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roč mohou lidé v zahraničí znát Příbram?
Možná sledují českou fotbalovou ligu.
Možná je zajímá volejbal. Snad je uchvátila hornická minulost, v níž Příbram hraje
v rámci Evropy nezanedbatelnou roli. Existuje
také možnost, že zaznamenali úspěchy některých příbramských studentů a později vědců,
kteří uspěli v určitých vědních oborech.
V zahraničí nás znají také v partnerských městech. Proč ale lidé mimo naši zem mohou znát
Příbram zcela bezpečně, jsou osobnost a dílo
Antonína Dvořáka.
Dvořákův život je námět na román, který
nepostrádá na dramatičnosti. Prosazení se
v rodině mezi mnoha sourozenci, vzepětí se
rodinné tradici a zaměření na hudbu, neopětovaná láska, nedostatek financí, rodinné
tragédie, odchod za uznáním do „Nového
světa“… Sledujeme zde příběh talentovaného
člověka, který se dokázal prosadit navzdory
mnoha protivenstvím, navzdory osudu, který
mu nepřál, a díky silné víře v Boha. Pokud by
Hollywood zfilmoval Dvořákův příběh, mohl
by z toho být velmi poutavý či dojemný biják.
Navíc by pravděpodobně učinil z Příbrami
Mekku turismu, protože by v takovém snímku
nebylo možné opominout Dvořákův vřelý
vztah k našemu městu, Vysoké u Příbramě,
Třebsku či Tochovicku.
Dvořákovu osobnost a především hudbu si
už téměř půlstoletí připomínáme v Příbrami
díky Hudebnímu festivalu Antonína Dvořáka.
Před několika dny začala registrace vstupenek
na letošní 49. ročník. Od konce dubna po celý
měsíc je připraveno 12 koncertů, premiéra
hudebně-dramatického pořadu, dvě operní
představení pro děti. Dále se uskuteční druhý
ročník Dne s Antonínem Dvořákem s více než
20 koncerty a doprovodnými akcemi, soutěž
ve skladbě a výtvarné soutěže pro děti. Prvotřídní hudba letošního ročníku zazní na neméně atraktivních místech – v Divadle A. Dvořáka
Příbram, kostele sv. Jakuba Staršího, na Svaté
Hoře, v Galerii Františka Drtikola, v Domu
Natura, v březnickém či dobříšském zámku
nebo v třebském kostele Nanebevzetí Panny
Marie.
Příbram jako hlavní partner festivalu může
být pyšná na to, jak výteční umělci k nám přijedou, i na dramaturgický i organizační talent
pořadatelů, ale především na odkaz hudebního génia, který v Příbrami a okolí zanechal tak
výrazný otisk svého života.
S Václav Švenda
místostarosta Příbrami
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KRÁTCE

KRÁTCE
Bezpečná Příbram
nově na Facebooku
V roce 2015 se město zapojilo do projektu
Bezpečná Příbram. Výsledky činnosti můžete
denně číst na portálu bezpecnapribram.cz. Klíčovými partnery jsou Policie ČR, vedení města
a městská policie. Na tomto webu najdete veškeré informace a zprávy týkající se všeho, co
s bezpečností a klidným životem ve městě souvisí. Najdete zde mapy kriminality či nehod,
statistiky, dopravní informace, místa, kde se
měří rychlost, a mnoho dalších zajímavostí.
Pro urychlení přenosu těchto informací nově
funguje stránka na Facebooku Bezpečná Příbram – fb.com/bezpecnapribram.

Úspěšná cukrářská mise

Do konce září letošního roku má být uzavřen most na Skalce, který přechází přes dálnici D4
v blízkosti nově vybudované okružní křižovatky. Ředitelství silnic a dálnic zde provádí kompletní
rekonstrukci. Zakázka za celkem 36 milionů korun bez DPH byla ve výběrovém řízení svěřena
firmě Skanska. Od začátku března je uzavřena silnice III/00412 vedoucí z okružní křižovatky na
Skalce do obce Dlouhá Lhota. Objízdná trasa ve směru od okružní křižovatky bude vedena po
silnici č. I/18 ve směru na Sedlčany do obce Višňová a odtud po silnici č. III/11816 do obce Ostrov
a dále po silnici č. III/10227 do obce Dlouhá Lhota. Objízdná trasa z Dlouhé Lhoty bude vedena
po stejné trase v opačném směru. Uvedení mostu do provozu je naplánováno na 27. září 2017.

Příbram přivítá špičku ve šplhu
Memoriál Bedřicha Šupčíka je závod plný osobních rekordů a soubojů bok po boku na dvou
paralelních lanech. V příbramské sokolovně se 18. března koná už 23. ročník. Závodníci se mohou
těšit na tradičně bohaté věcné ceny pro všechny závodící. Diváci zase na dramatické souboje a současnou našlapanou špičku v kategorii Muži.

|4|

Příbram Hanuše Jelínka vstupuje
do 21. ročníku

Pietní rozloučení s hasičem
Ve čtvrtek 23. února se v Příbrami rozezněly sirény k uctění památky hasiče Jana Odermatta,
který se smrtelně zranil při požáru lakovny v obci Zvole. V den jeho pohřbu zněly sirény také
v Praze a v celém Středočeském kraji. Jan Odermatt nastoupil k pražskému sboru v roce 1993
jako hasič. Celou dobu sloužil na hasičské stanici Radotín ve směně B. Po absolvování specializačních kurzů se stal technikem chemické služby. Pohřeb ve strašnickém krematoriu proběhl
se všemi hasičskými poctami.

Oslava narozenin Senior Pointu
se velmi vydařila

Most na Skalce bude uzavřen několik měsíců

Příbramská radnice odložila dražbu domů v Březnické ulici. Důvodem byl chybně zadaný znalecký posudek, který město nechalo zpracovat znovu. Posudek byl vyhotoven pro běžný prodej,
pro dražbu je však třeba jiný typ posouzení. Město se chce zbavit objektů v Březnické ulici kvůli
jejich celkové zchátralosti. Špatný technický stav by podle vedení města vyžadoval vysoké
investice s dlouhou dobou návratnosti. Minimální vyvolávací cena byla stanovena na 4,8 milionu
korun. Před vyhlášením dražby město projednalo se současnými vlastníky nebo nájemníky
bytových jednotek otázku jejich budoucího bydlení. Někteří v domech chtějí zůstat, jiným byl
přidělen sociální byt, další se odstěhovali do vlastního bydlení.

Knihovna Jana Drdy Příbram vyhlásila nový ročník literární soutěže pro mládež „Příbram
Hanuše Jelínka 2017“. Přihlásit se může každý budoucí spisovatel či básník ve věku 12–23 let
(jsou stanoveny tři věkové kategorie). Do soutěže jsou přijímány pouze původní a dosud
nepublikované práce. Tematicky nejsou mladí tvůrci omezeni, zvolit si mohou jakýkoliv námět.
Limit platí pouze pro rozsah: v poezii jde maximálně o pět básní, v próze o nanejvýš šest stran
A4. Přihlášením do soutěže, které lze učinit do 30. dubna, dává autor svolení k případnému
publikování díla v Almanachu, který k této příležitosti vyjde na podzim. Práce se posílají
v elektronické podobě s uvedením jména, adresy a věku tvůrce.

Ve čtvrtek 16. února se příbramští studenti ISŠ HPOS účastnili Cukrářských slavností na Karmeli
2017 v Mladé Boleslavi. Vezli s sebou dva výrobky z oboru Pekař, se kterými soutěžil Tomáš Kvapil
z 1. ročníku, a jeden slavnostní dort na téma Valentýn, na kterém pracovaly tři studentky ze třetího
ročníku (Katka Veigendová, Veronika Janů, Veronika Čámská). Dále přichystali dva dorty do kategorie
Fashion. Příbramským studentům se dařilo. Jako první si šel na pódium pro ocenění Tomáš Kvapil.
Soutěžil jak v kategorii slané pečivo z listového těsta, kde se umístil v bronzovém pásmu, tak v kategorii
jemné kynuté pečivo s náplní, se kterým se dostal do stříbrného pásma. Když přišlo na kategorii Cukrář,
jako první z příbramského týmu vyhlásili Annu Liškovou, která soutěžila v kategorii Fashion avybojovala
čtvrté místo ve zlatém pásmu. Vrcholem byl zisk zlatého poháru pro Zdenku Chmelovou ve stejné
kategorii. Příbramští studenti soupeřili se 70 dalšími cukráři, pekaři a barmany.

To to letí, nedávno jsme přivítali rok 2017 a za chvíli je jaro. Dlužím poděkování sponzorům našeho
Komunitního centra SPCCH Příbram: Středočeský kraj – Fond hejtmana, Brdy Vltava – Sociální fond.
Dále patří poděkování příbramskému Senior Pointu za spolupráci při pořádání akcí jako taneční odpoledne, trénink paměti či exkurze na letiště. Oslava prvního výročí Senior Pointu se velmi zdařila včetně
krásné výzdoby a organizačního zajištění. Nelze opomenout velké poděkování Úřadu práce Příbram
za vstřícnost a spolupráci, která nám umožňuje pořádání všech našich akcí. Každý týden trénink
paměti, vyprávění o hradech a zámcích, vázání šál, šátků a šátečků jako doplněk oblečení a každý
měsíc taneční odpoledne.
S Alena Kasíková, vedoucí Komunitního centra SPCCH Příbram

Dražba v Březnické odložena

O nové variantě likvidace odvalů
Výjimečná repríza
Czech Press Photo
v Příbrami
Do 26. března můžete v Galerii Františka
Drtikola navštívit výstavu Czech Press Photo.
Příbramská galerie je jediná v Česku, která
reprízuje v plném rozsahu aktuální ročník
fotografické výstavy přístupné do ledna na
pražské Staroměstské radnici. Soutěžící mohli
tentokrát přihlásit snímky do dvou nových
fotografických kategorií, a to Problémy dnešní
doby a Lifestyle, a nové video kategorie
Investigation. „Oproti loňskému ročníku byla
témata jednotlivých snímků různorodější. Soutěži
nedominovalo jedno zásadní téma. Bylo více
prostoru pro témata běžného života. Czech Press
Photo ukazuje, že novinářská fotografie se zabývá
rovněž pozitivními a lidskými příběhy našeho
bytí,“ vysvětlila Veronika Souralová, ředitelka
soutěže Czech Press Photo. Fotografií roku se
stal snímek Michala Šuly, který zachytil potyčku
příznivců čínského prezidenta a zastánců
lidských práv v Praze.

Příbramská pobočka České geologické společnosti, Spolek Prokop Příbram a Hornické muzeum
Příbram pořádají přednášku Pavla Rychtaříka, Ladislava Paška a Lea Kallisty s názvem Nová
koncepce likvidace odvalů na Příbramsku. Státní podnik DIAMO připravuje studii, která stanovuje
čtyři možné varianty nakládání s odvaly po těžbě uranových rud s různým časovým horizontem
a dopadem pro bezprostřední okolí. Přednáška zástupců podniku představí tyto varianty a více
přiblíží doposud neuvažovanou čtvrtou variantu převozu odvalů na jiné místo k budoucímu
přepracování na stavební kamenivo. Přednáška se koná v pondělí 27. března od 18.00 v restauraci
Na Marii. Kapacita sálu je omezena na asi 35 osob.

Pochod Brdy pomůže
Nadaci policistů a hasičů
Policejní klub Příbram pořádá 20. května první Policejní pochod Brdy se startem v Obecnici,
který má účastníky i z řad široké veřejnosti zavést do krásné přírody brdského pohoří. Účelem
pochodu je také pomoci druhým, a to Nadaci policistů a hasičů pečující o 36 rodin, pozůstalých
po policistech a hasičích, kteří zahynuli při výkonu své služby. V těchto rodinách žije celkem
59 dětí. Dále nadace pečuje o 41 policistů a hasičů, kteří jsou těžce tělesně postiženi následkem
zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby. Zájem o pomoc nadaci a také o poznání
Brd je tak velký, že se už registrovalo 300 účastníků, pro které jsou přichystány pamětní medaile.
Další zájemci se mohou přihlásit ještě do 31. března, ovšem už bez nároku na medaili. Letos se
půjdou dvě trasy a jedna z nich je určena pro rodiče s dětmi a seniory. Do příštích ročníků plánují
organizátoři přidat i trasu přesahující 50 km pro příznivce extrémních pochodů.

Afričtí pábitelé
na svatohorském
gymnáziu
Projít si trnitou cestu ke vzniku africké literatury od griotů neboli afrických vyprávěčů
až po současné nositele Nobelovy ceny mohli
studenti a učitelé Gymnázia pod Svatou
Horou. A to díky projektu Odpoledne s africkou literaturou, který připravil Elie Abedi
Lusaku, učitel svatohorského gymnázia a pracovník Afrického informačního centra v (AIC).
Více než čtyřicet studentů se 21. února seznámilo s jazyky a písmy používanými v Africe,
lidovou slovesností i autorskou tvorbou současných afrických autorů, ve většině případů
píšících francouzsky nebo anglicky. Součástí
přednášky byl i storytelling, tedy vyprávění
příběhů, protože právě tímto způsobem pracovali a stále pracují lidoví vyprávěči – grioté.
Na závěr přednášky si studenti mohli vyzkoušet svoje znalosti v soutěžním kvizu o ceny,
který si připravila Lucia Jantošovičová z AIC.
Pro učitele si Vojtěch Šarše, doktorand Ústavu
románských studií FF UK, připravil seminář
o vzniku a vývoji africké literatury a ukázky z děl
nejzajímavějších současných afrických spisovatelů píšících ve francouzštině. Odpoledne
završilo čtení z bestselleru Prasklej Sklenička
spisovatele Alaina Mabanckou. Román psaný
v jedné větě popisující historii baru s názvem
Úvěr odcestoval může českým čtenářům připomenout pábitele Bohumila Hrabala.
S Tomáš Bílek, Gymnázium pod Svatou Horou

Obyvatelé Příbrami
v číslech
32 435: počet obyvatel k 31. prosinci 2016
581: přistěhovaní
724: odstěhovaní
322: počet narozených dětí s trvalým pobytem
v Příbrami (všech dětí bylo 1073)
350: počet úmrtí občanů s trvalým pobytem
v Příbrami
141: sňateční obřady (z toho 18 církevních);
mimo obřadní síň se konaly sňateční obřady
např. na Svaté Hoře, v Památníku Antonína
Dvořáka, v lesním divadle Skalka v Podlesí,
v restauraci v Orlově či na Novém rybníku.
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Senior Point
byl na koncertě
v Emauzích
Tichá linka na Úřadu práce v Příbrami
Odbor nepojistných sociálních dávek KoP Příbram je od února 2017 dalším pracovištěm Úřadu
práce ČR, které využívá pro komunikaci s osobami sluchově postiženými služeb Tiché linky,
postupně bude tato služba zavedena na všech KoP v rámci našeho kraje. Prioritně bude využívána
v agendách DOZP a PnP (dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvku na péči) včetně
sociálních šetření. Tichá linka a její tlumočníci zdarma 24 hodin denně umožňují např. online
tlumočení do českého znakového jazyka, kdy tlumočník a neslyšící se spojí prostřednictvím
videohovoru, dále online přepis mluvené řeči vhodný pro osoby se sluchovým postižením, které
dobře ovládají psaný český jazyk, a vyhovuje jim písemná komunikace (historii konverzace
hovoru je možné uložit a vytisknout. Možný je také překlad nebo úprava psaného textu do
znakového jazyka či obráceně. Na konci ledna se úspěšně uskutečnila první pokusná zkouška
komunikace s vybraným klientem.

Příbramští senioři se vydali se Senior Pointem
do Prahy na návštěvu Emauzského kláštera.
V sobotu 11. února nejdříve absolvovali komentovanou prohlídku kláštera s průvodkyní
z agentury Porta Praga a poté navštívili koncert
Ave Maria. Vystoupení zahájil Vlastimil Harapes, což bylo pro všechny milé překvapení.

S Richard Patlejch, Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Příbrami

Den věnovaný zdraví
Příbramská organizace Svazu tělesně postižených a Senior Point Příbram pořádají 20. dubna od 9.00 takzvaný Den zdraví. Účastníci si
mohou nechat zdarma přeměřit cholesterol
nebo krevní cukr. K dispozici budou také výrobky zdravé výživy, med nebo přírodní kosmetika.

Tulipány v příbramské
nemocnici
Čtvrtým rokem se Oblastní nemocnice
Příbram připojila ke kampani společnosti
Amelie, která se týká podpory onkologicky
nemocných. Jedná se o symbolické vyjádření
účasti této skupině pacientů pomocí tulipánové
výzdoby onkologických oddělení a ambulancí
v průběhu března. Ke zkrášlení nemocnice
přispěly svými obrázky a dalšími výtvory také
děti z příbramských mateřských, základních
a základních uměleckých škol. „V minulém roce
se do tohoto projektu zapojily i některé
příbramské a mimopříbramské školy a podařilo
se nám vyzdobit nejen onkologickou ambulanci,
ale také lůžková oddělení následné péče a okolní
chodby. Tato výzdoba byla opravdu kladně
přijata a naše nemocnice na pár jarních měsíců
doslova rozkvetla,“ řekla Monika Ciklerová,
zdravotně sociální pracovnice a koordinátorka
Dobrovolnického centra ONP.
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Knihovna Jana Drdy
mění otvírací dobu
poboček
Knihovna Jana Drdy po důkladné analýze
návštěvnosti přistupuje ke změně otevírací
doby na pobočkách Křižák a Březové Hory.
Změny platí od 1. dubna 2017.
KŘIŽÁK
Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:

9.00–17.00
9.00–17.00
9.00–17.00
zavřeno
9.00–17.00

BŘEZOVÉ HORY
Po:
9.00–17.00
Út:
9.00–17.00
St:
12.00–17.00
Čt:
zavřeno
Pá:
9.00–17.00

Nová kniha mapuje
historii Příbrami
Dlouho očekávaná kniha připravovaná
Věrou Smolovou a kolektivem vydávaná při
příležitosti 800. výročí Příbrami je již vytištěna
a od 8. března v prodeji. Na 704 stranách
vázané publikace se můžete seznámit s historií
města a peripetiemi, které provázely jeho
rozvoj. Kniha je opatřena barevnými
fotografiemi a vydalo ji Nakladatelství Lidové
noviny.

Více na: kjd.pb.cz.
S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň
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Olympijský park na Nováku
Loňský festival Novák 800 si pamatují asi všichni v Příbrami. Letos bychom měli zažít něco v podobném rozsahu, ovšem jinak
tematicky zaměřené. V červnu Příbram zacílí na sport a mělo by to být opravdu velké.
TJ AMASOMA PŘÍBRAM
V roce 1983 vzniklo sdružení Tělovýchovná
jednota AMASOMA Příbram. Okolo názvu se
vedly dlouhé debaty, ale vzhledem k tomu, že
se malá skupina hráčů stále považovala za
amatéry, složilo se jméno klubu z prvních písmen slov „AMAtérský SOftballový MAnčaft“.
V letech 1986–1989 bylo v Příbrami vybudováno tehdy největší softballové hřiště
v Čechách. Na přelomu tisíciletí se družstvo
mužů z oblastní soutěže vyšplhalo do druhé
nejvyšší ligy a v letech 2009 až 2010 pak ještě
reprezentovalo město v extralize. V současné
době je herně aktivní zejména družstvo mužů.
www.amasoma.cz

Tři, dva, jedna...

Foto: Shutterstock

Představou organizátorů je přinést obyvatelům Příbrami i návštěvníkům unikátní sportovní akci po vzoru olympijských parků, které
vznikly při hrách v Riu de Janeiru v roce 2016.
Areál Nového rybníku se na jeden den promění
ve velké sportoviště, na kterém si návštěvníci
vyzkouší až 40 olympijských i neolympijských
disciplín. „Naším cílem je vést především děti
a mládež ke zdravému životnímu stylu,“
vysvětluje smysl akce příbramská místostarostka Alena Ženíšková.
Téma sportu nebylo vybráno náhodou.
„Vnímáme, že sport dokáže propojit věkové skupiny, pohlaví, sociální skupiny, zdravé i hendikepované. Jeho pozitivní vliv působí na celou
společnost. Naší ambicí je vybudovat akci nadregionálního významu,“ doplnila Alena Ženíšková. Olympijský park na Nováku by měly
navštívit také významné osobnosti z oblasti
sportu, které představují pozitivní vzor nejen
pro děti a mládeže.

Foto: Shutterstock
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Podle pořadatelů se očekává účast 5000
návštěvníků především z cílové skupiny rodin
s dětmi, mladistvých, seniorů a lidí, kteří mají
pozitivní vztah ke sportu. Pod vedením zkušených profesionálů si budou moci vyzkoušet
až 40 sportovních disciplín. Vedle zmiňovaných významných sportovních osobností se
do akce zapojí také sportovní svazy a příbramské sportovní kluby. Za absolvování 10 sportovních disciplín bude každý účastník oceněn
zlatou medailí.
Sportů, které si budou moci malí i velcí
vyzkoušet, je opravdu hodně. Fotbal, hokej,
americký fotbal, judo, volejbal, gymnastika,
atletika, florbal, kanoistika, lukostřelba,
cyklistika, golf, aerobik, mažoretky, florbal,
box, biatlon, veslování, streetball, šerm, wakeboarding, longboarding, minigolf, pétanque,
plavání, tanec a mnohé další.

Z PŘÍBRAMSKÝCH KLUBŮ
A ORGANIZACÍ
SE PŘEDSTAVÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
PŘÍBRAMSKÉ MAŽORETKY
Soubor vznikl v roce 2005, kdy se manželé
Pourovi rozhodli založit v Příbrami vlastní
taneční školu se zaměřením na mažoretkový
sport. Nyní mají Příbramské mažoretky kolem
90 členů. Ty se dělí na tyto skupiny: přípravka,
děti, kadetky a juniorky. Příbramské mažoretky se každoročně zúčastňují postupových
i nepostupových soutěží po celé ČR, včetně té
nejprestižnější z nich, kterou je asociace MAC
(Majorettes Association Czech).
www.mazoretky-pribram.cz

SK SPARTAK PŘÍBRAM
Fotbalový oddíl s charakteristickou červenou a bílou barvou byl založen v roce 1894,
a představuje tak pátý nejstarší klub v České
republice. Je následníkem oddílů SK Horymír,
STAR a AFK Horymír. V minulosti se v dresech
těchto klubů vystřídala plejáda znamenitých
fotbalistů, např. Vondra, Jeník, Agler, Pičman,
Hájek, Štípek (mistr světa ve stolním tenise),
Bašta, Batelka, Hudeček, J. Machuta, Tůma,
Rada, K. Burda, E. Míka, Maršík, Hampejs,
Nedvěd, Podšer, Bartoš, V. Havelka a mnozí
další.
www.skspartak.cz
BRUSLAŘSKÝ KLUB PŘÍBRAM
Klub se věnuje zájmovému, závodnímu
a vrcholovému krasobruslení. Nabízí uplatnění v sólovém krasobruslení a v synchronizovaném bruslení. Pravidla a systém hodnocení
pro krasobruslařské disciplíny stanovuje Mezinárodní bruslařská unie. Synchronizovanému
bruslení se oddíl věnuje od roku 2003. V současnosti má dvě skupiny synchronizovaného
bruslení – Pážata a Ice Atoms. V minulosti zde
fungovala i skupina Daisies.
www.bkpribram.cz

celorepublikové úrovni. Mnozí odchovanci se
v dospělosti stali úspěšnými reprezentanty
s bohatou účastí na mezinárodní scéně.
www.pkpribram.cz
PANKRATION GYM
Klub vznikl v květnu 2010. Založili ho
závodníci a medailisté z mistrovství světa Jiří
a Renáta Veseckých. Své zkušenosti chtěli
předávat dalším nadějným borcům a založení
klubu považovali za nejlepší cestu. Za poměrně krátkou dobu stihl oddíl vychovat dobré
závodníky a nasbírat medaile z turnajů jako
Czech Open a mistrovství republiky.
www.pankrationgym.cz
TRIATLON TEAM PŘÍBRAM
Triatlon Team Příbram byl založen v roce
2015 za účelem zabezpečení sportovní přípravy sportovcům, kteří mají zájem o triatlon.
Smyslem je zúročení zkušeností z vlastní
závodní kariéry, tréninkové činnosti a z oblasti
sportovního marketingu. Nyní se klub věnuje
sportovcům, kteří závodili převážně pod záštitou klubů v jiných městech (např. E ON Triatlon team Tábor, Hisport, TTK Slavia Plzeň).
Dále zajišťuje kondiční přípravu pro sportovce
z dalších sportovních odvětví.
www.ttpribram.cz
VOLEJBALOVÝ KLUB PŘÍBRAM
Volejbal má v Příbrami dlouhou tradici. Příbramský oddíl s klubovými barvami
červená/bílá vznikl v roce 1935. Největšími
úspěchy jsou extraligová třetí místa v sezonách 2001/2002 a 2011/2012. V sezoně
2012/2013 a následující Příbramští vybojovali druhé místo v domácím poháru. Kromě
dlouhodobých sportovních úspěchů extraligového mužstva se velmi daří také juniorům.
Volejbalisté mají k dispozici moderní palubovku se zázemím v areálu sportovní haly.
www.volejbal-pribram.cz

1.FK PŘÍBRAM
Příbramský prvoligový fotbalový klub. Nejdůležitějším letopočtem v historii fotbalového
klubu 1.FK Příbram je rok 1928. Po několika
přepracováních byla podepsána smlouva mezi
SK Březové Hory a obcí Lazec o pronájmu
pozemku, na kterém vzniklo fotbalové hřiště.
Na tom samém místě se hrají zápasy i v současné době. Klub provozuje také fotbalovou
Akademii 1.FK Příbram. V tabulce byl klub
nejvýše čtvrtý, a to v sezoně 2000–2001.
www.fkpribram.cz
PLAVECKÝ KLUB PŘÍBRAM
Plavecký klub působí přes 20 let v areálu
příbramského akvaparku, kde trenéři každoročně učí desítky malých plaváčků základním
plaveckým dovednostem. Ti nejlepší postupně přecházejí do závodních družstev a díky
pravidelným tréninkům dosahují úspěchů i na

Na jednom místě si děti vyzkouší několik desítek sportovních disciplín.

SPORTOVNÍ KLUB
AEROBIC OXYGEN PŘÍBRAM
Závodní oddíl Oxygen Příbram patří mezi
nejúspěšnější kluby v České republice i ve
světě. Věnuje se závodní činnosti ve sportovním aerobiku a fitness družstvech. Úspěšně
získává medailové umístění od nejnižších soutěží až po soutěže pohárové, kvalifikační,
MČR, ME a MS. Dětem se věnují profesionální
trenéři, kteří jsou zároveň bývalými závodníky
i odborníky v oboru tréninku dětí a mládeže
pro tento vrcholový sport.
www.oxygensport.cz
AEROKLUB PŘÍBRAM
Klub zahájil svoji činnost na záložním vojenském letišti Dlouhá Lhota v roce 1966. Za dobu
své dosavadní existence vychoval desítky letců, mezi nimi i několik reprezentantů v letecké
akrobacii, v bezmotorovém létání a profesionálních vojenských i civilních pilotů. V současné době je spolek majitelem areálu, ve
kterém stojí hangáry, ubytovny, restaurace
a klubové objekty. V roce 2014 se stal členem
LAA ČR.
www.akpm.cz
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
BŘEZOVÉ HORY
Dobrovolný hasičský sbor Březové Hory
vznikl v září 1886. Když v roce 1892 došlo
k velké hornické tragédii na dole Marie, na
záchraně horníků se s velkým nasazením – a to
i vlastního života – podíleli záchranáři hasičského sboru. Na paměť jiné tragické události
pro Příbram – požáru Svaté Hory – pořádají
březohorští hasiči každoroční Běh hasičů do
Svatohorských schodů.
https://hasici.brezove-hory.cz

Foto: Shutterstock

CK PŘÍBRAM
Příbramský cyklistický oddíl vznikl v roce
1927. V současné době se závodníci CK Příbram Fany Gastro věnují silničním disciplí-

Foto: Shutterstock

nám, cyklokrosu, závodům na dráze i horským
kolům. Klub se zabývá také organizací závodů,
s níž má dlouholeté zkušenosti. V minulém
roce oddíl vyhrál týmovou soutěž Českého
poháru v silniční cyklistice, což představuje
historický úspěch.
www.ckpribram.cz
AUTOKLUB PŘÍBRAM
Klub se zaměřuje na činnosti v oblasti motoristického sportu a dopravní výchově. Mezi
každoroční akce, které klub pořádá, patří: Dětská automobilová orientační soutěž; Dětský
den na dětském dopravním hřišti; Příměstský
cyklokurz; Automobilová orientační soutěž;
Účast při pořádání Rally Příbram.
www.autoklub.pb.cz
V následujících vydáních Kahanu představíme další sportovní oddíly.
S Stanislav D. Břeň

Doprovodný program
– Soutěže
– Účast osobností z oblasti sportu na jednotlivých sportovištích
– Rozhovory a autogramiády s osobnostmi
z oblasti sportu
– Doprovodná vystoupení (např. akrobatický aerobik, vystoupení místních sportovních klubů, hudební vystoupení)
– Fotostěna se stupni vítězů
– Chill out zóna
– Nutriční poradenství
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Nová éra bydlení pro seniory právě začíná
V květnu začne v Příbrami experiment, který ukáže, jak jsou spolu schopni žít senioři na principu komunálního bydlení.
Všichni zainteresovaní, včetně nájemníků, si přejí, aby to dopadlo dobře. Jde o jeden z prvních komunitních domů v České
republice a úspěch či neúspěch soužití do budoucnosti ovlivní podporu pro tento typ výstavby.

Končí období sporů, začíná
doba aktivní spolupráce

Parkoviště
Hvězdička nabízí
místa pro 30 aut

Udržitelný, citlivý a především řízený rozvoj turismu v Brdech a zároveň ochrana
území, kde po dlouhá desetiletí působila armáda a běžným návštěvníkům a turistům
byl vstup zakázán. To jsou úkoly, které by měla plnit agentura pro rozvoj Brd, jejíž
vznik bude koordinovat Středočeský kraj. Všechny podbrdské obce tak budou mít
jasného a nezpochybnitelného partnera. Společnost by měla úzce spolupracovat
nejen se středočeskými obcemi, ale i s Plzeňským krajem.

Sociální zázemí je uzpůsobeno tak, aby vyhovovalo
i potřebám starších lidí s nižším stupněm pohyblivosti.

Bytové jednotky jsou koncipované jako 1+kk, každá má přes 40 metrů čtverečních.

Založení agentury pro rozvoj Brd pod hlavičkou Středočeského kraje představuje důležitý impuls pro destinační
management brdského pohoří.
Foto: Jaroslav Hodrment

Foto: Pavlína Svobodová

Komunitní dům vznikl v areálu bývalé základní školy.

V KVĚTNU V NOVÉM
Termín slavnostního otevření za účasti
představitelů města, zhotovitele a snad i ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové byl
stanoven na středu 12. dubna. Vybraní nájemníci i široká veřejnost se mohou seznámit
s tím, jak bydlení v KoDuSu vypadá. Stavební
práce na projektu Komunitního domu seniorů
Příbram sice ještě neskončily, ale podle současného harmonogramu by se noví nájemníci
měli stěhovat už k prvnímu květnu.

Byt v KoDuSu si může pronajmout občan
Příbrami ve věku 60 let a více, který má ve
městě hlášeno trvalé bydliště v souhrnu déle
než 20 let. Jeho měsíční příjem za posledních
12 měsíců před uzavřením nájemní smlouvy
nesmí převýšit jednonásobek průměrné
měsíční mzdy. V případě dvoučlenné domácnosti nesmí být v součtu obou příjmů vyšší
než 1,2násobek průměrné měsíční mzdy.
Žadatel nesmí být dlužníkem vůči městu. Podmínkou je také to, aby v posledních třech
letech nebydlel v bytu ve vlastnictví města
nebo jiného vlastníka, ze kterého by dostal
výpověď z důvodu neplacení nájemného nebo
hrubého porušení nájemní smlouvy. Nový
nájemce ani další členové domácnosti, kteří
mají v podporovaném bytě bydlet, nesmí (spolu)vlastnit bytový dům, rodinný dům nebo
byt nebo družstevní podíl.

Začátkem března Rada Středočeského kraje
zrušila v minulosti vyslovenou podporu aktivit
Ekologického centra, o. p. s., vedoucích k založení destinační společnosti Brdy. Jelikož mezi
ECO a městem Příbram nedošlo ke vzájemné
dohodě o vzniku a fungování společného destinačního projektu, přišla Rada Středočeského
kraje s řešením, kdy převezme koordinační roli
při vzniku destinační společnosti Brdy.
„Cílem agentury bude samozřejmě rozvoj Brd
podle potřeb turistů. Je to velmi zajímavé území
s vysokým potenciálem. Vzhledem k charakteru
přírody je potřeba oblast měnit citlivě, to znamená bez žádných divokých stavebních záměrů
a megalomanských projektů,“ vysvětlil plány
vedení kraje Vít Rakušan, náměstek pro oblast
bezpečnosti a cestovního ruchu.

SOLIDARITA A TOLERANCE
Komunitní domy pro seniory fungují běžně
zejména v západní Evropě. V České republice
jde zatím o spíše ojedinělou ukázku bydlení
na stáří. Základní myšlenka tohoto typu bydlení staví na snaze uchovat a prodloužit soběstačnost a nezávislost seniorů a podpořit je
v komunitním způsobu života na základě principů solidarity a tolerance. O tom, jestli vše
bude fungovat na jedničku jako kdysi ve školních lavicích, se zanedlouho přesvědčí
i někdejší školačka ze Žežické.

Příbram má připraveny zcela
konkrétní projekty týkající se
především cykloturistiky
v oblasti celé brdské
vrchoviny.

Od poloviny února mohou motoristé využívat
nové parkoviště v ulici Jinecká. Parkoviště slouží zejména pro odstavení vozidel návštěvníků
smuteční obřadní síně. Celkový navržený počet
nových parkovacích stání pro osobní automobily je třicet, z toho tři stání pro vozíčkáře. Parkování je zdarma na dvě hodiny, řidič však musí
mít za sklem parkovací kotouč. Povrch parkoviště je dlážděný ze žulových kostek. Stavba je
zkolaudována, avšak zbývá dokončit osazení
lavičky, koše, terénní úpravy kolem parkoviště
a výsadbu zeleně. Vše proběhne, až budou
příznivé klimatické podmínky. Parkoviště bylo
vybudováno z finančních prostředků města
a za použití dlažebních kostek z majetku města.
Celkové náklady na realizaci parkoviště činí
1,5 milionu korun včetně DPH.
S Pavlína Svobodová

Někdejší základní školu v Žežické ulici jsem
kdysi navštěvovala jako malé dítě, vzpomíná
žena z Příbrami. Nyní se sem vrátí. Už jako
seniorka, která využívá možnosti nastěhovat
se do zbrusu nového komunitního domu, který v posledních měsících vyrůstal. Ten vznikl
právě v areálu bývalé základní školy.
Komunitní dům seniorů, zvaný též KoDuS,
nově osídlil jeden z pavilonů bývalé 8. základní školy v Žežické ulici. Školní třídy prošly
rekonstrukcí a bylo vybudováno 23 nových
nájemních bytů. „Kapacita nově zrekonstruovaného domu je již téměř naplněna, v tuto chvíli
ověřujeme poslední došlé žádosti,“ uvedla příbramská místostarostka Alena Ženíšková. Ti,
kteří neuspěli ve výběrovém řízení, nemusí
zoufat. Žádosti lze podávat dále a budou
postupně zařazovány do pořadníku.

KoDuS v číslech:
Počet bytů: 23, maximálně 46 osob
Dispozice: 1+kk o podlahové ploše
41–45 m2
Náklady: 19,8 milionu Kč
Financování: dotace 12,6 milionu Kč
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR
a 7,2 milionu Kč z rozpočtu města Příbram
Výstavba: červen 2016–březen 2017
Vlastník: město Příbram
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Co je čeká? První a druhé nadzemní podlaží
tvoří bytové jednotky tvořené pokojem
s kuchyňským koutem, předsíní, hygienickým
zařízením a komorou. Vnitřní dispozice objektu je koncipována s ohledem na sníženou
schopnost mobility jeho obyvatel. Budova má
proto osobní výtah a prostory pro umístění
invalidních vozíků s úpravou pro dobíjení
jejich elektrických baterií. V patře se nachází
klubovna umožňující pořádání společenských
setkání obyvatel domu a různých kulturních
či výukových programů.
ZAHRADA A SLUŽBY V DOSAHU
U domu se rozprostírá pobytová zahrada se
zahradním vybavením a hřištěm pro pé tanque. Z poklidné lokality budou mít nájemníci poměrně blízko do obchodů na náměstí
17. listopadu, Drkolnově, Zdaboři či Březových Horách. V blízkosti se nacházejí také
nemocnice a zastávky městské hromadné
dopravy.

S Stanislav D. Břeň

Rozhodnutí kraje stát se koordinátorem vzniku destinační společnosti Brdy vítá i starosta
města Příbram Jindřich Vařeka: „Tímto končí
období sporů a nastává doba aktivní spolupráce.“
Příbramský starosta coby přizvaný host dostal
na zmiňovaném jednání Rady Středočeského
kraje dostatek prostoru k vysvětlení stanoviska
Příbrami k dané problematice. „Mimo jiné jsem
měl možnost tlumočit přání generálního ředitele
Vojenských lesů a statků Josefa Vojáčka, aby kraj
sehrál aktivní roli při založení destinační společnosti,“ uvedl Jindřich Vařeka. Toto přání nejen
Vojenských lesů, ale i dalších obcí bylo krajem
vyslyšeno, a v současné době tedy již nic nebrání
tomu, aby podmínky založení destinační společnosti mohly být všemi dotčenými obcemi
diskutovány a společnost mohla být bez dalších
průtahů založena.
Plán činnosti chce kraj představit v nejbližších
týdnech, kdy budou zároveň osloveni relevantní partneři v regionu, včetně města Příbram.
Jedním z prvních úkolů by mělo být vyznačení
cyklistických tras. „Příbram má připraveny zcela
konkrétní projekty týkající se především cykloturistiky v oblasti celé brdské vrchoviny,“ řekl
Jindřich Vařeka. V Brdech by tak mohlo být
vyznačeno více než 250 kilometrů cyklistických
tras. „Naší hlavní společnou snahou je propojení
cyklotras CHKO Brdy a Hřebenů, tedy území
téměř od Prahy až do Plzeňského kraje,“ dodal
příbramský starosta.
S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

PRAKTICKY
Ztratili jste něco? Našli jste cizí věc?
Pokud v Příbrami ztratíte důležitou věc,
nemusí být ještě vše ztraceno. V rámci
Odboru občanských agend totiž funguje
služba Ztrát a nálezů.
Pokud nelze poznat, komu má být ztracená
věc vrácena, a nepovažuje-li se za opuštěnou, oznamuje se nález obci, kde byla věc
objevena. A to zpravidla do tří dnů. Pokud
byla daná věc nalezena ve veřejné budově
nebo v dopravním prostředku, pak ji nálezce
odevzdá provozovateli těchto zařízení.
V případě, že se majitel neozve do tří let od
odezvání věcí, propadají do vlastnictví
obce. Za ztracenou věc může nálezce po
vlast níkovi požadovat úhradu nutných
nákladů či nálezné. V ideálním případě
nálezce nepožaduje nic a satisfakcí je dobrý
pocit z pomoci.
Ztrátu nebo nález věci lze vyřídit na Městském úřadu Příbram v ulici Gen. R. Tesaříka 19 (1. patro). Oddělení evidence obyvatel Městského úřadu Příbram vede knihu
nálezů a pravidelně aktualizovaný seznam
nalezených věcí se nachází také na úřední
desce. Je pochopitelné, že uvedené informace se nevztahují na věci „nalezené“ při
trestné činnosti.
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BEZPEČNÁ PŘÍBRAM

SOCIÁLNÍ PÉČE

Kriminalita v Příbrami nejnižší za deset let

Dětské skupiny oslaví první narozeniny

Trend poklesu kriminality na Příbramsku setrvale pokračuje. V loňském roce evidoval Územní odbor Příbram Policie ČR 1945
trestných činů, z toho bylo objasněno 892 případů. Podle záznamů policie tak kriminalita na Příbramsku poklesla o 13 %.
Kriminalita v samotné Příbrami se snížila ještě více.

Naše dětské skupiny Berušky a Sluníčka oslaví na jaře letošního roku svůj první rok. V každé skupině se o děti od jednoho roku
starají tři odborně kvaliﬁkované vychovatelky a jedna pomocná pracovnice. Na děti z dětských skupin a rehabilitačního
stacionáře čeká i letos spousta zajímavých aktivit a činností. Přestože dvouleté děti začnou přijímat i mateřské školy, jsme tu pro
vás stále také my.

Jedním z posledních případů, který řešili příbramští
policisté, je přepadnutí baru v Příbrami maskovaným
mužem se zbraní.
Foto: bezpecnapribram.cz

Na Obvodním oddělení Příbram jsme loni
evidovali 912 trestných činů, to je 47 % z celkové trestné činnosti. Od konce roku 2015 ve
městě běží nový preventivní projekt Bezpečná
Příbram, jehož snahou je snížení míry a závaž-

nosti trestné činnosti. Loni zde kriminalita
klesla o téměř 20 %.
Nejvíce se na kriminalitě podílí majetková
trestná činnost – 1066 činů, i tady jsme však
zaznamenali klesající tendenci a snížení
o 20 %. Nejčastější majetkovou trestnou činností jsou krádeže věcí z vozidel a poté vloupání do ostatních objektů. Sto vykradených
aut jsme měli přímo v Příbrami. Loni zmizelo
35 automobilů a 32 jízdních kol. Krádeží vloupáním bylo evidováno 378, a to zejména do
ostatních objektů (garáže, sklepy, hospodářská stavení), domů, chat, obchodů, je to o 131
činů méně než v předchozím roce (snížení
o 26 %).
Násilná trestná činnost klesla o 9,5 %
a objasněnost činila 59 %. Loni nedošlo
k žádné vraždě. Úmyslné ublížení na zdraví
bylo spácháno 45x, nebezpečné vyhrožování
20x a loupeže 11x. Mírně stoupl počet hospodářských trestných činů. Nejčastějšími případy jsou neoprávněné držení platebního
prostředku, podvod a úvěrový podvod.

Co se týká drogové trestné činnosti, kriminalistům se podařilo během loňského roku
odhalit 51 případů trestného činu nedovolená
výroba a držení psychotropních látek a jedů,
což je o 15 případů více než v roce 2015. Nejde
však o kvantitativní nárůst, ale projevuje se
zde zvýšená kvalita na úseku odhalování
a objasňování policejními orgány. Drogové
problematice je věnována maximální pozornost, protože je úzce spojena s majetkovou
trestnou činností.
Recidivisté spáchali celkem 457 objasněných trestných činů. Nejčastěji se dopouštěli
majetkových činů – krádeží v objektech, dále
neplatili výživné nebo mařili výkon úředního
rozhodnutí. Mladiství ve věku od 15 do 18 let
se podíleli na 13 trestných činech.
Za poslední desetiletí je kriminalita na nejnižší úrovni, o 60 % nižší než v roce 2007.
S Monika Schindlová
Policie ČR

Tři desítky žen začaly trénovat sebeobranu
O kurz sebeobrany je mezi ženami velký zájem. Z toho důvodu se letos bude konat dvakrát a v obou případech bude zcela hrazen
z prostředků na prevenci kriminality města Příbram.
V pondělí 27. února byl zahájen první kurz
sebeobrany pro ženy v rámci projektu Bezpečná Příbram. „Prvních 26 přihlášených žen, které projevily zájem o kurz sebeobrany, se
v podvečerních hodinách dostavilo do tělocvičny a zahájilo trénink,“ informovala velitelka
příbramské městské policie Jaroslava Vodičková.

Kurz je pro příbramské účastnice zcela zdarma. Konat se bude letos dvakrát (druhá část
na podzim) s tím, že oba termíny jsou už nyní
zcela naplněné. Pro značný zájem žen a dívek
je další kurz naplánován na podzim 2017.
„Všem zúčastněným přeji, aby se jim kurz líbil
a hlavně ať v reálném životě nikdy nezažijí
situaci, ve které budou potřebovat to, co se při

tréninku naučí,“ dodala příbramská místostarostka Alena Ženíšková.
Kurz sebeobrany letos absolvují také zájemci z řad příbramských seniorů nebo žáci
základních škol.
S sdb

Ozbrojený útočník ve škole
V rámci městského programu prevence kriminality na rok 2017 byla na Ministerstvo vnitra ČR podána žádost na projekt nazvaný
Ozbrojený útočník ve škole, který se bude týkat i příbramských škol.
Cílem projektu Ozbrojený útočník ve škole
je snížení pravděpodobnosti výskytu hrozby
útoku ozbrojeného útočníka na základních

Bezpecnapribram.cz
Zprávy o bezpečnosti a prevenci, statistiky, mapy kriminality, užitečné kontakty,
videa a oznámení.
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školách, které zřizuje město Příbram. „Tento
pilotní projekt chceme v roce 2017 zrealizovat
ve třech našich základních školách a v dalších
letech bychom rádi pokračovali. Naším cílem
je postupně prověřit a zabezpečit všechny naše
základní školy,“ uvedla velitelka příbramské
městské policie Jaroslava Vodičková.
Projekt bude mít několik částí. Jednou z těch
nejdůležitějších bude bezpečnostní audit školy,
na který naváže proškolení zaměstnanců školy

a vytvoření aktuálního krizového plánu školy.
Závěrem dojde i k nácviku složek integrovaného
záchranného systému, ovšem bez účasti dětí.
„Bezpečnostní audit přímo v základních školách
by měl odhalit potenciální rezervy, na které se musí
zaměřit především ředitelé škol společně se zaměstnanci i příslušníci složek integrovaného záchranného systému,“dodala příbramská místostarostka
Alena Ženíšková.
S sdb

V průběhu celého roku připravujeme pro naše nejmenší mnoho akcí a zábavných aktivit.

Naše zařízení má dlouhodobou zkušenost
s péčí o takto malé děti. S dětmi s potřebou
podpory motorických dovedností (hrubá
a jemná motorika, pohybové koordinace) pracují individuálně i naše fyzioterapeutky.
Naším cílem je dosáhnout maximální spokojenosti všech dětí i jejich rodičů. Proto nám
nevadí, pokud děti nosí ještě pleny, dudlík
a samozřejmě si mohou s sebou přinést i oblíbenou hračku. Děti mají k dispozici množství
hraček, učebních pomůcek a vybavení, které
odpovídají jejich individuálním potřebám,
podpoře psychomotorického vývoje, možnos-

Přijímáme všechny děti
bez ohledu na stupeň rozvoje
jejich samostatnosti.

tem i schopnostem. Jinými slovy, jsme připraveni přijmout a podpořit všechny děti bez
ohledu na stupeň rozvoje jejich samostatnosti
a sebeobsluhy.
ZRAK JAKO OSTŘÍŽ
Péče je všem dětem poskytována v souladu
s plánem výchovy a péče vytvořeným podle
metodiky péče o děti ve věku 1–3 roky, ale
i v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Kromě běžných denních aktivit a programů výchovné
péče poskytujeme dětem různé podpůrné programy a terapie, např. canisterapii, speleoterapii, fyzioterapii či muzikoterapii. Jednou
z možností, kterou nabízíme i v letošním školním roce, je preventivní screeningové vyšetření zraku dětí. Zapojili jsme se do projektu
„Koukají na nás správně?“, který nabízí obecně prospěšná společnost Prima Vizus.
V průběhu celého roku připravujeme pro
naše nejmenší mnoho akcí a zábavných aktivit. Mimo jiné pořádáme dětský karneval, připravujeme se společně na velikonoční svátky,
slavíme Den dětí a v minulém roce poprvé
jsme uskutečnili i tzv. dopravní den. Odchod
dětí do mateřských škol se již tradičně neobejde bez zahradní slavnosti s tzv. pasováním na
školkáčky. Chodí k nám také Mikuláš a na

Foto: CSZS

ukončení kalendářního roku se koná vánoční
besídka a posezení s rodiči dětí i dalšími rodinnými příslušníky.
POUTAVÉ ČTENÍ „BABIČKY JARUŠKY“
Úzce spolupracujeme s MŠ Bratří Čapků,
kam s dětmi docházíme na divadelní představení a různé jiné akce vhodné i pro naše
nejmenší. Každý týden připravují vychovatelky a zdravotní sestry maňáskové scénky
a pohádky, do nichž se mohou aktivně zapojovat i děti z jednotlivých oddělení. Starší děti
navštěvují i „velké“ Divadlo A. Dvořáka.
V rámci posílení mezigeneračních vazeb
a vztahů k nám pravidelně dochází „babička
Jaruška“, která dětem pravidelně čte pohádky.
Na zábavné čtení se děti vždy moc těší.
Jsme flexibilní a vstřícní k potřebám všech
dětí. Po předchozí dohodě je možné děti v průběhu dne navštívit a pohrát si s nimi přímo
v našem zařízení. Bližší informace k možnosti
přijetí dětí, včetně domluvení termínu vyzvednutí potřebných formulářů, vám rádi sdělíme
na tel. 318 626 114. Přijetí nových dětí budeme zahajovat od 10. dubna 2017. Na všechny
nováčky a kamarády se už teď těšíme.
S Jitka Šnypsová
Dětské skupiny a rehabilitační stacionář, CSZS
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SPORT

SPORT

Hokej není pouze dril, ale také radost
a zábava

mohou přijít na některou z našich náborových
akcí nebo se obrátit na sekretariát HC Příbram
či jednotlivé trenéry.

Hokejovému A týmu se v uplynulé sezoně příliš nedařilo a bojoval o udržení v krajské lize. Problémem byla především marodka,
ale důvody jsou hlubší. Pozitivní zprávou je zlepšování servisu pro začínající hráče a mladé hokejisty, kteří jednou mohou být
budoucností klubu. Vedle sportovních výsledků je důležité nabídnout dětem a mládeži možnost pro trávení volného času,
připomíná prezident HC Příbram Petr Erben.
ně. Po finanční stránce se klub stabilizoval
a nyní již druhým rokem hospodaří s přebytkem – ať již díky podpoře města, nových sponzorů včetně rodičů anebo úspěšných žádostí
o dotace od dalších subjektů. Nicméně vzhledem k rozvojovým plánům klubu je potřeba
neustále získávat nové zdroje.
JE V ODPOVÍDAJÍCÍ KVALITĚ ZÁZEMÍ KLUBU?
Z hlediska technického zázemí jsme rádi, že
se představitelé města věnují i postupné rekonstrukci zimního stadionu. Vždyť ledové plochy
jsme prý měli nejstarší v České republice. Stav
veřejných toalet je též velmi neutěšený (aktuálně se opravují) a reprezentace také vyžadují
jinou úroveň kabin, než kterou poskytují ty současné. Jejich rekonstrukce by se měla uskutečnit
v dubnu.

JSME TÉMĚŘ NA KONCI SEZONY. JAK JI
HODNOTÍTE PO SPORTOVNÍ STRÁNCE? CO
SE PODAŘILO A CO NIKOLIV?
HC Příbram pokračuje ve své proměně a do
nové sezony vstoupilo s novou trenérskou
strukturou a novou sportovní strategií. Jsme
potěšení zájmem nejmenších o hokej, a tedy
s narůstajícím počtem dětí v náboru a nejnižších ročnících. Angažovali jsme nového šéftrenéra z prvoligových Českých Budějovic. A opět
jsme zorganizovali reprezentační utkání U18
mezi Českou republikou a Ruskem. Na druhou
stranu nás trápí marodka v A týmu, který tak
bojuje o udržení v krajské lize.
S JAKÝMI POTÍŽEMI SE PŘÍBRAMSKÝ
HOKEJOVÝ KLUB AKTUÁLNĚ NEJVÍCE
POTÝKÁ?
Sportovní stránku jsem již zmínil. Doplnil
bych, že změny ve sportovní činnosti budou
pokračovat a budou znatelné též v příští sezo-

NA KONCI LEDNA JSTE SE PŘIPOJILI K AKCI
TÝDEN HOKEJE. JAKÝ JE JEJÍ VÝZNAM A JAK
PODOBNÉ AKTIVITY ZÍSKÁVAJÍ DĚTI
A MLÁDEŽ PRO SPORT?
Ano, HC Příbram byl jedním z prvních klubů,
které se účastnily pilotního kola tohoto projektu
organizovaného hokejovým svazem, jenž nás
dokonce navštívil a s náborem pomáhal i olympijský vítěz z Nagana Martin Procházka. Celý
koncept se ve spolupráci s Českým svazem ledního hokeje zaměřuje hlavně na představení
hokeje jako celku. Cílem bylo seznámit nejen
děti, ale i rodiče s tím, co se skrývá pod sloganem
Pojď hrát hokej. Že hokej není jenom dril, ale
i zábava, radost, a že některé mýty o finanční
náročnosti či nebezpečnosti se nezakládají na
pravdě. Proto jsme se rozhodli celou akci opět
zopakovat koncem ledna, kde nás navštívilo
přes 60 dětí, z nichž se pro hokej rozhodlo 51
z nich, což považujeme za velký úspěch.

KTERÉ VĚKOVÉ SKUPINY DĚTÍ MAJÍ NEJVĚTŠÍ
ZÁJEM HRÁT HOKEJ V PŘÍBRAMI A JAKÝ
PODÍL DĚTÍ U HOKEJE ZŮSTÁVÁ PO DVOU
LETECH?
Malé děti projevují o hokej velký zájem, a proto jsme v náboru v posledních letech velmi
úspěšní. Náboru se účastní už děti z mateřských
škol a dále děti z prvních a druhých tříd. Většina
dětí u hokeje ráda zůstává.
JAKÁ JE HLAVNÍ MOTIVACE PRO MLADÉ
A JEJICH RODIČE, ABY HRÁLI HOKEJ
V PŘÍBRAMI?
Určitě kvalitní trenéři, možnost zapůjčení
výzbroje zdarma, slušné sportovní zázemí, dobří
kamarádi a hlavně – radost z pohybu, z kolektivní hry a z dosažených výsledků!
POKUD SE RODIČE ROZHODNOU PŘIHLÁSIT
DÍTĚ NA HOKEJ, JAKÉ JSOU S TÍM V POČÁTKU
SPOJENÉ NÁROKY – FINANČNÍ I ČASOVÉ?
Tréninky v nejnižších ročnících probíhají dvakrát nebo třikrát týdně, první a druhé třídy se
již účastní víkendových turnajů.
Jednotlivé ročníky platí různě vysoké příspěvky, které jsou ale u nejmenších minimalizovány.
Protože v prvních letech je náš klub schopen
zapůjčit hokejové vybavení, které splňuje veškeré bezpečnostní prvky, tak i členské příspěvky
nejsou v porovnání s jinými sporty nijak závratné.
MŮŽETE UVÉST KONKRÉTNÍ ČÁSTKY U TĚCH
NEJMENŠÍCH HOKEJISTŮ?
Například v náboru jde o částku 2000 korun
za celý rok. A jak jsem již zmínil, nabízíme možnost zapůjčení výzbroje zdarma, takže se snažíme, aby vstupní finanční podmínky byly co
nejnižší. Zájemci o podrobnější informace

Protože v prvních letech
je náš klub schopen zapůjčit
hokejové vybavení,
nejsou členské příspěvky
nijak závratné.

DAŘÍ SE KLUBU ZÍSKÁVAT FINANČNÍ
PROSTŘEDKY PRO SVŮJ PROVOZ I MIMO
PŘÍSPĚVKU OD MĚSTA? JAKÝ JE ZÁJEM FIREM
PODPOROVAT PŘÍBRAMSKÝ HOKEJ?
HC Příbram se aktivně snaží získávat peníze
i mimo dotaci města. Byli jsme úspěšní u dotací
z Českého svazu ledního hokeje, Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR i ze Středočeského kraje. Velká část peněz plyne též od
sponzorů, ale je třeba přiznat, že většina z nich
má v HC Příbram své děti, anebo je s rodiči našich
hráčů nějak spřízněna. Sponzorů „z ulice“ zase
tolik není.

V sobotu 3. června se rozjedou desítky jezdců na kole ze Svaté Hory do centra
města. Chybět nebude pořádná dávka adrenalinu, obtížné skoky, fanzony
a afterparty.

JAKÉ MÁ KLUB PLÁNY PRO PŘÍŠTÍ SEZONU
NEBO OBECNĚJI DO BUDOUCNA?
V příští sezoně chceme dále podporovat nábor
a všechny mládežnické týmy, takže budeme
směřovat k další profesionalizaci našich trenérů.
Dále musíme změnit strukturu A týmu tak, aby
nebyla ohrožena jeho výkonnost v případě většího počtu zranění, což nám umožní hrát o nejvyšší příčky v krajské soutěži. A chtěli bychom
pokračovat v organizování reprezentačních
utkání a turnajů v Příbrami, třeba se nám sem
někdy podaří dostat i reprezentační A tým, ale
to souvisí se zlepšením technického zázemí.
S Stanislav D. Břeň

Jak se v Příbrami hraje hokej

Nápad na neobvyklé klání se zrodil v hlavách tří příbramských bikerů. Pozvali do města Martina Soukala z Karlových Varů, který
pořádá podobný typ závodů ve svém městě.
Prošli s ním trať a on řekl „to by šlo“. Tehdy

začala dlouhá cesta plná plánování trati, zařizování povolení, jednání s partnery a městem, shánění překážek a dalších nezbytných
součástí, které povedou již brzy k premiérovému Svatohorskému Downtownu.
„Jsme mladí lidé, kteří mají rádi výzvy,
milují sport a ten rádi kombinují s adrenalinem. Zároveň kolem sebe máme partu bláznů,
kteří dělají kulturní a sportovní akce. Ještě je
potřeba dodat, že v Příbrami je velká komunita cyklistů a to je pro akci také důležité. Tato
kombinace nás dovedla až na start prvního
ročníku Svatohorského Downtownu,“ uvedl
hlavní organizátor Vojta „Hrášek“ Hrach.
Kromě hlavního závodu, tréninků, finálové a superfinálové jízdy se můžete těšit
také na doprovodný program v podobě exhibičních skoků, soutěže o nejrychlejšího
jezdce a nejdelšího skokana, stolních fotbálků, chill-out zóny, tetovací show nebo
afterparty.
Organizátoři, kteří se sdružují okolo
coworkingového centra Cowárna, předpokládají, že na závod dorazí místní a že přilákají také mimopříbramské závodníky.
Celkem by se jich na start mohlo postavit
osm desítek.
S red

inzerce

V sobotu 28. ledna se na příbramském
zimním stadionu konala akce Pojď hrát
hokej. Navštívilo ji přes 60 dětí, z nichž
se klubu HC Příbram podařilo zaregistrovat 51 nových zájemců, kteří se chtějí stát
hokejisty. Po úvodní registraci proběhla
krátká prezentace, kdy se rodiče dozvěděli, co vše hokej obnáší, včetně finanční
náročnosti. Ve stejné době se na ledové
ploše uskutečnil ukázkový trénink
prvních tříd a ve vedlejší hale třetích tříd.
Rodiče se tak mohli přesvědčit, jaké
pokroky mohou malí hokejisté udělat.
Po registraci následovalo představení
hokejového klubu a jeho fungování včetně
přístupu k výchově dětí. Prezentována
byla také výstroj a její bezpečnostní prvky.
Dále návštěvníci zhlédli nejen ukázkový
trénink.

HC Příbram pravidelně pořádá náborové akce pro mladé hokejisty.
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KOLIK STOJÍ ROČNÍ PROVOZ HC PŘÍBRAM?
Aktuální rozpočet HC Příbram se pohybuje
mírně nad čtyřmi miliony korun.

Desítky jezdců se vrhnou
ze Svaté Hory
do centra Příbrami

Foto: HC Příbram
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KULTURA
27. 4., 19.00 hod. Pavel Šporcl
Slavností zahájení
Divadlo A. Dvořáka, Příbram,
pietní akt u sochy A. Dvořáka od 18:30 h.

Hudební festival Antonína Dvořáka
Příbram slibuje nevšední zážitky

28. 4., celodenní $GPGƂêPÉMQPEGTVRTQ8KNW4WUCNMC
Památník A. Dvořáka, Vysoká u Příbrami

Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram je nejvýznamnějším festivalem klasické hudby v regionu Příbramska a má své
prioritní postavení i v kalendáři kulturních událostí Středočeského kraje. Také letos přijali pozvání vynikající interpreti a skutečné
hvězdy hudebního nebe. Program aktuálního 49. ročníku, který proběhne od 27. dubna do 25. května 2017 na několika krásných
místech v Příbrami a okolí, nabízí všem příznivcům dobré hudby výtečné menu plné lahůdek. Pojďte s námi ochutnat.

Své umění představí skuteční mistři oboru –
houslový virtuos Pavel Šporcl, hobojista Vilém
Veverka s harfenistkou Kateřinou Englichovou,
Jindřich Macek a Silvie Mechová v duetu loutny
s flétnou, Kristina Fialová a Petr Nouzovský ve
společné harmonii violy s violoncellem a další.
Silný zážitek slibují také vystoupení PhilHarmonia Octet Prague nebo sopranistky Jany Sibera. Nebude chybět špičkový komorní soubor
Bennewitzovo kvarteto a v ambitech Svaté Hory
zazní na celém světě obdivovaný nádherný
baryton Thomase Hampsona.
Dva z koncertů 49. ročníku se stanou zároveň
místem slavnostního křtu CD vystupujících
umělců. Uvedení nahrávek do světa je pro každého umělce vždy velmi osobní a důležitý krok,
proto jsme se protagonistů zeptali na podrobnosti a také na jejich vztah k Mistru Antonínu
Dvořákovi.

hfad.cz/vstupenky
Na webu festivalu naleznete kompletní
program, ale také informace o vstupenkách. Ty lze zakoupit na webu a prodejních
místech společnosti Ticketportal. V Příbrami lze vstupenky opatřit na těchto místech:
Knihovna Jana Drdy, Dům Natura, Svatá
Hora, CK Lucie, Tipsport, CK AJV.
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Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Třebsku
bude letos poprvé místem konání festivalového
koncertu – a rovnou zde proběhne křest CD Kristiny Fialové a Petra Nouzovského s velmi
„dvořákovským“ názvem Humoreska. Petra
Nouzovského, který tvoří s Kristinou Fialovou
nejen hudební, ale také manželský pár, jsme se
zeptali:
PROČ PRÁVĚ HUMORESKA?
NA JAKÉ SKLADBY SE MŮŽEME TĚŠIT
V RÁMCI VAŠEHO KONCERTU?
Při vymýšlení názvu našeho manželského
kompaktu jsme vzali v potaz dvě věci:
Nejnápaditější název skladby dramaturgie
našeho CD a vystižení podstaty našeho chápání
života. Logicky nám vyšla Humoreska. Na
našem koncertě zazní krásná pro nás napsaná
díla od Petra Fialy, Adama Skoumala, Romana
Haase – doplněná o krásné duo Ludwiga van
Beethovena a transkripci typicky české líbivé
Humoresky Antonína Dvořáka.
CO SE VÁM JAKO PRVNÍ VYBAVÍ,
KDYŽ SE ŘEKNE ANTONÍN DVOŘÁK?
Během vteřiny mi hlavou probleskne Dvořákova přísná podobizna podkreslená prvními
tóny sólového violoncella jeho nejslavnějšího
koncertu h moll.
Soubor PhilHarmonia Octet Prague zvolil ke
křtu svého CD s názvem Music for Wind Instru-

ments koncert na Zámku Dobříš. Na otázky
odpověděl Vilém Veverka, hobojista a vůdčí
osobnost ansámblu.

4. 5., 19.00 hod. $GPPGYKV\QXQMXCTVGVQ
Galerie Fr. Drtikola, Příbram

LETOS SE NA FESTIVALU OBJEVÍTE
DOKONCE DVAKRÁT – JAK SE BUDOU
OBA KONCERTY LIŠIT?
Přestože mají oba koncerty zcela rozdílný
půdorys, mají i něco společné. Shodou okolností
totiž letos na jaře vydáváme s Kateřinou Englichovou i se souborem PhilHarmonia Octet CD,
tedy dva samostatné tituly (obě alba vydává
Supraphon). Je pro mě velkou satisfakcí, že
mohu v rámci festivalu představit oba tyto elitní
projekty, tedy něco, čemu se systematicky
věnujeme řadu let. Chceme dát našemu publiku
bez nadsázky to nejlepší (ve smyslu kvality uváděných skladeb) a posluchačsky nejatraktivnější. S Kateřinou Englichovou intenzivně
spolupracuji již 12 let, soubor PhilHarmonia
Octet si svým debutovým CD dal malý dárek
k prvnímu kulatému jubileu. Jsem velmi rád,
že naši snahu můžeme korunovat právě na
pódiích Hudebního festivalu Antonína Dvořáka
Příbram. Na koncertu kolegia PhilHarmonia
Octet pak nový CD dokonce pokřtíme. Věřím,
že oba koncerty budou skutečnou ozdobou
festivalu.

6. 5., 19.00 hod. ,QUG/CTKQ1DGUQ

2CVT[EKCFGNC(WGPVG.QTGP\Q
Zámek Březnice, velký sál

27. 4. – 25. 5. 2017

Na letošním ročníku Hudebního festivalu Antonína Dvořáka vystoupí například Vilém Veverka s Kateřinou Englichovou.
Foto: HFAD

2. 5., 19.00 hod. ,KPFįKEJ/CEGM5KNXKG/GEJQX½
duet loutny s ﬂétnou
Kostel sv. Jakuba, Příbram

JAKÝ JE VÁŠ OSOBNÍ VZTAH
K ANTONÍNU DVOŘÁKOVI?
Když se řekne Antonín Dvořák, vybaví se mi
mnohé, a to zcela logicky. Máma (Jarmila Tauerová) byla ředitelkou Muzea Antonína Dvořáka.
Znal jsem tedy velmi dobře stálou expozici
a nejen z těchto důvodů jsem měl k autorovi
zřejmě ještě blíže. Jistěže mě jako hobojistu trochu mrzí, že Dvořák nevěnoval hoboji žádný
samostatný komorní kus či dokonce koncert,
přesto jsem si dovolil osvojit pár drobných skladeb s harfou či klavírem. Nicméně i tak zde
máme slavnou Serenádu d-moll op. 44 pro
dechy (jednu z nejgeniálnějších autorových
skladeb vůbec), kde má hoboj klíčovou roli.
Podobně důležitou roli pak hraje hoboj ve Dvořákově symfonickém díle, nemluvě o anglickém
rohu a nejslavnějším sólu tohoto nástroje.
S red

S výraznou podporou Příbrami
Město Příbram je spolupořadatelem
a největším finančním přispěvatelem již
49. ročníku Hudebního festivalu Antonína Dvořáka.

9. 5., 19.00 hod. 2JKN*CTOQPKC1EVGV2TCIWG
Zámek Dobříš, Zrcadlový sál
11. 5., 19.00 hod. 2TGOKÅTCJWFGDPøsFTCOCVKEMÅJQ
RQįCFWinspirovaného vztahem Antonína
Dvořáka a Johanessa Brahmse
Památník A. Dvořáka, Vysoká u Příbrami
16. 5., 19.00 hod. -CVGįKPC'PINKEJQX½8KNÅO8GXGTMC
duet hoboje s harfou
Kostel sv. Jakuba, Příbram
18. 5., 19.00 hod. 2ÉUPøN½UM[#&XQį½MC
Památník A. Dvořáka, Vysoká u Příbrami
20. 5., 19.00 hod. ,CPC5KDGTCs#XG/CTKC
duet hlasu s varhany
Zámek Březnice, kaple
23. 5., celodenní &GPU#PVQPÉPGO&XQį½MGO
Open air akce zahrnující cca 20 samostatných
koncertů a pořadů pro děti i širokou veřejnost

23. 5., 19.00 hod. )CDTKGNC8GTOGNJQ)CFTGY9C[
„klasika“ v netradičním pojetí i prostředí
Dům Natura, Příbram
24. 5., 19.00 hod. -TKUVKPC(KCNQX½2GVT0QW\QXUMÙ
duet violy s violoncellem
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Třebsko
25. 5., 19.00 hod. 6JQOCU*CORUQP
závěrečný koncert
Svatá Hora u Příbrami, ambity

Vstupenky si můžete zakoupit prostřednictvím webových stránek festivalu a portálu Ticketportal.cz.
Informace o prodeji a kontakty na prodejní místa najdete na www.hfad.cz a na www.ticketportal.cz.
Záštitu nad 49. ročníkem
HF A. Dvořáka Příbram převzali:
Mgr. Daniel Herman, ministr kultury ČR

Festival vzniká ve spolupráci:

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová,
hejtmanka Středočeského kraje

Hlavní partner:

Děkujeme pratnerům:

Pořadatel HF AD Příbram:
Dvořákovo Příbramsko, z.ú.

Hlavní mediální partner:

OFICIÁLNÍ DOPRAVCE

Mediální partneři:
100.0 FM
Příbramsko
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OHK PŘÍBRAM PŘEDSTAVUJE

OHK PŘÍBRAM PŘEDSTAVUJE

Plastové desky do sprchy i do garáže
Projděte si svůj domov a pravděpodobně je najdete – na venkovním zastřešení, v garáži nebo jako kryt vystavených fotograﬁí
vašich nejbližších. Příbramská společnost Polycasa zásobuje celoevropský trh plastovými transparentními deskami a jejich ﬁnální
produktové verze mají mnoho podob. „Dlouhodobě úzce spolupracujeme s ﬁrmou Ravak,“ vysvětluje ředitel společnosti
Polycasa Petr Šedivý, proč se s jejich deskami potkáte i v mnoha příbramských koupelnách.

URČITĚ SE HLEDAJÍ DALŠÍ MOŽNOSTI
VYUŽITÍ. VYVÍJÍ SE OBOR NĚJAKÝM NOVÝM
SMĚREM?
Aplikační šíře se zvětšuje. Příkladem mohou
být LED technologie v osvětlovací technice.
Některé polymery neměly dříve z technických
důvodů v osvětlovací technice uplatnění, dnes
se vracejí zpátky do hry především proto, že LED
technologie nejsou významným zdrojem tepla.
Chybí zde část spektra, která zatěžuje součásti
teplem. I my v současnosti zahajujeme spolupráci s jednou společností, která je aktivní v tom-

to segmentu trhu. Využití se hodně rozšiřuje ve
stavebním průmyslu, například v sanitě. Naše
výrobky nacházejí uplatnění v systémech střešních světlíků a garážovém průmyslovém zasklívání. Jedním z příkladů je německá značka
Hörmann. Pro minimálně 60 procent jejich produkce byla základní deska vyrobena v Příbrami.
Naše standardní produkty mají komoditní
charakter, a proto se náš vývoj převážně soustředí na produkty, které mohou vývojem získat
vyšší přidanou hodnotu. Proto aktuálně dokončujeme významnou investici, která by měla
významně přispět k vylepšení desky.

Roboty míří do Příbrami

Pro některé desky musí být válcovací stolice perfektně hladká. V jiných případech se používají válce s dezénem, který vytvoří třeba falešné kapky na průhledné stěně
sprchového koutu.
Foto: Stanislav D. Břeň

jméno, a to v souvislosti se změnou vlastníka.
Jsme součástí mezinárodní firmy s celoevropskou působností a změna vlastnických poměrů
není nic neobvyklého. Na podstatě firmy to nic
nemění a od 1. dubna 1996 do dneška se zabýváme průmyslovým zpracováním plastů. Předmět podnikání, způsob výroby, vazby na firmu
a zaměstnance to nijak zásadně neovlivňuje.
Dříve jsme nesli vždy jméno majitele, naposledy
Quinn Plastics. Nyní máme výhodnější univerzální název Polycasa, který vychází z latinského
označení pro plasty (polymery) a dům.

Ředitel společnosti Polycasa Petr Šedivý

VAŠE SPOLEČNOST VLONI OSLAVILA 20 LET.
ZA TU DOBU JSTE ČTYŘIKRÁT ZMĚNILI NÁZEV.
PROČ?
Dlouhodobá historie naší společnosti je opravdu spojena s tím, že v určité frekvenci měníme
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V ROCE 2015 POLYCASA VSTOUPILA DO
SKUPINY 3A COMPOSITES. DO JAKÉ
„RODINY“ SE TÍMTO SPOJENÍM FIRMA
DOSTALA?
S poslední změnou majitele by se dalo říct, že
jsme se vlastně dostali domů, protože naše
nynější mateřská společnost používá podobné
výrobní procesy a výstupy. Klíčový rozdíl je,
že Polycasa a její sesterské závody produkují
laicky řečeno takzvané plexisklo. My vyrábíme
transparentní plastové desky, naše matka
netransparentní desky – kompozitní sendvič
z hliníkových plechů a polymeru. Jsme tedy
součástí výrobní a průmyslové firmy, nikoliv
členem investiční skupiny.

Nová výrobní linka závodu Polycasa se
orientuje na nejmodernější průmyslové
technologie a pracuje s minimálním zásahem člověka. Na plastové desky zde bude
nanášen lakový povrch, který sníží možnost jejich znehodnocení především znečištěním. Pro pracovní úkony jsou
využívány roboty a do budoucna se počítá
s plnou automatizací. Společnost linku
zainvestovala částkou 100 milionů korun
a jde o pilotní projekt celé skupiny 3A
Composites. V Příbrami tak testují zbrusu
novou technologii, kterou případně převezmou další závody.

DO JAKÉ MÍRY TVOŘÍ VSTUPNÍ SUROVINU
RECYKLÁT?
Odpadovost se procentuálně pohybuje
v desetinných místech, dokážeme vrátit skoro
všechno. Všechny polymery, se kterými pracujeme, spadají do kategorie stoprocentně recyklovatelného termoplastu. Co se týče odpadu
při výrobě – například zmetků – je recyklovatelnost plná. Odpad přicházející zvenku je také
recyklovatelný, i když pouze část se dá zpracovat
v produktech. Naše finální transparentní výrobky totiž vyžadují absolutní čistotu. Nakupujeme
od firem zabývajících se recyklací, ale nároky
z naší strany jsou vysoké.
KROMĚ RECYKLACE JE STÁLE
DISKUTOVANĚJŠÍM TRENDEM
AUTOMATIZACE A ROBOTIZACE. DOTÝKÁ SE
VAŠICH VÝROBNÍCH PROCESŮ A PŘÍPADNĚ
ZAMĚSTNANOSTI?
Naše technologie představuje ucelený celek,
kde na sebe procesy navazují a jsou zautomatizovány. Linka pak vyžaduje obsluhu jednoho
až dvou operátorů. V části provozu ale právě
nyní stavíme plně automatizovanou linku s dvěma šestiosými manipulačními roboty. Trend
chceme nadále sledovat, protože technologie
se stává velmi dostupnou a investičně není tak

náročná. Tlak na růst mezd je v České republice
zřejmý a návratnost investice akceptovatelnější.
Osobně však nemám obavu, že by zvýšená
míra automatizace v našem průmyslu měla znamenat snížení míry zaměstnanosti. Nejen u nás
ve firmě chybějí zaměstnanci, které nejsme
schopni sehnat na pracovním trhu. A sériová
výroba, kde se určité činnosti dokola opakují, je
pro automatizaci optimální.
JAKÉ JSOU VAŠE DALŠÍ PLÁNY?
Plně nás zaměstnává právě nová linka. Díky
ní zvýšíme přidanou hodnotu produktu. Deska,
přestože nadále zůstane transparentní, poskytne lepší užitné vlastnosti. Plánujeme také zvýšení objemu výroby u jednoho specifického
polymeru, čímž reagujeme na neočekávaně
rychlý růst trhu. V druhé polovině roku proto
chystáme investici do modifikace stávajících
strojů, abychom zvýšili výrobní kapacitu. Ve
vzdálenější budoucnosti se zaměříme na vertikální integraci výrobních procesů pod jednou
střechou tak, abychom mohli nabídnout širší
škálu služeb našim zákazníkům. Bude se samozřejmě jednat o typy zpracování, která mají z hlediska logistiky smysl. Například pokud
natvarujeme desku pro zákazníka přímo u nás,
vyřešíme mu nutné zpracování odpadu a materiál rovnou využijeme pro další výrobu.
S Stanislav D. Břeň

Další snímky z výroby
společnosti Polycasa najdete na:
/mestskyuradpribram

JAK SE VAŠE VÝROBKY VYRÁBĚJÍ?
V Příbrami se zabýváme extruzí termoplastických polymerů. Vytlačujeme plasty-polymery, jde o podobný proces jako při výrobě plechu
nebo desek. Materiál ve formě granulí se plastifikuje za pomoci stroje – extrudéru. Vytvoří se
plastická hmota, kterou je možno tvarovat.
Vytlačí se do válcovací stolice a získá tvar nekonečného pásu. Můžeme mu dát různé rozměry,
tvary, barvy a dezény. Z toho také vyplývá naše
dlouholetá úzká spolupráce s firmou Ravak.
Naše produkty jsou pak vidět na trhu jako součásti sprchových koutů. Sesterské závody vyrábějí desky z polymetylmetakrylátu, kterým se
pak běžně říká plexisklo, a dutinkové desky
z polykarbonátu.
MAJÍ VAŠE PRODUKTY DALŠÍ UPLATNĚNÍ?
I když se plastové desky zdají na první pohled
stejné, mohou se zásadně lišit vlastnostmi podle
použitého materiálu. Polymerů existuje velká
řada, v Příbrami se orientujeme na polymery na
bázi styrenu. Výsledný polystyren tak, jak ho
vnímají lidé jako bílou pěnovou desku, je ale
modifikace průhledného transparentního plastu. Kromě polystyrenu produkujeme polymer
SAN nebo houževnatý polystyren HIPS. Všechno
jsou to deriváty z počátečního styrenu.
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PŘÍBĚH ODPADU

PŘÍBĚH ODPADU

Pivní láhev se vrátí do oběhu až desetkrát
Na pondělí se školák Péťa, který nás provází příběhem odpadu, vždy těší. Chodí vracet láhve, které doma za celý týden nastřádají.
Tři koruny za láhev a hned má veselejší den. Musí k tomu vzít do blízkého bílého nebo zeleného kontejneru i ty skleněné nádoby,
které v obchodě nevykupují. Těch je vždy víc. To Péťu mrzí. Nechápe, proč by nemohli vykupovat i sklo od kečupů, vína a kompotů.

Ano, vykupovat veškeré sklo, vymýt ho
a znovu použít by bylo ideální. Ale drahé.
Obchodníci by potřebovali výrazně víc prostoru ke skladování. Tříděním a vracením skla
výrobcům (většina má osobitý design svého
výrobku) by se spotřebovalo více nafty, než
ušetřilo. Proto je výhodnější sklo sbírat a recyklovat přímo ve sklárnách.
RECYKLACE NA 100 %
Sklo je nejvděčnější materiál k recyklaci. Dá
se znovu používat vlastně donekonečna. Nový
skleněný výrobek může být navíc tvořen až
100% recyklovaným sklem. Šetří se tak přírodní zdroje (písek, dolomit) a energie nutná
při těžbě surovin a samotném sklářském procesu. Sklo je velmi odolné vůči působení rozkladných činitelů, k úplnému rozkladu
skleněných střepů dojde za několik tisíc let.
V Česku se ročně vyrobí 124 kg skla na osobu. Ve vašem odpadkovém koši je zastoupeno
sklo asi devíti procenty. Tedy pokud netřídíte… Ročně se v ČR vytřídí, odveze a zpracuje

Pátráte po kontejneru na sklo?

V Česku na jednu osobu připadá 124 kilogramů vyrobeného skla, průměrně ale česká domácnost vytřídí jen 28 kilogramů skla ročně.

Foto: TS Příbram

Technické služby
Příbram spravují
interaktivní mapu
sběrných míst odpadu.
Stačí, když se podíváte
na webové stránky
ts-pb.cz nebo přímo na
tento odkaz riz.cz/etpf4.
Dozvíte se, kde se nachází hnízdo
s kontejnery na tříděný odpad. Do svého
mobilu si také můžete stáhnout aplikaci,
díky které se dozvíte více o třídění
v Příbrami (např. lokality kontejnerů)
nebo můžete nahlásit, pokud je nádoba
poškozena či plná. Pomocí QR čtečky
telefonu naskenujte kód na této straně,
který vás přesměruje do elektronického
obchodu, kde si aplikaci zdarma stáhnete.
Případně zadejte slovní spojení „Třídění
odpadu v Příbrami“ v App Store (iOS) nebo
v Google play (Android) a aplikaci si
nahrajte.

na 100 000 tun skleněných střepů. V Příbrami
ročně občané vytřídí kolem 350 tun skla.

Co (ne)patří do zeleného
a bílého kontejneru

TŘÍDIT, ALE NEROZBÍJET
V našem městě máme celkem 192 zvonových kontejnerů na sklo. Polovina z nich je
bílá pro čiré sklo, polovina zelená pro sklo
barevné. Zásadní informací při třídění skla je,
že jej nemusíte nijak zvlášť vymývat (stačí od
největších nečistot kvůli lidem na třídicí lince)
a zbavovat etiket a kovových proužků.
I když se zdá logické láhev rozbít, aby se skla
do zvonu vešlo více, není to dobrý nápad. Při
konečném třídění se lépe pracuje s celou láhví,
než s malými střepy. Důležité je správně
používat barevné odlišení zvonů. Skleněný
materiál z bílého kontejneru je určen pro výrobu bílého skla a smí obsahovat jen velmi malé
procento skla barevného. Pokud je příměsí
více než tři procenta, už se může použít pouze
k výrobě skla barevného.

Ano
Do zeleného
kontejneru
můžeme vhazovat barevné sklo,
například
láhve od
vína, alkoholických i nealkoholických
nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také
tabulové sklo z oken a ze dveří.

NADRCENO A ROZTAVENO
Technické služby Příbram jednou za 20 dní
vyprázdní kontejnery (každou barvu zvlášť)
a odvezou ke zpracovateli. Skleněné střepy
potom 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. sklářský kmen, který
je za teploty asi 1500 °C roztaven v peci.
Vzniklá tavenina je následně ve výrobních strojích přeměněna například na láhve
a další skleněné výrobky, které se s čerstvými
produkty vrátí opět do vaší (i Péťovy) do mácnosti.
Pokud se více zajímáte o třídění odpadů, ale
také, jak to vlastně s obaly bylo, je a bude,
můžeme doporučit dlouhodobou interaktivní
výstavu v Národním zemědělském muzeu
v Praze. Expozice nazvaná Od věku sloužím
člověku mapuje historii obalů z hlediska funkcí, materiálu, technologie, designu a následné
recyklace.

Ne
Do těchto
nádob nepatří keramika
a porcelán.
Nepatří sem
ani autosklo,
zrcadla nebo
třeba drátované sklo,
zlacená
a pokovená skla. Vratné zálohované sklo
vracejte zpět do obchodu. Rozměrné
sklo, které nelze uložit do kontejneru,
můžete odvézt do sběrného dvora.

Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré,
tedy sklenice od kečupů, marmelád či
zavařenin a rozbité skleničky.

Nepatří sem také varné nebo laboratorní
sklo. Tyto druhy skla díky své vyšší
teplotě tavení nepatří do běžných kontejnerů na ulicích. Pokud se rozbije
například skleněná varná konvice, hoďte ji do směsného odpadu. V případě
většího množství tohoto skla využijte
sběrný dvůr.

S Libor Michvocík
TS Příbram

Kolik skla Příbram vytřídí
500
450
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Na počátku je svoz použitého skla z příbramských ulic.
Foto: TS Příbram
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Skladování skla k dotřídění.

Foto: Eko-kom

Nakládání rozdrceného skla před dalším zpracováním.
Foto: Eko-kom

Nové a ještě horké láhve.

Foto: Eko-kom

2003 2004 2005 2006

2007

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pozn.: roční sběr v tunách
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VÝLET DO BRD

VÝLET DO BRD

Z Bohutína na Skelnou Huť a Brdce

12

11

LC Bahenská
Brdce
13
14

PŮSOBIVÁ VYHLÍDKA
My však si rozhled z Brdců nenecháme ujít
a zabočíme na Bahenskou cestu. Konečně také
opustíme asfaltku a celkem příjemným stoupáním dorazíme na její konec (10), opět na
Obecnické cestě, těsně pod Borským sedlem
(790 m). Vystoupíme na sedlo v hlavním
brdském hřebeni. Hned na dalším rozcestí přímo v sedle (11) uhneme na pěknou Jeřábeckou cestu a už jen velmi mírným stoupáním
po ní pokračujeme ještě asi kilometr na další
rozcestí – s Brdeckou cestou (12). Na tu také
zahneme a po pár metrech můžeme odbočit
vlevo po znatelné pěšině a vystoupit na samotný vrchol Brdce (839 m, bod č. 13). Z okolí
vrcholu se nám nabízejí velmi pěkné výhledy
– jak k severozápadu na působivý vrchol Koruna (837 m), tak na východ do Lázského údolí
a až k Bohutínu a dál do kraje. Vrátíme se zpět
na Brdeckou lesní cestu a s ní zahájíme celkem
ostrý sestup na rozcestí s Havelskou cestou
(14), nedaleko jednoho z pramenů řeky Litav-

LC Obecnická
10

U Pilské studánky
8
7
6
v. n. Pilská
5

9
LC Perkanská Zavírka
15

Skelná Huť

LC Brdecká

LC Struhy

LC Jeřábecká

Tentokrát vyrazíme na výlet z Bohutína a navštívíme šestou nejvyšší horu pohoří – Brdce – a půvabnou luční enklávu Skelná Huť.
Výlet je to na celkem 17 kilometrů, ale můžete si jej zkrátit i na polovinu.

4

U Prokopa
3
LC Prokopská

v. n. Láz
16
Žernovák
Žernová

2
20

Pohled ze svahu Brdců na vrchol Koruna

NAKOUPIT ZÁSOBY A SMĚLE DO BRD
Start a cíl výletu jsme situovali k restauraci
Plzeňka (1), v jejíž blízkosti najdeme i koloniál,
kde si můžeme nakoupit zásoby na cestu. Pak
už po zelené značce vstoupíme kolem koupaliště (2) po lesní cestě Prokopská do brdských
lesů, projdeme kolem hájovny Prokopka (3)
s ohradou, kde bývají jeleni a divočáci, památ-
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Půvabná hájenka v Lázu-Žernové

Foto: Pavel Čámský

ky. Tady se opět potkáme s modrou značkou
a po ní uhneme vlevo na východ.
Již jen mírným klesáním zakrátko dospějeme na Skelnou Huť (15). Tady je také traumabod č. 16. Dříve tu stávala sklárna
zpracovávající dřevo z polomů po veliké
vichřici v polovině 18. stol. Později byla sklárna uzavřena a zůstala zde jen myslivna. Ta
byla po zřízení vojenské střelnice také zlikvidována. Dnes tu najdeme jen stodolu, velikou
douglasku, rybníček, studánku s dobrou
vodou a rozsáhlé louky, z nichž se otevírají

1

Trasa výletu

17 18
19
Láz

Do Bohutína se samozřejmě snadno dostaneme vozem, ale určitě je z mnoha ohledů příjemnější využít hromadnou dopravu astarosti nechat
doma. I o víkendech a svátcích se do Bohutína
tímto způsobem dostaneme snadno – z Příbrami,
autobusového nádraží odjíždějí dopoledne autobusy v 8.32, 9.05 a 10.36, v sezoně také v 10.00
cyklobus.
První autobus zpět odjíždí ve 13.29, další
v 15.53 a ještě i v 17.35 (cyklobus ve 13.35).
Můžeme tak bez rozpaků využít i občerstvení
v restauracích v Lázu a Bohutíně.

Základní výlet ale pokračuje dál (nyní už po
modré značce) na rozcestí Pod Obecnickým
sedlem (7) na Obecnické cestě. Tady se dáme
vlevo na západ až na rozcestí U Pilské studánky
(8) na křižovatce s Perkanskou lesní cestou.
Málokdo příjemnou studánku hned u silnice
sledovanou ČHMÚ nechá bez povšimnutí. My
uhneme vlevo a klesneme spolu s Perkanskou
cestou k Pilskému potoku, který napájí velkou
vodní nádrž a od něj vystoupíme na hřeben
vrchu Zavírka (720 m), kde snad stávalo prehistorické hradiště. Brzy poté již dorazíme na
rozcestí s Bahenskou cestou (9). Kdo nechce
šplhat na Brdce, může dál po Perkanské cestě
(a modré značce) pokračovat rovnou na Skelnou Huť (15). Výlet si tím zkrátí jen na
11,5 km.

Foto: Pavel Čámský

níčku na jednu z prvních stříbrných hutí na
Příbramsku (4) a dorazíme na rozcestí Pila (5)
s modrou značkou. O 300 m dál je další rozcestí pod hrází VN Pilská (6), z něhož si můžeme náš výlet výrazně zkrátit (na necelých
9 km), když se spolu s cyklotrasou č. 8198

vydáme po lesní cestě Struhy do Lázu-Žernové
(16) podél počátku unikátního technického
díla z 19. stol. vodního kanálu Struhy, jehož
zbytky jsou v terénu ještě dobře patrné.

Lázská vodní nádrž
zásobovala 17,5 km
dlouhým kanálem
příbramské doly.

Pastviny mezi Bohutínem a Lázem
Foto: Pavel Čámský

Bod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Název, nadmořská výška, poznámka
Bohutín, Plzeňka, 556 m, R, U
Bohutín, koupaliště, 575 m
Hájovna U Prokopa, 620 m
Stříbrná huť, pam., 630 m
Pila, rozc. s modrou, 663 m
Pilská nádrž, pod hrází, 670 m, Z, CT 8198
Rozc. Pod Obecnickým sedlem, 691 m, CT 8198
Rozc. U Pilské studánky, 698 m, Z
Rozc. Perkanská/Bahenská, 725 m, Z
Rozc. Bahenská/Obecnická, 775 m
Borské sedlo, Jeřábecká, 787 m
Rozc. Jeřábecká/Brdecká, 822 m
Brdce – vrchol, 839 m
Rozc. Brdecká/Havelská, 766 m
Skelná Huť, 715 m, TB 16
Láz, Žernová, 640 m, CT 8198
Láz, Hasičárna, 590 m, odbočka k R, U
Láz, odb. na Bohutín, 585 m
Láz, V Koutě, Boh. cesta, 585 m
Bohutín, lávka, 561 m, R, U

GPS
49.6564800N, 13.9403203E
49.6609075N, 13.9339878E
49.6699628N, 13.9213492E
49.6724000N, 13.9188439E
49.6777528N, 13.9147186E
49.6785303N, 13.9124442E
49.6804186N, 13.9158131E
49.6811544N, 13.9004708E
49.6739483N, 13.8841414E
49.6842089N, 13.8718461E
49.6850003N, 13.8629842E
49.6752119N, 13.8598192E
49.6739067N, 13.8631131E
49.6693031N, 13.8629628E
49.6699767N, 13.8791525E
49.6597617N, 13.9037861E
49.6535939N, 13.9141072E
49.6524131N, 13.9164461E
49.6530244N, 13.9185489E
49.6570389N, 13.9367342E

Km
0 a 17,0 km
0,7 km
2,1 km
2,3 km
3,0 km
3,3 km
3,6 km
4,4 km
6,0 km
7,8 km
8,5 km
9,6 km
10,0 km
10,8 km
12,0 km
14,2 km
15,2 km
15,4 km
15,6 km
17,0 km

R – restaurace; U – ubytování; TB – traumabod; Z – možná zkratka výletu; CT 8198 – cyklotrasa

pěkné výhledy do kraje. Lesáci zde také provozují přezimovací oboru pro jelení zvěř.
VODA Z BRD PRO PŘÍBRAMSKÉ DOLY
Na Skelné Huti se vracíme na lesní cestu Perkanskou a po ní zahájíme sestup až k hájence
v Lázu-Žernové (16) na rozcestí s cestou Struhy. Krátce před rozcestím mineme také Lázskou vodní nádrž, působivé vodní dílo, které
spolu s Pilskou nádrží zásobovalo 17,5 km
dlouhým kanálem Struhy příbramské doly
a prádelny rudy. Dnes je nádrž využívána jako
důležitá zásobárna pitné vody pro příbramskou aglomeraci. Z Žernové dál klesáme do
obce Láz. U hasičské zbrojnice (17) bychom
mohli odbočit vpravo a po pár metrech dorazit
ke zdejší rekonstruované Hospůdce U Dubu
(a sousední samoobsluze družstva Coop). Naše
cesta nás však vede dále po silničce mezi lázskými staveními. Po 200 m dojdeme k odbočce
(18) do místní části V Koutě. Vydáme se po ní
a po dalších 200 m (19) staneme na začátku
velmi příjemné cesty, která nás po pastvinách
na dohled od koryta Litavky dovede do Bohutína. Zde překročíme lávkou (20) Pilský potok
a po několika desítkách metrů jsme zpět u restaurace Plzeňka. Určitě si zasloužíme výlet uzavřít v příjemném prostředí tohoto zařízení.
Celý výlet je dlouhý asi 17 km, můžeme jej
zkrátit na 11,5 nebo dokonce jen na 8,8 km.
Ve svých variantách je proto vhodný pro každého, včetně dětí a samozřejmě také pro
cyklisty. Koho zdejší krásná příroda okouzlí
natolik, že se rozhodne zde setrvat více dní,
má samozřejmě možnost – příjemné penziony
jsou v Bohutíně i v Lázu. Trasa výletu, vč.
možných zkratek a orientačně důležitých
bodů, je znázorněna na přiložené mapce.
Přeji příjemné putování krásnou přírodou
Brd.
S Pavel Čámský
Městský úřad Příbram
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Po všem tom začít znovu
Záleží na typu klienta. Tak začíná mnoho odpovědí příbramského koordinátora neziskové společnosti RUBIKON Centrum,
která nedávno začala pracovat v Příbrami. Každý je individuum a má rozdílné potřeby, ale v případě Rubikonu to platí dvojnásob.
Jejími klienty jsou lidé, kteří prošli – často opakovaně – nápravným zařízením, mají špatné rodinné zázemí, několik exekucí,
drogové zkušenosti, nedostatečné nebo žádné vzdělání a velmi špatné vyhlídky do dalšího života. Některé z těchto klientů
ale přeci jen něco spojuje – třeba po 15 letech ve vězení je to silná motivace začít nový život.

Tomáš Cipra

I když náplní jeho pozice není terénní práce,
před rozhovorem jel s jedním mužem na pracovní pohovor do Dobříše. „Vypadá to dobře,“
říká mladý muž s hustě potetovanou paží
a dodává: „Práci možná dostane.“ Při cestě
nazpátek jej klient požádal o dvacet korun na
nákup brambor.
V DLUZÍCH, BEZ BYTU A PRÁCE
Do Příbrami se RUBIKON Centrum dostalo
díky novému systému sociální podpory, který
razí příbramská radnice a Agentura pro sociální začleňování. Příbram byla vyhodnocena
jako oblast se sociálně vyloučenými lokalitami. Co si pod tím představit prakticky? Jde
například o ubytovny, kde na jednom pokoji
žije osm lidí. Jeden či dva lidé z takové skupiny
jsou schopni zajistit obživu pro ostatní. „I když
věřím, že těm lidem můžeme opravdu pomoci,
někdy vidím, že jediným cílem toho člověka je

koupit si tři rohlíky a pár koleček salámu,“ svěřuje se Tomáš Cipra.
Motivace. Klíčový pojem, který hraje roli
v mnoha oblastech sociálních služeb. Nejinak
je tomu v případě RUBIKON Centra. „I když
klient nastoupí naše aktivity, často nevíme, jestli je reálně motivovaný. Občas se objeví naprosto
účelové chování. Proto má RUBIKON Centrum
vypracovanou metodiku, jak odhalit skutečné
pohnutky člověka, který žádá o pomoc,“ uvádí
koordinátor. Při otázce, nakolik dokáže člověka odhadnout, říká: „Z šedesáti sedmdesáti
procent člověka trefím. Nejtěžší je předcházet
manipulacím, protože mnoho klientů si ze svých
předchozích zkušeností osvojilo manipulativní
jednání.“ Současně ale podotýká, že paradoxně největší trest pro vězně bývá právě propuštění z vězení, protože musí překonat mnoho
překážek, jež mohou vést k rezignaci nebo
zahořknutí.
V této souvislosti zmiňuje některé vězeňské
systémy ve světě – například norský – v nichž
se projevuje silná snaha udržet člověka ve
vězení na úrovni, která umožní návrat do společnosti. Tyto země mají pak násobně nižší
recidivu, kterou mnohdy způsobuje právě
bezvýchodná situace vězňů po propuštění.
SKVĚLÁ SPOLUPRÁCE
S MĚSTSKÝMI ORGANIZACEMI
Většina klientů, se kterými příbramský
koordinátor zatím přišel do kontaktu, jsou
lidé, kteří se vrátili z výkonu trestu na Bytízu.
Už ve vězení s nimi pracují vychovatelé, kteří

je upozorní na to, že existuje organizace jako
RUBIKON Centrum. „Buď se s nimi spojíme,
když jsou ještě ve výkonu trestu, nebo přicházejí
krátce po propuštění. Největším problémem jsou
většinou dluhy, tím pádem lidé potřebují
zaměstnání. Aby mohli dostat práci, potřebují
víceméně stabilní bydlení,“ popisuje hlavní
„trojčlenku potřeb“ propuštěných příbramský
koordinátor RUBIKON Centra. Zaměstnání
pro klienty hledá organizace na volném trhu
práce nebo prostřednictvím spolupracujících
zaměst navatelů. Protože trh nyní trpí ne dostatkem pracovních sil, hledá se zaměstnání
snadněji. Méně připravené klienty RUBIKON
Centrum zaměstnává taktéž formou prostupného zaměstnávání.
Tomáš Cipra pracoval pro RUBIKON Centrum v Praze. Logicky se tedy nabízí otázka,
co odlišuje Příbram od jeho dosavadní praxe.
„Hlavní motivací klientů v Příbrami je bydlení
a tato oblast je zde velmi dobře podchycená.
Pracuje zde Sociální poradna města Příbram,
Středisko terénních služeb nebo Farní charita
Příbram. Tahle síť partnerů funguje výborně
a například koncept prostupného bydlení je tu
na velmi vysoké úrovni,“ hodnotí Tomáš Cipra.
V novém působišti mu vyhovuje i to, že se
v Příbrami všichni znají. Usnadňuje to práci
a v konečném důsledku i pomoc konkrétním
klientům, kterým někdy na první pohled není
pomoci.
S Stanislav D. Břeň

inzerce

Zkrat a těžká cesta zpět
Petr vystudoval v Děčíně střední průmyslovou školu v oboru provozu a ekonomiky lodní
dopravy. Po maturitě začal pracovat jako strojní asistent na lodi a posléze se stal kapitánem.
Celý profesní život Petra se točil okolo vody, lodí, mostů. Oženil se, brzy se narodil syn a Petr
žil spokojeným životem, který se příliš nelišil od mnoha jiných. Po letitém manželství si
jeho žena našla přítele. Když se to Petr dozvěděl, neovládl své emoce a došlo k vyhrocenému
konfliktu. Byl odsouzen k odnětí svobody.

Život na svobodě je pro mnoho bývalých vězňů dost složitý, a to je jeden z důvodů, proč se často vracejí zpět do vězení

Daniela vystudovala střední zdravotnickou
školu, této profesi se ovšem věnovala jen krátce. Pracovala jako barmanka a servírka. Dlouhou řadu let ji provázely drogy, které brala,
ale i prodávala. Právě to ji přivedlo až do věze-

Po pár letech ve vězení
člověk ztratí pracovní návyky
i sociální kontakty
a potřebuje
intenzivní podporu.
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ní, v němž strávila čtyři roky z původních šesti.
Soud vyhověl její žádosti podmíněného propuštění po odpykání dvou třetin trestu za
vzorné chování. Ve vězení prošla léčbou své
závislosti, tamějšímu týmu psychoterapeutů
je dodnes velmi vděčná. Když opouštěla brány
věznice, neměla ještě představu, co by chtěla
dělat. Věděla však velmi dobře, co dělat
nechce: „Věděla jsem, že se tam už nikdy nechci
vrátit a že už nechci mít nic společného s drogami.“ První týdny a měsíce po propuštění
z výkonu trestu byly pro Danielu těžké. Po čtyřech letech v izolaci prostředí věznice byla
zmatená i při obyčejné cestě městskou dopravou. Běžné jednání na úřadech pro ni znamenalo nelehkou zkoušku.
Takto může znít, a v reálu také zní příběh
jednoho z bývalých klientů neziskové organizace RUBIKON Centrum, která se před koncem
roku definitivně zabydlela v Příbrami. Poskytuje speciální služby. Speciální proto, že se
dotýkají zejména lidí, kteří mají za sebou

Foto: Pixabay

obtíž nou životní zkušenost nebo etapu.
A někteří obtížný i celý život.
DVACKU NA BRAMBORY
„Působíme v České republice už 23 let a naší
hlavní cílovou skupinou jsou lidé se záznamem
v rejstříku trestů nebo ti, kteří se jakkoliv dostali
do konfliktu se zákonem. Poskytujeme jim poradenství, které se týká zejména práce, dluhů nebo
bydlení,“ říká příbramský koordinátor Tomáš
Cipra ve své úsporně vybavené kanceláři v příbramském kulturním domě.
Výše popsaný příběh je autorizovaný sa motným klientem, a tak jej lze zveřejnit. Při
vypnutém diktafonu přibližuje příbramský
koordinátor i příběhy, které nemají podobně
optimistické vyznění. A někdy to s lidmi není
vůbec jednoduché. V průběhu rozhovoru přijde Tomáši Ciprovi na mobil esemeska a navečer se vydává za klientem na ubytovnu.
„Většinou se scházíme zde v kanceláři, ale občas
je třeba vyrazit i do terénu,“ říká Tomáš Cipra.

Po dvou a půl letech byl Petr podmínečně propuštěn a pustil se do hledání zaměstnání. Byl zvyklý vždy
pracovat a najednou trávil už rok a půl
v kartotéce uchazečů o zaměstnání
Úřadu práce. Díky úřadu však dostal
možnost rekvalifikovat se na řidiče
autobusu. Velmi toužil po práci
v dopravě. Ale přijal by jakoukoliv
práci. Platil vysoké odškodné a trápily
ho i další dluhy, které chtěl hradit. Od
svého sociálního kurátora se dozvěděl o RUBIKON Centru a rozhodl se,
že zavolá. Nejprve absolvoval skupiFoto: zdroj RUBIKON Centrum nový vzdělávací kurz, kde se naučil
vytvořit životopis, jak se co nejlépe
prezentovat u pohovoru a jak u něho
uspět. Všechna tato témata pak probíral hlouběji na individuálních setkáních s pracovní
poradkyní. Petr se pustil do procesu hledání práce velmi odhodlaně a ve svém úsilí nepolevoval, proto jej pracovní poradkyně doporučila společnosti Arriva, která hledala řidiče
autobusu a se kterou RUBIKON Centrum spolupracuje. Petrův profil se v Arrivě líbil, a proto
jej pozvali na pohovor. Následovala zkušební jízda, kterou Petr zvládnul na jedničku. Stejně
tak psychotesty, a nic nebránilo tomu, aby Petr usedl za volant autobusu jako zaměstnaný
člověk. Dnes má Petr již dávno po zkušební době a v práci se mu daří, dokonce mu byla
schválena žádost o oddlužení.

Česká zemědělská univerzita v Praze
PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA
bude otevírat
v akademickém roce 2017/2018
ve svém Konzultačním středisku
SEZIMOVO ÚSTÍ-TÁBOR
V rámci kurzu celoživotního vzdělávání
• BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
• NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
v oboru

Veřejná správa
a regionální rozvoj
?? studium při zaměstnání (o víkendech)
?? přijetí bez přijímacích zkoušek
?? obor je řádně akreditovaný MŠMT ČR
?? státní škola s dlouholetou tradicí
?? široké ekonomické vzdělávání
Přihláška se podává do 20. srpna 2017
na adrese is.czu.cz/prihlaska)
Další informace získáte na stránkách ČZU
– Provozně ekonomická fakulta: www.pef.czu.cz
záložka vpravo studenti
CŽV KS Sezimovo Ústí-Tábor
nebo na www.trendpartner.cz
záložka Bc. nebo Mgr. studium
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Krutá smrt příbramských občanů
před koncem války
Každoročně si připomínáme tragické výročí popravy spáchané na sklonku 2. světové války hitlerovským potlačovacím aparátem
na 16 hlavních představitelích protinacistického odbojového hnutí z Příbramska. Dva a půl měsíce před kapitulací Třetí říše, dne
19. února 1945, provedli Němci ve věznici v Brandenburgu u Berlína tuto hrůznou exekuci, která byla ve vztahu k občanům
z Příbramska v době 2. světové války nejmasovější v průběhu jediného dne.

bylo dáno datem zpracování vzpomínaných
dokumentů. Například v hlášení řídícího úřadovny gestapa v Praze kriminálního rady
dr. Gerkeho adresovaném veliteli bezpečnostní
policie dr. Weinmannovi dne 15. 11. 1943, tj.
během třetího dne zatýkání, se píše o 46 zatčených obyvatelích Příbrami. Tento dokument
pochází z bývalého Archivu Ministerstva vnitra,
nyní Archivu bezpečnostních složek ČR. V Bundesarchiv Potsdam v SRN se dochovalo hlášení
Hlavnímu říšskému bezpečnostnímu úřadu
(Reichssicherheitshauptamt) z 3. 12. 1943, kde
se uvádí, že „gestapo zatklo v Příbrami 80 osob,
mezi nimi i představitele města, četné důstojníky bývalé čs. armády a další, kteří byli činní
v zakázaném Národním výboru a v nelegální
vojenské organizaci. Kromě toho byl zajištěn
technický aparát a zařízení k falšování osobních
dokladů a k tištění letáků…“ Další hlášení stejnému úřadu ze dne 24. 12. 1943, tj. koncipované na Štědrý den, konstatuje zatčení 103 lidí
z Příbrami, z nichž někteří při výslechu přiznali,

že dostali rozkaz v případě převratu zadržet
a internovat Němce a nespolehlivé Čechy…“
NELÍTOSTNÝ VERDIKT
Nad skupinou 16 hlavních organizátorů
odboje vyřkl absolutní verdikt tzv. Lidový soud
(Volksgericht) v Gollnově přesně rok od zatýkací razie, ve dnech 14. 11.–17. 11. 1944.
Následoval transport z této soudní věznice
v Pomořanech do Brandenburgu u Berlína
a čekání na exekuci. Pro Čechy platila devadesátidenní lhůta od rozsudku k popravě, protože
rozsudek podepisoval osobně říšský státní ministr Karl Hermann Frank. Exekuce se prováděly
v Brandenburgu vždy v pondělí. Takto s napětím každé pondělí vězni očekávali, co se
bude dít.
Třetí říše se pomalu hroutila. Spojenci postupovali k Berlínu. Vězni doufali, že snad přežijí
ještě těch pár týdnů do konce války a pojedou
domů… Všichni odsouzení k trestu smrti přes
svůj krutý osud nepostrádali optimismus a do

poslední chvíle věřili, že rozsudek nebude
naplněn. Byl to zejména mjr. Alois Laub a řídící
učitel Jindřich Majer, kteří udržovali mezi obyvateli cely smrti dobrou náladu a vlévali do žil
víru v návrat do vlasti. Od vězeňského kněze se
navíc dozvěděli, že v Berlíně byla zasažena při
spojeneckém bombardování také budova Lidového soudu a v jejích troskách že zahynul předseda I. senátu i s přísedícími a zároveň že byly
zničeny četné soudní spisy. Také to podpořilo
domněnku, že popravy přestanou.
Zázraky se však dějí zpravidla jen v pohádkách a ve filmech s dobrým koncem, a tak
přišlo ono pondělí 19. února 1945. Jednotliví
odsouzení byli postupně sťati gilotinou mezi
13. a 14. hodinou.
Redakčně kráceno. Na webu města Příbram
pribram.eu najdete úplný příspěvek včetně příběhů konkrétních odbojářů.
S Josef Velfl
Hornické muzeum Příbram

Hrdinný osud Aloise Lauba
Mezi odsouzenými Příbramany byl vzpomínaný mjr. Alois Laub (brig. gen. in mem.). Narodil se 31. 12. 1896 v Rokycanech.
V době 1. světové války se vyznamenal jako čs. legionář v Rusku. Byl přímým účastníkem legendární bitvy u Zborova 2. 7. 1917,
bojů o Kyjev, v r. 1918 u Bachmače, později na sibiřské magistrále.
fikaci nastoupil 17. 11. 1939 službu u Okresního úřadu v Příbrami jako vrchní účetní
tajemník. Zároveň se zde zapojil do budování
tajné celonárodní vojenské protinacistické
organizace Obrana národa. Dne 7. 5. 1940
ukončil na vlastní žádost službu u Okresního
úřadu v Příbrami a plně se pak věnoval ilegální
činnosti.

Ve čtvrtek 16. února se v Zámečku-Ernestinu konal pietní akt u příležitosti výročí popravy 16 příbramských občanů v Brandenburgu. Přítomní byli potomci popravených
občanů Příbrami, zástupci města, hornického muzea a Českého svazu bojovníků za svobodu.
Foto: František Gahler

Strašlivý akt popravy v Brandenburgu zastínil
ve svých krvavých důsledcích všechny předešlé
i následující exekuce týkající se našeho regionu,
včetně systematického hromadného zabíjení
za heydrichiády v táborské střelnici, ve Spáleném lese u Klatov, v Praze-Kobylisích nebo později v pankrácké sekyrárně či v Terezíně.
Tragický primát Brandenburgu nebyl překonán.
HRDINNÍ ODBOJÁŘI
Pod gilotinou v popravčí cele zhasl život
16 statečných mužů z Příbramska. Zastupovali
jednotlivé nejsilnější proudy zdejšího odbojového hnutí sloučené počátkem roku 1943 v ilegální tzv. Krajský národní revoluční výbor
v Příbrami. Jednalo se o vedoucí činitele tajné
vojenské organizace Obrana národa s krycím
názvem Oliver v čele s bývalým legionářem
mjr. Aloisem Laubem, generálem in memoriam,
a berním úředníkem, důstojníkem v záloze Stanislavem Vojířem. Další významnou složku tvořila učitelská odbojová skupina, v některých
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materiálech označovaná jako učitelsko-hornická, řídícího učitele Jindřicha Majera, napojená
na celonárodní Petiční výbor Věrni zůstaneme
docenta Josefa Fischera z Prahy. Nechybělo ani
zastoupení hornického a železničářského hnutí
odporu reprezentovaného předsedou ilegálního Krajského národního revolučního výboru,
pracovníkem protektorátních drah Františkem
Markem (byl zatčen i jeho syn Karel, ten však
přežil věznění). Spolu s nimi sdíleli stejný osud
nejbližší spolubojovníci – ředitel živnostenské
pokračovací školy a por. bývalé čs. armády
v záloze Vladimír Šebesta, okresní školní
inspektor Josef Štěch, drogista Karel Štěpán
mladší, tiskař Jan Bejček, mlynář Josef Míkovec,
železničáři Alois Grund a František Matějka,
horníci Ladislav Bambas, Jan Pouchanič, Josef
Fous, důlní kovář Josef Polák a hornický
důchodce Petr Bejček.
Jejich ilegální skupiny se podílely samostatně
nebo v rámci Krajského národního revolučního
výboru na celé řadě odbojových akcí, jako byla
například rozsáhlá zpravodajská činnost

o německé branné moci, ukrývání a další pomoc
osobám v ilegalitě, materiální zajištění rodin
zatčených spoluobčanů, koncipování, tištění
a rozšiřování ilegálních tiskovin, shromažďování zbraní a destrukčních prostředků, zejména
trhavin z březohorských dolů, a od roku 1943
i vlastní sabotáže a diverze.
Účastník protifašistického odboje Alois Laub

DESÍTKY ZATČENÝCH OBYVATEL PŘÍBRAMI
Vzrůstající aktivita hnutí odporu na Příbramsku neunikla pozornosti nacistického bezpečnostního aparátu. Vinou zrady a nasazením
konfidenta pronikla německá tajná státní policie
– gestapo – do organizační sítě a 13. 11. 1943
zahájila na Příbramsku nejrozsáhlejší zatýkání
během celé okupace. V první vlně zatýkání bylo
na Příbramsku podle hlášení gestapa zadrženo
46 osob a 33 na Písecku. V několika dalších
dnech uvízlo ve spárech nacistů celkem 165
lidí z celého regionu, 67 jich bylo postaveno
před soud a odsouzeno, z toho 30 k trestu smrti.
Číselné údaje o zatčených se v nacistických
archivních materiálech poněkud rozcházejí, což

Z první světové války se Alois Laub vrátil
v hodnosti nadporučíka pěchoty, dekorovaný
řadou vysokých válečných vyznamenání.
Vojenskému stejnokroji zůstal věrný i v nově
vybudované Československé republice. Prošel
celou řadou velitelských a štábních funkcí
v československé armádě. V době ohrožení
našeho státu Hitlerem v roce 1938 zastával
post prvního pobočníka velitele hraničářského
pluku 4. Mnichovskou zradu a následnou
potupnou okupaci 15. 3. 1939 nesl mjr. Alois
Laub velice těžce. Po demobilizaci a rekvali-

ŘÁDĚNÍ GESTAPA
V době vzpomínaného zatýkání byl mezi
prvními, kteří uvízli ve spárech německé tajné
státní policie. Příslušníci gestapa ho zadrželi
dne 13. 11. 1943 v 10.30 v jeho příbramském
bytě. Zařízení domácnosti němečtí policisté
zčásti vyrabovali a zčásti rozkradli. Přímým
svědkem jejich řádění byla manželka Anna Laubová a také tři děti, dcera Marie a synové Zdeněk a Milan. Tuto akci a následné vyšetřování
osobně řídil s mimořádnou brutalitou vrchní
sekretář táborské služebny gestapa Karl Müller
s Augustem Giehlem. Během nelidských výslechů ještě v Příbrami a zvláště v Táboře, při nichž
nacisté používali k bití zadržených gumové
obušky a dokonce i ocelové pruty, proměnili
Laubovo tělo od hlavy až k patám v jednu zčernalou podlitinu, krvácející z mnoha ran.
Všechna vznesená obvinění vzal Laub na
sebe, čímž uchránil před vyššími tresty některé
další zatčené a o mnoha jiných spolupracovnících se gestapo ani nedozvědělo, takže mohli
v ilegální činnosti pokračovat dál. Z táborské
věznice byl mjr. Laub spolu s ostatními vedoucími představiteli příbramského odboje
odtransportován přes Terezín do Gollnova
u Štětína, kde dne 17. 11. 1944 vynesl soud
nad Laubem, podobně jako nad 15 dalšími

občany Příbrami, trest nejvyšší. Po tříměsíčním
odkladu dne 19. 2. 1945 gilotina v popravčí
kobce v Brandenburgu přervala jeho život.
LAUBOVA RODINA V NEMILOSTI
Po válce byl in memoriam povýšen do hodnosti plukovníka a dekorován Čs. válečným
křížem 1939. Pak však přišel vítězný únor
1948 a Laubova rodina se stala obětí represí
nového totalitního režimu. V roce 1953 Ministerstvo národní obrany snížilo Anně Laubové
vdovský vojenský důchod se zdůvodněním,
že je vdovou po horlivém služebníku dřívějšího kapitalistického řádu a bývalém důstojníkovi armády buržoazní republiky. Rodina
byla zároveň vystěhována z bytu. Naštěstí jí
poskytl přístřeší, podobně jako za okupace,
strýc Jakub na březohorské faře.
Útrapám však zdaleka nebyl konec. Dcera
Marie byla z politických důvodů vyloučena
před závěrečnými státnicemi ze studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, nejmladšímu synovi Milanovi bylo šest let po
maturitě bráněno podat si přihlášku na vysokou školu a nejstarší syn Zdeněk byl taktéž
vyloučen ze studia na Filosofické fakultě Karlovy univerzity a dokonce zatčen pro údajnou
protistátní činnost. Po propuštění na svobodu
ho povolala tehdejší čs. lidová armáda k prezenční službě jako příslušníka pomocného
technického praporu v rámci nucených prací
v kladenských ocelárnách. K rehabilitaci
Aloise Lauba a jeho rodiny došlo až po roce
1989. Na návrh vlády ČR povýšil dne 8. 5.
2000 prezident Václav Havel svým rozkazem
č. 9 Aloise Lauba do hodnosti brigádního generála in memoriam.

| 27 |

HISTORIE

HISTORICKÁ OSOBNOST

Sláva bramborám a zelí
Během letošního ledna a února se opět ukázalo, že se počasí v průběhu posledních staletí příliš nemění. Po několika teplých
letech nakonec vždycky přijde mrazivá zima, její důsledky však na rozdíl od předchozích generací pociťujeme snad jen na prudce
rostoucích cenách dovážené zeleniny.
stva muselo nakonec vojsko při sklizni mimořádně vypomáhat. Bylo dohodnuto, že po
žních bude vypůjčené obilí z magacínů zaplaceno, ale úroda byla tak chudá, že si město
muselo vypůjčit další peníze na nákup obilí
a dobytka v krajích, které na tom byly lépe.
Splácení půjček z období hladomoru pak trvalo
třicet let.

Zelné hlávky u mlýna Dolejší Fiala za druhé světové války

Za vlády Marie Terezie, od jejíhož narození
letos uplyne 300 let, trpěly široké lidové
vrstvy špatnou výživou v důsledku opakující
se neúrody a válek, které byla naše královna
nucena vést, aby se její říše nerozpadla úplně.
Situace se vyhrotila ve druhé polovině 60. let
18. století, kdy už byl jejím spoluvladařem
jako císař Svaté říše římské její syn Josef II.
Přišlo několik deštivých zim, a tak se každý
rok sklidilo méně a méně luštěnin i obilí, které
bylo základní a převažující potravinou.
Když od 18. března 1771 padal celých deset
dní sníh, měsíc pak mrzlo a prudké tání 11.
dubna způsobilo povodeň, ozimy vyhynuly
a naděje na vytouženou dobrou sklizeň byly
zmařeny. Ceny žita a ječmene stále rostly
a v zemi nastal hladomor. Stejně jako jiné obce
ovšem muselo město Příbram, které vlastnilo

Díky bramborám
dokázaly i lidové vrstvy
přežít nejen další
krutá válečná období,
ale každou mrazivou zimu.
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kromě jiných hospodářských dvorů například
už tehdy zadlužený statek Trhové Dušníky,
odvést 600 centnýřů mouky (měl kolem 59
kg) do plzeňského magacínu – vojenského
obilního skladiště. Konaly se úřední prohlídky
u zdejších pekařů a zjistilo se, že jejich zásoby
mouky jsou mizivé. O trochu jídla žebrali
i mnozí do té doby hospodářsky soběstační
měšťané. Lidé začali odcházet za živobytím
třeba do Vídně, ale bylo jich tolik, že stěhování
ze země bylo časem zakázáno.
SNĚDLA SE I ZÁSOBA PRO JARNÍ SETBU
Začátkem května 1771 požádal příbramský
magistrát o zapůjčení značného množství žita,
ječmene a hrachu z kolínského vojenského
skladu, protože vyhladovělí lidé po krátké,
blíže neurčené nemoci umírali. Císař Josef II.
povolil v Čechách zápůjčku dvou milionů zlatých v hotovosti, z nichž si magistrát vypůjčil
2790 zl., aby mohl dotovat cenu žita pro chudé lidi, a tak je alespoň udržel při životě.
Pro stálé deště se žně roku 1771 zpozdily
o několik týdnů a obilí ničili škůdci, takže se
ho sklidilo ještě méně než předchozího roku.
Příbramský magistrát pro dovoz dalšího obilí
už jen těžko nacházel povozy, protože řádil
i dobytčí mor. Lidé snědli i zásobu obilí určeného pro jarní setbu 1772, a tak si městská
rada musela půjčit dalších 2100 zl. na osivo.
I v těchto přetěžkých časech ovšem bylo ve
městě ubytováno císařské vojsko, jehož stravu
a další potřeby platila obec.
Žebráky se staly i desítky zdejších poddanských hospodářů v Žežicích, Občově, Vysoké
Peci, na Zdaboři, v Německé Lhotě (dnes Lhota
u Příbramě). V důsledku vymírání obyvatel-

V PŘÍBRAMI ZEMŘELY STOVKY LIDÍ
V roce 1770 zemřelo v příbramské farnosti
158 osob, za hladomoru v roce 1771 zemřelo
376 lidí a v roce 1772 dokonce 600 lidí! Pro
srovnání: v roce 1773, kdy už se lidé mohli
trochu najíst, zemřelo 100 osob. První záchranou vyhladovělého obyvatelstva se toho roku
stalo letní ovoce a navždycky jí pak už byly
brambory, hojně se šířící od sedmileté války
(1756–1763).
Ty se totiž začaly pěstovat i ve zdejším kraji
už během těchto hladových let. Jejich cesta
z říše Inků v Peru do střední Evropy trvala
mnoho desetiletí. Na počátku 17. století se
nejprve staly zvláštností botanických zahrad,
doporučovaným lékem a pochoutkou při
vybraných hostinách. Pěstovali je třeba mniši
řádu sv. Františka v Jindřichově Hradci, v Praze je měli ve své zahradě františkáni původem
z Irska. Dlouho však trvalo, než se přišlo na
to, že brambory nepotřebují skleníky a zvláštní
péči a že jim vyhovuje i chladnější a vlhčí podnebí na polích. Jejich rychlejšímu rozšíření
bránily i předsudky, že je třeba zachovat staletý trojpolní systém hospodaření s úhorem
jako nezbytnou součástí jinak hubené krmivové základny pro chov dobytka. Majitelé většiny velkých statků se dlouhé roky
zmenšování svých pastvin ve prospěch brambor bránili.
Brambory se tedy nejprve staly plodinou
drobných pěstitelů. Lidé trpící nedostatkem
chleba si je sázeli do zahrádek, na kraje políček, na nevyužité plochy u plotů. Brambory
často sdílely záhony se zelím a dalším tzv.
vařením – hrachem, kapustou, řepou či mrkví.
Chudí lidé brzy zjistili, že brambory jim poskytují výživu na delší čas než pěstitelsky a klimaticky náročnější obilí, které by na stejné
výměře zaseli a pak ještě museli pracně sklidit
a odvézt do mlýna k semletí. Díky bramborám
pak už i lidové vrstvy dokázaly přežít nejen
další krutá válečná období, ale každou mrazivou zimu. A když si k uvařeným bramborám
lidé mohli pravidelně dopřát i dostatek obyčejného zelí, měli i dost potřebných vitaminů,
které v současnosti mnohdy zbytečně hledáme v drahé zelenině z dovozu.
S Věra Smolová
SOkA Příbram

Dvořák se rád zastavil
v příbramském hostinci
nebo na trzích
Tímto medailónkem uzavřeme připomenutí 800. výročí první písemné zmínky
o našem městě prostřednictvím 12 osudů osobností, které jsou s naším městem
nerozlučně spjaty. Antonín Dvořák (1841–1904) je z nich asi jediná světově proslulá
osobnost, která měla k Příbrami dlouhodobý pozitivní vztah.
a tím získal příležitost se nadále s Josefínou alespoň vídat. V roce 1880 rád využil Josefínino
pozvání pro celou Dvořákovu rodinu k letnímu
pobytu na kounicovském letním sídle ve Vysoké
u Příbrami. Zdejší krajina Dvořákovi učarovala
a po několika dalších návštěvách se v roce 1885
rozhodl získat zde vlastní nemovitost. Tou je
dnešní vila Rusalka, dodnes ve vlastnictví Dvořákových potomků.

Antonín Dvořák

Budoucí hudební skladatel se narodil v Nelahozevsi v rodině řezníka a hostinského. Jako
prvorozený syn měl i mladý Antonín pokračovat
v rodinné tradici, a proto odešel do učení na
řezníka. Hudební nadání však přesvědčilo otce
o tom, aby dal mladému Antonínovi šanci učit
se též hudbě. Tak se nakonec stalo, že budoucí
skladatel byl prvním z rodu Dvořáků, který se
řezníkem vůbec nevyučil. Dál je jeho příběh
natolik známý, že je zbytečné jej opakovat. Proto se zaměříme jen na Dvořákův vztah k našemu
městu.
Prapříčinou vztahu Antonína Dvořáka byla
neopětovaná láska k herečce Josefíně Čermákové, později provdané za Václava Roberta hraběte z Kounic. Skladatel Dvořák se jak známo
nakonec oženil s mladší sestrou Josefíny Annou,

Antonín Dvořák
patří mezi nejvýznamnější
světové hudební skladatele
a jeho dílo patří
k nejhranějším.

POPOVÍDÁNÍ U MODRÉHO HROZNU
S Vysokou pak souvisí všechna ostatní místa
v našem kraji, kde se se stopami hudebního
génia setkáváme. Příbram tak byla jedním
z dopravních uzlů jeho cest, neboť na zdejším
nádraží mohl přesedat do bryčky, která jej na
Vysokou zavezla. Druhou dopravní příležitostí
bylo nádraží v Tochovicích. Příbramské nádraží
také bylo místem, kde mohl uspokojit svoji zálibu v pozorování železnice. Přímo ve městě se
Antonín Dvořák rád zastavil v hostinci U Modrého hroznu (dnes banka), kde zapřádal hovory
s horníky a dalšími obyčejnými lidmi. Skladatel
též rád navštěvoval příbramské trhy na náměstí,
zejména se zájmem prohlížel klece s holuby.
Sám byl totiž vášnivým příznivcem těchto opeřenců.
Vysoká se stala místem, kde velké množství
Dvořákových skladeb přímo vzniklo, či zde
dokonce mělo svoji komorní premiéru. Např.
v roce 1886 zde Dvořák poprvé představil veřejnosti (rozuměj přátelům) druhou řadu Slovanských tanců spolu s příbramským učitelem
hudby a skladatelem Bohumilem Fiedlerem. Za
zaznamenání stojí i to, že v roce 1894 nechal
Dvořák pořídit nové varhany do třebského kostela, kam chodíval na mše. Na varhany pak sám
i hrál a hrdě o tom napsal zápis do kroniky.
POETICKÉ NÁLADY NA SVATÉ HOŘE
Příbram pronikla do díla Antonína Dvořáka
i v konkrétní podobě, v závěrečné větě cyklu
Poetické nálady op. 85, nazvané Na Svaté Hoře,
z roku 1889. V závěru svého života ještě zamýšlel napsat operu Horymír na libreto Rudolfa
Stárka, inspirované příbramskou mytologií.
Jedno z dějství se mělo odehrávat přímo v příbramských dolech. Z opery se dochovalo pouze
několik črt a námětů. S libretistou vedl Dvořák
čilou korespondenci o ideální podobě textu
téměř až do své smrti. Antonín Dvořák patří
mezi nejvýznamnější světové hudební skladatele a jeho dílo patří k nejhranějším.

BŘEZEN
6. března 1987
Týdeník Nové Příbramsko vyhlásil anketu
o nalezení vhodného jména pro příbramské sídliště (nový název ale vybrán nebyl).

13. března 1937
Prezident Francie Albert Lebrun byl jmenován čestným doktorem Vysoké školy
báňské v Příbrami.

15. března 1677
Narodil se ve Staré Boleslavi P. Josef Eberle,
jezuita a v letech 1727 a 1733 svatohorský
zpovědník, exhortátor a duchovní prefekt.

15. března 1877
V Ostré u Nymburka se narodil Václav
Cibuš, profesor strojnictví a rektor Vysoké
školy báňské v Příbrami.

18. března 1917
Na Březových Horách se narodila kreslířka
a malířka Marie Junová-Vodičková.

20. března 1707
Jezuité uzavřeli smlouvu o osazení
portálu Březnické brány na Svaté Hoře
s pražskými kameníky Janem Oldřichem
Mannesem a s Františkem Volfem Herstofferem.

23. března 1897
Zemřel v Praze Čeněk Vyhnis, ředitel příbramské reálky, filolog, překladatel
a turista.

26. března 1847
Zemřel svatohorský probošt František
Jedina.

27. března 1967
Zemřel generálmajor Richard Tesařík,
příbramský rodák a válečný hrdina.

31. března 1997
Začala demolice areálu Flusárny, pů vodně mlýna a hutě na výrobu drasla
(potaše).

S Daniel Doležal
SOA v Praze
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NA ZÁVĚR

KALENDÁŘ AKCÍ

Jaký to byl člověk?

Kočky k adopci

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 121
27. 3. 16.00 26. jednání Zastupitelstva města
Příbram

Příbramský Spolek pro kočku nabízí
k odběru několik mazlivých, čistotných, leč
opuštěných koček.

DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ
18. 3. Farmářské trhy

Sultan
Zuzi

Jim

V hodně mrazivém dni 25. ledna našel
občan našeho města u popelnice v papírové
krabici čtyři asi dvoutýdenní štěňátka schoulená do sebe. Odnesl je na Veterinární kliniku
Na Weilovně. Klinika informovala Městskou
policii Příbram a ta nám štěňátka přivezla do
útulku. Štěňátka byla prochladlá, ale tento
nucený pobyt venku přežila. Ošetřovatelky
v útulku se o ně staraly nonstop celé dny, bylo
nutné je krmit po třech hodinách. Jedno štěně
bohužel muselo být utraceno z důvodu nemoci, jedno štěně prodělalo úspěšně 10. února

Ketty

operaci pupeční kýly. Štěňátka jsou nyní zdravá, hravá a spokojená. Jsou to dvě holčičky
a jeden kluk. Teď už je určitě čekají hezké dny,
ale začátek měla těžký a hodně smutný.
Rebelka
Jen nám všem zúčastněným zůstává v hlavě
otázka: Co ty, člověče, nemáš výčitky svědomí, žes takové bezbranné živé tvorečky ponechal v mraze bez pomoci?!
S Hana Celerýnová
TS Příbram
Arabela

Více informací na telefonu 792 303 057.

Město Příbram
pronajme prostory
pro podnikání
Příbram VIII, Čechovská 48
prodejna, dílna, sklad,
kancelář, soc. zařízení,
chodba
prostory o velikosti
341,40 m2
budova na pozemku p. č.
4239/10 v k. ú. Příbram

Příbram VIII, Čechovská 46
sklad, kanceláře, sociální
zařízení, chodba
prostory o celkové ploše
482 m2 (sklad – 179 m2)
budova na pozemku p. č.
st. 1925 v k. ú. Březové
Hory a pozemku p. č.
4232/26 v k. ú. Příbram
V tajence se dozvíte název projektu, který má seniorům z Příbrami a okolí usnadnit život.
Díky určitému dokladu si může každý senior nejen levněji nakoupit v lékárnách či jiných vybraných obchodech, ale ti aktivnější mohou se slevou navštívit např. plavecký bazén nebo zimní
stadion.
Tajenka ze zpravodaje č. 2/2017: Czech Press Photo. Knihu vyhrává Jarka Havelková. Blahopřejeme.
Vyluštěnou tajenku můžete poslat e-mailem na adresu: kahan@pribram.eu. Čtenář, jehož
správně vyluštěná tajenka bude doručena jako šestá v pořadí, získá pěknou knihu.
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Bližší informace podá Odbor správy majetku
na telefonu 318 402 568.

DIVADLO A. DVOŘÁKA – VELKÁ SCÉNA
16. 3. 19.00 Vojtěch Dyk &B-SIDE BAND
17. 3. 19.00 Federer – Nadal
18. 3. 16.00 Ženitba
19. 3. 16.00 Saturnin
22. 3. 19.00 Hana a Petr Ulrychových
a skupina Javory
24. 3. 19.00 Spojovací dveře
28. 3. 16.00 Spojovací dveře
1. 4. 14.00 Prohlídka divadla
3. 4. 19.00 Cena za něžnost
4. 4. 17.00 Jarní koncert ZUŠ Antonína
Dvořáka Příbram
5. 4. 19.00 Ondřej Havelka a jeho Melody
Makers
9. 4. 16.00 Rodinné stříbro aneb Všichni
dobří Příbramáci
10. 4. 19.00 Tolik hlav
14. 4. 19.00 Spojovací dveře
16. 4. 15.00 Krkonošské pohádky 2 – Anče
a Kuba mají Kubíčka
18. 4. 19.00 Chlap na zabití
19. 4. 19.00 The Backwards – Beatles revival
21. 4. 19.00 Ženitba
23. 4. 19.00 Poslední recitál Marty Kubišové
25. 4. 10.00 Obsluhoval jsem anglického krále
26. 4. 19.00 Obsluhoval jsem anglického krále
27. 4. 19.00 Slavnostní zahájení 49. ročníku
Hudebního festivalu Antonína
Dvořáka – Pavel Šporcl
28. 4. 19.00 Obsluhoval jsem anglického krále
29. 4. 19.00 Prokletí nefritového škorpiona
DIVADLO A. DVOŘÁKA – MALÁ SCÉNA
26. 3. 16.00 Tajemný hrad v Karpatech
29. 3. 17.00 Hudební nástroje se představují
4. 4. 19.00 Jiří Schmitzer
11. 4. 19.00 Pavel Dobeš
12. 4. 19.00 Prodaná nevěsta
13. 4. 19.00 Tajemný hrad v Karpatech
18. 4. 19.00 Irena Budweiserová
23. 4. 16.00 Vše o ženách
25. 4. 19.00 Rangers Band
27. 4. 18.00 Přednáška – Jiří Drahoš
DIVADLO A. DVOŘÁKA – ESTRÁDNÍ SÁL
18. 3. 20.30 Špejbl´s Helprs
8. 4. 20.00 Škwor
22. 4. 8.00 Burza nerostů
DIVADLO A. DVOŘÁKA – D-KLUB
27. 3. 19.00 Bezefšeho
7. 4. 19.00 Let´s Go!
13. 4. 18.00 Zelený čtvrtek
25. 4. 18.00 Hmyz na talíři
SOKOLOVNA PŘÍBRAM
18. 3. Memoriál Bedřicha Šupčíka
SPOLEK VE ČTVRTEK
16. 3. Neotrad – koncert v kavárně Belvedere
23. 3. P. Mücke – Vyzpovídejte svoji babičku
(přednáška v archivu)
7. 4. K. Kryl 73 – setkání v Baru Hollywood
22. 4. Recyklatura s K. Rozsypalovou – Čajovna
Příbram
27. 4. Setkání s … Jiřím Drahošem (Malá scéna)

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
3.–16. 4.
Velikonoce v hornickém domku
KINO PŘÍBRAM
15. 3. 19.00 Masaryk
16. 3. 19.00 Rolling Stones Olé Olé Olé!
17. 3. 17.00 Kráska a zvíře
17. 3. 20.00 Smrt v Sarajevu
18. 3. 13.00 Kráska a zvíře – promítání ve 3D
18. 3. 16.00 Kráska a zvíře
18. 3. 19.00 T2 Trainspotting
19. 3. 13.00 Kráska a zvíře – promítání ve 3D
19. 3. 16.00 Masaryk
21. 3. 16.00 Anděl Páně 2
22. 3. 19.00 Úsměvy Zdeňka Trošky
s písničkami Simony Klímové
23. 3. 19.00 Skryté zlo
24. 3. 17.00 Život
24. 3. 20.00 Padesát odstínů temnoty
25. 3. 13.00 Špalíček
25. 3. 16.00 Rande naslepo
25. 3. 19.00 Masaryk
26. 3. 13.00 Špalíček
26. 3. 16.00 Fantastická zvířata a kde je najít –
promítání ve 3D
29. 3. 19.00 Lví žena
30. 3. 18.00 Expediční kamera 2017
31. 3. 17.00 Šmoulové: Zapomenutá vesnice –
promítání ve 3D
31. 3. 20.00 Ghost in the Shell
11. 4. 19.00 Úsměvy Zdeňka Trošky
s písničkami Simony Klímové
KNIHOVNA JANA DRDY PŘÍBRAM
20., 27. 3.
Sháním knížku… – poradna
osobní knihovnice
21. 3. 18.00 Petr Chelčický – přednáška M. Piše
28. 3. 17.00 Turistické značení a trasy v Brdech
– přednáška J. Bicana
31. 3.
Noc s Andersenem (dětská
oddělení)
3., 10., 17., 24. 4. 16.00 Čtení z antiky
se St. Sloupem
4. 4. 18.00 Jak zvládat své emoce, aby nebyly
nemoce – přednáška F. Janečkové
8. 4. 14.00 Příbramské hospody a hospůdky
– komentovaná vycházka
s J. Bicanem
11. 4. 18.00 Automatická kresba – prožitková
přednáška H. Šmídové
18. 4. 18.00 Život na útěku, Jeroným Pražský –
přednáška J. Plevy
19. 4. 18.00 Tělové svíce. Jak pomoci sobě
i druhým – přednáška H. Šmídové
20. 4. 16.00 Setkání genealogů
25. 4. 17.00 Zdravé sezení – přednáška
J. Jarošové
SVATÁ HORA
9. 4.
Květná neděle
13. 4.
Zelený čtvrtek
14. 4.
Velký pátek
15. 4.
Bílá sobota
16. 4.
Boží Hod velikonoční
17. 4.
Pondělí velikonoční
17. 4. 16.30 Velikonoční koncert Svatohorského
chrámového sboru
COWÁRNA
15. 3. Š. Červený, O. Sedláček: Jak jsem poznal
Afriku
23. 3. Marketing v Příbrami – Jak být vidět (kurz)
28. 3. Představení projektů: Promítání MS
v hokeji, Svatohorský Downtown,
Foodfestival

AULA ZŠ JIRÁSKOVY SADY
6. 4. 18.00 Velikonoční koncert souborů
Chairé a Codex Temporis
SENIOR POINT PŘÍBRAM, ŽEŽICKÁ 193
Akce
20. 3. 13.00 Jak se bránit proti kapsářům,
zlodějům a podvodníkům doma,
na ulici, na poště atd.
21. 3. 15.45 Návštěva ﬁlmu Anděl Páně 2
23. 3. 14.00 Taneční odpoledne
28. 3. 9.45 Dům Natura
5. 4. 10.30 Jak popohnat mozek seniora –
interaktivní seminář a individuální
konzultace
10. 4. 10.30 Kreativní dílna „Zastav se a tvoř“
10. 4. 13.00 Informační schůzka
20. 4.
Den zdraví
Pravidelné kurzy:
16., 23., 30. 3., 6., 13. 4. Trénink paměti 1. a 2.
skupina
21., 28. 3., 4., 11., 18., 25. 4. Rekondiční cvičení
I. skupina
23., 30. 3., 6., 13., 20., 27. 4. Rekondiční cvičení
II. skupina
16., 30. 3., 13., 27. 4. Textilní techniky - ruční práce
jinak
16., 23. 3.
Obsluha PC pro mírně pokročilé
27. 3., 3., 10., 24. 4. Výtvarné techniky
21., 28. 3., 4., 11., 18., 25. 4. Výuka angličtiny pro
začátečníky
28. 3., 4., 11., 18., 25. 4. Obsluha PC pro začátečníky
PIVOVAR PODLESÍ
18. 3. 20.00 Společenský ples Brdonoš
U ŽABÁKA
24. 3. Fest Snahy
FOTBAL: STADION NA LITAVCE
1. 4. 17.00 1. FK Příbram x Bohemians 1905

Výstavy:
GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
Stálá expozice Fotograf František Drtikol – život
a dílo příbramského rodáka
24. 2.–26. 3.
Czech Press Photo
4. 4. 17.00
Vernisáž výstavy
5. 4.–14. 5.
Výstava z cyklu Dvojice: Ivana
Lomová – obrazy, Lucie Lomová
– ilustrace
HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
do 3. 11.
Princezna a drak – loutky
do 7. 5.
Příbramit a bytízit
do 7. 5.
Zmizelá Příbram
do 29. 12.
Minerály z lomu Těškov u Rokycan
PAMÁTNÍK VOJNA LEŠETICE
Ani gram uranu okupantům
Významné osobnosti 1., 2. a 3. odboje
Kresby z vězení
Skautská lilie za ostnatým drátem
MUZEUM III. ODBOJE – STÁLÉ VÝSTAVY
Političtí vězni v uranových dolech 1948–1968
Ženy ve III. odboji a za mřížemi věznic 1948–1968
Z Čech do sibiřských gulagů
SVATÁ HORA
do 31. 12.
Velehrad Vás volá!
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inzerce

40 GB dat
k tarifu Red+
K tarifu Red+ teê máte
poĲádnou porci dat navíc.
Více v prodejnö Vodafonu,
Pražská 29, PĲíbram.

Vodafone
Power to you
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