu, profe-
sora Vojtěcha Náprstka. Příbramský KČT se
hned zaměřil na zpřístupnění Brd – první jím
vyznačené trasy vedly právě tam – k Pilskému
a Lázskému rybníku, na Třemošnou a Tok. Už
v roce 1891 byla péčí klubu zřízena první roz-
hledna v  Brdech – Eliščina, na hoře Písek.
S podporou KČT byl v roce 1893 vydán Prů-
vodce po Příbrami a okolí, v roce 1911 pak
vydává učitel Ladislav Malý Nového průvodce
po Příbrami a okolí. Mezi světovými válkami,
kdy měla Příbram 17 000 obyvatel, měl pří-
bramský klub přes 300 členů. V současnosti
má 84 registrovaných členů a asi 20 přízniv-
ců.

CESTOVÁNÍ A REKREACE SE STALY JEDNOU
Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH VOLNOČASOVÝCH
AKTIVIT S VÝRAZNĚ POZITIVNÍM DOPADEM
DO EKONOMIKY. MÁ TO VLIV TAKÉ NA KČT?

M. Kolář: Turisté jsou nedílnou součástí ces-
tovního ruchu. Zjednodušeně tou částí, která
jej živí a také kultivuje. Část turistů se orga-
nizuje v zájmových spolcích – u nás nejčastěji
v KČT. Většinou jsou to ti, kteří se cestování,

poznávání svého okolí i vzdálených míst věnu-
jí programově a cíleně. Ti poznali, že členstvím
v KČT získávají řadu výhod, které by jako neor-
ganizovaní nemohli využívat.

Samotný KČT funguje ve dvou rovinách –
jednak svým členům poskytuje servis, zajiš-
ťuje jim určité požitky a výhody a umožňuje
jim je využívat a jednak je i reprezentativním
a silným partnerem vůči poskytovatelům slu-
žeb cestovního ruchu. Ovlivňuje strukturu,
sortiment i kvalitu těchto služeb – a tím de fac-
to poskytuje také službu společnosti – nejen
svým vlastním členům, ale celé cestující ve -
řejnosti. Významným bonusem, jsou pak
některé služby, které KČT vykonává pro
všechny jako jejich speciální a výlučný doda-
vatel. Nejznámější i nejvýznamnější takovou
službou je značení turistických cest, jeho údrž-
ba a rozvoj.

Ze všech těchto hledisek je tedy KČT orga-
nizací, která podstatným způsobem ovlivňuje
celou oblast cestovního ruchu.

PŘÍBRAMSKÝ ODBOR MÁ PODLE VAŠICH
SLOV OKOLO 80 ČLENŮ. NENÍ TO MÁLO NA
MĚSTO S VÍCE NEŽ 30 000 OBYVATELI
A ROZSÁHLOU SPÁDOVOU OBLASTÍ?

J. Bican: Na třicetitisícové město se záze-
mím zhruba dalších 20 000 obyvatel je nás
skutečně málo. V současné době analyzujeme
příčiny tohoto stavu. Některé jsou zřejmé na
první pohled – malá propagace našich akcí na
veřejnosti, nevěnovali jsme se důsledně práci
s mládeží. Pak jsou tu důvody méně viditelné,
ale stejně důležité, ne-li ještě významnější.
Obecně má veřejnost určitou nechuť k orga-
nizování do spolků a klubů. Věnovat se turis-
tice v  okolí Příbrami bylo problematické –
turisticky nejatraktivnější území v  našem

regionu – Brdy, byly donedávna nepřístupné.
A nezapomeňme, že zájem o turistiku v regio-
nu je do značné míry podmíněn i zdravým
patriotismem. S tím se v Příbrami, kde je veliký
počet přistěhovalých bez hlubšího vztahu
k regionu, setkáváme spíše výjimečně. Ale
v tomhle ohledu se situace začíná dost pod-
statně měnit k lepšímu.

MYSLÍTE, ŽE PŘÍBRAM A JEJÍ OKOLÍ MÁ CO
TURISTŮM NABÍDNOUT?

J. Bican: Turistický potenciál našeho regio-
nu je veliký. Především v oblasti přírodních
hodnot, ale i kulturní a historické památky,
včetně industriálních, stojí za poznání. Jme-
novat všechny historické a přírodní lokality
v blízkosti Příbramě by bylo nošením dříví do
lesa, ačkoli, bohužel, je povědomost o nich
v  našem městě poměrně malá. Obrovský
a atraktivní prostor poznávání se teprve
nedávno otevřel v Brdech. Náš klub se snaží
na svých výletech navštívit nejen známá mís-
ta, ale především ta méně známá, ale o to zají-
mavější. Jen namátkou: Kdo ví, kde je kámen
a kříž sv. Ivana, pramen Kocáby, Linkův kříž
v Brdech, nebo kde teče Voložný potok?

KTERÉ VÝHODY PŘINÁŠÍ ČLENSTVÍ V KČT? 
J. Bican: Myslím, že největší výhodou je, že

turista prochází trasu výletu se skupinou
a může se tak vyhnout různým nástrahám,
které jej jako jedince mohou potkat. Naše akce
vede vždy proškolený vedoucí, který má nejen
mapu v mobilu, ale i v tištěném vydání. Má
znalosti z  poskytování první pomoci. Má
nastudovány všechny zajímavosti na trase atd.
Samozřejmě členové mají slevy na vlak, uby-
tování, vstupy do hradů a zámků. Při zakou-
pení map z edice KČT mají 10 % slevu, to samé
při zakoupení časopisu Turista. Například čle-
nové KČT měli vstup na veletrh cestovního
ruchu Holiday World v Praze zcela zdarma.
V rámci klubu mnozí navážou i nová přátelství.
A jsou to často cenná přátelství na celý život.

MNOZÍ LIDÉ SI OVŠEM RÁDI SVŮJ VOLNÝ
ČAS ORGANIZUJÍ SAMI, VČETNĚ CESTOVÁNÍ.
MÁ I PRO NĚ ČLENSTVÍ V KLUBU NĚJAKÝ
PŘÍNOS?

M. Kolář: Výlet se skupinou nejen minima-
lizuje nejrůznější rizika, ale přináší i zábavu
a zážitky, o které je jedinec většinou ochuzen.
Ale i pro zapřisáhlé individualisty je členství
v klubu přínosem, neboť i oni mohou, stejně
jako ostatní, využívat nejrůznějších slev
a výhod, třeba při dopravě, ubytování nebo
při obstarávání některých cestovních pomů-
cek a vybavení. Pro turisty, kteří provozují
některé speciální formy turistiky, je také člen-
ství vhodné. Uvedu příklad: u nás v klubu
máme turistu, který se specializuje na dálkové
pochody 50 km a více. Ačkoli jezdí většinou
individuálně, i on využívá výhod klubu.

Příbramští turisté v akci: Poznávací komentované vycházky městem, které vede místopředseda klubu Josef Bican
(uprostřed). Foto: Kateřina Nolčová

inzerce

ČÍM MŮŽE BÝT KČT ZAJÍMAVÝ A LÁKAVÝ
PRO DĚTI A MLADÉ LIDI? 

M. Kolář: V minulosti se v Příbrami věnoval
mládeži odbor turistiky Spartaku Příbram
a náš odbor se zaměřoval na střední generaci.
Ta zestárla, oddíl mládeže ve Spartaku Příbram
zanikl a na práci s mládeží se delší čas nikdo
nezaměřil. To nyní chceme změnit a hledáme
cesty a programy, které i mladým lidem
a střední generaci přiblíží a zatraktivní členství
v našem klubu. V dalších letech bychom chtěli
víc oslovit ty, kteří provozují geocaching, počí-
táme, že oslovíme také příbramské školy. Pro
ně bychom chtěli např. zorganizovat turistic-
ko-poznávací pochod v Brdech či závod v biat-
lonu v Jincích. Otevřené Brdy nám umožňují
se více zaměřit i na oblast běžeckého lyžování,

které je atraktivní i pro mladé a rodiny s dětmi.
A samozřejmě na cyklistiku, která má právě
v Brdech ty nejlepší podmínky.

JAKÉ TRADIČNÍ AKCE PŘÍBRAMSKÝ ODBOR
KLUBU POŘÁDÁ A NA JAKÉ BYSTE MOHLI
POZVAT SPOLUOBČANY?

J. Bican: V programu na rok 2018 našeho
klubu je v podstatě každý týden jedna akce.
Mnozí vědí, že vždy na Nový rok pořádáme
spolu s příbramským Sokolem tradiční výstup
na Třemošnou. Občany Příbrami bych chtěl
pozvat například na námi organizovaný
pochod 1. května Za Dvořákem na Vysokou.
K uctění památky T. G. Masaryka jsme usku-
tečnili výlet do Bratkovic a Hluboše, který pořá-
dáme společně se Senior Pointem. Zveme na
naše zájezdy do Vysokých Tater, Broumova
a okolí, Hořic či jednodenní vlakem do Litně,
na Sedlčansko či Plzeňsko. Na vícedenní zá -
jezdy rezervujeme vždy několik míst pro
 veřejnost. Informace o nich můžete průběžně
sledovat v Periskopu a rádi bychom o nich
dávali vědět i na stránkách Kahanu. Organizu-
jeme také cyklovýlety. V letošním roce je to
z Chebu do Příbrami a z Příbrami do partner-
ského slovenského města Kežmarok. Tyto akce
by měly propagovat město Příbram a budou
jím i podporovány. 

S  programem klubu se mohou zájemci
seznámit na členských schůzích v Q-klubu,

které se konají každý měsíc, či ve vývěsní
skříňce před 2. poliklinikou, nebo v IC KJD či
IC města na Zámečku. V blízké budoucnosti
budeme mít webové stránky a na nich budeme
veřejnost vhodnou formou informovat.

PŘÍBRAM JASNĚ DEKLAROVALA ÚMYSL
PODPOROVAT ROZVOJ TURISMU VE MĚSTĚ
A JEHO OKOLÍ. MYSLÍTE, ŽE V TOMTO SMĚRU
MŮŽE MĚSTO SAMO NĚCO KONKRÉTNÍHO
PODNIKNOUT?

J. Bican: Z našeho pohledu by mělo město
zřídit v nevyužitých prostorech levnou turis-
tickou ubytovnu pro asi 50 osob – autobusové
zájezdy turistů. Další problém je nedostatek
stravovacích zařízení provozovaných v sobotu
a neděli. Potkávám na náměstí T. G. Masaryka
návštěvníky hledající stravovací zařízení –
marně. Ubytovat autobus na jednom místě je
takřka nemožné. Město samozřejmě nemůže
nařídit soukromníkům, jak, kdy a jaké služby
mají poskytovat, ale snad by nějakým způso-
bem mohlo podpořit, motivovat a vyjít vstříc
těm, kteří se na kvalitní služby turistům zamě-
řují, a město jim tak zpřístupňují.

S Pavel Čámský 
Městský úřad Příbram

Zájem o turistiku v regionu 
je do značné míry podmíněn
i zdravým patriotismem.



V roce 1916 po kračovala válka na ruském
bojišti a ani dělostřelba na italském bojišti ne -
ustá vala. Na jihovýchodě kapitulovala Černá
Hora. Před postupující frontou dorazili do Pří-
brami další uprchlíci, tentokrát z Istrie. Vět-
šinou to byli Chorvaté, kteří přijeli „v chatrném
stavu“, ale jakmile dostali to nejnutnější, sna-
žili se najít zaměstnání. Zároveň požádali
o otevření chorvatské školy, do které bylo
zapsáno 50 chorvatských dětí z  Příbrami 
a 24 z Březových Hor. Jejich vyučování v pří-
bramské sokolovně probíhalo vždy odpoled-
ne, protože dopoledne byla učebna již dříve
vyhrazena pro italské děti. 

OBĚTAVOST OBYVATEL
Ženy z dobře zajištěných rodin v čele s man-

želkou starosty darovaly vystěhovalcům
ponožky, prádlo a šaty a obyvatelé Hájů slámu
do slamníků. Příbramané, kteří již mnohokrát
osvědčili svou obětavost a lidumilnost při pod-
porování polských (haličských) a italských
uprchlíků a zraněných vojáků v lazaretu, byli
úspěšně vyzýváni i k účasti na dobročinném
koncertu pro Chorvaty. V létě byl kaplan Anto-
nín hrabě Bořek Dohalský povolán k vojsku,
ale po jeho odchodu se našli zase jiní, kteří se
vystěhovalců ujali. Přesto příchozí žili velmi
nuzně a umírali – na Březových Horách bylo
v roce 1916 pohřbeno osm Italů, z toho dvě
maličké děti. V Příbrami zemřelo nejméně 
19 vystěhovalců, z toho asi polovina Italů. 
Ke konci roku 1916 žilo v Příbrami 158 Italů.

Všichni obyvatelé města na tom nebyli špat-
ně, protože toho roku bylo například zkolau-
dováno několik nových rodinných domů. Počet
lidí, kteří se ocitli v bídě, však rostl. Prakticky
při každé schůzi rady dostal starosta 50 K pro
udílení okamžitých podpor chudým.

DRAHÁ VEJCE NA PRANÝŘI 
Koncem ledna byl proveden nový soupis zásob

obilí amlýnských výrobků. Na chlebové lístky se
prodávaly ikroupy, kukuřičná mouka, kukuřičná
krupice apohanková mouka. Byly uveřejňovány
recepty, jak vařit z tzv. černé válečné mouky, jak
si doma uvařit mýdlo. Od dubna byly zavedeny
cukerní lístky, které vydávaly chlebové komise.
V květnu byla stanovena maximální prodejní
cena mléka, v září ibrambor. Místo zrnkové kávy
byla k dostání jen káva „ovocná“. K obědu se
k bramborám, rýži nebo chlebu často jen povařila
ve vodě papriková nebo gulášová kostka s obsa-
hem sádla. Překupníci, kteří požadovali například
za nedostatková vejce přemrštěné ceny, byli
okamžitě odsouzeni a pranýřováni v tisku.

Představitele města trápil z důvodu obavy před
šířením infekčních nemocí špatný stav měst-
ských lázní, ve kterých byly pouze čtyři sprchy,
ale bylo třeba alespoň 10–15 sprch, které by lidé
mohli používat za co nejmenší poplatek. Od
1. května do 1. října byl zaveden v Rakousku
Uhersku letní čas za účelem snížení nákladů na
topení aosvětlení. Dne 9.června postihlo Příbram
aokolí krupobití akusy ledu ovelikosti vejce mís-
ty poničily až 90 % vzrostlého obilí, zvláště žita.

U pekařů a krupařů docházelo ke konfliktům
mezi kupujícími, proto byli od srpna konzumenti
pro nákup mouky a chleba zapsáni v obchodě
nejblíž jejich domova, kde pro ně byl rezervován
chléb imouka na lístky. Pečení chleba opět vzala
obec do své režie ana jeho prodej dohlížela komi-
se. V září místodržitelství zvýšilo počet dnů, kdy
se nesmělo prodávat maso a bylo zakázáno jíst
masitá jídla i v domácnostech – bezmasé bylo
každé pondělí, středa a pátek. Kromě pondělí
a středy se ale smělo prodávat a jíst alespoň sko-
pové maso. Začala rekvizice bronzových zvonů.
Všichni lidé museli vydat prohlášení o zásobách

tuků ve své domácnosti. V říjnu byla zastavena
výroba v příbramském pivovaru pro nedostatek
ječmene a sladu, náhražkou piva byla tzv. fruc-
tolová tresť. Docházelo ke krádežím dřeva v obec-
ních lesích, protože lidem docházely zásoby
otopu. 

POLÉVKÁRNA AŽ PO DLOUHÉ DEBATĚ
Již 12. července 1916 chudinská rada navrho-

vala, aby byla i v Příbrami zřízena lidová polév-
kárna podobně jako na Březových Horách, kde
fungovala pro horníky a vyvařovala zdarma pro
chudé děti, které se doma ani jednou denně nena-
jedly. Okresní školní inspektor Antonín Kincl její
zřízení podporoval a líčil své smutné zkušenosti
s chudobou žáků zdejších škol s tím, že obec
financování polévkárny unese. Město Příbram
nemělo zdroje jako horní závod, neleželo v agrár-
ní oblasti a potraviny se sem musely zdaleka
dovážet, proto se podařilo zřízení lidové kuchyně
pro chudé prosadit teprve po několikaměsíční
debatě představitelů města. 

Okresní hejtmanství se především snažilo udr-
žet pořádek. Jednou z jeho největších starostí
bylo kupodivu dění v hostinci na střelnici, kde
se konaly nepovolené taneční zábavy, při kterých
se scházely „osoby pověsti naprosto pochybné, ze -
jména pak domněle prostituci oddané, čímž vchází
nebezpečí zavlečení a rozšíření různých nakažli-
vých pohlavních chorob ve zdejším městě“. Nájem-
kyně Střelovny Leopoldina Harrerová, jejíž
manžel byl ve válce, však musela trpět, že v jejích
stájích byli opět umístěni „státní hřebci“. Městská
rada těžce nesla, že státní úřady chtěly nájemkyni
vyměnit. Radní se báli, že nenajdou nikoho, kdo
by byl ochoten platit tak vysoké nájemné astarat
se omužský personál hřebčince. Proto byla vyslá-
na deputace až k místodržitelství, sestávající ze
starosty, dvou radních a městského tajemníka,
aby tam situaci vylíčili. Radní prohlásili, že měst-
ská policie bude na hostinec přísně dohlížet,
nájemkyně však stejně musela být vyměněna. 

TISK CENZUROVÁN, VOLBY ODLOŽENY
Byl cenzurován tisk azabavovány „protistátní“

kramářské písně ipohlednice. Vzhledem k válce
byly odloženy i obecní volby. Dne 21. listopadu
zemřel císař František Josef I. Dne 13. prosince
se konala mimořádná slavnostní schůze obec-
ního zastupitelstva při příležitosti nástupu
Karla I. na trůn, ale pozornost všech byla zamě-
řena hlavně na to, jak přežít nadcházející zimu.
Příbramská obec se rozhodla informovat okresní
hejtmanství, že pro uprchlíky dosud ubytované
v hostincích sice opatří vše potřebné, ale jen
pokud jí státní správa uhradí náklady. Koncem
roku 1916 však přijelo dalších 147 Chorvatů,
55 Ukrajinců a 231 polských Židů, protože boje
v Haliči a dělostřelba na italském bojišti neustá-
valy, a zásobovací situace se dále zhoršovala.

S Věra Smolová
SOkA Příbram
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1. března 1998
V Příbrami byl zřízen azylový dům v loka-
litě na Stalingradě.

9. března 1648
Jezuité koupili dům, který stával v mís-
tech dnešní radnice a který se stal jejich
první příbramskou rezidencí.

10. března 1888
Bylo oznámeno přerušení pokusů o insta-
laci veřejného osvětlení města z důvodu
slabých drátů, kterými byl přiváděn elek-
trický proud.

10. března 1868
Narodil se v Praze František Klíma, pří-
bramský historik.

12. března 1968
Odpalem dvou domů v Karlově ulici byla
zahájena finální fáze likvidace historic-
kého Rynečku.

13. března 1918
Příbramský hudební skladatel Antonín
Čermák věnoval zdejšímu ostrostřelec-
kému sboru tři skladby.

14. března 1688
V Nechanicích se narodil P. Jan Hruška,
jezuita a hudební prefekt na Svaté Hoře
v letech 1732–1739.

16. března 1708
Jiří Kušička koupil dům Anny Heroltové,
bývalý hostinec U Bílé růže na náměstí
T. G. Masaryka, dnes administrativní
objekt.

22. března 1838
Byla úředně potvrzena existence Spolku
přátel střelby (příbramských ostrostřel-
ců), existujícího pravděpodobně od konce
18. století.

29. března 1848
V Příbrami se konala slavnost provolání
konstituce u příležitosti vyhlášení první
rakouské ústavy.

BŘEZENPracoval na výzdobě
svatohorských kaplí
Jak už jsme v našem seriálu několikrát připomněli, budování svatohorského poutního
areálu přitáhlo do Příbrami mnoho významných osobností své doby – mecenášů,
duchovních, šlechticů, vojevůdců, umělců, řemeslníků i podnikatelů. O mnohých
dnes víme jen velmi málo, v obecném povědomí zapsáni nejsou vůbec, a tak jejich
životní příběh čeká na své znovuobjevení. Jednou z takových méně známých
osobností je štukatér Jan Bartoloměj (Giovanni Bartolomeo) Cometa (1620–1687).

Jan Bartoloměj Cometa se narodil kolem roku
1620 ve vesnici Devoggio na břehu Luganského
jezera, na pomezí Švýcarska a Itálie, tedy oblas-
ti, odkud pocházel i Carlo Lurago či Santino
Cereghetti. Snaha po nalezení obživy jej přived-
la do oblastí ovládaných Habsburky, nejprve
do Lince a brzy poté, v roce 1650, do Prahy.
Usadil se na Novém Městě Pražském, kde si
následně založil vlastní dílnu, dnes bychom
použili slova firma. Štukatéři totiž pracovali ve
skupinách, které vedl vždy hlavní organizátor
prací. Tento vedoucí týmu se nazýval italsky
„plasticator“ a byl to on, kdo vyhledával zakáz-
ky, uzavíral smlouvy a zařizoval vše potřebné.
A tak ačkoliv měl Jan Bartoloměj ke své ruce
různě velký počet pomocníků, on byl vždy hlav-
ním autorem, který osobně vytvářel složitější
figury a vymýšlel celkovou koncepci díla.

KLEMENTINUM, LORETA, ČERNÍNSKÝ PALÁC...
Dílo Bartoloměje Comety se zachovalo

v mnohých stavbách té doby, spojené zejména
s řádem jezuitů. Stopy jeho práce tak nalezneme
mj. v pražském Klementinu, přilehlém kostele
Nejsvětějšího Salvátora, na Loretě, v kostele sv.
Ambrože (dnes dům U Hybernů), mimo Prahu
např. ve Staré Boleslavi či v Klášteře u Nové
Bystřice. Pracoval i pro světskou klientelu, a tak
jsou jeho štuky k vidění mj. ve Slavatovském
paláci na Malé Straně nebo Černínském paláci
na Hradčanech, zámku Mníšku pod Brdy a dal-
ších. V  letech 1654–1662 působil souvisle
v sousedním Sasku a Lužici, kde se podílel na
výzdobách zámků Muskau, Lieberose, Herms-
dorf a Ortenburg a kláštera Neuzelle.

Dnes je Bartoloměj Cometa považován za jed-
noho z nejlepších a nejúspěšnějších tuzem-

ských štukatérů druhé poloviny 17. století. Byl
ženatý, se svou ženou Annou Marií měl nejmé-
ně dva syny, Františka a Inocence. Druhý jme-
novaný se rovněž vyučil štukatérství a spolu
se svým otcem pracoval na některých zakáz-
kách, např. na zámcích Červená Lhota a Jindři-
chově Hradci. Bohužel Inocenc zemřel jako
třicetiletý v roce 1681 a jeho otec Bartoloměj
jej tedy o šest let přežil.

OTISK GÉNIA I V PŘÍBRAMI
V Příbrami pracoval Cometa na výzdobě cel-

kem šesti svatohorských kaplí. Práce zahájil
v  roce 1665 v Plzeňské kapli a pokračoval
výzdobou kaple sv. Máří Magdalény (krápníko-
vé), která se nachází pod kaplí Plzeňskou. Násle-
dovala kaple Březnická a v roce 1667 pracoval
v kapli Vrbnovské (sv. Jáchyma a sv. Anny),
kapli sv. Františka Xaverského (dnes sakristie)
a kapli Kolovratské (Navštívení P. Marie). Z doby
Cometova působení na Svaté Hoře se dodnes
dochovalo několik dokumentů spojených s jeho
prací, např. jím podepsané návrhy štukové
výzdoby nebo účty za provedené práce. Např.
víme, že za výzdobu v kapli sv. Františka Xaver-
ského bylo vydáno na honoráři 80 zlatých (bez
materiálu). V roce 1680 se ucházel o práci
u vídeňského dvora a pro tyto účely sepsal
všechny své dosavadní práce, a tak máme
poměrně přesnou představu o jeho díle. Jan
Bartoloměj Cometa patří ke špičkovým uměl-
cům, kteří v Příbrami zanechali otisk svého
génia. Bezesporu přispěl k tomu, že naše město
má být na co hrdé.

S Daniel Doležal
SOA v Praze

Z uprchlíků vystěhovalci (III.)
Hned v prvním čísle regionálního listu Horymír 1916 vyšel článek příbramského kaplana  Antonína hraběte Bořka Dohalského,
kterého italští vystěhovalci ( jakmile se tu usadili, už se jim oficiálně neříkalo uprchlíci) neznající řeč ani zdejší poměry požádali
coby svého největšího pomocníka o veřejné poděkování všem za vánoční nadílku pro italské děti.

Politicky závadná pohlednice, zabavená státními úřady v roce 1916. Repro: SOkA Příbram

Svatohorský poutní areál. Foto: Stanislav D. Břeň



Dasty
je asi sedmiletý

střapatý lump, který
nezkazí žádnou legraci.
Je to veselý pejsek, rád

se mazlí a miluje děti.
Pro jeho vyšší aktivitu

by se mu líbilo na velké zahradě. 
Velmi rád aportuje.

Podrobnosti o adopci na webu utulekpribram.cz.
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NA ZÁVĚR KALENDÁŘ AKCÍ

Pořiďte si psa

Vážení čtenáři, přinášíme vám pranostiku na měsíc březen.
Tajenka ze zpravodaje č. 2/2018: Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí. Knihu vyhrává

pan Petr Noha. 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 pátá v pořadí, od nás dostane pěknou knihu.

Kamil 
je dvou až tříletý

kříženec loveckého psa,
aktivní a kontaktní
pejsek, který bude

vhodný k někomu, kdo
s ním bude trávit hodně

času.

15. 3. 19.00 Tomb Raider
16. 3. 17.00 Black Panther – 3D
16. 3. 20.00 Oni 2: Noční kořist
17. 3. 14.00 Cesta za králem trollů
17. 3. 17.00 Padesát odstínů šedi
17. 3. 20.00 Padesát odstínů svobody
18. 3. 14.00 Padesát odstínů temnoty
18. 3. 17.00 Padesát odstínů svobody
20. 3. 16.00 Sněhová královna: Tajemství ohně

a ledu – 3D
20. 3. 19.00 Hora (Filmový klub)
21. 3. 19.00 Tlumočník
22. 3. 19.00 Pacific Rim: Povstání
23. 3. 17.00 Pračlověk
23. 3. 20.00 Pacific Rim: Povstání – 3D
24. 3. 14.00 Králíček Petr
24. 3. 17.00 Pacific Rim: Povstání
24. 3. 20.00 Dej mi své jméno
25. 3. 14.00 Králíček Petr
25. 3. 17.00 Pacific Rim: Povstání – 3D
27. 3. 16.00 Čertoviny
27. 3. 19.00 Věčně tvá nevěrná
28. 3. 19.00 Tlumočník
29. 3. 19.00 Máří Magdaléna
30. 3. 17.00 Sherlock Koumes – 3D
30. 3. 20.00 Ready Player One: Hra začíná
31. 3. 14.00 Sherlock Koumes
31. 3. 17.00 Ready Player One: Hra začíná – 3D
31. 3. 20.00 Eric Clapton

KINO PŘÍBRAM

31. 3. 20. kolo Fortuna Národní ligy 2017/2018
21. 4. 23. kolo Fortuna Národní ligy 2017/2018

FOTBAL: STADION NA LITAVCE

KNIHOVNA JANA DRDY PŘÍBRAM

DIVADLO A. DVOŘÁKA

D-KLUB

24. 3. 20.30 Špejbl´s Helprs
31. 3. 19.00 Divoké kočky Ostrava – Travesti show
13. 4. 20.00 Mňága a Žďorp + Pakáš
21. 4. 8.00 Burza nerostů
29. 4. 15.00 Duo Jamaha

ESTRÁDNÍ SÁL

24. 3. Memoriál Bedřicha Šupčíka ve šplhu
SOKOLOVNA

24. 3. Fashion Second Hand
28. 3. Akademie ZŠ pod Svatou Horou
15. 4. Mažoretky – regionální soutěž

SPORTOVNÍ HALA V PŘÍBRAMI

19. 3. 14.00 Jak si udržet dobrou náladu a pozitivní
myšlení – interaktivní seminář

19. 3. 15.00 Kruhové tance – netradiční relaxace
21. 3. 10.00 Hana Peleščáková – Bezplatná právní

poradna
22., 29. 3. Trénink paměti
22. 3. 14.00 Taneční odpoledne – ve spolupráci

se SPCCH
28. 3. 10.00 Přínos pohybu v seniorském věku –

interaktivní seminář (teorie + pohyb)
27. 3. 19.00 Koncert Josefa Fouska – Malá scéna
29. 3. 14.00 Kuželkářský turnaj

2. 4. 13.00 Infoschůzka
5., 12. 4. Trénink paměti
10. 4. 8.00 Turistická vycházka – Horní Berounka

SENIOR POINT PŘÍBRAM, ŽEŽICKÁ 193

Živá příroda – expozice českých plazů
a obojživelníků CHKO Brdy
Museum Sphingidae
Historie bývalého vojenského újezdu Brdy
do 30. 4. Posel naděje
do 30. 9. Hic sunt leones

DŮM NATURA

14. 3. 19.00 Titanic
15. 3. 19.00 Padesátka
16. 3. 19.00 A pak už tam nezbyl ani jeden
17. 3. 17.00 Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka
19. 3. 16.00 Habaďůra
20. 3. 19.00 Číňani
22. 3. 19.00 Petr Spálený, M. Voborníková,

Apollo&Band
23. 3. 19.00 Balada pro banditu
24. 3. 16.00 Tajemný hrad v Karpatech
25. 3. 15.00 Čertův švagr
25. 3. 19.00 Dobrý proti severáku
27. 3. 19.00 Josef Fousek – koncert
29. 3. 17.00 Hrdý Budžes
30. 3. 19.00 Chvilková slabost
31. 3. 16.00 Číňani

5. 4. 19.00 Vinnetou – premiéra
6. 4. 19.00 Vinnetou
7. 4. 14.00 Prohlídka divadla
8. 4. 19.00 Kočka v oregánu

10. 4. 19.00 Číňani
13. 4. 19.00 Šašek a syn
14. 4. 19.00 Prokletí nefritového škorpiona
15. 4. 15.00 O princezně, která ráčkovala
16. 4. 19.00 Vše o ženách
17. 4. 19.00 Habaďůra
18. 4. 19.00 Hradišťan & Jiří Pavlica
18. 4. 19.00 Vinnetou
20. 4. 19.00 Jan Smigmator
21. 4. 16.00 Vinnetou
22. 4. 19.00 Ženitba
23. 4. 19.00 O sexu převážně nevážně
24. 4. 19.00 Zahájení Hudebního festivalu 

A. Dvořáka
24. 4. 17.00 Vše o ženách
25. 4. 19.00 Bratři Ebenové
25. 4. 17.00 Vše o ženách

17. 3. 8.00–13.00 Farmářské trhy
7. 4. 8.00–13.00 Farmářské trhy

21. 4. 8.00–13.00 Farmářské trhy

DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ – HOŘEJŠÍ OBORA

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 121 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
20. 3. 15.00 Úterní tvoření – vyrob si náramek

shamballa
24. 3. 9.00 Velikonoční tvoření
25. 3. 16.00 Loutková pohádka Beránci a ospalý

čert – hrají Zalezlíci 
29. 3. 8.30 Velikonoční prázdninové tvoření
29. 3. 18.00 Velikonoční přespání v DDM

Výstavy:
GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
Stálá expozice Fotograf František Drtikol – život 

a dílo příbramského rodáka
23. 2.–15. 4. Czech Press Photo 2017
22. 3. 18.00 Michael Hanke – O emocích.

Beseda s držitelem ceny World
Press Photo 2017, šesti cen Czech
Press Photo (2013–2017) a dalších
ocenění o jeho cestě k fotografii
a tématům každodenního života

ZIMNÍ STADION

19. 3. 16.00 36. zasedání ZM Příbram

19. 3.–1. 4. Velikonoce v hornickém domku
HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

14. 3. 17.30 Probošti mezi revolucemi (1773–1859)
– přednáška V. Smolové

17. 3. 12.00 Stabat Mater – ženský sbor Krásky, 
varhany Pavel Šmolík

18. a 31. 3. Prohlídky svatohorské zvonice
25. 3. Květná neděle
27. 3. 18.00 Růžencové sonáty – bolestná

tajemství
2. 4. 16.30 Velikonoční koncert Svatohorského

chrámového sboru
4. 4. 17.30 Redemptoristé svatohorskými správci

(1861–1971) – přednáška V. Smolové
11. 4. 17.30 Redemptoristé svatohorskými správci

(1861–1971) – přednáška V. Smolové
26. 4. 15.30 Vernisáž výstavy Připomenutí 

40. výročí požáru Svaté Hory

SVATÁ HORA

19. 3. 18.00 Svobodně dýchej – za 5 dnů
nekuřákem

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM ADRA

12.–16. 3. 9.00–18.00 Výprodej vyřazených knih
13. 3. 13.00–17.00 Ženy sobě
13. 3. 18.00 Literární podvečer se spisovatelem

Josefem Formánkem
15. 3. 18.00 Literární podvečer se spisovatelem

Honzou Mendělem
20. 3. 17.00 Dějiny umění: Antický Řím

Přednáška Jany Froňkové

4. 4. 19.00 Nejlepší treky Mallorcy, Madeiry
a Tenerife

RESTAURACE NA HRADBÁCH

8. 4. Aquathlon
AQUAPARK

24. 3. 10.00 Velikonoční jarmark
WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM

4.–5. 4. 17.00 Euro Hockey Challenge 2018: 
Česko – Švýcarsko

22. 3. 18.00 Beseda o Brdech s Jiřím Jirouškem
a Bohumilem Fišerem

24. 3. 12.00 Velikonoce v Domě Natura

DŮM NATURA

Kočky k adopci
Lízinka je asi roční
kastrovaná a očkova-
ná kočička. Je plašší,
ale hodná a čistotná.

Tina je asi šesti -
měsíční kotě, vel-
mi hravé, čistotné
a očko vané.

Majky je krásná chlu-
patá asi čtyřletá
kočička, potřebuje
být sama, jinak se
bojí ostatních koček.
Je očkovaná a kastro-
vaná.

S Alena Synková
Spolek pro kočku 

773 982 827

Rasty
je kříženec středního

vzrůstu. Pětiletý pes je
plaché, ale přátelské
povahy. Byl nalezen

27. ledna na Evropské
ulici. Může pobývat

také v bytě. 

Keny
je kříženec labradora.

Je mu přibližně rok, 
je velmi hravý

a temperamentní. 
Hodil by se nejlépe
aktivnímu majiteli

s domkem a zahradou. 

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.

28. 3. 14.00 Výsadba stromu Olgy Havlové
PARK PŘÁTELSTVÍ V HAILOVĚ ULICI

14. 3. 20.00 Ready Kirken Unplugged
4. 4. 20.00 Miloš Meier – Drumming Syndrome

11. 4. 20.00 Iva Marešová – Aliaksandr Yasinski
– Michael Vašíček

CLUB BAROVKA

17. 3. 20.00 Jakub Ondra, O.K.mžik, Třetí slunce
KLUB ZA 5 DVANÁCT

25. 3. 17.00 Benefiční koncert
30. 3. 15.00 Sbor Krásky – Stabat Mater

2. 4. 17.00 Velikonoční koncert Komorního
pěveckého sboru Mistra Jakoubka
ze Stříbra

6. 4. 17.00 Bacha Baby – spirituály

SBOR MISTRA JAKOUBKA ZE STŘÍBRA

15. 4. 11.00 Zápas v házené (starší žáci)
HŘIŠTĚ U ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ

13. 3. 19.00 Jan Burian
28. 3. 19.00 Škaredě zelená středa
11. 4. 19.00 Kavárna U Nulté hodiny: host L. Jeník
14. 4. 19.00 Večer s vinařem Romanem Valentou
16. 4. 19.00 USB Band
21. 4. 19.00 Folk-rockový koncert

COWÁRNA
21. 3. 19.00 Kouzlo cestování „o samotě“ –

Jakub Ročňák
28. 3. 17.00 Vedení týmu – role – úkoly (kurz)



Neomezen
pevný inter

2200 GGBB ssdd
mobil

ný 
rrnet

ddííllleeeennnýýcchh 
lnícchh dat

VVVooddaVVV ffoonne ff PPass 
Chat && Social

voláání a SMS
Neomezený 

pevný internet

20 GB sdílených 
mobilních dat

Vodafone Pass 
Chat & Social

volání a SMS

Pass

Ready?

P ij te si do prodejny 
pro kombinovanou 
rodinnou nabídku

Budoucnost je úžasná.

Více informací v prodejn  Vodafonu 
Pražská 29, 261 01 P íbram

N
ab

íd
ka

 p
la

tí 
do

 v
yp

ro
dá

ní
 z

ás
ob

.

Sleva 
až 8 000 K  

na nový 
telefon

MK16826 Inzerce Red+ Home indd 1 06 03 18 10:41



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Right
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.15625
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003b103c103bf03c503c303af03b103c303b7002003c303c403b703bd002003bf03b803cc03bd03b7002c002003b303b903b100200065002d006d00610069006c002c002003ba03b103b9002003b303b903b1002003c403bf0020039403b903b1002d03b403af03ba03c403c503bf002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HUN <FEFF00410020006b00e9007000650072006e00790151006e0020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300680065007a002c00200065002d006d00610069006c002000fc007a0065006e006500740065006b00620065006e002000e90073002000200049006e007400650072006e006500740065006e0020006800610073007a006e00e1006c00610074006e0061006b0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e006900610020006e006100200065006b00720061006e00690065002c0020007700790073007901420061006e0069006100200070006f0063007a0074010500200065006c0065006b00740072006f006e00690063007a006e01050020006f00720061007a00200064006c006100200069006e007400650072006e006500740075002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020044d043a04400430043d043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002c0020043f0435044004350441044b043b043a04380020043f043e0020044d043b0435043a04420440043e043d043d043e04390020043f043e044704420435002004380020044004300437043c043504490435043d0438044f0020043200200418043d044204350440043d043504420435002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0045006b00720061006e002000fc0073007400fc0020006700f6007200fc006e00fc006d00fc002c00200065002d0070006f00730074006100200076006500200069006e007400650072006e006500740020006900e70069006e00200065006e00200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f0062006100740020007600650020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed0020006e00610020006f006200720061007a006f007600630065002c00200070006f007300ed006c00e1006e00ed00200065002d006d00610069006c0065006d00200061002000700072006f00200069006e007400650072006e00650074002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a0161>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




