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ačíná foukat ze strnišť, rána jsou již
chladná a školáků s aktovkami na
zádech jsou po ránu plné ulice. Tak
nějak to léto uteklo dřív, než by Angličan
„Jack Robinson“ řekl. Nelitujme však
odešlého léta, neboť podzim bude nejspíš daleko barvitější.
Průměrná měsíční mzda v České
republice s velkou pravděpodobností
přešplhá magickou hranici 30 000
korun. Čistírny odpadních vod budou
i nadále propouštět rezidua hormonálních látek, antikoncepcí, pesticidů
a jiných chemických laskomin moderního světa tak dlouho, dokud se
z posledního rybího samce nestane hermafrodit.
Donald Trump se bude předhánět
s Kimem v odhodlanosti zmáčknout červené tlačítko. Německo i nadále bude
přijímat emigranty ve statisícových
počtech. Přesto anebo právě proto v nadcházejících volbách nejspíše „vítačka
emigrantů“ paní Merkelová a její strana
málem prolomí 40% hranici obsazení
Bundestagu. ČR přijalo již 12 emigrantů,
a k hrůze všech správných Čechů se toto
číslo letos možná ještě zvýší.
Pan prezident Zeman už si začne
mazat běžky, aby mohl ozkoušet poprvé
v historii neposypané brdské běžkařské
tratě. Kola volebních kampaní v ČR
naberou na otáčkách natolik, že politikům bude už úplně jedno, co naslibují,
jen když toho bude dost. Všechny strany
nám nakonec všem přislíbí tolik přání,
až Ježíšek studem zčervená, takže nakonec už bude úplně jedno, koho si to ve
finále zvolíme. Snad jen na dálnicích
bude trochu nuda – kdo to kdy viděl, volby bez billboardů.
Do Příbrami přinese podzim nejspíš
pár dalších vyřezávaných pohádkových
bytostí na Novák a pár jiných bytostí se
ve jménu snahy o dosažení všeobecného
blaha poškorpí na jednání zastupitelstva.
Ať už všechno dopadne tak či onak,
stejně nakonec spokojeni nebudeme,
neboť taková je naše přirozenost. Lidem
se téměř nikdy nedaří být šťastni, protože stále vidí minulost lepší, než byla,
přítomnost horší, než je, a budoucnost
lepší, než bude.
Všem Příbramanům přeji barevný
podzim.

S Jindřich Vařeka
starosta města Příbram
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Příbramský Big Band završil
letošní kulturní léto

Novinky ze SZM: denní provoz sauny,
cvičení pro rodiče s dětmi,
nová provozní doba na Nováku

V neděli 3. září vyvrcholilo Příbramské kulturní léto posledním koncertním vystoupením,
a to známým a úspěšným uměleckým tělesem – Příbramským Big Bandem. I v letošním roce si
nechal umělecký vedoucí skupiny Karel Šperk záležet na tom, aby vystoupení bylo pro příchozí
publikum strhujícím zážitkem. Jako hosté zazářili Adam Jánský, Martin Jánský, Ester Kubátová
a Jaroslava Kunická-Halamová. Ani nepřízeň počasí neodradila Příbramany od účasti na tomto
závěrečném koncertě konaném na náměstí T. G. Masaryka.

Navštivte příbramský Týden s civilkami
Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice 13 let organizuje prezentační akci
Týden s civilkami, která představuje rozsáhlou činnost celorepublikové organizace pro osoby
postižené civilizačními chorobami. V týdnu od 9. do 15. října 2017 se v Komunitním centru
Příbram (Žežická 193) uskuteční následující program:
9. října: dny otevřených dveří, fotodokumentace z činnosti SPCCH
10. října: besedy a přednášky, klubová posezení
11. října: členská schůze
12. října: trénink paměti, klubová posezení

„Myslete kriticky,“
vybídl starosta
studenty gymnázia
Do prvních tříd příbramských základních škol
letos zamířilo asi 430 prvňáčků. Poprvé do lavic
zasedli i noví žáci víceletého gymnázia v ulici
Legionářů. Právě tyto studenty přišel v první
školní den přivítat starosta města Příbram Jindřich Vařeka. Za doprovodu ředitelky školy Ivy Kadeřábkové žákům popřál, aby je učení bavilo, aby
se naučili nasávat informace a aby i potom, co ze školy odejdou, chtěli stále vědět víc. „Další věcí,
kterou vám přeji, je to, abyste se naučili kriticky myslet. To znamená vyhodnocovat, nenechat se ovlivňovat,
spolehnout se pouze na fakta a nebrat každou nepodloženou fámu za pravdu,“ uvedl mj. starosta.

Při Dni zdraví si nechte zkontrolovat tuky
Příbramská organizace Svazu tělesně postižených v ČR pořádá 10. října Den zdraví. Od 9.00
se bude konat v bývalé 8. ZŠ v Žežické ulici v Příbrami. V rámci služeb pro zdravotně postižené
a seniory Den zdraví nabídne například kontrolu tuku a cukru z krve, zdravou a doplňkovou
výživu či léčebnou kosmetiku. K dispozici budou také výrobky z medu nebo kompenzační pomůcky (DMA). Organizátoři zvou širokou veřejnost.

Příbramští senioři
budou slavit, vzít
mohou celou rodinu
Marcel Zmožek, Heidi Janků, Standa Hložek
a Milan Pitkin. Nejen tito umělci vystoupí v Příbrami na počest příbramských seniorů při příležitosti Mezinárodního dne seniorů. Zábavné
odpoledne s bohatým doprovodným programem se uskuteční v sobotu 30. září na příbramském náměstí 17. listopadu. Vloni se
Mezinárodní den seniorů v Příbrami slavil
vůbec poprvé. „Akce měla velký úspěch, proto
ji město zopakuje i letos. Pojďme si všichni společně užít hezké odpoledne, poveselit se a popovídat u kafíčka,“ zve místostarostka Alena
Ženíšková s tím, že se jedná o výjimečnou příležitost, kdy se mohou sejít a pobavit nejen
senioři, ale společně s nimi i jejich rodiny a přátelé. Na akci se bude rovněž prezentovat Centrum sociálních a zdravotních služeb města
Příbram, kdy bude v rámci doprovodného programu prezentovat své služby pro seniory,
aktivizační činnosti, kompenzační pomůcky,
výrobky klientů z Domova seniorů, fotografie
z akcí pro klienty. Součástí stánku bude
i sociální poradenství zaměřené na seniory.
Program začíná ve 14.00 a moderuje Zbyněk
Loucký.

Poděkování
za pomoc

V listopadu tohoto roku to bude 51 let, kdy byla v Příbrami obnovena tradice slavného hornického
ceremoniálu – Skoku přes kůži. Tradice je stará přes 200 let a historicky patří vysokoškolskému hornickému stavu. Vznik ceremoniálu přijímání nováčků ke studiu hornictví lze doložit v roce 1766
v německém Freibergu. V souvislosti s činností Báňské akademie, později Vysoké školy báňské
v Příbrami je možné dokumentovat Skok přes kůži v roce 1852. Vysokoškolské skoky pak byly organizovány až do roku 1945, kdy po válečné pauze byl i jakousi rozlučkou s Příbramí, neboť VŠB byla
přesunuta do Ostravy. Nyní v tradici pokračuje Cech příbramských horníků a hutníků, který se spolu
s příbramskou průmyslovkou stává hlavním organizátorem a garantem. Široká veřejnost se s touto
akcí může seznámit 11. října od 19.00 v příbramské Sokolovně, kde se bude konat 42. ročník.
S Tomáš Hlaváč, SPŠ a VOŠ

S Jiří Hejnic
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Zákaznické centrum vodohospodářů
je v Novohospodské ulici
Společnost 1. SčV přestěhovala zákaznické centrum na adresu Novohospodská 93 v Příbrami IX. Zákaznické centrum funguje od pondělí 18. září 2017. Předchozí kancelář na náměstí
T. G. Masaryka je již uzavřena. Úřední hodiny zůstávají zachovány, tedy pondělí a středa
8.00–17.00, úterý a čtvrtek po předchozí rezervaci, pátek 8.00–12.00. Telefonní čísla se nemění:
840 111 322, 601 275 275.

Další kurzy cvičení pro seniory
I na podzim pokračuje zdravotní cvičení pro seniory. Cvičit se začíná v úterý 3. října od 10.00
do 12.00 v zrcadlovém sále na zimním stadionu. Akci pořádá Akademie třetího věku při Vzdělávacím institutu Středočeského kraje. Cvičení je přizpůsobeno seniorům i lehce handicapovaným
a je vedeno v pomalém tempu s relaxací. Kurz vede akreditovaná lektorka Květa Havlíková,
která zařazuje do cvičení prvky jógy, cviky na regeneraci pohybového ústrojí nebo harmonické
prvky čínského cvičení. Zájemci se mohou hlásit na adrese VISKu, telefonech
734 571 156, 318 625 567 nebo e-mailu novakova@visk.cz.

Nové katastrální území Jerusalem

Ve zpravodaji Kahan ze srpna 2017 jste
uveřejnili zprávu pod názvem „Policisté
a hasiči pátrali v Brdech po ztraceném
cyklistovi“, ve které popisujete průběh
záchranné akce. Zmiňovaným cyklistou jsem
byl já, zlomil jsem si levou stehenní kost.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří mi pomohli: Integrovanému záchrannému systému, panu Ježkovi z hasičského sboru v Obecnici, s nímž jsem přes mobil komunikoval,
zdravotníkům, jež přinesli nosítka a tišící léky,
policii, hasičům, kteří mne nesli kilometr
lesem k sanitce. Dále bych chtěl poděkovat
Oblastní nemocnici Příbram – ortopedickotraumatologickému oddělení, zvláště panu
doktoru Kudrnovi, který provedl operaci. Mé
díky patří i lůžkovému oddělení následné
rehabilitace na Zdaboři.

Skok přes kůži již 11. října

Z důvodu konání plavecké výuky je od 8.00 do 12.00 ve všední dny uzavřen aquapark pro
veřejnost. Podle aktuálního rozpisu je také omezen počet plaveckých drah, od 14.00 je ale vždy
volná alespoň jedna dráha. Od začátku září je opět v denním provozu sauna v tomto režimu:
Po: 11.00–21.30 – ženy; Út: 11.00–21.30 – muži; St: 12.00–21.30 – společná; Čt: 11.00–21.30 –
ženy; Pá: 11.00–21.30 – muži; So: 10.00–20.00 – ženy; Ne: 10.30–20.00 – muži; Ne: 9.00–10.30 –
saunování s dětmi.
Ve sportovní hale se koná každou středu od 15.30 do 16.30 cvičení pro rodiče s dětmi. Cvičení
je zaměřeno na celkové protažení a posílení těla a využívá různých cvičebních pomůcek. Další
novinkou je cvičení v neděli od 18.30 do 19.30. Cvičení probíhá formou kruhového tréninku
a využívá různých cvičebních pomůcek. Cena lekce je v obou případech 60 korun.
V areálu Nový rybník, který také spravují SZM Příbram, platí od září nová provozní doba.
V období od dubna do září bude otevřeno od 6.00 do 22.00, po zbytek roku od 6.00 do 20.00.

Město Příbram a obec Háje dlouhá desetiletí sdílely to samé území. Tato chyba v katastrálních
hranicích, tedy stav, kdy nějaká část obce leží na území jiné obce (v našem případě, kdy části města
Příbram – Jerusalem a Jesenice – ležely na území obce Háje) se podařilo vyřešit dohodou o změně
hranic obcí. Starosta Příbrami Jindřich Vařeka a starosta Hájů David Lukšan dohodu podepsali na
konci srpna. Dokument ještě před tím schválila zastupitelstva Příbrami i obce Háje v červnu letošního
roku. Pozemky a budovy evidované až doposud v katastrálním území Háje a současně spadající do
území obce Příbram budou na základě této úmluvy tvořit nové samostatné katastrální území, které
bude začleněno do obce Příbram. Název tohoto nového katastrálního území bude Jerusalem.

Křižáky: Probíhá výkup pozemků
Revitalizace prostoru tzv. Křižáků na sídlišti se nyní nachází ve fázi výkupu pozemků. „V současnosti
je situace taková, že doposud ještě nebyl proveden výkup pozemků, které nejsou ve vlastnictví města.
Dokud nebude vykoupen ten poslední pozemek ze soukromého vlastnictví, není možné revitalizaci území
zahájit,“ informoval příbramský starosta Jindřich Vařeka. Peníze na výkup jsou připraveny v tzv.
pozemkovém fondu, proto je momentálně vše spíše otázkou ochoty soukromých vlastníků pozemky
městu odprodat. Podle starosty by měly být výkupy završeny do konce tohoto roku. Příští rok by došlo
na zhotovení projektové dokumentace av roce 2019 by už radnice mohla začít revitalizaci uskutečňovat.

Pomozte nám
s případy
Příbramská policie vyzývá občany ke
spolupráci při řešení některých
případů, které se objevily v posledních
dnech a týdnech. Jakékoliv informace
nebo podněty lze hlásit na telefon
974 879 760 nebo tísňovou linku 158,
případně osobně na obvodním oddělení Policie ČR v Žežické 498.
Poškrábání za
20 000 korun
Místo:
Příbram V,
Na Planinách
Čas: 11.–12. 8.
Neznámý pachatel poškodil vozidlo
Audi A4 stříbrné barvy. Auto poškrábal
na několika místech karosérie, a majiteli
tak vznikla škoda kolem 20 000 korun.
Za přečin poškození cizí věci hrozí trest
odnětí svobody až na jeden rok.
Poškozené
dveře prodejny
Místo:
Příbram VII,
Osvobození
nedaleko
nám. 17. listopadu
Čas: 10.–12. 8.
Dosud ne zjištěný člověk poškodil
vstupní dveře do prodejny. Oznamovatelka škodu odhadla na 10 000 korun. Za
poškození může být pachatel odsouzen
až na jeden rok za mřížemi.
Zmizelé telefony a foťáky za
statisíce
Místo:
Příbram V,
Brodská
Čas: 14.–15. srpna 2017
Kdosi ne známý se v noci vloupal do
prodejny elektra. Během relativně krátké
doby odcizil několik digitálních fotoaparátů a mobilních telefonů. Podle oznamovatele způsobil škodu na odcizených
věcech, ale také na poškození prodejny,
celkově se vyčíslení pohybuje kolem
360 000 korun. Za přečiny krádeže
a poškození cizí věci
hrozí dotyčnému až
pětileté vězení.

Všechny případy
najdete v rubrice
Pomozte nám s případy na webu
www.bezpecnapribram.cz.

S Aktuality zpracoval: Stanislav D. Břeň

|5|

PŘESTAVBA AQUAPARKU

PŘESTAVBA AQUAPARKU

Studie určila základní podobu nového
aquaparku
Aquapark se chystá na rekonstrukci. Investice v řádu stovek milionů korun vyžaduje dlouhodobou přípravu a v této chvíli byl
učiněn další krok na cestě, na jejímž konci by mělo být komplexní relaxační centrum. Projekční studio h-projekt vypracovalo
studii a na základě této studie bude na podzim vznikat dokumentace pro stavební povolení.
Od srpna má Příbram k dispozici architektonickou studii pro chystanou modernizaci aquaparku. „Prostřednictvím této studie se urbanisté,
architekti, odborníci a projektanti pokusili najít
optimální řešení pro rozmístění všech nových
technologií, dětského světa s relaxačními zónami,
saunového světa, fitness, prostoru pro občerstvení
a podobně,“ vysvětlil příbramský starosta Jindřich Vařeka.
Postupně vznikaly čtyři varianty budoucího
aquaparku, z nichž nakonec byla vybrána ta nejlepší. „Na výběru se podíleli externí odborníci,
ale také městský architekt a zástupci expertní
i laické veřejnosti z Příbrami. Zvolená varianta
nejlépe odráží zájmy všech zainteresovaných
stran,“ uvedl místostarosta Příbrami Václav
Švenda.
Ve vybrané verzi je umístěn takzvaný Relaxační svět s tobogany a zážitkovými atrakcemi
se vstupem ze směru od ulice Osvobození.
Naopak saunový svět a venkovní zahradu s venkovními saunami situuje tato varianta do jihovýchodní části areálu aquaparku. „Studie nám
řekla, co se bude kde nacházet. Na letním koupališti vznikne nové dětské brouzdaliště, naopak
venkovní 50 m dlouhý bazén zůstane z finančních
důvodů beze změn. Bylo to velké téma – rozhodovalo se o urbanistickém a funkčním řešení pro
rozmístění jednotlivých částí budoucího aquaparku,“ podotkl starosta.
Nyní se začíná kreslit projekt pro územní
a stavební povolení s rozmístěním jednotlivých
technologií, interiéry a detaily přijdou na řadu
v dalších projektových stupních.

korun. Studie do značné míry zahrnula také
požadavky občanů, které vyplynuly z anketního
šetření a z besedy o modernizaci aquaparku.
V druhém kroku bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele kompletní projektové dokumentace včetně architektonické studie
a podepsána smlouva s výhercem tohoto tendru. Ten měl poté 10 týdnů na zpracování architektonické studie, tato lhůta vypršela letos
o prázdninách.
V této fázi, kdy probíhá zpracování dokumentace pro územní a stavební povolení, je nutné
myslet i na orgány dotčené stavbou (ČEZ, HZS,
KHS, EIA a mnoho dalších) a veškeré kroky
s nimi předjednat, aby jejich výsledná stanoviska neohrozila harmonogram projektu. S podáním žádosti o stavební povolení se začne
zpracovávat prováděcí dokumentace pro výběrové řízení, ke které budou moci stavební firmy
předat své nabídky. Pokud jich přijde dostatečný počet a dostatečně atraktivních, určí z nich
výběrová komise vítěze, jehož potvrdí městské
zastupitelstvo. „Půjde o složité zadávací řízení
a předpokládáme, že tendru na rekonstrukci se
zúčastní firmy evropského formátu,“ sdělil Václav Švenda. Výsledek výběrového řízení pak mj.
napoví, kolik město bude hradit z rozpočtu a na
jakou částku si vezme úvěr. Stavět by se mělo
začít na podzim 2018.
Nad celým projektem a harmonogramem
dohlíží takzvaný řídicí výbor, v němž zasedají
zástupci městského úřadu, projekční společnosti, budoucích uživatelů i odborné veřejnosti
a přizvaní odborníci.

KROK ZA KROKEM
Pro projekt rekonstrukce a modernizace stávajícího aquaparku existuje zcela jasný harmonogram prací. Přibližně před rokem město
zveřejnilo provozně ekonomickou analýzu
a předběžnou studii, která popisovala základní
možnosti a orientačně vyčíslila náklady. Na
základě tohoto dokumentu město ví, že rekonstrukce bude stát v rozmezí 200 až 300 milionů

PROČ REKONSTRUOVAT?
O rekonstrukci a modernizaci plaveckého
bazénu se diskutovalo několik let. Současné
problémy jsou zjevné pro návštěvníky parku,
a mnohem více pro provozovatele. Tím je příspěvková organizace Sportovní zařízení města
Příbram, jejíž vedení dlouhodobě poukazovalo
na nevyhovující technický stav. Ten se mj. promítá do skutečností, že rostou náklady na provoz a údržbu současného aquaparku, a zároveň
klesá zájem veřejnosti.
Plavecký areál v ulici Legionářů letos slaví čtyřicet let od svého vzniku. Za tu dobu prošel několika opravami a rozšířeními, ale jeho nynější
podoba již nevyhovuje aktuálním standardům.
Město stálo před rozhodnutím, zda provést dílčí
opravu, která by pouze zpomalila zastarávání
areálu, nebo se pustit do kompletní přestavby
a modernizace. Druhou variantu v závěru loňského roku posvětilo zastupitelstvo.
Modernizace by měla celý areál zase uvést
naplno do života, přitáhnout k němu mnoho
místních i mimopříbramských návštěvníků.

V této fázi přípravy
aquaparku se zatím neřešily
interiéry, detaily ani zábavní
prvky.

S Stanislav D. Břeň
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Sportovní hala

Orientační harmonogram
výstavby
přelom 2018–konec 2019:
– vodní svět
– saunový svět
– ﬁtness zóna
– tři 25metrové plavecké dráhy
– dětské brouzdaliště na venkovním koupališti

Vstupní hala s občerstvením
(mokrá a suchá zóna)
Dětské brouzdaliště
s atrakcemi
HLAVNÍ VSTUP
DO OBJEKTU
Šatny

Bazén 3x 25 metrů

Stávající dětský bazén
SAUNOVÝ
SVĚT
Stávající bazén 6x 25 metrů

VODNÍ SVĚT S ATRAKCEMI
Saunová zahrada
Toboganová věž

Venkovní ochlazovací biotop

Plážový volejbal
Kompletní studii s rozkreslením všech ploch
a jejich popisem najdete na webu města pribram.eu
nebo pod zkratkou goo.gl/AxdHoz.
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PŘESTAVBA AQUAPARKU

První vizualizace:
Jak bude vypadat aquapark

FOTOGALERIE

Šalmaj oslavila desáté výročí
Slavnost s historickým průvodem, hudbou, tancem a řemesly, kterou Příbramští znají jako Šalmaj, letos oslavila desáté výročí.
V sobotu 9. září se této akce inspirované středověkou zábavou účastnily na nádvoří Svaté Hory tisíce lidí. Součástí doprovodného
programu byl také Běh hasičů do Svatohorských schodů a Den železnice.

Aktuální architektonická studie rozvrhla základní plochy modernizovaného aquaparku. Nyní již zhruba víme,
kde se bude nacházet saunový svět nebo ﬁtness zóna. Zejména na vzhledu interiérů, vybavení zábavními prvky
a dalších detailech se nyní pracuje.

Sobotního programu se účastnily tisíce lidí.

Působivý ráz celé akci dodává prostředí Svaté Hory.

Foto: Václav Náprstek

Foto: GymTV

Šalmaj každoročně otestuje zručnost malých „řemeslníků“. Foto: Václav Náprstek

Ani letos nechyběli sokolníci.

Foto: Václav Náprstek

Celkový pohled na areál zmodernizovaného aquaparku. V popředí je přístavba saunového světa, následuje hala s plaveckými bazény a na ni navazuje přístavba vodního
světa s atrakcemi.

Pohled od stávajícího venkovního bazénu na přístavbu vodního světa.
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Silným zážitkem bylo vystoupení skupiny scénického historického tance Animata.
Foto: Václav Náprstek

Tradicí je večerní vystoupení hudební skupiny Ginevra.

Účastníci Běhu do Svatohorských schodů prověřili své fyzické schopnosti i týmového
ducha.
Foto: Petr Čížek

Den železnice přilákal malé i velké příznice tohoto druhu cestování.
Foto: Ondřej Švandelík

Foto: Václav Náprstek
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SOCIÁLNÍ PÉČE

Terénní programy pomáhají
naprosto cíleně
Posláním terénních programů pro jednotlivce je vyhledávání a kontaktování osob ohrožených sociálním vyloučením v jejich
přirozeném prostředí, tedy v lokalitách na území města Příbram. Pracovnice samy působí v terénu a snaží se najít osoby, které
mají problémy a kterým by se dalo pomoci. Cílem této práce je zlepšit životní situace lidí a nalézt řešení jejich problémů.

Pracovnice v terénu.

Středisko terénních služeb sídlí u Dolejší Obory. Pracovnice centra ale často vyrážejí do terénu.

Sociální služba Terénní programy (TP) pro
jednotlivce vznikla přibližně před rokem ve
Středisku terénních služeb (STS), kde doplnila
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
STS sídlí na adrese Čs. armády 5 a pracovnice
jsou návštěvníkům k dispozici celý týden
(Po: 7.30–16.00, Út: 7.30–15.00, St:
7.30–17.00, Čt: 7.30–16.00, Pá: 7.30–15.30).
OD HLEDÁNÍ PRÁCE PO ODDLUŽENÍ
Pracovnice STS vedou klienty k tomu, aby
naplno využívali možnosti pomoci a podpory,

Sociální pracovnice
jsou komunikativní,
vstřícné a jejich snahou je
úplné porozumění člověku,
který se ocitl ve složité
životní situaci.
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Foto: CSZS

které jim sociální systém nabízí. Společně hledáme zaměstnání a bydlení nebo řešíme problematiku zadlužení. Poskytujeme doprovod
a pomoc s domlouváním na úřadech a jiných
institucích. Jsme tu pro lidi, kteří se z jakéhokoliv důvodu nedokážou sami plně postarat
o své záležitosti.
Služba je určena osobám starším 18 let
a poskytuje se terénní formou, tzn. venku na
ulici, případně v naší kanceláři. Pracovnice
služby docházejí pravidelně každé úterý od
9.00 do 12.00 do poradny v ubytovně Pod
Čertovým pahorkem. Další konzultace probíhá
každé pondělí a čtvrtek od 10.00 do 11.00
v Nízkoprahovém denním centru na Rynečku.
V tomto případě jde o konzultace pro lidi bez
přístřeší. Pracovnice TP úzce spolupracují
s Úřadem práce, kurátorkou pro dospělé,
Mediačními a probačními službami, Sociální
poradnou, Městskou realitní kanceláří, pronajímateli ubytoven, lékaři, psychology a dalšími odborníky a institucemi.
Sociální pracovnice jsou komunikativní,
vstřícné a jejich snahou je úplné porozumění
klientovi – člověku, který se ocitl ve složité
životní situaci. Většina lidí má k pracovnicím
důvěru a vnímá jejich práci jako nesmírně důležitou. Najdou se pochopitelně i tací, kteří jakoukoliv pomoc či snahu odmítají. I s takovými
lidmi však terénní pracovnice navazují kontakt
a snaží se je přesvědčit k zahájení spolupráce.

Foto: CSZS

BEZ PENĚZ, BEZ PRÁCE A S VELKOU
NEJISTOTOU
Pro ilustraci uvádíme jeden příběh z každodenní práce: Klient z Nízkoprahového denního
centra pro osoby bez přístřeší byl při našem
setkání seznámen s možnostmi pomoci.
Vzhledem k tomu, že byl bez dokladů a veškeré dávky hmotné nouze bez nich nelze vyřídit, žádal o pomoc s vystavením nových
dokladů a vyřízení dávek hmotné nouze, protože byl zcela bez peněz.
Klient byl při jednání s úřady nejistý a bezradný, pracovnice jej tedy doprovodily
a pomohly mu jak s vyplněním formulářů, tak
v komunikaci s pracovníky Úřadu práce.
Navzdory tomu, že byl klient již v důchodovém věku, neměl přiznán starobní důchod.
Nedisponoval ani potřebnými dokumenty –
rodným listem a občanským průkazem. Neměl
dokonce ani peníze na správní poplatky, které
si úřady za vystavení dokumentů účtují.
Pracovnice tedy společně s klientem zažádaly o tzv. mimořádnou okamžitou pomoc
(pozn. zvláštní typ dávky pro osoby, které jsou
zcela bez prostředků) na úhradu poplatků za
vystavení rodného listu a občanky.
Dalšími kroky bylo zapsání klienta na Úřadě
práce a zajištění dávek hmotné nouze. Následovalo vyjednávání s OSSZ (Okresní správa
sociálního zabezpečení), které po několika
týdnech a několika procesních zádrhelech
vedlo k zamítnutí žádosti s odůvodněním chybějících odpracovaných let. Pracovnice to
nevzdaly a společně s klientem dosáhly přiznání dostatečné výše dávek hmotné nouze.
Klient se postupně stává samostatným a svůj
život si dává do pořádku. Přes Úřad práce se
pracovnice STS pokusí sjednat pro klienta práci, aby si odpracoval chybějící roky k získání
starobního důchodu.
Jsme si vědomi toho, že nelze pomoci vždy
všem a za všech okolností. V zájmu celé společnosti se však snažíme o to, aby se osoby
z jejího okraje dostaly do lepší situace a aktivně
se podílely na řešení svých problémů.
S Tým STS
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NOVINKY Z ODBORŮ

EKONOMIKA

Není kotlík jako kotlík

Rozpočet podle lidí

Komínový dým vznášející se nad některými příbramskými čtvrtěmi nebo osadami by se mohl už od letošní topné sezony značně
rozptýlit. A to za předpokladu, že majitelé neekologických kotlů vyslyší výzvu Středočeského kraje a požádají o dotaci na výměnu
zdroje tepla.

Participativní rozpočet zvyšuje účast všech občanů na rozhodování, posiluje důvěru veřejnosti a v neposlední řadě rozděluje
ﬁnanční prostředky v souladu s míněním veřejnosti. Na druhou stranu pro město představuje další možnost, jak získat náměty na
oživení veřejného prostoru, a v podstatě skvělou formu zpětné vazby.

Již nyní si žadatelé mohou své žádosti předpřipravit v elektronickém formuláři za pomoci
zveřejněného podrobného postupu pro
vyplnění elektronické žádosti. Po odeslání
žádosti (po 4. říjnu 2017) elektronickou formou vygeneruje systém unikátní kód a pořadové číslo žádosti, kterou žadatel obdrží zpět
na svoji elektronickou adresu. Vygenerovanou
a podepsanou písemnou žádost včetně po vinných příloh je nutno doručit nejpozději
do 20 pracovních dní od data odeslání žádosti
v elektronické podobě osobně nebo prostřednictvím poštovních služeb do podatelny
Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21, ve lhůtě pro
podávání žádostí.

Dotace se týkají rodinných domů, objektů k trvalému bydlení či zemědělských usedlostí s max. třemi byty.
Foto: archiv

Ještě před pár lety výraz kotlík evokoval
atmosféru poklidného místa daleko od civilizace,
kde si zapřísáhlý tramp připravuje na ohni polévku, guláš či ranní kávu. Dnes se mnoha lidem
vybaví spíše úspěšný program takzvaných kotlíkových dotací, který se realizuje v několika krajích. Středočeský kraj vyhlásil druhou vlnu
dotačního programu nazvaného „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve
Středočeském kraji 2017–2019“, a to symbolicky s posledním prázdninovým dnem. Informaci
tedy zachytí i ti zálesáci, kteří tráví léto se svým
tradičním kotlíkem.
NELZE MĚNIT KAMNA NEBO KOTLE VYŠŠÍCH
EMISNÍCH TŘÍD
Kotlíkové dotace jsou určeny pro všechny
majitele (fyzické osoby) starších a většinou
neekologických kotlů na pevná paliva, kteří
je chtějí vyměnit. Krajský úřad jim na to při
splnění podmínek přispěje poměrně vysokým
podílem. Například při pořízení automatického kombinovaného kotle na uhlí a biomasu
může žadatel získat až 75 % ze způsobilých
nákladů (více v rámečku Podpora nových
zdrojů tepla). Výměna se týká pouze rodinných domů, objektů k trvalému bydlení (nikoliv rekreačních) či zemědělských usedlostí
s max. třemi byty.

Harmonogram pro kotlíkové
dotace
31. srpna 2017: vyhlášení druhé výzvy
25. září 2017: bezplatný seminář pro zájemce
v Příbrami
4. října 2017: zahájení příjmu žádostí
29. června 2018: ukončení příjmu žádostí
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Dotace se vztahuje pouze na výměnu
kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním
v 1. a 2. emisní třídě podle ČSN EN 303-5 (tzn.
nezahrnuje kotle 3., 4. a 5. emisní třídy).
K prokázání emisní třídy je žadatel povinen
přiložit doklad o kontrole technického stavu
a provozu kotle. Jedná se o revizní zprávu,
kterou si měli majitelé kotlů na tuhá paliva
o příkonu 10–300 kW nechat zpracovat do
konce roku 2016. Dokument primárně slouží
k potvrzení emisní třídy stávajícího zdroje.
Pokud lidé nemají tento doklad k dispozici,
lze u zdrojů nahrazených před 31. prosincem
2016 nahradit jiným dokumentem prokazujícím třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod
k obsluze či jiné materiály). V případě kotlů,
u kterých nebyla třída stanovena, lze nahradit
čestným prohlášením o tom, že je třída kotle
neznámá. Dotace se nevztahuje na výměnu
kamen, krbových kamen a krbů, a to i v případě, že slouží k primárnímu vytápění.
JAK A KAM PODÁVAT ŽÁDOSTI
Žádosti
jsou
dostupné
na
webu
https://www.kr-stredocesky.cz/web/odborrizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace,
resp. pod zkratkou goo.gl/Qv12tm. Nově
budou přijímány pouze elektronickou cestou.
To ovšem neznamená, že nebudete muset
doložit další přílohy v listinné verzi. Jedná se
zejména o fotodokumentaci původního kotle,
zmiňovaný doklad o kontrole technického stavu kotle, kopii smlouvy o zřízení účtu u peněžního ústavu, eventuelně další dokumenty
(ověřenou kopii dokumentu, která se týká
oprávnění k zastupování; čestné prohlášení
rodiče; písemný souhlas spoluvlastníků atd.).
Neúspěšní žadatelé z první výzvy ze dne
20. dubna 2017 najdou v dokumentech ke
stažení také prohlášení se souhlasem k použití
již zaslaných dokumentů.

PŘÍBRAMŠTÍ SE MOHOU PORADIT
Pro obyvatele Příbrami, kteří chtějí zlepšit
životní prostředí a zároveň na to dostat významný příspěvek, je důležitá informace, že žádosti
budou přijímány od 4. října 2017 (8.00) do
29.června 2018 (14.00), nebo – ato je ještě důležitější – do vyčerpání přidělených peněz. Předchozí zkušenosti ukazují, že zájem o kotlíkovou
dotaci je vysoký. Středočeský kraj a město Příbram pořádají k dotacím seminář, který se uskuteční v pondělí 25. září 2017 od 16.00 v zasedací
místnosti na náměstí T. G. Masaryka 121. Účastníci získají informace ohledně správného vyplnění a podání žádosti a následné realizace. Seminář
je bezplatný a zájemci se mohou dostavit bez
předchozího přihlašování. O tom, nakolik bude
úspěšný, se přesvědčíme v průběhu nastávající
a především příští topné sezony.
S Stanislav D. Břeň

Podpora nových zdrojů tepla
Automatický kombinovaný kotel (uhlí,
biomasa): 75 % způsobilých nákladů, max.
75 000 Kč
Ruční kotel na biomasu: 80 % způsobilých
nákladů, max. 100 000 Kč
Automatický kotel na biomasu: 80 % způsobilých nákladů, max. 120 000 Kč
Tepelné čerpadlo: 80 % způsobilých nákladů, max. 120 000 Kč
Plynový kondenzační kotel: 75 % způsobilých nákladů, max. 95 000 Kč
Bude-li nový zdroj instalován v tzv. prioritní
obci (více v seznamu obcí v Příloze č. 2 vypsaného programu), lze žádat o navýšení dotace
o 7500 korun.
Pozn.: Ve druhé výzvě už nejsou podporovány nové kotle spalující čistě uhlí a kotle
na uhlí a biomasu s ručním přikládáním.

V Praze 10 občané hlasovali například o kolonádě na břehu Botiče, o síti pouličních pítek nebo piknikovém plácku s ohništěm. Tyto projekty zvítězily a byly realizovány.
Foto: MČ Praha 10

Lidé mají různá přání. Někdo by rád viděl
kvetoucí parkovou úpravu v Jiráskových
sadech, jiný by chtěl další dětské hřiště na Zdaboři, další ví, kde lze vybudovat parkoviště na
Drkolnově. Doposud lidé mohli přednášet své
návrhy zastupitelům nebo osadním výborům.
Nyní přichází novinka – participativní rozpočet – kdy by o realizaci podobných nápadů
mohli rozhodnout sami občané.
VTÁHNOUT LIDI DO ROZHODOVÁNÍ
Participativní rozpočet umožňuje občanům
využít vyčleněný objem peněz z rozpočtu
města na uskutečnění projektů, které si lidé
sami vyberou. Příbramská radnice vymezí
z městského rozpočtu pro pilotní ročník 2018
částku ve výši jednoho milionu korun. Pokud
návrh schválí zastupitelé při jednání o rozpočtu, začne projekt participativního rozpočetu
už po Novém roce. Může být pak uskutečněno
libovolné množství nápadů, jen finální suma
nesmí být překročena.

Zapojte se do rozhodování
o části rozpočtu města.

Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde
žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti města i jak
se mohou na vylepšení města podílet. Celý proces je následující: Obyvatelé radnici překládají
návrhy, co by se za vyčleněné peníze mělo v Příbrami vylepšit a vybudovat. Radnice následně
podané návrhy posoudí z pohledu realizovatelnosti. Nejdůležitější částí je veřejné hlasování
o tom, které návrhy má město realizovat.
„V případě, že máte nápad, která veřejná místa by si zasloužila upravit, předložte jej a zapojte
se do rozhodování o části rozpočtu města,“
vyzývá starosta Příbrami Jindřich Vařeka
a dodává: „Může se jednat například o květinovou výsadbu, instalaci laviček, osvětlení,
doplnění herních prvků či zvýšení bezpečnosti.“
Důležitými základními podmínkami je realizace na veřejném prostranství, na pozemku
ve vlastnictví města Příbram, proveditelnost
a dodržení finančního objemu.
VYBRANÁ MĚSTA, KTERÁ MAJÍ
S PARTICIPATIVNÍM ROZPOČTEM
ZKUŠENOSTI
Praha 8: 10 000 000 korun; vítěznými projekty z roku 2016 jsou např. venkovní učebna
pro výuku předmětů přírodních věd nebo
rekonstrukce venkovních herních ploch.
Brno: 20 000 000 korun; o projektech se
bude hlasovat v listopadu 2017, ve hře jsou
např. venkovní xylofony, skatepark, vybudování lávky, okružní vycházková trasa s alejí,
agility prvky pro psy a psí pisoáry, komunitní

zahrada. V případě Brna se jedná o velký celoměstský participativní rozpočet.
Zbraslav: 600 000 korun; vítěznými projekty z roku 2016 jsou venkovní workoutové
hřiště, oprava komunikace, venkovní stoly na
ping pong, pítko či úprava zahrady mateřské
školy.
Žďár nad Sázavou: 600 000 korun; vítěznými projekty z roku 2016 jsou např. výstavba
chodníku, obnova dětských hřišť a terénní
úpravy.
Konkrétní informace o tom, jakým způsobem se budou podávat žádosti, zveřejní město
do konce roku 2017. Zatím můžete snovat plány. Pokud vše půjde správným směrem a tempem, již za rok bude možné vidět, jak alespoň
některé z nich přicházejí v život.
S Zuzana Kučerová
Městský úřad Příbram

Orientační harmonogram
procesu participativního
rozpočtu v Příbrami
leden–únor 2018: sběr projektů
březen–duben 2018: posuzování proveditelnosti projektů
červen 2018: hlasování občanů o pořadí
projektů k realizaci
srpen–prosinec 2018: realizace projektů
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Dvacet pět milionů na prázdninové
opravy škol
O letních prázdninách prošla příbramskými školami a školkami vlna oprav, která vyšla městský rozpočet na přibližně 25 milionů
korun. Rekonstrukce se dotkly většiny školních zařízení.
Opravy elektroinstalace a osvětlení,
ZUŠ nám. T. G. Masaryka
368 000 korun, VK Elektro

Den divadla Gymnázia
pod Svatou Horou
oslavil desáté výročí

Příbramští senioři
se mohou
zdokonalit
v jazycích

Nadechnout se a vyjít na Velkou scénu Divadla A. Dvořáka před skoro 500 diváků
chce odvahu. Světla reﬂektorů a stovky očí upřených jen na vás. To je zkušenost,
na kterou se nezapomíná. Zkušenost, která opakováním obrušuje strach z veřejného
vystupování a sebeprezentace. Studenti Gymnázia pod Svatou Horou se díky
Dni divadla nejen v těchto disciplínách zlepšují každým rokem.

Oprava podhledu v tělocvičně, ZŠ Březové Hory
3 674 000 korun, Invessales
Odvlhčení části budovy, MŠ Kličkova vila
160 000 korun, Invessales

Vypsané kurzy mají rozsah 30 vyučovacích hodin za semestr, tj. 60 hodin za celý
akademický rok, na semestry se můžete
hlásit zvlášť, vyučuje se jednou týdně v rozsahu dvou vyučovacích hodin v období
říjen 2017–květen 2018.

Oprava hygienického zařízení,
MŠ Bratří Čapků
257 000 korun, Stavel Příbram

PŘEDBĚŽNÉ TERMÍNY JEDNOTLIVÝCH
KURZŮ:
4. října 2017 (8.30–10.00): AJ pro pokročilé
1/2, Bohuslava Šetková (kurz již obsazen)

Odvlhčení tříd, OA a VOŠ Příbram
1 049 000 korun, Invessales
Oprava stropu učebny, OA a VOŠ Příbram
574 000 korun, Invessales

Děti, žáci a studenti mají opět příjemnější prostředí.

S koncem června upadnou školní chodby
a učebny do prázdninového ticha. Stejně jako
v loňském roce však tento klid přerušili
řemeslníci, kteří opravovali hned několik školních a předškolních zařízení. „Pokud bych měl
zmínit nejvýznamnější rekonstrukce, tak to
bude kompletní rekonstrukce střechy na ZŠ pod
Svatou Horou, rekonstrukce hygienických zařízení ve dvou patrech v ZŠ Bratří Čapků, první
etapa opravy elektroinstalace a osvětlení v Gymnáziu pod Svatou Horou nebo opravy stropů
a odvlhčení tříd na Obchodní akademii,“ vyjmenoval místostarosta Václav Švenda.
DOKONČENÁ REKONSTRUKCE
HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Opravy posledních let už nemají charakter
komplexních rekonstrukcí, protože přívod
dotačních peněz vyschl. „O prázdninách realizujeme opravy, které jsou z celkového pohledu
méně viditelné, ale o to důležitější. Mají totiž
vliv na pohodlí dětí, žáků a studentů,“ řekl Václav Švenda a dodal: „Mám zvláště radost z toho,
že se letos podařilo dokončit poslední rekonstrukce dětských toalet a koupelen v mateřských
školkách.“ Děti si tak užijí mnohem větší komfort ve srovnání s původním, někdy desítky
let starým zařízením.
Všechny zakázky byly soutěženy v předstihu tak, aby se práce uskutečnily o prázdninách. „Nepodařilo se jen dokončit tendr na
výměnu oken ve školách v Jiráskových sadech
a ve Školní ulici,“ podotkl Václav Švenda. Důvodem bylo, že do výběrových řízení se nikdo
nepřihlásil. Musela se tedy opakovat a s řediteli
škol domluvit jiný termín pro rekonstrukci.
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Oprava hygienického zařízení, MŠ Školní
321 000 korun, Invessales

Nadechnout se a vyjít na scénu před skoro 500 diváků chce odvahu.

Výměna oken, ISŠ a HPOS Příbram
296 000 korun, Okna Langer

Na počátku, to bylo v roce 2008, byla snaha
vytvořit projekt, který zapojí všechny svatohorské gymnazisty do tvořivé práce na divadelních představeních a pomůže rozvíjet jejich
osobnost pomocí metod dramatické výchovy.
Navíc umožní i žákům, kteří třeba nejsou ve
třídě studijně nejlepší, zažít úspěch a ukázat
se spolužákům a kantorům z jiné stránky –
jako skvělí herci, tanečníci, muzikanti či zpěváci. Zároveň jsme se chtěli vyhnout „besídkovosti“ školních akademií v tom nejhorším
smyslu slova, tedy pelmelu všeho možného,
co zrovna někoho napadne, bez jakékoli dramaturgické struktury. Nutno říci, že v prvním
ročníku věnovanému kramářským písním se
nám to úplně nepovedlo.
V letech následujících jsme vytvořili funkční
dramaturgický plán. Každá třída si vylosuje
z jednotného tématu materiál, z kterého vytvoří představení, a dále si vylosuje, jakou formou

Foto: GpSH

Foto: Pavlína Svobodová

Stavební boom se podepisuje i v přetlaku práce
pro projektanty, kteří nestíhají zakázky připravovat. „S růstem ekonomiky mají firmy
dostatek zakázek, což je samozřejmě samo
o sobě pozitivní, ale bohužel projevují mnohem
menší zájem o zakázky veřejné,“ vysvětlil
místostarosta.
FINANCOVÁNO Z MĚSTSKÉHO ROZPOČTU
Všechny projekty oprav v řádu milionů
korun jsou financovány z městského rozpočtu.
V případě městských budov, v nichž sídlí střední školy, se na nákladech bude částečně podílet
i kraj, který je zřizovatelem těchto škol. Aktuálně totiž probíhají jednání o zvýšení nájmů
tak, aby odpovídal nastavení, jež je běžné
i v jiných srovnatelně velkých městech středních Čech.
Níže uvádíme přehled všech realizovaných
prázdninových oprav (výměny oken v ZŠ Školní a ZŠ Jiráskovy sady proběhnou během podzimu). Ve všech případech byla hlavním
kritériem pro zadávací dokumentaci ekonomická výhodnost nabídky. Uvedené vítězné
ceny jsou bez DPH, dále zmiňujeme realizační
firmu.
Oprava fasády, Školní jídelna K Zátiší
755 000 korun, Invessales
Oprava oplocení, MŠ Klubíčko
1 121 000 korun, Invessales
Opravy elektroinstalace a osvětlení,
Gymnázium pod Svatou Horou
944 000 korun, Eldor II

Oprava hygienického zařízení, MŠ Pohádka
452 000 korun, Invessales
Oprava hygienického zařízení,
MŠ Jungmannova
695 000 korun, Invessales
Výměna oken, SPŠ a VOŠ Příbram
237 000 korun, Windows Holding
Oprava hygienického zařízení,
ZŠ Bratří Čapků
1 560 000 korun, Invessales
Oprava střechy tělocvičny,
ZŠ pod Svatou Horou
3 970 000 korun, Invessales
Výměna oken, Školní jídelna K Zátiší
585 000 korun, Windows Holding
Výměna oken, ZŠ Jiráskovy sady
2 824 000 korun, RI Okna
Výměna oken, ZŠ Školní
3 759 000 korun, Windows Holding
Postupné opravy škol a školek budou pravděpodobně pokračovat i o příštích prázdninách.
„Zanedbaná údržba z minulých let vytvořila velký dluh, ale postupně jej smazáváme,“ dodal příbramský místostarosta.
S Stanislav D. Břeň

Vzdělávací institut Středočeského
kraje pokračuje v akademickém
roce 2017/2018 v kurzech pro seniory.
Aktuálně se mohou zájemci
Akademie třetího věku hlásit do
kurzů angličtiny a němčiny.

Dramatická výchova
umožní i žákům,
kteří třeba nejsou ve třídě
studijně nejlepší,
zažít úspěch.

jej ztvární, na výběr je z činohry, pantomimy,
muzikálu, opery, baletu, pohybového divadla
nebo loutek. Po představeních tříd zahraje dramatický soubor Gymnázia pod Svatou Horou.
Takový byl let let a témat: 2008 – Kramářské
písně, 2009 – Ohlas písní ruských, 2010 –
Z pověstí českých, 2011 – Pocta Williamu
Shake spearovi, 2012 – Antická inspirace,
2013 –Karel Čapek, 2014 – Česká divadelní
klasika, 2015 – Kytice, 2016 – 800 let města
Příbrami, 2017 – Světové drama.
Neméně zajímavý je i přehled velkých představení, která odehrál dramatický soubor
Gymnázia pod Svatou Horou. Dešperanda
strašná dcera aneb Spravedlivá odplata pejše
a marné nádhernosti – moralitka současného
brněnského autora Huberta Krejčího. Mrazík
– na motivy známé ruské pohádky. Vrchlického Noc na Karlštejně. Zkrocení zlé ženy v překladu Martina Hilského. Lišák Pseudolus –
Plautův předobraz Moliérova Lakomce. V režii
Roberta Tylečka, herce Divadla A. Dvořáka,
jsme odehráli Ze života hmyzu bratří Čapků
a Strakonického dudáka či Krásné oči, ohyzdné obrazy. Z příbramských autorů nemohl chybět Jan Drda a jeho Hrátky s čertem. V letošním
roce jsme se mohli podívat na projekt amerického herce a lektora Edmunda Di Giovanniho
Best of Shakespeare v původním znění.
Většinu výše uvedených her a záznamů
z třídních představení je možné najít na youtube kanálu Gymnázia pod Svatou Horou.
Nakonec zbývá jen popřát si „Zlomme vaz!“
i v letech následujících a poděkovat za podporu městu.
S Tomáš Bílek
Gymnázium pod Svatou Horou

4. října 2017 (10.30–12.00): AJ pro mírně
pokročilé, Bohuslava Šetková
4. října 2017 (12.30–14.00): AJ pro středně
pokročilé, Bohuslava Šetková
5. října 2017 (15.00–16.30): AJ pro začátečníky, Eliška Chovancová
5. října 2017 (15.45–17.15): AJ pro pokročilé
1/1, Dagmar Janoušková (nejpokročilejší
úroveň A2– B1)
Kurzy němčiny s lektorkou Vladislavou
Karlovou budou pravděpodobně začínat
později, ale hodinový rozsah bude
dodržen.
Poplatek za semestr činí 1100 korun při
počtu studentů 10–15 ve skupině a 1200
korun při 6–9 frekventantech. Při nižším
počtu studentů může být stanoven vyšší
poplatek (závisí na dohodě zájemců).
Všechny jazykové kurzy se konají v učebnách VISK v ulici Osvobození 387 (II. poliklinika, 1. patro). Zařazení do kurzu
probíhá podle vědomostí studenta (je možné si udělat vědomostní test).
Přihlášky se přijímají do 30. září 2017
nebo do naplnění kapacity kurzu. Přihlášku
můžete zaslat na e-mail novakova@visk.cz
nebo poštou na adresu VISK, Osvobození 387, Příbram VII, 261 01. Do přihlášky
uveďte, o jaký kurz máte zájem, předpokládanou úroveň znalostí, jméno a příjmení, datum a místo narození, adresu
trvalého bydliště, kontaktní telefon a případně e-mail. Studenti, kteří se dosud přihlásili během výuky nebo mailem, jsou již
zapsáni.
S sdb
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Břeh Nového rybníka zkrášlily dřevěné
sochy vodníka a žabáka

Děti letos zažily
Cestu kolem světa

O zručnosti odsouzených z Věznice Příbram, kteří se v rámci pracovního zařazení od března letošního roku podílejí na revitalizaci
Nového rybníka v Příbrami, se návštěvníci mohou sami přesvědčit přímo v jeho areálu. Dokladem tohoto tvrzení jsou mimo jiné
dřevěné sochy vodníka nebo žabáka, které vyřezal jeden z odsouzených.

Tábor v rámci programu prevence kriminality se letos nesl v duchu Cesty kolem
světa. Účastníci strávili šest dní v Hájovně Na Dědku u Rožmitálu pod Třemšínem.

Vyřezávané pohádkové postavy jsou výsledkem práce
jednoho z vězňů, který pracuje na rekonstrukci areálu
Nového rybníka.
Foto: Pavlína Svobodová

Odsouzení, pracující v areálu Nováku,
dostali šanci projevit své dovednosti, manuální zručnost a svou tvůrčí činností přispět ke
zkrášlení tohoto vyhledávaného kouta Příbrami. Zároveň mohou svými činy ukázat, že
i odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody
jsou schopni kvalitně odvádět zadanou práci.
Návštěvníci areálu Nový rybník si tak mohli
povšimnout dvou nových vyřezávaných soch.
„Zručnosti těchto pracovníků si ceníme. Předpokládám, že spolupráce s věznicí bude nějakou
formou pokračovat i nadále,“ uvedl příbramský
starosta Jindřich Vařeka. Spolupráci s městem
si pochvaluje také ředitel Věznice Příbram Jiří
Purkart: „Těší mě, že spolupráce mezi Věznicí
Příbram a městem Příbram nadále pokračuje
a výsledky jsou vidět v podobě dobře odvedené
práce odsouzených.“
V rámci zaměstnávání odsouzených navázala Věznice Příbram spolupráci s městem Příbram právě na obnově areálu přírodního
koupaliště Nový rybník. Odsouzení začali pracovat na revitalizaci 15. března 2017. Od té
doby se podíleli na opravě hráze, instalaci bednění, opravě ostrůvku uprostřed rybníka, na

Příbram nově spolupracuje s Asociací
Bezpečná škola, která vypracovává
bezpečnostní audity příbramských škol.

vzniku dětského vodního hřiště včetně pláže
s pozvolným přístupem do vody, úpravě podkladů cest, pracovali také na vybudování nafukovacích trampolínek a mnohém dalším.
S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Podzimní kurz sebeobrany
pro ženy
Příbramská městská policie vypsala další
kurz sebeobrany určený především pro
příbramské ženy a dívky. Koná se v období
18. září až 20. listopadu v prostorách bývalé 8. ZŠ v ulici Žežická. Výcvik není zpoplatněn. V případě zájmu kontaktujte Evu
Šilhanovou na emailové adrese: eva.silhanova@mesto-pribram.cz. Kurz sebeobrany se konal už na jaře a z důvodu velkého
zájmu se jej policie rozhodla zopakovat.
S sdb

Od září
procházejí školy
bezpečnostním
auditem

Na letním táboře budilo velký zájem pletení čepic.

Foto: Pavlína Svobodová

V rámci Městského programu prevence kriminality začalo město spolupracovat s Asociací Bezpečná škola. Posláním této Asociace
je pomoci k smysluplnému řešení bezpečnosti
školských zařízení. Sjednocuje kompletní
metodiku a přístup podle ČSN 73 4400 v rámci
celé České republiky. Spolupráce s Asociací
bude spočívat v provedení bezpečnostních
auditů na příbramských školách.
Ochranou měkkých cílů se zabývá celý svět
a současné světové dění nám nedává na výběr.
Protože útoky se nevyhnuly ani České republice (útok ve škole ve Žďáru na Sázavou a útok
v restauraci v Uherském Brodě), rozhodlo se
vedení města zaměřit na bezpečnost v příbramských školách. „Školská zařízení jsou velmi zranitelná a na tyto hrozby nejsou zpravidla
nijak připravena. Bezpečnostní audit nám
pomůže lépe identifikovat současný stav, ale
i možná rizika, a následně navrhne opatření,
která tato rizika sníží na minimum,“ dodala
místostarostka Alena Ženíšková s tím, že bezpečnostní audity budou probíhat ve školách
od září do listopadu 2017.
S Lucie Máchová
manažerka prevence kriminality města Příbram

„Plameňák“ může skončit až na rok
za mřížemi

Při cvičení IZS žádá město
o přeparkování aut

Patrně touha na sebe upozornit vedla osmačtyřicetiletého muže, který je bez stálého přístřeší, k tomu, aby 25. července mezi
půlnocí a pátou hodinou ranní zapálil celkem deset kontejnerů na odpad. Plameny se objevily na šesti různých místech ve městě
Příbram. Do policejního pátrání se akce dostala pod označením Plameňák.

Výsledek červencového žhářského činu. Foto: archiv

Pachatel začal svou „spanilou jízdu“ v Jinecké ulici, následovala ulice Na Příkopech, Na
Vyhlídce, Komenského, Na Rynečku, Hradební a nakonec své kolečko zakončil opět v Jinecké ulici. Způsobená škoda byla stanovena na
52 000 korun. „Na začátku září kriminalisté
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muže obvinili z přečinu poškození cizí věci, za
což stanovuje trestní zákoník až roční pobyt za
mřížemi. Nejdříve obviněný zapíral, nakonec
se však k činu doznal. Nyní prověřujeme další
ohněm poničené kontejnery ve městě,“ sdělila
mluvčí příbramské policie Monika Schindlová.
O vandalském činu jsme informovali
v srpnovém vydání Kahanu. K odhalení pachatele se vyjádřil i příbramský starosta Jindřich
Vařeka: „K vandalským činům, jaký se stal právě v červenci, docházelo v našem městě i v minulosti. Bohužel někteří lidé jsou takoví, jací jsou,
a proto nelze vyloučit, že k takovým případům
nebude docházet i v budoucnosti. Nicméně je
dobré vědět, že orgány určené k potírání takového chování skutečně fungují. A že to není zdaleka první, ani poslední případ, kdy složky
státní policie zafungovaly, jak mají.“ Připomněl
také případ dopadení „bombera“, který v prosinci roku 2015 svým výhružným dopisem

zkazil tisícům Příbramanů slavnostní zahájení
adventu. K odhalování podobné trestné činnosti přispívají kamery umístěné v různých
částech města. V říjnu letošního roku by měla
být dokončena celková reorganizace a modernizace městského dohledového systému.
„Bude to výsledek dvouleté práce, kdy
naprostá většina kamer ve městě bude nahrazena novými zařízeními, jejichž rozlišovací
schopnosti a schopnosti snímání obrazu za špatných světelných podmínek jsou na té nejvyšší
profesionální úrovni,“ vysvětlil starosta s tím,
že celý tento systém bude v konečné fázi napojen přes dohledové centrum se stálou službou
a rovněž k dispečinku státní policie. Záznamy
pořízené touto nejmodernější technikou
budou sloužit městské i státní policii jak při
rychlých zásazích, tak při důkazním řízení.
S red

I v letošním roce město Příbram uspořádalo
letní sociálně rehabilitační pobyt pro děti
v rámci Programu prevence kriminality města
Příbram na rok 2017. Tento dlouhodobý
a nepochybně potřebný projekt dětského
tábora je i letos finančně podpořený dotačním
titulem Ministerstva vnitra České republiky.
Pro děti byla připravena celotáborová hra, řada
dílčích soutěží a další doplňkový program.
„Celý program probíhal ve stanovém táboře
v Hájovně Na Dědku u Rožmitálu pod Třemšínem. Po dobu šesti dnů děti procestovaly celý
svět, protože letošním tématem tábora byla Cesta
kolem světa,“ uvedla manažerka prevence kriminality Lucie Máchová a dodala, že děti v průběhu tábora například malovaly vlastní vlajky,
jedly čínskými hůlkami, pletly čepice, které je
měly zahřát při návštěvě Ruska a které se hodily
i večer do spacáku. Všechny hry byly zaměřené
především na komunikaci ve skupině, týmovou
spolupráci, povzbuzování a motivaci.

Na závěr pobytu děti tradičně navštívila
také místostarostka Příbrami Alena Ženíšková.
Za doprovodu dětí si prohlédla zázemí pobytu
i jejich stany a pak již proběhl slavnostní
nástup, na kterém byly všechny děti oceněny
za své úspěchy v rámci celotáborové hry.
„Přestože tábor je především zábava, děti jsou
zde vedené i k samostatnosti a k týmové spolupráci. Na první pohled bylo znát, že je letošní
hra velmi bavila, během jednoho týdne procestovaly celý svět a obohatilo je to o nové informace a zážitky,“ uvedla místostarostka.
Všechny děti na závěr tábora obdržely
účastnický list, také zasloužené sladkosti
a drobné ceny včetně propagačních materiálů
města.
S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Ve čtvrtek 21. září od 9.00 do 13.00 se na
zimním stadionu a v jeho bezprostředním
okolí uskuteční taktické cvičení složek IZS
– Hasičského záchranného sboru, Policie
České republiky, Zdravotnické záchranné
služby, Městské policie Příbram a jednotek
sborů dobrovolných hasičů. V této souvislosti upozorňujeme občany, že ulice
Legionářů v úseku od ulice Osvobození po
parkoviště mezi plaveckým bazénem
a zimním stadionem zůstane v provozu,
a úsek ulice Legionářů od zimního stadionu po ul. Edvarda Beneše bude do ukončení cvičení uzavřen. Městský úřad
Příbram žádá občany parkující s vozidly
v této části ulice, aby respektovali přechodné dopravní značení a vozidla včas
přemístili tak, aby je mohli používat
i v době uzávěry, vozidla nepřekážela zasahujícím složkám a předešlo se případnému
poškození při nájezdu těžké záchranářské
techniky. Z důvodu bezpečnosti budou
v době konání cvičení uzavřeny pro veřejnost také obě haly zimního stadionu.
S red
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Ohňové efekty doprovázely zahájení
hokejové sezony

Příbramský Spartak je starší
než FC Barcelona

Na zimním stadionu se uskutečnilo slavnostní zahájení hokejové sezony. Programem provázela ﬁnalistka České Miss ČR 2014.
Snímky ze slavnostního zahájení najdete na facebook.com/mestskyuradpribram.

Příbramský fotbalový klub na stadionu Na Sabáku oslavil 123 let od svého založení. Patří k pěti nejstarším klubům
v České republice a je dokonce starší než slavná FC Barcelona (1899).

Na ledové ploše se představila všechna mužstva.

Hokejisté a hokejistky HC Příbram, od těch
nejmenších až po ty největší, jejich trenéři,
ohňové efekty, diváci a slavnostní atmosféra.
Tak vypadalo 3. září zahájení hokejové sezony

Foto: Pavlína Svobodová

2017/2018 na ledu velké haly příbramského
zimního stadionu. Diváky celou akcí provázela
finalistka České Miss ČR 2014 Veronika Kašáková, kterou z publika v moderování podpo-

SZM má nového ředitele
Radní jmenovali do funkce ředitele příspěvkové organizace Sportovní zařízení města
Příbram. Ten nahradí Petru Zelenkovou, která byla vedením organizace pověřena
v červnu letošního roku do doby jmenování a nástupu nového ředitele.
Novým ředitelem Sportovního zařízení
města Příbram se stal Jan Slaba. Do funkce jej
4. září jmenovala Rada města Příbram. „V průběhu výběrového řízení se do užšího výběru
dostali tři uchazeči, kteří se podrobili psychotestům, na základě kterých byly posuzovány
intelektové předpoklady, motivace pro výkon
dané pozice, řídící principy, pracovní orientace,
komunikační schopnosti, silné a slabé stránky,“
uvedla místostarostka města Příbram Alena
Ženíšková.
Výběrové řízení realizovala personálněporadenská a zprostředkovací agentura PsychInform, která vhodné uchazeče na post ředitele
hledala mimo jiné i formou tzv. headhuntingu
– přímého oslovení. „S touto agenturou má město dobrou předchozí zkušenost, kdy z výběrového
řízení vedeného touto agenturou vzešel ředitel
Městských lesů a ředitel Centra sociálních
a zdravotních služeb města Příbram,“ doplnil
starosta města Jindřich Vařeka. Nový ředitel
nastoupil ke dni 18. září 2017.
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Sportovní zařízení města Příbram je příspěvkovou organizací města Příbram, která vznikla
k 1. červenci 2004 osamostatněním několika
ucelených středisek zajišťujících sportovní
a rekreační služby a s nimi spojené aktivity.
Organizace nabízí a zajišťuje služby nejen pro
obyvatele celého regionu Příbram, ale i regionům sousedním. Organizace zaměstnává na
70 pracovníků.
Mezi hlavní náplně služeb, které organizace
zajišťuje, patří provozování tělovýchovných
a sportovních služeb, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících
k regeneraci a k rekondici, ubytovací činnost.
Organizace je v současné chvíli rozdělena do
tří základních středisek: Aquapark – Plavecký
bazén, Zimní stadion a Nový rybník.
S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

rovaly děti z dětských domovů. Právě jim pak
patřil výtěžek z dobrovolného vstupného. Na
ledové ploše se představila všechna mužstva
HC Příbram rozdělená do jednotlivých kategorií. Hráči byli krátce představeni a poté, co
předvedli svůj „krátký program“, byli v rámci
kategorií vyfotografováni.
Na samotný závěr slavnostního zahájení
vznikla hromadná fotografie hráčů. Akce se
účastnila i místostarostka města Příbram Alena Ženíšková, která uvedla, že letošní zahájení
hokejové sezóny je výjimečné zejména tím,
že hokejová hala se pomalu začíná oblékat do
nového kabátu. Během jednoho roku stadion
získal novou moderní rolbu, byly zrekonstruovány toalety pro veřejnost, před dokončením
je rekonstrukce hokejových kabin a chystají
se ještě další investiční akce jako je obnova
osvětlení a pokládka nových pochozích gumových podlah. „Věřím, že ta letošní hokejová
sezona bude i přes ztížené podmínky při rekonstrukci pro naše příbramské hokejisty velmi
úspěšná,“ dodala místostarostka.
S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

Na Zdaboři
zahajuje výcvik
pro nejmenší
judisty
Sportovní klub dětí a mládeže Judo klub
Kodokan na základě dotazů rodičů dětí
předškolního věku rozšiřuje tréninky pro
věkovou kategorii 3–6 let. Co můžete očekávat na tréninku těchto dětí, je cvičení
všeobecného tělesného rozvoje zaměřeného na motoriku dětí a prostorovou orientaci. Protože jsme klub zaměřený na
judo, většina cvičení směřuje k výuce juda.
Tréninky malých judistů se budou konat
jedenkrát týdně. Rodiče si mohou vybrat
den od pondělí do čtvrtka, a to do naplnění
kapacity. Trénink judoškolky se koná
v časech 16.30 až 17.30. Judo klub Kodokan cvičí v tělocvičně Policie ČR v Žežické
ulici. V judistickém klubu přivítáme
zájemce všech věkových kategorií a dospělí a mládež starší 14 let se mohou věnovat
výcviku sebeobrany.

Turnaje malých fotbalistů se při oslavách 123 let klubu účastnilo devět týmů.

V sobotu 26. srpna se uskutečnily oslavy
123. výročí založení SK Spartak Příbram.
V rámci nich od rána probíhal turnaj přípravek
U11. Do areálu Spartaku zavítalo devět týmů,
které přijaly pozvání na tradiční oslavy. Těmi
byly Vysočina Jihlava, Tatran Prachatice, TJ
Blatná, 1. FK Příbram, po dvou týmech přijeli
zástupci z pražské Dukly a Motorletu Praha.
Nemůžeme opomenout družstvo domácích,
které vzorně reprezentovalo klub. Ti nejmenší
srdnatě bojovali o nejlepší umístění, počasí
bylo slunné a lidé stále přicházeli. Do areálu
zavítal také středočeský radní pro vzdělávání
a sport Jan Skopeček, který sledoval celý turnaj a zavzpomínal na léta, kdy sám fotbal hrával. Pochvaloval si organizaci turnaje a hlavně
počet dětí, které sem zavítaly.
VÍTĚZSTVÍ PRO VYSOČINU JIHLAVA
Kolem druhé odpolední vyhlašoval organizátor turnaje a manažer klubu Pavel Balík cel-

Foto: SK Spartak Příbram

kové umístění a výsledky. Ceny předával
a všem hráčům gratuloval prezident klubu Vladimír Králíček. Klání ovládla Vysočina Jihlava,
která po nerozhodném výsledku porazila na
penalty hráče pražské Dukly. Třetí místo obsadil 1. FK Příbram.
V odpoledních hodinách se konal zápas starých gard, v němž domácí tým vyzval 1. FK
Příbram. V poločasové přestávce vzpomínali
bývalí hráči na 40 let starý úspěch, kdy na
mistrovství republiky obsadili páté místo. Ocenění fotbalisté obdrželi pamětní trička, která
předával prezident klubu a bývalý trenér Josef
Mára, jenž za tímto úspěchem stál. Dále jsme
mohli vidět mistrovské utkání A – týmu a den
oslav završila hudební skupina Signál.
NEVYCHOVÁVÁME FOTBALISTY
Spartak nyní disponuje dvěma travnatými
hřišti, hřištěm s umělou trávou včetně osvětlení, herní plochou na beach fotbal, moderní-

Stadion Na Sabáku.

Foto: SK Spartak Příbram

mi kabinami, saunou, tělocvičnou a restaurací.
Své sportovní vyžití zde nachází 200 dětí
v osmi mládežnických mužstvech a fotbalové
školce. Spartak má také dvě mužstva dospělých. „Snažíme se naplňovat slogan ,Nevychováváme fotbalisty, ale kluky, co mají rádi
fotbal‘, což je převzato z akademie fotbalové
Barcelony. Výsledky k fotbalu patří, ale nejsou
stěžejní,“ řekl Vladimír Králíček.
Jeho cílem je klub dále stabilizovat po stránce ekonomické, vedení mužstev i zázemí.
„Chceme stavět na odchovancích nebo klucích
z okolí, kteří budou mít svůj charakter a budou
si vážit toho, že zde hrají. Chceme vybudovat
jedno malé hřiště jen pro nejmenší, postavit
objekt s dalšími kabinami a pokoji k soustředění
jiných mužstev,“ dodal prezident klubu.
S Rudolf Válek
SK Spartak Příbram

Sportovní příměstský tábor se vydařil
Sportovní zařízení města Příbram pořádalo letos poprvé sportovní příměstský tábor pro děti. Tábor se konal ve dvou termínech.
Ohlasy na tábor jsou zatím pozitivní a maminky i děti si ho pochvalují.

S Karel Kříž
Judo klub Kodokan
Děti si tábor pěkně užily.

Foto: SZM

První tábor se konal v termínu od 17. do
21. července a druhý od 7. do 11. srpna. Děti
si vyzkoušely různé sportovní disciplíny,
kolektivní hry a každé ráno využívaly plavecký
bazén, kde zlepšovaly své plavecké dovednosti. To vše zábavnou formou pod dohledem
zkušených a ochotných instruktorek. „Dceři
se na příměstském táboře moc líbilo, velice si
oblíbila celý tým vedoucích, který pro děti připravil všestranné aktivity na celý týden. Moc
děkuji celému týmu, dcera se každý den vracela
domů spokojená a nadšená,“ napsala nám jedna ze spokojených maminek.

V rámci tábora využívaly naše instruktorky
s dětmi prostory aquaparku, venkovního bazénu, sportovní haly a areál Nový rybník včetně
minigolfu. Navštěvovaly také například klidovou zónu Ryneček, Padák nebo workout
park. „Věřím, že v příštím roce budeme v těchto
aktivitách pokračovat, protože zájem dětí o tento typ táborů je velký,“ řekla příbramská místostarostka Alena Ženíšková.
S Miroslava Poláková
SZM Příbram
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Cyklotoulka babím létem

Destinační společnost Brdy
a Podbrdsko je na obzoru

Babí léto patří k nejkrásnějším obdobím roku a využijeme jej k výletu na kole po nádherných místech v Brdech. Výlet je rozvržen
na čtyři až pět hodin a ujedeme asi 30 kilometrů.

Brdy a Podbrdsko byly hlavním tématem setkání vedení města Příbram s náměstkem
hejtmanky Středočeského kraje pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu Vítem
Rakušanem, který v termínu 9.–11. srpna navštívil kromě Příbrami ještě Mníšek
pod Brdy, Dobříš, Hořovice, Strašice a Rožmitál pod Třemšínem.
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Teslíny
Padrťské pláně.

V září jsou ještě dny dlouhé, jezdí cyklobus
a my se s ním svezeme z Příbrami (autobusové
nádraží; odjezd v 10.10). Vyjedeme s ním na
Teslíny (711 m), do nejvýše položené osady ve
Středočeském kraji, odkud výlet zahájíme. Na
Teslínech (1) už také funguje občerstvení – a je
to poslední místo, kde si můžeme ještě doplnit
zásoby. Výlet je dlouhý 31 kilometrů. Podrobnou mapu výletu a GPS souřadnice klíčových
bodů naleznete na webu města.
Charakter: pro cyklisty; horské nebo trekové
kolo
Délka: 31 km; 4,5–5 hodin
Náročnost: střední, zpevněné komunikace vč.
asfaltových; stoupání 405 m, klesání 605 m
Občerstvení – možnosti: Teslíny, Kozičín, jinak
studánky: U Hořejšího padrťského rybníka
(studna), Nad Perkanskou, Pilka.
TRASA VÝLETU:
Vyrazíme po cyklotrase č. 2275 po Teslínské
cestě kolem boudy Václavka až na křižovatku
s cyklotrasou č. 2273 (2), uhneme na ni (po
zelené TZ) a pokračujeme až na Hořejší padrťský
rybník (3). Tady cyklotrasu opustíme a po červené TZ jedeme alejí kolem Dolejšího padrťského rybníka na rozcestí u jeho hráze, kde stávala
obec Padrť (4). Přejedeme hráz a stoupáme alejí
na křižovatku v bývalé Přední Záběhlé (5).
Z „hlavní“ silnice odbočíme a opět stoupáme
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Foto: Pavel Čámský

do sedla Na Rovinách (bod č. 6; 778 m). Tady
uhneme vpravo, kolem zarostlých základů
někdejší hájovny a pokračujeme až k objektu
meteoradaru na hoře Praha (bod č. 7; 862 m).
V okolí jsou pěkné rozhledy. Od traumabodu
č. 24 začíná Tocká lesní cesta a po ní se vydáme
přes sedlo U sv. Jana (822 m) až k odbočce na
Malý Tok (8). Jsme v polovině výletu a můžeme
využít krátkou (asi 200 m) neznačenou odbočku k nádherné vyhlídce Pod Malým Tokem
(823 m) – návrat stejnou cestou.
Náš výlet vede přes vrchol Malého Toku
(844 m) na rozcestí (9) s Pražskou linkou. Po
ní uhneme vpravo a zakrátko dospějeme na Borskou cestu (10) nedaleko Boudy U Břízy. Projedeme kolem ní – na křižovatku (11) s cestou
Myší díra. Uhneme vpravo a dál po Borské dojedeme na křižovatku U Vojáka (12) s Jeřábeckou
cestou (vede kolem vrcholu Brdce). Zůstáváme
na Borské cestě a místy i ostřeji klesáme k hornímu toku Třítrubeckého potoka, překročíme
jej a krátkým stoupáním dorazíme na krásnou
luční enklávu Bor (13) – už na Obecnické cestě.
Po ní (a zelené TZ) se vydáme vpravo, vzhůru
do Borského sedla (790 m). Odtud nás už čeká
jen klesání – až do Příbrami. Cesta je sice místy
plná výmolů, ale rychle ubývá. Projedeme
kolem studánky Pilka a jsme na rozcestí
s modrou značkou U Pilské studánky (14). Klesáme nyní společně se zelenou i modrou značkou kolem hráze Pilské nádrže na rozcestí Pila

(15). Opustíme tu zelenou značku a pokračujeme po Slaninské cestě k hájovně U Slaniny
a do Kozičína, Lazce a kolem stadionu 1. FK vjedeme do Příbrami. Cestu můžeme zakončit třeba občerstvením na nám. 17. listopadu na
příbramském sídlišti. Až sem je to 31 km. Cesta
je náročnější spíš svojí délkou a je sympatické,
že je na ní mnohem víc klesání (605 m) než
stoupání (405 m). Vede po zpevněných, místy
asfaltových komunikacích.
ZAJÍMAVOSTI NA CESTĚ:
Teslíny: Nejvýše položené (711 m) trvale
obydlené sídlo v Brdech a ve Středočeském kraji. Hrázděná hájovna, památný buk, občerstvení.
Bouda Václavka: Bývalá strážní bouda, dnes
lovecká chata, nedaleko rybníček, hezké louky.
Hořejší padrťský rybník: Nejrozsáhlejší
(115 ha) vodní nádrž v Brdech, půvabné okolí,
lovecká chata (nepřístupná), studna. Nejnavštěvovanější místo v CHKO Brdy.
Padrť: Bývalá obec, nuceně vystěhovaná
a zbouraná v r. 1953, na půvabných pláních,
připomínajících Šumavu, pod hrází Dolejšího
padrťského rybníka (65 ha).
Přední Záběhlá: Křižovatka. Stávala zde část
obce Záběhlá, nuceně vystěhované a zbourané
v r. 1953. V okolí louky na Padrťských pláních.
Sedlo Na Rovinách: Vysoko položené sedlo,
stávala zde dvojhájovna (přemístěna do Nepo-

muku), půvabné loučky, Boží muka a pěkný
roubený seník–chlívek. Důležitá křižovatka
cest.
Praha: Druhá nejvyšší hora Brd (862 m)
s 60m věží srážkového radaru (nepřístupný).
V okolí pěkné vyhlídky, vč. tzv. Čákovy vyhlídky. Stával zde také radar, který za války naváděl
letadla Luftwaffe (četné zbytky staveb v okolí).
Malý Tok: Třetí nejvyšší hora Brd (844 m).
Nedaleko nádherná vyhlídka Pod Malým
Tokem (823 m) po neznačené odbočce.
Bouda U Břízy: Bývalá strážní bouda v sedle
hlavního hřebene Brd (824 m). Východisko na
vrch Hradiště (841 m).
Bor: Kouzelná luční enkláva (750 m). Stávala
zde reprezentativní hrázděná arcibiskupská
myslivna a hájovna. Zbouráno v r. 1959. Jedno
z nejdeštivějších míst v Brdech. Na loukách pěkná nádrž. Krásné výhledy. V blízkosti vrch Koruna (837 m).
Pilská nádrž: Objemem (1,9 mil. m3) největší
vodní nádrž v Brdech (673 m). Rezervoár pitné
vody pro Příbram, pěkné okolí. Začíná zde bývalý umělý vodní kanál Struhy dlouhý 17,5 km.
U Slaniny: Hájovna a obora s jeleny, častý cíl
vycházek.
S Pavel Čámský
Městský úřad Příbram

VÝŠKOVÝ PROFIL TRASY
853 m n. m.
509 m n. m.

10 km

Stoupání: 405 m

20 km

30 km

Klesání 605 m

Spolek Turistická oblast Brdy a Podbrdsko by podle zástupců kraje mohl být založen ještě v tomto roce.
Foto: Pavlína Svobodová

Zapsaný spolek Turistická oblast Brdy a Podbrdsko by podle zástupců Středočeského kraje
mohl být založen ještě do konce roku 2017. Vít
Rakušan uvedl: „Přicházíme s nabídkou, ne s diktátem vůči obcím a odborné veřejnosti.“ Středočeský kraj chce být řádným členem, jehož síla
hlasu se bude odvíjet od počtu zastupovaných
občanů v dané oblasti. Kraj podle Rakušana
hodlá do spolku investovat 600 000 korun.
Podle navrhovaného příspěvkového řádu
by každá obec ročně vkládala do spolku 10 Kč
na obyvatele, minimálně však 5 000 korun.
Zároveň je cílem, aby malé obce do spolku
vstoupily prostřednictvím dobrovolných svazků a místních akčních skupin, které budou
lépe prosazovat zájmy svých členů. Kraj se
nebrání ani vstupu podnikatelských subjektů.
Nastartována byla také spolupráce s Plzeňským krajem.

Myšlenkou je sloučit Hřebeny
a CHKO Brdy v jeden celek
napříč Středočeským
a Plzeňským krajem.

Co se týče rovnováhy síly hlasů silných členů
a malých obcí, jako nejspravedlivější řešení se
kraji jeví přepočet podle Penroseho odmocninového zákona dle návrhu města Příbram. Starosta Příbrami Jindřich Vařeka dodal: „Princip
pravidla hlasování podle Penroseho matematického modelu spočívá v tom, že váha hlasu
dané obce je dána druhou odmocninou z počtu
jejích obyvatel. Nejvíce se tak na váze hlasu ubírá
velkým a nejvíce se přidává těm malým.“
Z příbramského modelu vychází také návrh
území, které by oblastní destinační společnost
spravovala. Myšlenkou je sloučit Hřebeny
a CHKO Brdy v jeden celek napříč Středo českým a Plzeňským krajem.
Destinační společnost bude mít na starosti
mnoho úkolů. Od vytváření strategie rozvoje
šetrného cestovního ruchu v regionu, propagace regionu, budování turistické infrastruktury až po zajišťování financí na tyto aktivity
z národních i evropských fondů.
Oblastní destinační společnosti vznikají po
celé zemi a rozvíjejí je obce v regionu, podnikatelé v cestovním ruchu a organizace, které
mají s tímto oborem co do činění. Hlavními
přínosy, které destinační společnost nabízí,
jsou vytvoření jednotné koncepce cestovního
ruchu pro celý region, jednodušší přístup
k financování rozvoje cestovního ruchu
v regionu, vytvoření „značky“ regionu a spojení subjektů, které mají zájem o spolupráci
na rozvoji cestovního ruchu regionu.
S Zuzana Kučerová
Městský úřad Příbram
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PŘÍBRAMSKÉ FIRMY

V Příbrami působí jedno z největších center
programátorů
Příbram je centrum programátorů. Kdo tomu nevěří, může se jít podívat do centrály společnosti Byznys software v Žižkově ulici.
Programují tu software, který používají stovky ﬁrem. „Náš informační systém Byznys ERP má více než 1100 instalací v Česku i na
Slovensku,“ říká jednatel společnosti Martin Kudrna. Firma Byznys software vykazuje obrat kolem 100 milionů korun ročně a řadí
se k největším dodavatelům podnikových informačních systémů v ČR.

GDPR je strašákem
pro mnoho jednatelů,
marketérů, IT specialistů
i obchodníků.

Firma Byznys software zaměstnává v Příbrami téměř 100 lidí.

VAŠE SPOLEČNOST NEDÁVNO ZMĚNILA
NÁZEV. J.K.R. JE MINULOSTÍ, NYNÍ SE FIRMA
JMENUJE BYZNYS SOFTWARE. PROČ?
V loňském roce, kdy jsme slavili čtvrtstoletí
na trhu, se naše společnost po akvizici začala
integrovat do skupiny Solitea a stala se důležitou součástí tohoto holdingu technologických společností orientovaných na IT. Změna
názvu souvisí s tím, že se chceme zaměřit
pouze na jednu velmi dobře zavedenou značku Byznys, kterou tak můžeme snáze ukotvit
na vysoce konkurenčním trhu.

Foto: Byznys software

JDE O SYSTÉM PODPORY PRO ZÁKAZNÍKY?
Vůbec ne, podpora se poskytuje uživatelům
a jedná se o technickou záležitost. Péče o zákazníky znamená, že se aktivně průběžně zajímáme, jak se jim daří, jak jsou spokojení, zda
nepotřebují upravit či rozšířit svůj systém
Byznys tak, aby vždy vyhovoval aktuálním
potřebám a plánům do budoucna. Firmy se tak

mohou plně soustředit na své podnikání. Tento
koncept je podstatně širší a souvisí s hlubokými změnami, jež se odehrávají v IT a u našich
zákazníků, které musíme reflektovat. Dříve to
bývalo tak, že si firma vybrala nějaký podnikový systém, přijeli technici, zavedli jej, čas
od času poslali aktualizace a nastal-li problém,
snažili se jej odstranit. V mnoha odvětvích však
dneska probíhají změny tak rychle, že firmy
musí být neustále ve střehu. Sílí konkurence,
přicházejí nové technologie, je potřeba dávat
peníze do vývoje, marketingem otřásá internet
a sociální sítě…
A JAK TOTO SOUVISÍ S VAŠÍ PRIORITOU
VYJÁDŘENOU HESLEM „PÉČE JE NÁŠ
BYZNYS“?
Klademe si za cíl být spolehlivým partnerem
a usnadnit zákazníkům vše, co souvisí s jejich

NENÍ RISKANTNÍ MĚNIT PO ČTVRTSTOLETÍ
ZAVEDENÉ JMÉNO?
Společnosti se přejmenovávají u nás
i v zahraničí. Vezměte si poslední změnu energetického gigantu innogy (dříve RWE – pozn.
red.). Svět se mění a firmy musí držet krok.
Vedle změny názvu máme zcela novou a svěží
grafickou identitu. V rámci práce na naší nové
prezentaci jsme také stanovili priority, které
budeme komunikovat ve vztahu k zákazníkům, veřejnosti i médiím.
JAKÉ JSOU TO PRIORITY?
(Martin Kudrna ukáže na zeď nad pohovkou
pro návštěvy, kde visí plakát s několika klíčovými hesly). Nebyla to jednoduchá práce
a máme k tomu zpracovaný kompletní manuál, ale hlavní naše sdělení zní „Péče je náš
byznys“.
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systémem pro řízení podniku. Musíme rozumět tomu, co naši zákazníci dělají, a umět jim
podat pomocnou ruku kdykoliv je potřeba.
Týká se to například i legislativní oblasti –
musíme vědět, co se chystá a jak na to zákazníky připravit. To je také jeden z aspektů té
péče.
MŮŽETE DÁT NĚJAKÝ PŘÍKLAD?
Před pár měsíci se vynořil fenomén GDPR
(General Data Protection Regulation, tedy
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
který by měl přinést větší ochranu osobních
dat. V podstatě má zamezit tomu, aby firmy
ukládaly a obchodně využívaly informace,
které se vás týkají a s jejichž záznamem jste
nedal souhlas. Kdo vás chce oslovit, musí mít
nejdříve váš souhlas. Velice podobně to platí
i dnes v rámci zákona o ochraně osobních údajů, ale nové nařízení se vztahuje na všechny
země v rámci Evropské unie a zpřísňuje pravidla. GDPR je strašákem pro mnoho jednatelů, marketérů, IT specialistů i obchodníků,
protože pokuty za nedodržení jednotlivých
ustanovení mohou být likvidační. Naším
cílem, který si v této věci klademe, je průběžně
informovat a samozřejmě připravit náš systém
Byznys na bezproblémové fungování v éře
GDPR.

SÍDLÍTE V KANCELÁŘSKÉM KOMPLEXU
KOSTKY PB V ŽIŽKOVĚ ULICI. DOKÁŽU SI
PŘEDSTAVIT DEN VE VÝROBNÍM ZÁVODĚ.
CO SE ALE PŘES DEN ODEHRÁVÁ U VÁS?
Možná to hodně lidí neví, ale v Příbrami funguje jedno z největších center programátorů
v České republice. Máme tu desítky odborníků, kteří každý den programují nové funkcionality a zdokonalují stávající moduly
podnikového systému Byznys ERP. A další
desítky lidí mají na starosti podporu, marketing, komunikaci se zákazníky, aktualizace či
obchod. Podnikový systém je vlastně produkt,
který není nikdy finální. Nejen že soustavně
hledáme vylepšení stávajících funkcí, ale zároveň jej pravidelně aktualizujeme například
v závislosti na legislativě. Každý den pracuje
na Byznys ERP kolem 90 lidí v Příbrami
a v pobočkách v Teplicích a Brně.
KOLIK FIREM MÁ NAINSTALOVANÝ
BYZNYS ERP?
Evidujeme více než 1 100 aktivních instalací u zákazníků, mezi kterými bych zmínil na
Příbramsku dobře známé společnosti Ravak,
Nohel Garden, Sapho či Agor.
JEDENÁCT SET AKTUALIZACÍ… KOLIK JE TO
FYZICKÝCH POČÍTAČŮ?

Desítky tisíc zařízení, ale podotýkám, že
podnikový systém dnes neběží jen v podniku
samotném. Zaměstnanci se připojují na dálku
prostřednictvím tabletů, notebooků a telefonů. Příkladem může být systém pro vztahy se
zákazníky. Obchodník je na cestě, chce navštívit stávajícího zákazníka, a tak se před tím připojí do systému. Najde si nejen adresu,
kontaktní osobu, ale také předchozí komunikaci se zákaznickým centrem, stav objednávek, výši poskytnutých slev, stížnosti a tak
dále. Pokud je obchodník pečlivý, může přijít
na schůzku velmi dobře připraven a působit
jako opravdový profesionál.
JAKÉ PLÁNY MÁ BYZNYS SOFTWARE
V NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOSTI?
Stojí před námi zejména úkoly, které souvisejí s již zmiňovaným začleněním do holdingu
Solitea. Především ale budeme pracovat na
vylepšování našeho systému tak, aby zákazníkům poskytoval všechny užitečné funkcionality pro řízení firem ve světě obchodu, výroby
i služeb, který se neustále mění. Pro Příbram je
důležité, že naše společnost tu zůstává, poskytuje práci téměř 100 lidem a přispívá k rozvoji
toho, čemu se říká znalostní ekonomika.
S Stanislav D. Břeň

inzerce

sobota
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Jednatel Martin Kudrna.

Foto: Byznys software
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PŘÍBĚH ODPADU

PŘÍBĚH ODPADU

Nebezpečný odpad zvládnete
i bez skafandru

10,5

Školák Péťa slyšel tuhle večer tatínka, jak mamince říká, že se musí podívat do sklepa, protože v sobotu přijedou z technických
služeb pro nebezpečný odpad. Než usnul, bavila ho představa, že tatínek má ve sklepě starou atomovku nebo aspoň minu.
Ve snu pak viděl vznášet se v oranžových skafandrech ostré chlápky z „technických“, kteří teleskopickými háky přemísťovali sudy
plné žíraviny z havarované kosmické lodi…
V praxi se lze ještě setkat s takzvanými starými symboly:
E
O
F+
F
C

T+

T

Xn

Xi

N

Chemické látky a směsi označené těmito
symboly jsou vždy klasifikovány jako nebezpečné a po jejich upotřebení se stávají nebezpečným odpadem, stejně jako jejich obaly
znečištěné zbytky původního obsahu.
ALE KAM S NÍM?
Žádný obsah látky, která měla na obale uveden jakýkoli z výše uvedených symbolů, do
popelnice nesmí. A ani již prázdný obal. Takže
zbývá příbramský sběrný dvůr nebo mobilní
svoz nebezpečného odpadu. Mobilní svoz je
služba Technických služeb Příbram, které dvakrát do roka vždy o víkendech zastavují se speciálním kontejnerem na vybraných místech.
Přijetím odpadů na sběrný dvůr cesta nebezpečných odpadů nekončí, je to jen začátek série dalších procesů.
Foto: TS Příbram

Řada lidí si pod pojmem nebezpečný odpad
představuje sudy plné chemikálií, kaly z průmyslových podniků či toxické kapaliny bezprostředně ohrožující životní prostředí.
Nebezpečným odpadem se ovšem v souladu
se zákonem o odpadech rozumí odpad, který
vykazuje alespoň jedno z kritérií pro uvedené
nebezpečné vlastnosti odpadů během jejich
odstraňování, tj. výbušnost, oxidace, hořlavost, dráždivost, škodlivost zdraví, toxicita,
karcinogenita, radioaktivita, žíravost, infekčnost, tendence uvolňovat toxické nebo vysoce toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem
nebo kyselinami, schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí. Stále se
vám zdá, že nic takového se ve vaší domácnosti neobjevuje? V tom případě se podívejte
na rámeček Co je nebezpečný odpad.

musí povinně nést jméno, sídlo a telefon firmy, která je za tento výrobek odpovědná
(výrobce, dovozce či distributor). Musí mít
navíc uzávěr odolný proti otevření dětmi. Obaly by měly být opatřené výstražnými symboly
a standardními pokyny pro bezpečné zacházení.
Zjednodušeně, když si nevíte rady s nějakým prázdným obalem, podívejte se na jeho
etiketu, vždy by měla být na jeho obalu informace, jak s daným obsahem naložit. Chemické
látky a směsi klasifikované jako nebezpečné
jsou značeny výstražnými symboly např.:

Slouží zejména těm obyvajen začátek série dalších
telům, kteří by nebezpečný
procesů. Prvním z nich je
odpad nemohli sami
zařazení odpadu v souladu
odvézt do sběrného dvora.
s katalogem (viz vedlejší
Ve sběrném dvoře nebezodstavec). Proto je velice
tun obalů od
pečné odpady evidují pod
důležité poskytnout o dotěmito kategoriemi:
dávaném odpadu maxinebezpečných látek
150110 Obaly obsahující
mum informací. Ideálně
odezvali Příbramští v roce
zbytky nebezpečných látek
označit odpad jednoznač2016. Dále 85 kg prošlých
nebo obaly těmito látkami
ným popisem (barva, olej,
léků, 670 kg olejů a tuků,
znečištěné; 150202 Abkyselina chlorovodíková,
1,15 tun kyselin a 8,1 tun
sorpční činidla, filtrační
pesticid). Po kategorizaci
materiály (včetně olejojsou odpady shromážděny
barev, pryskyřic a lepidel.
vých filtrů jinak blíže neurv zabezpečeném prostoru
čených), čisticí tkaniny
ekoskladů ve sběrném dvoa ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
ře a po dosažení přepravní kapacity předávány
látkami; 160601 Olověné akumulátory;
oprávněné osobě, která je převezme k dalšímu
200113 Rozpouštědla; 200114 Kyseliny;
zpracování.
200117 Fotochemikálie; 200119 Pesticidy;
Odpady jsou po dalším dotřídění a kontrole
200121 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť;
předávány k finálnímu zpracování. Jde buď
200126 Olej a tuk neuvedený pod číslem
o termické odstranění ve spalovnách nebezpeč200125; 200127 Barvy, tiskařské barvy, lepidného odpadu (zejména barvy, rozpouštědla,
la a pryskyřice obsahující nebezpečné látky;
pesticidy, léky, chemikálie), fyzikální-chemické
200132 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená
zpracování v neutralizačních (kyseliny, zásady)
pod číslem 200131.
a deemulgačních stanicích (oleje s vodou, emulze). Některé odpady jsou zpracovávány ve speVE SBĚRNÉM DVOŘE TO NEKONČÍ
cializovaných zařízeních s cílem využít cenné
Přijetím odpadů na sběrný dvůr ovšem cesta
suroviny, které obsahují (olověné akumulátory,
nebezpečných odpadů zdaleka nekončí, je to
oleje, elektrozařízení). Z vhodných odpadů jsou

S Libor Michvocík
TS Příbram

Termíny odvozu nebezpečného odpadu
23. září
8.00–9.00: Březové Hory – nám. J. A. Alise
9.30–10.30: Březové Hory – křižovatka ulic
Heyrovského – Na Struhách
11.00–12.00: křižovatka ul. Anenská – Aloise
Jiráska (Stalingrad)
30. září
8.00–9.00: Zavržice – zastávka MHD
9.30–10.30: křižovatka ulic Drkolnovská –
Slunná
11.00–12.00: Spartak – parkoviště
7. října
8.00–9.00: Jerusalém – autobusová zastávka
u rybníka
9.30–10.30: Sázky – koloniál
11.00–12.00: Žežice – konečná MHD
14. října
8.00–9.00: Orlov – u kapličky
9.30–10.30: Lazec – u kapličky
11.00–12.00: Kozičín – zastávka MHD

Co je nebezpečný odpad
Nebezpečný odpad vzniká při používání
naprosto běžných věcí, jako:
– Barvy, lepidla, spreje, rozpouštědla, ale
i obaly a tkaniny jimi znečištěné;
– Oleje, tuky, ropné produkty, obaly a tkaniny jimi znečištěné;
– Pesticidy;
– Bazénová chemie;
– Prošlé léky;
– Olejové ﬁltry, vyjetý motorový olej;
– Rtuťové teploměry;
– Úklidová drogerie a obaly jí znečištěné;
– Nebezpečné vlastnosti mohou vykazovat
i elektrozařízení (zářivky a úsporné žárovky, CRT televize a monitory, lednice, klimatizace…) po ukončení své životnosti,
které odevzdáváte nikoli jako nebezpečný
odpad, ale v režimu zpětného odběru.

také vyráběna alternativní paliva pro využití
v cementárnách (znečištěné tkaniny a obaly).
Ne všechno však ve sběrném dvoře akceptují.
Odpady s obsahem azbestu (střešní krytiny, izolační materiály) přijmout nemohou. Ty je třeba
předávat jinam. Podle aktuálních možností
zpracovatelů odpadů vás obsluha sběrného
dvora bude informovat.
Péťa si ráno přivstal a společně s tatínkem
odvezli na kárce těch několik plechovek od barvy, které jim zbyly od loňského natírání plotu.
Pánové z „technických“ sice neměli skafandry,
ale i rukavice a rouška vypadaly důležitě.

21. října
8.00–9.00: Brod – stará křižovatka
9.30–10.30: Jesenice – u obchodu
11.00–12.00: Bytíz – autobusová zastávka
Pozn.: Ve dnech 9. a 16. září byl již realizován
odvoz z ulic a lokalit: U Školy, Čechovská,
poliklinika Ravak, 28. října, prof. Skupy,
Legionářů.
Skladování nebezpečných odpadů ve sběrném dvoru.

Foto: TS Příbram

inzerce

PODÍVEJTE SE NA ETIKETU
Ze zákona o chemických látkách vyplývá,
že výrobky určené k prodeji spotřebiteli, které
obsahují nebezpečné látky nebo směsi klasifikované jako nebezpečné, musí být jasně
a čitelně označené. Musí na nich být uvedeno
v jazyce dané země, jakou nebezpečnou chemickou látku obsahují, a to podle oficiálního
seznamu uvedeného v zákoně, nebo podle
mezinárodně uznávaného názvosloví. Obal
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VÝZNAMNÉ RODY

VÝZNAMNÉ RODY

Kášové jsou v Příbrami už páté století
V seriálu o významných rodech v Příbrami budeme pokračovat s rodem Kášů. Je doložitelný do poloviny 17. století a ve městě
a okolí zanechal významnou stopu. Dodnes můžete v Příbrami potkat následovníky a nositele tohoto jména.

Na obraze Josefa Kunického z roku 2000 je Kášův
mlýn. Nyní už v původní podobě nestojí.
Repro: Petr Kalivoda
Stav centra Lazce k roku 1840 (čísla popisná jsou červená čísla u domů). Křižovatka vpravo jsou cesty od Orlova
a příbramského stadionu. Obytný kamenný dům č. p. 1 už nestojí, jen bývalá dřevěná stodola. Na č. p. 2 se nachází
bývalý obytný dům spojený přes zahrádku s kamennou stodolou, nyní je to dětský domov. Z dřevěného statku
a kovárny č. p. 3 stojí jen opuštěný kamenný dům. Na místě bývalého č. p. 4 není žádná budova, pouze zůstal háj
vzrostlých stromů. Nalevo pod cestou stála roku 1840 osamělá dřevěná chalupa bez pozemků a v ní žil Káš. Nyní
je na místě zděný domek.
Repro: Petr Kalivoda

Příjmení Káš (Kaas, Kasch, Kass) nemá svůj
původ od jídla. Křestní jméno Lukáš se zkrátilo
na příjmení Káš. Neobvyklé příjmení užíval
robotní man Václav Káš, podle berní ruly 1654
držitel 1,5lánového statku v Chrašticích. Robotní man byl svobodný poddaný krále, který měl
povinnost odvádět karlštejnskému královskému purkrabímu sjednané množství potravin či
vykonávat služby např. potažní. Tento manský
statek stojící ve vsi u hlavní cesty z Prahy na
Písek byl tehdy okolo 1654 v Chrašticích jediný
obývaný. Ale i na rodinu mana Káše přišlo
neštěstí v roce 1663. Statek vyhořel a Kášové
měli problém s přežitím. Rodina zchudla
a časem upadli její členové do poddanství na
panství Bukovany. V Chraštičkách potom přežívali ještě v druhé polovině 19. století.
PŘÍCHOD NA PŘÍBRAMSKO UŽ V ROCE 1665
Bývalý kronikář Bezděka zmiňuje, že už 1665
přišel na Příbramsko syn mana z Chraštic, kovář
Jan Káš. Nazveme ho nejstarší. O dvě desetiletí
později si Jan Káš starší, nejspíš syn předešlého,
koupil v Příbrami domek. Pracoval jako tesař
na Svaté Hoře. Roku 1692 si Jan Káš (st.) s manželkou Dorotou koupil v Lazci svobodný statek
po Matěji Ježkovi. Tento ježkovský grunt dostal
později č. p. 3. Už při příchodu na statek v Lazci
bylo na světě několik z jedenácti dětí.
Z těchto potomků Jana Káše (st.) a manželky
Doroty bylo pět synů. Většina z nich byla zakladateli velmi úspěšných linií rodu. Začneme linií
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Jana Káše mladšího. V tereziánském katastru
1718 je v Lazci zapsán chalupník Jan Káš (ml.)
na (pozdějším) č. p. 1. K chalupě patří osm strychů (2 ha) pozemků. V následujících letech ale
je chalupník Jan z nejasného důvodu z gruntu
odsunut společně se sestrami Alžbětou a Annou
na Vojnu u Žežic. Podle zápisu narovnání dědictví Kášů z Lazce je Jan Káš (ml.) se svobodnými
sestrami stále na Vojně v nedobrých poměrech.
Všem třem sourozencům je přiznán dědický
podíl z obou statků v Lazci (č. p. 1 a č. p. 3),
které vlastnili jejich bratři. O potomcích Jana
Káše (ml.) není nic známo.
STATEK KÁŠŮ V LAZCI
Václav Káš z další linie zůstal hospodařit na
otcově gruntu č. p. 3 v Lazci. Hospodářem se
stal v roce 1708. V tereziánském katastru 1718
má uvedeno povolání povozník. Václav Káš
zemřel. Pozůstalá vdova Anna s nedospělými
dětmi se rychle znovu vdala. Statek dostal přechodně hospodáře Josefa Štědrého i jeho jméno.
V roce 1751 syn Václav mladší nastoupil po
zemřelé matce Anně na grunt a vrátil pro další
generace Kašů svobodnému statku jejich jméno. Dřevěný statek se po roce 1750 stal kovárnou. Prvním kovářem tam byl Václav Káš
mladší. Bývalý kovář a svobodník z Lazce 3 se
dožil vysokého věku 92 let. V řemesle kováře
pokračoval syn Matěj.
Na statku (pozdější) č. p. 1, zpočátku spíš chalupě po Janu Kášovi (ml.), nastoupil další z bratrů

Ignác (Hynek) Káš. S manželkou Alžbětou v období 1735–1747 celkem čtyřikrát přikoupili od příbuzných Kášů i Fialů pozemky v Lazci. Konečně
tedy byl svobodný grunt č. p. 1 statkem. Nástupcem na gruntu byl syn Ignác mladší. K roku 1718
byly v Lazci stále jen čtyři grunty. Stejně jako
dříve v berní rule 1654. Možná přibyl nějaký
domek bez půdy. Kášům patřily dva statky. Ještě
po více generacích měli Kášové z Lazce povědomost o svém původu manů z Chraštic. Občas si
nechávají zapsat v matričním zápisu „man“ na
místě svobodníka či svobodného měšťana.
Čtvrtý syn Pavel Káš byl u zrodu velmi úspěšné
linie rodu. Od roku 1704 byl tesařem a truhlářem
na Březových Horách. Najdeme ho tam i v zápisu
tereziánského katastru 1718. Byl majetný. Na
Březových Horách vlastnil dům a více pozemků.
Zastával funkci obecního staršího v knapšaftu –
horním bratrstvu. Silně věřící Pavel Káš byl dobrodincem březohorské kaple sv. Prokopa, které
v roce 1733 odkázal značnou částku 30 zlatých.
Syn Pavla Josef Káš pokračoval v rodinné dobročinné tradici. Věnoval březohorské kapli 14kg
zvonek. Na podstavci věnovaného kříže na střechu kaple byly vypáleny Kášovy iniciály. Josef
Káš dostal od své matky Magdaleny roku 1741
otcovský dům na Březových Horách č. p. 2
(poblíž kostela sv. Vojtěcha za bývalou farou).
Od 1741 byl hormistr Josef Káš březohorským
rychtářem a po téměř čtyři desetiletí řídil „na
stříbře“ rychle rostoucí obec. V roce 1743 bylo
na Březových Horách jen 12 domků. Roku 1750
už 33 domků a 1790 bylo čísel popisných 41.
Synovec rychtáře Josefa Václav Káš po 1793
pokračoval v rodinné tradici na místě rychtáře.
PRÁCE PRO SVATOU HORU
Ještě pátý syn pochází z Lazce z rodiny Jana
Káše (st.). Matěj Káš byl zručným tesařským

mistrem. Už okolo roku 1707 vytvořil na Svaté
Hoře dřevěnou konstrukci dvou věží Březnické brány. V zápisu příbramské trhové knihy
z roku 1746 prodává Matěj Káš svůj právovarečný dům od starodávna Jabůlkovský se
zahradou, pozemky asi 2 ha a párem koní synu
Joachimovi. V sousedství stál dům Václava
Káše, dalšího syna Matěje Káše. Tesařský mistr
Václav Káš roku 1711 opravoval báň kostela
sv. Jakuba v Příbrami.
Ještě jeden „výhon stromu“ Kášů je roku
1759 zaznamenán na Březových Horách. Usadili se tam Josef Káš s manželkou Kateřinou,
poddaní do Bukovan. Bukovany jsou blízko
Chraštic. Nepochybně také potomci robotních
manů Kášů. Tedy vzdálení, ale pokrevní příbuzní. Všechny poznatky o jednotlivých
liniích Kášů v Příbrami a okolí k roku 1760
potvrzují, že všichni zdejší Kášové jsou od jediného předka. Jsou pokrevní příbuzní.
KÁŠOVÉ OBSADILI LAZEC
Když se vrátíme do Lazce v roce 1771, vidíme, že Kášové obsadili starou část vsi celou.
Na č. p. 1 je hospodářem Ignác Káš (ml.). Dům
č. p. 2 obývá Josef Káš. Původní ježkovský statek č. p. 3 patří Tomáši Kášovi. Také č. p. 4
obývá Josef Káš (jiný než v Lazci 2). V další
generaci je v roce 1785 Káš také v Lazci 6,
havíř František Káš je 1806 v Lazci 8.

POZORUHODNÉ OSOBNOSTI RODU KÁŠŮ
Snad nejpozoruhodnějším příslušníkem
rodu byl syn březohorského Pavla Káše. Jan
Martin Káš, rodák z Březových Hor, už v mládí
pokračoval v otcově dobročinnosti. V roce
1744 daroval kapli sv. Prokopa zvon vážící
24 kg. Vystudovaný právník a filozof se v roce
1767 stal právníkem příbramské radnice a současně radním. O tři roky později už zastával
výnosnou funkci nájemce vybírání nápojové
daně. V roce 1773 nadějný příbramský radní
splatil jednorázově záduší sv. Jakuba dluh 12
zlatých za dvě železné krávy váznoucí na jeho
hospodářství. Cesta k vysoké funkci je otevřena. Konečně v roce 1774 se stává příbramským
primátorem. Po dvě následující desetiletí najdeme energického Jana Martina Káše při každém jednání, podpisu smlouvy, při
kmotrovství či svědectví u mnoha křtů či sňatků. Například 1774 předává pohodnici pod
Hatěmi (nyní pod Padákem) pohodnému Janu
Graslovi. (Víte, odkud je pojem „grázl“? Od
pohodných Graslů.) Primátor jedná o potravinové pomoci pro Příbram při hladomoru 1771–
1772. Prosadí přenesení příbramského
hřbitova od sv. Jakuba na jeho nynější místo.
Jan Martin Káš byl výkonný primátor, současně
tvrdý. Nadělal si nepřátele mezi vlivnými měšťany a ti jej 1792 odmítli na místo purkmistra.
Uražený Jan Martin Káš pak odešel na radnici
do Písku. Těžko uvěřitelné je, že s sebou odvezl

příbramské městské knihy. Našly a vrátily se
zpět až po mnoha letech. Další potomci rodu
Kášů jsou po mnoho generací mlynáři v Podlesí.
V roce 1778 koupil Tomáš Káš mlýn s jedním
složením a pilou. V polovině 19. století na něm
najdeme mlynářku Josefu Kášovou. Mlýn, zvaný už Kášovský, má příbramské č. p. 494. V roce
1880 je tam mlynářem Alois Káš. Patří Kášům
až do 1920.
Počet Kášů v průběhu staletí v příbramské
farnosti velmi narostl. V období 1768–1785 se
ve farnosti narodilo 15 chlapců – Kášů. A to v Příbrami, na Březových Horách a v Lazci. V období
1807–1833 se zde narodilo 12 chlapců – Kášů.
K předešlým místům narození ještě přibyla
Oseč. Majiteli domů v Příbrami v roce 1850 byli:
Jan Káš, štajgr, dům č. p. 18, Příbram, Plzeňská
ul., Nad Plzeňskou branou; Josef Káš, pekař,
dům č. p. 305, Příbram, Olesinského (?), v řadě
před sokolovnou; Josef Káš, majitel domu
č. p. 349, Podlesí u pivovaru; Josefa Kášová,
mlynářka, č. p. 494, mlýn na Litávce v Podlesí.
Závěrem ještě významná osobnost města Příbrami z doby novější. Vojtěch Káš byl od 1899
vedoucím katedry montánního strojnictví a profesor vysoké školy báňské. Do hornického
muzea v Příbrami byla uložena jeho vynikající
sbírka nerostů.
S Petr Kalivoda
Genea
inzerce
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Téměř čtyři století příbramských gymnázií
Koncem června se krajský radní pro školství Jan Skopeček v médiích šalamounsky vyjádřil k případnému administrativnímu
spojení dvou zdejších konkurenčních gymnázií, takže toto dlouhodobě diskutované téma zůstává otevřené.

Idealizovaný obrázek z 19. století, vlevo se nachází budova školy.

Počátky novověkého gymnaziálního studia
v Příbrami nacházíme už před 370 roky, které
právě uplynuly od chvíle, kdy jezuité z Březnice převzali do správy kapli na Svaté Hoře
(24. 8. 1647). Brzy zde otevřeli soukromou
školu určenou pro osm či devět chlapců, kteří
zpěvem doprovázeli bohoslužby a dostávali
od jezuitů také stravu a oděv. Jezuitský profesor, který musel umět česky, je vychovával
a vzdělával ve zpěvu a v hudbě, ale i v latině
a předmětech, kterým se tehdy vyučovalo na
gymnáziích. Příbramští měšťané, kteří chtěli
svým synům dopřát vzdělání kvalitnější, než
jim mohla poskytnout městská škola, brzy
požádali jezuity, aby do své školy přijímali
jejich potomky jako externisty. Svatohorská
elementárka měla čtyři třídy nižší latinské ško-

Tělesné tresty,
o jejichž účinnosti
se zvláště
u mladších studentů
nepochybovalo,
byly až poslední možností.
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Foto: SOkA Příbram

ly. Profesor čili prefekt využíval především
přirozené soutěživosti žáků a různých forem
odměňování. Pokud se tyto metody neosvědčily, trestal chlapce především zadáváním
mimořádných, ale smysluplných domácích
úkolů. Tělesné tresty, o jejichž účinnosti se
zvláště u mladších studentů nepochybovalo,
byly až poslední možností.
SVATOHORSKÁ ŠKOLA UZNÁVÁNA
JAKO VEŘEJNÁ
Jezuité na Svaté Hoře nahrazovali vyšší školu obvyklou v jiných městech. Státní úřady
svatohorskou školu dlouho mlčky uznávaly
za veřejnou. Starší syny měšťanů pak chodil
jeden ze svatohorských jezuitů učit do městské školy. Od roku 1654 do zrušení jezuitského řádu roku 1773 mohli nadaní příbramští
chlapci navštěvovat vyšší třídy jezuitského
gymnázia v Březnici. Během jeho existence
v něm bylo zapsáno 84 příbramských mládenců, kteří tam chodili alespoň rok, většinou
však čtyři roky. Mnozí pak našli dobré uplatnění i jako městští či státní úředníci, nemuseli
se stát kněžími.
Po roce 1773 zdejší chlapci (o dívkách ani
nemluvě) o možnost dosažitelného vyššího
vzdělání v blízkosti domova na dlouhá desetiletí přišli. Německá hlavní škola byla v Příbrami
založena teprve roku 1837 a až v říjnu 1849
se její čtvrtá třída přeměnila v podreálku o dvou
ročnících, aby připravovala žáky pro studium
na pražské polytechnice. Od konce 50. let
19. století měl jeden z učitelů hlavní školy
vybrané žáky učit latině, a tak je připravovat
ke gymnaziálnímu studiu mimo Příbram.

OBTÍŽNÉ HLEDÁNÍ PENĚZ PRO UČITELE
V roce 1870 – dva roky po otevření nejstaršího českého městského gymnázia v Českých
Budějovicích – se začalo diskutovat o možnosti
založit v Příbrami alespoň nižší gymnázium.
Stalo se díky prozíravosti duchovních a světských představitelů města v roce 1871 a o tři
roky později ho už navštěvovalo 152 žáků.
V roce 1880 byla otevřena pátá třída čili vyšší
gymnázium. Do této školy chodilo už 273 žáků
a už pro město Příbram už tehdy bylo problémem najít v rozpočtu dost peněz na její provoz
a na platy učitelů. Naštěstí se brzy podařilo získat pro ni státní subvenci a 1. září 1884 převzal
reálné a vyšší gymnázium i s novou budovou
do své správy stát úplně. A protože se vzdělanost budoucí generace už tehdy považovala za
důležitou, roku 1904 se v Příbrami konstituovaly jednak gymnázium poskytující klasické
vzdělání včetně znalosti latiny a řečtiny, jednak
reálka, zaměřená na moderní jazyky a technické
předměty. V klidu a užitečně vedle sebe působily až do časů protektorátu, kdy byly spojeny.
Po roce 1948 nastal v jednotném československém školství stav, jehož konečným cílem
se v 80. letech 20. století stalo vymýtit z převážné většiny gymnázií včetně příbramského
takové „zbytečnosti“, jako je deskriptivní geometrie, latina a další humanitní obory, a naopak
připravit většinu studentů v rámci předmětu
Základy výroby a odborné přípravy na „užitečná
povolání“, protože na vysokou školu se značná
část absolventů nedostala.
Po roce 1990 se poměry ve školství konečně
vrátily ke stavu před rokem 1939. Stejného cíle
– přijetí na kvalitní vysokou školu – smějí mladí
lidé opět dosahovat různými cestami a způsoby
výuky. Příbram je skoro čtyřikrát větší než
nejmenší „okresní“ město v ČR, a tak se zde jistě
najde dost žáků nejen pro obě stávající gymnázia, ale i pro třetí, fungující při Waldorfské škole
pod názvem Kombinované lyceum.

Každý rok přivedl
na Svatou Horu
přes 60 tisíc poutníků

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

10. září 1887
Zavítal na Březové Hory pražský arcibiskup
František hrabě ze Schönbornu s doprovodem.

V minulém díle jsme popsali příběh posledního významného vojevůdce třicetileté
války, který nějakým způsobem zasáhl do příbramských dějin, a nyní se již vydáme
o něco dále po proudu času, do doby krátce po uzavření míru. V Příbrami se v roce
1647 usídlili jezuité, aby spravovali poutní místo nad městem. V důsledku toho
navštívila naše město řada pozoruhodných osobností. Jednou z nich byl P. Matěj
Václav Šteyer (ve starších verzích psaný též Štajer nebo Štýr). Tento jezuitský kněz,
kazatel a překladatel žil v letech 1630 až 1692.

Začátek Šteyerova překladu Balbínovy práce o dějinách
Svaté Hory z roku 1666. Autorův portrét se bohužel
nedochoval.
Foto: SOA v Praze

S Věra Smolová
SOkA Příbram

CHCETE BÝT INFORMOVÁNI

ZÁŘÍ

Matěj Václav Šteyer se narodil v Praze do
rodiny novoměstského pekaře. Do jezuitského
řádu vstoupil jako sedmnáctiletý v roce 1647.
Studoval na jezuitských školách v Praze, Jindřichově Hradci a v Olomouci, poté působil
dlouhá léta jako učitel na různých jezuitských
kolejích. Proslul jako podmanivý kazatel, zejména v době svého působení na Vyšehradě
a na Svaté Hoře. Snažil se šířit česky psanou
katolicky orientovanou literaturu, a proto spolu
se svou matkou Marií Šteyerovou v roce 1669
založil nadaci Dědictví sv. Václava, jejímž účelem bylo právě vydávání a šíření českých katolických knih. Sám intenzivně překládal a také
sestavoval různé kompilace z jiných knih.
Šteyer se živě zajímal o český jazyk, který se
mu stal hlavním pracovním nástrojem. Spolu
s Bohuslavem Balbínem a dalšími patřil k tzv.
vlasteneckým jezuitům, kteří se snažili udržo-

vat češtinu jako literární jazyk a snažili se udržet
kontinuitu s předbělohorským obdobím. Z jeho
překladatelského úsilí je významný především
podíl na novém překladu bible (tzv. Svatováclavská bible), na kterém spolupracoval s Jiřím
Konstancem a Janem Barnerem. Ta vyšla kompletně tiskem až dlouho po Šteyerově smrti
v roce 1715, Nový zákon byl vytištěn ale již
v roce 1677. Mezi další proslulé překlady patří
kniha Giovanni Battista Manniho nazvaná Věčný pekelný žalář, popisující v návaznosti na
Dantovu Božskou komedii, utrpení a mučení,
která čekají hříšníky v pekle (česky vyšla v roce
1676). Sám Šteyer je autorem sbírky kázání
nazvané Postila katolická (1691), ve které zúročil své dlouholeté kazatelské zkušenosti. Za
zmínku stojí také pravopisná příručka „Žáček
čili orthografia aneb výborný způsob, jak se má
česky psáti neb tisknouti“ z roku 1668.
Dílem, které je živé dodnes, je jeho Kancionál český, tedy sbírka duchovních písní pro
bohoslužebné potřeby. Prvně vyšel v roce
1682, ale definitivní podobu získal až při druhém vydání v roce 1687. Do dnešních katolických kancionálů je z této knihy zařazeno 37
písní a pocházejí z něj takové „hity“, jako např.
vánoční koleda Veselé vánoční hody. Šteyer
nebyl autorem hudby a mnohdy ani textů, ale
písně vybral, zaznamenal a upravil, čímž je do
značné míry kodifikoval a nutno říct, že často
tak i zachránil pro další generace. S termínem
„ze Šteyerova kancionálu“ je možné se setkat
u označení původu skladeb v programech
mnoha koncertů barokní hudby.
Matěj Václav Šteyer na Svaté Hoře pobýval
nepřetržitě pět let, a to v období 1665–69, což
je poměrně neobvyklé, neboť jezuité měli za
povinnost měnit svá místa i funkce přibližně
každé dva roky. Působil zde především jako
zpovědník, kazatel a tzv. hlavní duchovní,
jehož povinností bylo sloužit mše. Jeden čas
spravoval jako kněz kostel na Slivici. Jako
kazatel si zde získal široký věhlas, neboť jeho
kázání údajně navštívilo více než 60 000 poutníků ročně. K jeho dílům, důležitým pro naše
město, je nutné uvést překlad díla Bohuslava
Balbína o dějinách Svaté Hory do češtiny,
název zní Přepodivná Matka Svatohorská
Maria… Vyšlo v roce 1666 a patří k jedněm
z prvních větších prací M. V. Šteyera.
S Daniel Doležal
SOA v Praze

11. září 1897
Narodil se v Příbrami
básník a prozaik
Fráňa Kučera.

15. září 1897
Narodil se v Březnici Jindřich Václav Bezděka, první příbramský okresní archivář,
regionální historik a žurnalista.

17. září 1897
V Příbrami zemřel Vojtěch Ignác Ullmann,
významný český architekt.

18. září 1907
Do Příbrami dorazili pěšky a bez peněz
dva Rumuni (Basile Jonescu a Constantin
Jonescu-Facon), kteří takto hodlali obejít
celý svět. Druhý den naše město opustili
směrem na Písek.

21. září 1987
V obchodním domě Skalka zahájila provoz první příbramská večerka – prodejna
potravin s rozšířenou pracovní dobou do
21.00.

25. září 1967
V Příbrami vystoupil francouzský národopisný soubor La Groupe Regionaliste
Bresson de Louhans.

25. září 1957
V Příbrami se začal natáčet film
z hornického prostředí Zde jsou lvi
s Karlem Högerem v hlavní roli.

28. září 1867
V Příbrami se narodil učitel, etnograf
a spoluzakladatel městského muzea v Ústí
nad Orlicí Václav Zdeněk Hackenschied.

28. září 1657
Navštívil Svatou Horu Michal Višňovecký,
pozdější polský král Michal Korybut.
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NA ZÁVĚR

KALENDÁŘ AKCÍ

Poskytněte nový domov obyvatelům útulku
Bady
Jedenáctiletý statný
německý ovčák, který
není rád sám. Bohužel
neměl štěstí na své
páníčky. Asi jim vadilo,
že ztrácí zrak. V útulku
je již čtyři roky a stále čeká na nějakého kamaráda,
kterému nebude jeho vada na obtíž. Je vhodný
k domku s velkou zahradou, kterou jistě ohlídá.

Vilík
Dvouletý kříženec
malého vzrůstu. Tento
pejsek byl bohužel již
podruhé vrácen
z adopce. Není vhodný
k dětem ani ostatním pejskům. Líbilo by se mu na
zahradě s domkem. Je to hodně aktivní pejsek,
který má rád pohyb.

Kubík
Kubíček je asi
jedenáctiletý útulkový
dědeček. Bohužel již
moc neslyší ani nevidí.
S touto vadou, která
postihuje vlivem věku
většinu pejsků, ale umí žít bez jakéhokoliv
omezení. Není to ale pejsek, který by se nechal
vodit na vodítku, proto by byla k němu vhodná
spíše menší zahrádka u domku. Nemá problém
s ostatními psími kamarády.

Zaskákejte si
na vzduchových
trampolínách

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 121
25. 9. 16.00 Seminář ke kotlíkovým dotacím
16. 10. 16.00 31. zasedání ZM Příbram

Nesmělé pokusy i odvážné skoky
s několika vruty. Takový obraz se
v posledních dnech naskýtá
návštěvníků relaxačního areálu Nový
rybník v Příbrami. V rámci postupné
revitalizace tohoto areálu zde město
nechalo nainstalovat dvě vzduchové
trampolíny.

DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ
7. a 21. 10. 8.00–13.00 Farmářské trhy

Bobeš
Kříženec jezevčíka má
asi 4–5 let. Pejsek běhal
v srpnu loňského roku
v Kozičíně. Je to milý,
čistotný pejsek,
bohužel nemá žádné identifikační označení.

S sdb

Vzduchové trampolíny jsou velmi atraktivním herním prvkem a jsou přitažlivé pro
všechny věkové skupiny. Dvě takové, jedna
pro větší a druhá pro nejmenší děti, byly nově
vybudovány v areálu příbramského přírodního koupaliště Nový rybník. „Už první testovací
dny prokázaly, že tento nový herní prvek bude
další oblíbenou atrakcí na Nováku,“ řekla příbramská místostarostka Alena Ženíšková.
Trampolíny se nacházejí v blízkosti Rákosníčkova a vodního hřiště.
„Děti nové žluté trampolíny uvítaly s nadšením. Mám z toho radost, protože pobyt na čerstvém vzduchu už dnes není pro děti tak
samozřejmý, jako tomu bylo dříve. Trampolíny
jsou tedy zdravou aktivitou namísto sezení
u počítače,“ řekla Alena Ženíšková. Skákání na
vzduchových trampolínách přináší radost
a nadšení dětem i dospělým. Díky konstrukci
vzduchového polštáře prakticky nehrozí
žádné riziko úrazu. Vzduchová trampolína se
směrem od středu k okraji postupně svažuje
k zemi, takže nehrozí pád z výšky. Skákáním
na trampolíně trénujete komplexně celé tělo,
a to s pozitivním účinkem na srdeční a krevní
oběh. Skákání zlepšuje motorický vývoj
a pomáhá při udržení stabilní hmotnosti.

Sobota 30. září bude v Příbrami patřit seniorům a jejich přátelům. Ve 14 hodin bude na náměstí
17. listopadu zahájen bohatý program, který bude trvat až do 17 hodin. Záštitu nad akcí převzalo
město Příbram. Tajenka ze zpravodaje č. 8/2017: Příbramská svatohorská šalmaj. Knihu vyhrává
pan Jakub Mošner. Blahopřejeme.
Vyluštěnou tajenku můžete poslat e-mailem na adresu: kahan@pribram.eu. Čtenář, jehož
správně vyluštěná tajenka bude doručena jako třetí v pořadí, od nás dostane pěknou knihu.
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S Pavlína Svobodová
Městský úřad Příbram

NÁMĚSTÍ 17. LISTOPADU
30. 9. 14.00 Svátek seniorů

DIVADLO A. DVOŘÁKA
19. 9. 19.00 Válka Roseových
21. 9. 19.00 Arabská noc
22. 9. 19.00 Ivan Hlas Trio
24. 9. 19.00 Prokletí nefritového škorpiona
26. 9. 19.00 Ženitba
29. 9. 19.00 Arabská noc
4. 10. 10.00 Narozeniny – veřejná generálka
5. 10. 19.00 Narozeniny – 1. premiéra
6. 10. 19.00 Narozeniny – 2. premiéra
7. 10. 19.00 Arabská noc
8. 10. 19.00 Vínem proti pohanství aneb
Staročeský Dekameron
11. 10. 19.00 Bůh masakru
12. 10. 19.00 Číňani – premiéra
13. 10. 19.00 Narozeniny
15. 10. 15.00 Trampoty kmotry Lišky
15. 10. 19.00 Ještěrka na slunci
17. 10. 16.00 Obsluhoval jsem anglického krále
18. 10. 19.00 Ivan Mládek a Banjo Band
19. 10. 17.00 Narozeniny
20. 10. 19.00 Číňani
21. 10. 19.00 Žena Vlčí mák
22. 10. 15.00 Neposlušná kůzlátka
23. 10. 19.00 Jiří Suchý, Jitka Molavcová
24. 10. 19.00 Jablkoň
25. 10. 19.00 Petra Janů se skupinou Amsterdam
26. 10. 19.30 Jan Spálený & ASPM
ESTRÁDNÍ SÁL
12. 10. 19.00 Lukáš Pavlásek – Stand Up Show
Tour 2017
21. 10. 14.00 Karnevalový mejdan pro děti
27. 10. 18.00 Taneční prodloužená
HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
28. 9.
Den věží a rozhleden
6.–7. 10. Podzimní dny s permoníky
28. 10.
Den Středočeského kraje
28. 10.
Havířské šprýmování
SOKOLOVNA
11.10.
Skok přes kůži
KNIHOVNA JANA DRDY PŘÍBRAM
19. 9. 18.00 Rodiče a děti Setkání s malířkou a terapeutkou Františkou Janečkovou
26. 9. 18.00 Husovy stopy – půjdeme v nich,
nebo je pošlapeme. Přednáška
Davida Louly
2. 10. 18.00 Bajky mého srdce – autorské čtení
Jitky Šolínové
3. 10. 18.00 Bude z něho čtenář? – přednáška
Dagmar Strakové
5. 10. 16.00 Pohrátky aneb Jak se rodí kniha –
workshop pro děti od tří let a jejich
dospělé průvodce
7. 10. 14.00 Městečko Jana Drdy – komentovaná
vycházka s Josefem Fryšem
7. 10. 13.00 Slavnostní vyhlášení výsledků
literární soutěže Příbram Hanuše
Jelínka
10.–31. 10. Měsíc pro duši
24.10. 18.00 Mistr Jan Hus a Martin Luther.
Přednáška Jaroslava Plevy.

D-KLUB
27. 9. 19.00 Jirka Řehulka a Malý beat
4. 10. 19.00 Jazz Duo
7. 10. 19.00 Němé grotesky
KINO PŘÍBRAM
19. 9. 16.00 Zahradnictví: Rodinný přítel
20. 9. 19.00 Po strništi bos
21. 9. 19.00 Kingsman: Zlatý kruh
22. 9. 17.00 LEGO® Ninjago® ﬁlm – 3D
promítání
22. 9. 20.00 Dobrý časy
23. 9. 16.00 LEGO® Ninjago® ﬁlm
23. 9. 19.00 Kingsman: Zlatý kruh
24. 9. 16.00 LEGO® Ninjago® ﬁlm – 3D
promítání
27. 9. 19.00 To
28. 9. 19.00 Black Sabbath: The End of The End
29. 9. 17.00 LEGO® Ninjago® ﬁlm
29. 9. 20.00 Zahradnictví: Dezertér
30. 9. 16.00 Emoji ve ﬁlmu – 3D promítání
30. 9. 19.00 Zahradnictví: Dezertér
1. 10. 16.00 Hurvínek a kouzelné muzeum – 3D
promítání
4. 10. 16.00 Auta 3
4. 10. 19.00 Amityville: Probuzení
5. 10. 16.00 Auta 3 – 3D promítání
5. 10. 19.00 Slipknot: Day of the Gusano
6. 10. 17.00 Esa z pralesa
6. 10. 20.00 Blade Runner 2049
7. 10. 16.00 Esa z pralesa
7. 10. 19.00 Blade Runner 2049 – 3D promítání
8. 10. 16.00 Zkrátka kraťas
10. 10. 16.00 Po strništi bos
11. 10. 16.00 Velká oříšková loupež 2
11. 10. 19.00 Wind River
12. 10. 16.00 Příšerky pod hladinou – 3D
promítání
12. 10. 19.00 Sněhulák
13. 10. 17.00 My Little Pony Film
13. 10. 20.00 Hora mezi námi
14. 10. 16.00 My Little Pony Film
14. 10. 19.00 Alibi na míru
15. 10. 16.00 Černý Petr
15. 10. 19.00 Monsieur Chocolat – Filmový klub
18. 10. 16.00 LEGO® Ninjago® ﬁlm
18. 10. 19.00 Blade Runner 2049 – 3D promítání
19. 10. 16.00 LEGO® Ninjago® ﬁlm – 3D
promítání
19. 10. 19.00 Bajkeři
20. 10. 17.00 Bajkeři
20. 10. 20.00 Geostrom: Globální nebezpečí – 3D
promítání
SVATÁ HORA
24. 9.
Prohlídky svatohorské zvonice
28. 9.
Slavnost sv. Václava
28. 9.
Den věží a rozhleden
30. 9.
Prohlídka sklepních prostor
SPORTOVNÍ HALA V PŘÍBRAMI
1. 10. 19.00 koncert skupiny Nazareth
SENIOR POINT PŘÍBRAM, ŽEŽICKÁ 193
19. 9. 13.00 Prožitkové malování
21. 9.
Trénink paměti (1. a 2. skupina)
21. 9. 14.00 Taneční odpoledne
2. 10. 13.00 Informační schůzka
GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
27. 9. 18.00 Svatováclavský koncert sborů
Codex Temporis a Chairé
DŮM NATURA
19. 9. 18.00 Koncert Jaroslava Hutky

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ BEDNA
21. 9. BEDNĚNÍ 2017
NOVÝ RYBNÍK
30. 9. Běh města Příbrami
FOTBAL: STADION NA LITAVCE
30. 9. 16.00 1.FK Příbram x MFK Frýdek Místek
21. 10. 15.30 1.FK Příbram x FK Ústí nad Labem
BRDSKÝ BĚŽECKÝ POHÁR
23. 9. 1. český maraton Praha – Dobříš
23. 9. SOREX brdský terénní 1/2maraton
AUTOKLUB PŘÍBRAM
23. 9. Automobilová orientační soutěž „Táto,
mámo, jedeme se bavit!“ – pro posádky
rodičů s dětmi
PRAŽSKÁ ULICE A NÁM. T. G. MASARYKA
28. 9. Dětské zábavné odpoledne
PŘÍBRAM A OKOLÍ
6.–8. 10. 38. SVK Rally Příbram (automobilová
soutěž)
ZIMNÍ STADION
23. 9. 10.00 Týden hokeje
30. 9.–1. 10. Autumn Bunnies Cup 2017
(ročníky 2010 a mladší)

Výstavy:
GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM
Stálá expozice Fotograf František Drtikol –
život a dílo příbramského rodáka
Jiří Slíva Nonsens? Nesmysl! do 15. 10. 2017
Jaroslav Kučera Jak jsem potkal lidi/fotograﬁe
20. 10.–26. 11. 2017
Členská výstava Fotoklubu Uran
20. 10.–26. 11. 2017
HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
Princezna a drak – loutky
Příbramit a bytízit
Minerály z lomu Těškov u Rokycan
Od Vltavy k Dunaji. Česko-bavorská část
svatojakubské poutní cesty
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
STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV PŘÍBRAM
Nad krajinou slz a radiace
SVATÁ HORA
Velehrad Vás volá!
Diktatura versus naděje
DŮM NATURA
Živá příroda – expozice českých plazů
a obojživelníků CHKO Brdy
Museum Sphingidae
Historie bývalého vojenského újezdu Brdy
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inzerce

Wi-Fi je out,
rozjeê to s 10 GIGA
ve studentském tarifu
Tarif
10 GB
dat

Neomezené volání
N
do všech sítí

Neomezené SMS
do všech sítí

Datová SIM
zdarma

499 Kè
mösíènö, bez závazku

prņkas
ze
ISIC m
do 26
let

Vodafone prodejna:
Pražská 29, 261 01 PĲíbram
8QLYHU]LWD
Oi

.DUROtQD9HVH
21.03.1999

/2018
09/2017 – 12

Tarif je bez smlouvy a jeho cena je vèetnö 21% DPH.

| 32 |

6 789 Y
S 420 123 45

MK16192

Otevírací doba:
Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–12.00

